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INTRODUÇÃO: 

Quando se considera a saúde mental de uma população específica, é interessante notar 

estratégias e fatores protetivos que sejam de auxílio para a manutenção de um bem-estar psicológico. 

Considerando-se a pertinência das interações grupais para tal, destaca-se o apoio social (do inglês, 

social support), um construto que se insere em relações interpessoais, de forma a constituir sua 

qualidade funcional, e que permite a percepção de informações e assistência ofertadas por outras 

pessoas ou grupos (que fazem parte das relações sociais), para promover comportamentos e emoções 

positivas. Para além disso, o apoio social ainda permite a observação de uma dimensão de 

reciprocidade, na qual se notam benefícios tanto para quem tem o apoio oferecido, quanto para quem o 

oferta (GONÇALVES et al., 2011). 

A partir disso, temos que grupos de apoio entre pares (ou peer support) são mecanismos que 

podem servir de base para o apoio social (BYROM, 2018). Esses grupos têm como princípio fundamental 

a identificação de seus membros enquanto pares, o que pode se dar a partir da partilha de características 

ou experiências comuns – como, por exemplo, estudo na mesma instituição de ensino, faixa etária ou 

determinada condição de sofrimento psicológico comum. Assim, os grupos se tornam um espaço que 

permite que seus participantes ofertem e recebam cuidado, baseando-se em princípios que prezam por 

acordos comuns, respeito e responsabilidades compartilhadas (MEAD et al., 2001). 

Com isso em vista, e, ainda, tendo em mente que estudantes brasileiros de medicina já são um 

grupo sabidamente mais frágil no que tange a saúde mental, com níveis de depressão e de burnout 

superiores aos da população geral e tendência de manifestar ansiedade (PACHECO et al., 2017), além 

do contexto de pandemia, que em seu início muito se especulava quão profundos seriam seus impactos 

no âmbito da saúde mental geral (HOLMES et al., 2020), criou-se, em 2020, os grupos de apoio por 

pares do curso de medicina da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp, realizados de forma 

remota, a partir de reuniões virtuais. Sua organização e operação se baseou no modelo proposto por 
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Vasconcelos et al (VASCONCELOS et al., 2013), tendo, portanto, em cada um dos grupos, dois 

membros denominados “facilitadores”, cada um com uma função específica: um deles sendo o 

responsável pela manutenção do contrato do grupo, conjunto das regras pré-estabelecidas, e, também, 

pela circulação da fala entre todos os participantes; o outro facilitador, por sua vez, sendo o responsável 

por incentivar a participação de todos os membros, tanto por meio da introdução de novos assuntos 

quanto por compartilhamento de suas próprias experiências e mecanismos de enfrentamento de 

problemas compartilhados. Essa dupla de facilitadores era composta por um aluno da residência 

multiprofissional em saúde mental e um aluno discente do curso de medicina, que compunham parte da 

equipe organizadora do projeto, que realizava frequentes reuniões de supervisão. O projeto se estendeu 

ao longo dos anos de 2021 e 2022, expandindo-se com a participação de alunos dos cursos de 

Fonoaudiologia (da FCM) e de Enfermagem (da Faculdade de Enfermagem), ambos também da 

Unicamp. 

A pesquisa “Análise dos efeitos dos grupos de apoio entre pares na saúde mental de estudantes 

universitários da área da saúde” se propôs a avaliar os efeitos que esses grupos tiveram sobre a saúde 

mental de seus participantes no ano de 2021. Para isso, pretendia-se compreender as percepções que 

os participantes dos grupos de pares tinham sobre seus efeitos e comparar o apoio social percebido por 

estudantes participantes dos grupos e estudantes não participantes. 

METODOLOGIA: 

A pesquisa contou com a coleta qualitativa e quantitativa de informações, que foram 

posteriormente analisadas. 

Em relação a coleta quantitativa, foi enviado um formulário para dois grupos diferentes: o de 

alunos dos cursos de medicina, fonoaudiologia e enfermagem que participaram dos grupos de apoio 

entre pares e o de alunos dos mesmos cursos que não participaram dos grupos. O formulário continha 

a Escala de Satisfação com o Suporte Social (ESSS), adaptada transculturalmente para brasileiros 

estudantes de ensino superior por Marôco et al (MARÔCO et al, 2014), que possui 15 itens, divididos 

em 4 fatores diferentes: Satisfação com Amizades (SA), Intimidade (IN), Satisfação com a Família (SF) 

e Atividades Sociais (AS). A partir disso, pretendia-se realizar comparação estatística entre as respostas 

obtidas dos dois grupos amostrais. 

Em relação a coleta qualitativa, foram realizadas 15 entrevistas qualitativas em profundidade 

(POPE; MAYS, 2006) com participantes dos grupos de apoio entre pares, que foram gravadas e 

posteriormente transcritas para análise das informações obtidas. O método utilizado para a análise foi o 

de análise temática, com agrupamento dos trechos das entrevistas em temas comuns, posteriormente 

agrupados em categorias específicas, o que permitiu melhor comparação dos dados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
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Em relação à coleta de dados quantitativos a partir da ESSS, obteve-se 25 respostas de alunos 

não participantes dos grupos, e 13 respostas de alunos participantes. Em vista de um número amostral 

pequeno, não foi possível realizar teste de hipóteses com auxílio de distribuição t que demonstrasse 

resultados estatisticamente relevantes. Apesar disso, foi possível plotar os dados das respostas de cada 

grupo, por pontuação em cada fator e pontuação total referentes a cada grupo, com medidas descritivas 

(dos valores mínimo e máximo, primeiro quartil, mediana e terceiro quartil) obtidas, que segue na tabela 

abaixo. 

Medidas Descritivas 

Fator Grupo 
Valor 
mínimo 

Primeiro 
Quartil 

Mediana 
Terceiro 
Quartil 

Valor 
máximo 

AS 

Não 
participantes 

8 18 19 20 24 

Participantes 7 13 16 19 21 

IN 

Não 
participantes 

4 12 16 17 20 

Participantes 6 12 14 17 19 

SF 

Não 
participantes 

4 8 11 12 15 

Participantes 3 6 10 11 12 

AS 

Não 
participantes 

4 6 9 11 14 

Participantes 4 6 7 8 10 

Total 

Não 
participantes 

25 49 50 57 68 

Participantes 28 43 46 49 51 

Tabela 1 – Medidas descritivas das pontuações obtidas através da ESSS, por fator e total, dos grupos de alunos não participantes dos grupos 
de apoio entre pares e de alunos participantes dos grupos 

Em relação à análise qualitativa, é interessante notar que a principal motivação para a entrada 

nos grupos pelos participantes foi a de busca de contato social, principalmente em vista do contexto de 

pandemia e isolamento social. A maioria dos participantes, no momento de sua entrada nos grupos, 

acabara de ingressar no primeiro ano de faculdade, e sentiam não ter conseguido estabelecer vínculos 

significativos com seus colegas de turma, de forma que os grupos de apoio entre pares serviram como 

forma de se aumentar seu contato social e, consequentemente, apoio social, avaliado como escasso à 

época que antecedeu a entrada nos grupos. Um fator importante dos grupos que reforçou a percepção 

de um apoio social recebido foi a identificação de seus colegas de grupos enquanto pares: participantes 

relataram que a partir do reconhecimento de problemas e experiências partilhadas, sentiam-se mais 

pertencentes tanto à universidade quanto ao grupo, o que validava os sofrimentos que enfrentavam e 

que partilhavam com o grupo – perceber essa validação de seus pares era fundamental para a 

percepção do apoio recebido. A partir disso, pode-se perceber como os grupos de apoio entre pares 

podem ser encarados como mecanismo que serve de base para o construto do apoio social, justamente 

por se pautarem no estabelecimento de uma relação entre pares. 

No que tange a percepção da construção do vínculo com seus colegas de grupo, e do vínculo 

grupal como um todo, percebeu-se que enquanto alguns participantes avaliavam esse vínculo 

semelhante ao de uma amizade, outros percebiam o mesmo como que estruturado em vista de se atingir 
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um apoio para todos os membros do grupo – apoio este encarado como a tarefa a qual o grupo se 

propunha. Com isso, era possível perceber não só o suporte ofertado ao participante entrevistado, que 

o percebia, além de a partir da identificação de seus colegas enquanto pares, mas também a partir da 

disponibilidade e atenção de seus colegas percebidas nos encontros, mas também o suporte que o 

participante era capaz de ofertar a seus colegas. O suporte ofertado foi associado não como oriundo 

apenas do participante entrevistado, mas do esforço comum de todo o grupo. Isso possivelmente marcou 

a identificação do entrevistado do estabelecimento de uma identidade grupal, como que reconhecendo 

o grupo como unidade formada por diferentes sujeitos, mas que opera em conjunto para atingir seus 

objetivos. 

Um aspecto da conceituação do apoio social que também foi possível observar nas entrevistas 

foi o de que seus benefícios se voltam tanto para quem recebe o suporte quanto para quem o oferta. Os 

participantes, quando percebiam que o grupo conseguia executar sua tarefa, expressaram sentimentos 

de gratificação. Para além disso, participantes de anos mais à frente do curso relatam que ao dividir suas 

experiências com outros de anos mais recentes, dando dicas de estratégias de enfrentamento para 

problemas comuns, sentiam-se validados em suas experiências enquanto estudantes universitários e 

mais pertencentes ao seu curso. 

Quando se considera os problemas relatados nas entrevistas, observou-se uma tendência de 

incômodos que surgiam quando os participantes sentiam que o grupo se afastava de sua tarefa. 

Situações que ameaçavam o contrato de regras do grupo, por exemplo, como o receio de ver rompido 

o sigilo do que é discutido no grupo, dificultavam a partilha de experiências pessoais, impossibilitando a 

execução plena da função do grupo. Ainda, faltas de participantes nos encontros, que alteravam 

momentaneamente a composição grupal, também afetavam a execução da tarefa, o que sugeriu que a 

estrutura e composição do grupo é importante para concepção da identidade grupal, essencial para que 

se oferte e receba apoio. Outro problema que também impediu que o participante julgasse que o grupo 

atingiu seus objetivos foi o de uma não identificação com os assuntos discutidos pelo grupo – essa não 

identificação surgia, por vezes, quando o participante avaliava que o assunto discutido era mais próximo 

de uma banalidade, que seus colegas não apresentavam uma demanda pessoal de apoio. Com essa 

não identificação e posterior afastamento da identificação com seus colegas, pode-se inferir a 

importância, novamente, da marcação de pares para que o grupo fortaleça seu vínculo e consiga 

fornecer apoio social de forma mais plena.  

CONCLUSÕES: 

Apesar de o número de respostas obtidas para o formulário ser estatisticamente pequeno para 

uma análise quantitativa mais aprofundada, o que dificulta a comparação do apoio social percebido por 

alunos participantes dos grupos e por alunos não participantes, a análise qualitativa das entrevistas 

permitiu um bom entendimento das percepções dos participantes quanto aos efeitos dos grupos. 

Com essa análise, foi possível identificar que mesmo antes do momento de entrada nos grupos, 

os participantes já vislumbravam uma forma de, através deles, obter um suporte social: com o isolamento 
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social em que se encontravam, em vista da pandemia, os participantes sentiam uma solidão relacionada 

a certa escassez de relações e interações, principalmente entre pares, e que são notadamente 

perpassadas pelo conceito do apoio social. À medida que a dinâmica grupal foi estabelecida e percebida 

pelo participante, notou-se a relevância que grupos de pares têm para o acesso ao apoio social. Como 

discutido, a identificação de características e problemas partilhados com outros membros de grupo 

auxiliavam na validação daquilo que o participante entrevistado enfrentava e compartilhava com o grupo, 

de forma que ele podia sentir suporte vindo de seu grupo. Ainda, com a formação da identidade grupal, 

pautada novamente na identificação de pares, os participantes podiam perceber como o grupo se 

mobilizava para atingir seus objetivos de suporte e apoio social a seus integrantes. Para além disso, 

notou-se que os desconfortos relacionados aos grupos se relacionavam principalmente a situações nas 

quais o grupo se afastava de sua função, o que pode sugerir a importância que os participantes atribuem 

à execução da tarefa do grupo, que, para que seja feita de forma plena, precisa seguir a estrutura formal 

que um grupo de apoio entre pares se baseia. 

Com isso, conclui-se e reforça-se que os grupos de apoio entre pares são importantes para 

fornecimento do apoio social. Além disso, são ferramenta interessante que pode ser utilizada para auxílio 

da manutenção da saúde mental de estudantes universitários da área da saúde, em especial do curso 

de medicina, que notadamente já apresentam maior vulnerabilidade nesse aspecto. 
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