,,COLMATAR

AS NOSSAS

fragilidades de relacionamento"
"E importante que t6enicos competentes com formaqdo grupanalitica possam trabalhar ainda mais nas vdrias aplicaqoes da
Grupan6lise er.n beneficio da saride'i afirma lsaura Manso Neto, Psiquiatra e Grupanalista Didata, GAS| Full Mernber, Vice-Presidente
da SPGPAG e Chair do 16th European Symposium in Group Analysis, em entrevista ir Revista Pontos de Vista. Conheqa mais de uma
entidade cuja origern remonta a 1956 e que desde ent6o se tem assumido como um pilar essencial ao nivel do contexto grupal.

A SPGPAG - Sociedade Portuguesa de Grupan6lise e Psicoterapia Analitica de Grupo tem vindo a
promover um trabalho merit6rio desde a sua 96nese. Que balango faz da atividade da entidade e
o que mudou desde a criagSo?

UE. Quais

A SPG tem vindo

a estabelecer re1a96es

Potencialmente todas as 6reas podem sair beneficiadas. Ii importante que t6cnicos competentes
com formaglo grupanalitica possam trabalhar
ainda mais nas vdrias aplicag6es da Grupandlise
em beneftcio da sa(rde. Estou a pensar no coaching, na abordagem e tratamento de familias, na
intervenglo em escolas. Estas 6reas caem no dmbito do programa Health for Growth que associa
o crescimento econ6mico i saride das pessoas.

com

outras sociedades internacionais. Assim surge
o 16th Symposium in Group Analysis a realizar em Lisboa este ano em coorganizaglo com
a Group AnalJtic Society International, a mais
abrangente e internacional sociedade de grupandlise. Esperamos mais de 400 participantes!
Em que concerne as

atividades SPGPAG?

As atividades podem ser consultadas em www
grupanalise.pt. Temos uma biblioteca, duas revistas (em papel e online), o congresso anual, o
congresso bienal luso-brasileiro, um semin6rio
te6rico-clinico mensal. Mas 6 na formagio de
tdcnicos que mais temos trabalhado. Este modo
de tratamento € cada vez mais procurado ao nivel das instituig6es pirblicas de saride. Existem
grupanalistas a usar a psicoterapia grupanalitica
em vdrios hospitais do pais. Alguns exemplos
slo o 1o Hospital de Dia do pais no Servigo de
Psiquiatria do Hospital de Santa Maria; interveng6es nos hospitais Egas Moniz, Fernando da
Fonseca, nas Taipas (IDT), no Servigo de Psiquiatria das Caldas da Rainha, na Maternidade
Bissaya Barreto em Coimbra e Hospital Prisional de S.Jodo de Deus. Para al6m de conduzirem
grupos psicoterapduticos, os grupanalistas t€m

um papel na melhoria do funcionamento

das

equipas multidisciplinares.

Um dos vossos grandes desideratos passa pela
definigSo de rigorosos padrSes de treino e do
exercicio profissional da grupaniilise. Como 6 que
definem esses padr6es e em que moldes 6 que os
mesmos s6o essenciais na vossa atividade e na
formagSo dos grupanallstas?
exigdncia da formagdo 6 consequdncia da necessidade de qualidade. O psiquiatra, psic6logo,
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porqu6?

O balango 6 positivo! Existimos desde 1956! O
fundador foi o Professor Eduardo Luis Corteseo.

sio as iireas da sa(de que sair6o, na sua

opiniSo mais beneficiadas com este programa

lsaura Manso Neto

terapeuta ocupacional ou outro profissional com

uma formagflo complementar em sa(rde mental
tem de realizar uma Grupanilise pessoal, o curso te6rico (4 anos) e tdm de ter prdtica clinica
supervisionada. Resumindo: pua trltut da saride
mental de outros, o psicoterapeuta deve ser ele
pr6prio sauddvel desse ponto de vista!
Quais s6o as principais vantagens da Grupaniilise? E legitimo afirmar que uma das principais
vantagens passa pela redugSo do custo do tratamento comparando com a terapia individual?
O contexto grupal permite a observagdo rdpida
e direta de dificuldades que ocorrem na relagio
com os ouffos, motivadas ou nlo por psicopatologia. Estas perturbag5es s6o mais diffceis de
detetar em psicoterapia individual. O grupo tamb6m permite o tratameoto de maior nrimero de
doentes, com economia de t6cnicos.

Tendo como principal desiderato o facto de a
sa(de ser a chave para o desenvolvimento econ6mico de qualquer regiiq o Programa "Health
for Growth 2O14-2O2O" ptetende contribuir para
a melhoria significativa da sa(de dos cidad6os da

Quando olhamos para programas como o "Health for Growth 2014-2O20"que papel acredita que
devem ter na adogSo de uma sa(de mais preventiva e menos curativa?
Na satde mental o enfoque tem de ser posto cada
vez mais na cura da doenga, abandonando-se o
preconceito da cronicidade da doenga mental.
Nao se podem usar apenas psicofdrmacos. Os
grupos de orientatao grupa:nilitica caracteranm-se pela promogio do bem-estar de cada indi
viduo atravds do grupo. Seo fundamentais na
prevenglo em todas as suas vertentes: primdria,
secundiria e terci6ria. As Sa(rdes Fisica e Mental
sdo profundamente interdependentes. A psicoterupia 6 umavia de prevengio dos comportamentos de risco, que este contemplada neste Programa: o abuso de alcool, de tabaco ou a obesidade
sio muitas vezes consequdncia de ansiedades n6o
mentalizadas.

Tendo em conta os desafios que se avizinham,
qual ser5 o posicionamento da SPGPAG? O que
podemos esperar de futuro desta entidade?
Continuaremos a pugnar por algo em que sempre acreditimos: o ser humano desenvolve-se,
desde que nasce, no seio de vdrios grupos. Desde
o grupo familiar,atd ao do trabalho. E no contexto grupal que aprendemos a relacionar-nos com
os outros. Seri no seio de um grupo que melhor
poderemos, com ajuda especializada, tentar colmatar as nossas fragilidades de relacionamento,
tratando o nosso sofrimento psicol6gico.

$

ffiRfr"*.t

Explodng Challeng.s and Changes

16e Eunrpean Syrnposium in Group Analysis

ffii+a{@
e,e&,&*&p
'l*el]@&&ae

