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Teve um AVC um dia depois  
de casar e hoje ajuda outros  
a reaprender a viver
Grupos de Ajuda Mútua promovidos pela associação Portugal AVC em 12 
locais do país ajudam a combater o isolamento de sobreviventes e cuidadores

ASSOCIAÇÃO Frederico Au-
gusto não se lembra do dia 
em que sofreu o AVC. Sabe 
apenas o que lhe contaram. 
Era março de 2015, tinha 24 
anos e casado no dia ante-
rior. Foi a mulher quem o 
encontrou caído no chão do 
quarto. Seguiram-se dez 
dias em coma, seis meses in-
ternado e vários anos de rea-
bilitação. As sequelas ainda 
persistem no falar e andar. A 
história de Frederico é co-
nhecida pelos que frequen-
tam o Grupo de Ajuda Mú-
tua do Porto, do qual é um 
dos dinamizadores. Na últi-
ma sexta-feira de cada mês, 
sobreviventes e cuidadores 
juntam-se para trocar expe-
riências e combater o isola-
mento. O cenário repete-se 
noutras zonas do país.  

Em Portugal, há 12 grupos 
de Ajuda Mútua dinamiza-
dos pela associação Portugal 
AVC – União de Sobreviven-
tes, Familiares e Amigos. 
Mas há novos grupos a ser 
criados. Em maio, o apoio 
chegará a Aveiro e Leiria. Es-

Frederico esteve dez dias em coma, seis meses internado e anos em reabilitação

tima-se que mais de 600 
pessoas já tenham passado 
por estes grupos.  

No Porto, o Grupo de Aju-
da Mútua reúne-se no Hos-
pital da Prelada. Serve de 
apoio a todos os que neces-
sitam de ajuda e respostas a 
dúvidas sobre tratamentos 
ou como adaptar uma casa, 
tornando-a acessível para 
acolher um sobrevivente. É 
ainda um palco para a troca 
de testemunhos entre 
doentes e cuidadores. Hoje, 
celebra-se o Dia Nacional do 
Doente com AVC.  

COMBATER ISOLAMENTO 
“O nosso principal objetivo 
é que o sobrevivente não se 
sinta isolado. Estar em con-
junto com alguém que par-
tilha a mesma dor”, contou 
Frederico Augusto.   

A história de Frederico é 
apenas uma entre as parti-
lhadas. O jovem, agora com 
31 anos, desconhece a causa 
ao certo do seu AVC. Mas há 
suspeitas: fumava, tinha 
colesterol elevado, “uma 
vida stressante” e pesava 
98 quilos para uma altura 
de 1,72 metros. 

Ricardo Rodrigues tam-
bém tinha peso a mais 
quando sofreu um AVC. O 
episódio paralisou-lhe o 
lado esquerdo do corpo.  

“Estava na varanda de casa 
a fazer bricolage e senti os 
músculos da cara a fraque-
jar. Ainda consegui ir à casa 
de banho e vi a boca de 
lado”, recordou o homem 
que criou um canal de You-
Tube para mostrar a outros 
sobreviventes como reali-
zar as tarefas do dia a dia 
após o AVC. Descascar fruta 
ou calçar meias apenas com 
uma mão são exemplos.  

Janina Fontoura, neuro -
psicóloga no Hospital da Pre-
lada, sublinha a importância 
da partilha de testemunhos: 
“Neste grupo, a pessoa aju-
da e também é ajudada. Aca-
ba por ser um momento em 
que a pessoa percebe que 
não está sozinha no proces-
so de reconstrução de vida”.  

Maria de Fátima Mendon-
ça, cuidadora do marido há 
15 anos, encontrou no gru-
po “uma família”. “Somos 
muito apoiados em tudo. Es-
tas sessões são uma espécie 
de terapia”, afirmou. �

Marisa Silva 
marisa.silva@ext.jn.pt 
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Há 12 grupos de Ajuda Mú-
tua no país, dinamizados 
pela associação Portugal 
AVC. O primeiro grupo foi 
criado em 2016, em Viseu. 
Atualmente, existe tam-
bém em Alcoitão, Guima-
rães, Guarda, Santa Maria 
da Feira, Gaia, Lisboa, Por-
timão, Faro, Funchal, Por-
to e Famalicão. Em maio, 
iniciam-se sessões em 
Aveiro e Leiria. Quem qui-
ser aderir aos grupos deve 
contactar a Portugal ACV, 
através do site ou do Face-
book da associação. 
 
Sinais de alerta 
Os principais sintomas do 
AVC são a falta de força no 
braço, boca ao lado e dificul-
dade em falar. Em caso de 
sintomas, o utente deve li-
gar para o 112 de forma a ser 
encaminhado para o hospi-
tal mais adequado, através 
da Via Verde do AVC.

SABER MAIS

O Instituto Nacional de 
Emergência Médica 
(INEM) encaminhou no 
ano passado 5816 doen-
tes, através da Via Verde 
do AVC, mais 877 casos do 
que em 2020. Uma média 
de 16 casos por dia contra 
13 no ano anterior e 12 
por dia em 2019. Este ano, 
até 28 de março, o INEM 
encaminhou 1295 casos. 
O Porto continua a ser o 
distrito com mais casos 
encaminhados (1325), se-
guido de Lisboa, com 1103 
e Braga com 511.

INEM enviou  
em média 16 casos 
por dia em 2021

VIA VERDE

DIAGNÓSTICO Como se o le-
que de problemas não fosse 
já longo o suficiente, há ain-
da divergências nas verbas e 
funcionários a atribuir. Hél-
der Sousa Silva, presidente 
da Câmara de Mafra e dos 
Autarcas Social Democra-
tas, revela que há informa-
ções enviadas para as câma-
ras que “remontam a 2018” 
e o número de assistentes 
operacionais “não coincide 
com aqueles que, de facto, 
lá estão hoje para transfe-
rir”, pois, entretanto, hou-
ve mudanças nos quadros 
de recursos humanos, com 
as contratações de uns e as 
aposentações de outros. 

A isto soma-se o facto de as 
verbas terem sido calcula-
das antes da pandemia, em 
2018, numa altura em que 
as despesas com limpeza e 
desinfeção de materiais e 
espaços eram menores. No 
documento da ANMP, a que 
o JN teve acesso, lê-se que 
há “dificuldades em consti-
tuir as comissões de acom-
panhamento”, “ausência de 
resposta a várias solicita-
ções” e “trabalhadores dos 
programas do IEFP a exercer 
funções permanentes” nos 
centros de saúde. 

“PEQUENOS PODERES” 
A crítica generalizada a to-
das as regiões é a falta de res-
posta das Administrações 
Regionais de Saúde (ARS). 

Na semana passada, Ale-
xandra Leitão juntou-se aos 
críticos e, no  último discur-
so como ministra, deixou 
um recado àquelas entida-
des: “Há pequenos poderes 
na máquina da Administra-
ção Central que nem sem-
pre ajudam a que o poder 
político cumpra os seus de-
sígnios”. Alexandra Leitão 
nunca disse a quem se refe-
ria, mas os autarcas não ti-
veram dúvidas de que a go-
vernante falava das ARS. As 
críticas a estas entidades 
também são motivadas pe-
los lapsos que constam dos 
autos de transferência já en-
viados aos municípios. �

Falta de resposta das 
ARS motivou crítica 
indireta da ex-ministra

Orçamento 
é anterior à 
pandemia e 
faltam verbas

Emídio Sousa 
Presidente da CM Feira

“Temos o centro de 
saúde e, depois, temos 
extensões em todas  
as freguesias. Não são 
os piores edifícios do 
país, mas alguns têm 
estes problemas”

Hélder Sousa Silva 
Presidente da CM de Mafra

“A maior parte, 
independentemente 
da cor política, não  
vai assinar o auto,  
porque eles não estão 
em condições de ser 
assinados”

Autarcas surpresos com 
edifícios onde funcionam 
centros de saúde sem 
registo ou sem contrato 
de arrendamento 
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A Federação Nacional de 
Professores (Fenprof) 
defende que a transfe-
rência de competências 
para as câmaras na Edu-
cação seja semelhante à 
da Saúde, que só ocorre 
quando houver concor-
dância do Município e 
na sequência de celebra-
ção de autos de transfe-
rência. “Na Educação, é 
automática, a 1 de abril 
está lá tudo”, critica Má-
rio Nogueira. E entende 
que as câmaras só deve-
riam aceitar quando ti-
vessem condições. J.P.C.

Pedidos autos  
de transferência 
para a Educação

FENPROF


