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FORA DE ORDEM

Os grupos de ajuda mútua
para sobreviventes de AVC

António Conceição é sobrevivente de AVC, quadro bancário reformado e preside a Portugal AVC.

Os Grupos de Ajuda Mútua de Sobreviventes de
AVC (GAMs) já existem em múltiplos locais do território nacional, do Minho ao Algarve e Madeira, e
têm estado em contínuo crescimento. São grupos
muito direcionados para a fase pós-aguda, e sobretudo crónica, e consubstanciam uma iniciativa da
Portugal AVC – União de Sobreviventes, Familiares
e Amigos. Estes grupos são uma das ações que tem
trazido maior visibilidade e alcance a esta associação
formada e protagonizada pelos próprios (que constam da denominação). A Portugal AVC dedica a sua
ação a contribuir para a resposta às necessidades
sentidas pelos sobreviventes de AVC e cuidadores,
e mesmo à prevenção do acidente vascular cerebral
e suas consequências, de forma a minimizar a morbilidade e mortalidade associadas a esta patologia,
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que é a principal causa de morte e de incapacidade
em Portugal.
Os GAMs, para além de serem um espaço de partilha voluntária, tanto quanto possível pela positiva,
podem ainda abordar temas diversos que sejam do
interesse dos participantes, relacionados com a vida
após o AVC, os fatores de risco e a prevenção de
novos eventos, os direitos dos sobreviventes, os recursos disponíveis na comunidade, etc. Ajustados de
acordo com a vontade e as necessidades dos participantes.
Cada grupo tem as características do lugar e das
pessoas que os formam e do seu percurso, naturalmente. Porém, o facto de estarem integrados numa
estrutura, beneficiando da experiência, dos meios e
materiais, do saber comum, dá-lhes a possibilidade
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de serem também ramificações locais da associação
Portugal AVC. Tendo sempre como objetivo uma
cada vez melhor integração na sociedade, e uma
vida pós-AVC vivida na máxima plenitude possível.
As equipas dinamizadoras em cada local, totalmente em voluntariado, variam na sua constituição.
O ideal, e frequente, é contarem com sobrevivente(s)
de AVC – o “protagonismo” é também excelente meio
de superação! -, e/ou cuidadores, e profissionais de
saúde, logo aí em verdadeira multidisciplinariedade.
Claro que, para abordagem dos temas propostos,
contam sempre com a colaboração esporádica de
outras pessoas e profissionais com conhecimentos
e experiência nas temáticas escolhidas. Obviamente, excluindo o específico de cada caso do ponto de
vista clínico ou terapêutico, por exemplo, que tem
espaço próprio nas consultas e outros meios de intervenção dos profissionais de saúde.
Um aspeto que resulta dos GAMs, é o facto de serem quase como uma “terapia” complementar, não
“tomando o lugar” a qualquer outra. De facto, a promoção da autoestima, e uma (re)integração pessoal,
familiar, social e, quando é caso, profissional, são um
dos principais objetivos. Aliás, o GAM pode ser, e é,
como que uma “etapa” nessa (re)inserção na sociedade.
Têm ainda em comum, além de ser espaço de partilha e formação pela positiva, como já dito, o convívio espontâneo, que dá ainda mais o “conforto” de
não se sentir sozinho, não “ser o único afetado” pela
patologia, e da (re)socialização sem constrangimentos. Sempre livres, gratuitos, e sem compromisso de
espécie alguma, nesse espírito de total liberdade à
participação. De facto, a promoção da autoestima, e
uma (re)integração pessoal, familiar, social e, quando é caso, profissional, são também uma das principais metas. Aliás, o GAM não está existe centrado
em si mesmo, mas pode ser, e é, como que uma
“etapa” nessa (re)inserção na sociedade.
Dir-se-ia ainda que, quaisquer que sejam as sequelas do AVC, é sempre muito mais o valor de cada
pessoa. Claro que pode haver muitas situações em
que, diversos aspetos da vida, têm que ser “reorganizados”. Mas a vida pode e deve continuar, mesmo
que haja alguns condicionalismos diferentes. Um
dos lemas da Portugal AVC é mesmo esse: “Com o
AVC a vida não cessa; quando muito, adequa-se!”.
Isto mesmo é menos difícil de ser (re)construído com
a pertença ao GAM, que pode ajudar, porque, repe-

te-se, pode dar o “conforto” de não estar sozinho.
Os Grupos de Ajuda Mútua para e com os Sobreviventes de AVC, são a forma de atuação mais simples para responder, quiçá, ao mais grave problema
para quem sofreu um Acidente Vascular Cerebral:
o isolamento, o fechar-se em si mesmo e nos seus
problemas, e que tende a ser, se não for “combatido”, progressivamente maior! Muitas vezes trazendo
consigo outros problemas, como a auto e a hétero
exclusão social, as depressões, … Estes Grupos são
as células que estão na base de organizações que
muitas vezes admiramos: Reino Unido, Alemanha, e
mesmo, saindo da Europa, Estados Unidos, Canadá,
Austrália, e mesmo outras realidades com um contexto socioeconómico próximo do nosso.
A criação, manutenção, consistência destes Grupos, não é tarefa fácil, e não é tarefa difícil: basta
vontade, e o mínimo de organização! Curiosamente,
desta vez, não são os fundos que mais fazem falta: é
antes um pouco de trabalho voluntário! Basta lembrar que, por norma, funcionam uma vez por mês,
durante cerca de hora e meia, mas com resultados
excelentes!
Especificamente para cuidadores informais, que,
frequentemente, têm preocupações e interrogações
que são complementares às dos sobreviventes de
AVC, também são promovidos GAMs online, mas
com uma regularidade diferente.
Para contactos com os grupos ou para saber mais
sobre a associação:

www.portugalavc.pt | www.facebook.com/pt.avc
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