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CATEGORIA EM ANDAMENTO 

Grupos de apoio virtuais: uma revisão bibliográfica 

1. RESUMO  
 
O presente artigo pretende analisar, a partir da revisão bibliográfica de 36 artigos             

retirados dos repositórios JMIR, ScienceDirect, Taylor & Francis Online, ResearchGate,          

SAGE Journals e Mary Ann Liebert, como se dá o uso das redes sociais por grupos de                 

apoio, analisando suas práticas empoderadoras e/ou prejudiciais. Espera-se, também,         

contribuir para o debate sobre grupos virtuais de apoio ao apontar possíveis rumos que              

visam minimizar a ocorrência de práticas prejudiciais dentro desses espaços.  

 
2. INTRODUÇÃO  
 
Comunidades virtuais podem ser categorizadas como um espaço tecnologicamente         

mediado em que pessoas se aglutinam a partir de interesses em comum em um              

mesmo ambiente virtual. O uso desses espaços para fins terapêuticos figura dentre as             

primeiras práticas existentes nas comunidades virtuais, estando muito relacionado ao          

potencial aproximador da internet. Se antes do advento da internet os grupos de apoio              

precisavam ser geograficamente localizados, tendo um horário e dia fixos, as           

comunidades virtuais foram determinantes para a consolidação de uma nova forma de            

grupo de apoio baseado em uma diferente relação com o tempo e uma ênfase ainda               

maior na troca de informações. Nesses espaços virtuais, membros com necessidades           

especiais, lesões, enfermidades ou transtornos psiquiátricos se reúnem, de acordo com           

suas afinidades ou dificuldades, em busca de informações, suporte emocional e           

sociabilidades menos estigmatizadas. 

 

É necessário que haja sistematização dos impactos desse novo tipo de configuração            

para os grupos de apoio virtuais, uma vez que eles enfrentam descrédito quando             

comparados aos seus antecessores presenciais.  

3. OBJETIVOS  
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O objetivo do trabalho é contribuir para o debate sobre a participação em grupos de               

apoio virtuais, categorizando seus benefícios e prejuízos descritos na literatura          

científica. Além disso, espera-se contribuir com horizontes para a redução de práticas            

prejudiciais dentro dos grupos de apoio. 

4. METODOLOGIA  

Foram coletados 36 artigos científicos sobre grupos de apoio virtuais de 2005 até 2015              

dos repositórios JMIR, ScienceDirect, Taylor & Francis Online, ResearchGate, SAGE          

Journals e Mary Ann Liebert. 

5. DESENVOLVIMENTO  

Para o desenvolvimento do artigo, foi necessário começar com a delimitação conceitual            

do objeto e o estudo sobre as principais metodologias de pesquisa encontradas. A             

busca de bibliografia teórica complementar se focou em estudar os principais conceitos            

de comunidade virtual (e grupo de apoio), entender no que consiste a netnografia             

enquanto metodologia de pesquisa e buscar artigos teóricos sobre grupos de apoio            

online.  

Após a seleção da bibliografia complementar, deu-se início à coleta dos artigos            

científicos para a revisão bibliográfica, chegando a uma amostra de 36 artigos            

científicos sobre estudos de grupos de apoio virtuais. Os artigos foram classificados em             

ano de publicação, país em que ocorreu o estudo, relevância científica das            

publicações, meio de comunicação pesquisado, metodologia, resultados e amostra.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

A revisão bibliográfica serviu de base para que fosse elaborada uma tipologia das             

práticas empoderadoras ou prejudiciais descritas na literatura científica. As práticas          

empoderadoras foram: suporte emocional, troca de informações, empoderamento  
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pessoal, adesão ao tratamento e aumento na participação social. As práticas           

prejudiciais foram: público pequeno, comportamentos autodepreciativos, baixa       

confiabilidade das informações compartilhadas e mal-estar.  

Apesar da literatura científica descrever a existência de práticas prejudiciais dentro dos            

grupos virtuais de apoio, estas ocorrem em menor quantidade quando comparadas           

com as práticas empoderadoras. Dos 36 artigos revisados, apenas um conclui que a             

participação em grupos de apoio virtuais é prejudicial. A principal metodologia utilizada            

pelos pesquisadores foi a netnografia, sendo seguida por entrevistas, formulários e           

raspagens de dado. 
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