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Manual dos Grupos 
de Auto-ajuda e 

dos Grupos de Ajuda Mútua

Os Grupos de Autoajuda (GAA) e os Grupos de Ajuda-Mútua (GAM) 

são uma das formas terapêuticas de Reabilitação Psicossocial, permitindo 

o acesso a um espaço de partilha de experiências e saberes, no combate 

ao estigma, solidão e isolamento, tendo em vista ganhos de saúde e maior 

qualidade de vida e cidadania ativa. São grupos homogéneos no sentido de 

que os seus participantes passam ou passaram pela mesma experiencia de 

vida derivada de um diagnóstico de doença Unipolar e Bipolar. 

O Manual dos GAA / GAM tem como objetivo ajudá-lo, passo a passo, 

na sua integração de forma assertiva.

Um GAA / GAM é um grupo de pessoas que partilham o mesmo 

problema e que se encontram de forma periódica, para falarem do mesmo, 

para procurarem soluções em conjunto e que se apoiam mutuamente.

Os GAA / GAM baseiam-se no conceito de que ajudando os outros, as 

pessoas se ajudam a si próprias; partilharem experiências, e perceberem 

como os outros superam situações semelhantes, torna-se vantajoso para a 

pessoa. Os grupos proporcionam também o acesso à Psicoeducação que 

fomenta o conhecimento e a responsabilidade na gestão da doença.

Aprás salientar que este manual de GAA / GAM, contempla e aplica-se 

aos associados com o diagnóstico de doença Unipolar ou Bipolar e seus 

familiares, tendo como objetivo obter e proporcionar mais e melhor saúde 

mental.

Presidente da Direção Nacional da ADEB 

Delfim Augusto d`Oliveira
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Objetivos estatutários da ADEB:

A Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares, ADEB, 
registada na Direção Geral de Acão Social, com o n.º18/93 de 19 de 
Fevereiro de 1993, como IPSS, de utilidade pública com fins de saúde 
e sociais, sem fins lucrativos, regida pelas disposições da lei aplicável 
e pelos Estatutos da ADEB:
Assim, ao abrigo do artigo 3º, a ação da ADEB visa desenvolver a 
sua atividade em todo o território nacional, por via da criação de 
Delegações ou Núcleos Distritais ou de estabelecimento de acordos 
de cooperação com entidades terceiras, abrangendo pessoas 
com o diagnóstico de Depressão (Unipolar), perturbação Bipolar e 
outras comorbilidades associadas, familiares, cuidadores, médicos, 
psicólogos, enfermeiros, técnicos de serviço social e outros 
profissionais da área da saúde mental.
Nesta sequência, ao abrigo do artigo 4º, a ADEB tem como objetivos 
principais: 
a) Implementar respostas de cuidados continuados integrados de 

saúde mental, destinadas a pessoas com o diagnóstico da doença 
Unipolar e Bipolar e outras comorbilidades associadas, de que 
resulte incapacidade psicossocial e que se encontrem em situação 
de dependência, cujas respostas estão previstas na Lei.

b) Promover, educar e formar, de forma especializada, na área da 
saúde mental, tendo em vista divulgar e elevar o conhecimento 
das pessoas com o diagnóstico de doença Unipolar e Bipolar e 
seus familiares ou cuidadores para a prevenção e (re) habilitação.

c) Apoiar e orientar os jovens e adultos associados da ADEB em 
situação de desemprego, no percurso de inserção ou reinserção 
no mercado de trabalho em cooperação com as unidades locais do 
IEFP, I.P.

d) Desenvolver o Fórum Sócio Ocupacional com base na legislação 
em vigor aplicável.

De acordo com o previsto na alínea e) do nº1 do artigo 5º dos Estatutos 
da ADEB, que estabelece o “apoio de grupos de auto- ajuda”, a 
sua gestão e desenvolvimento baseiam-se nos seguintes objetivos 
básicos: 
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OBJETIVOS BÁSICOS  DO GAA / GAM

 Apoio emocional que facilite às pessoas superar a sua instabilidade 
emocional e o seu isolamento, mediante o contacto com pessoas que 
tiveram experiências idênticas e que possuem respostas e estratégias 
positivas para o problema;

 Adquirir e reforçar atitudes positivas face à integração em diferentes 
contextos (família, amigos, trabalho, comunidade);

 Facilitar a expressão de sentimentos, emoções e pensamentos ligados 
à doença;

 Favorecer o processo de adaptação às diferentes situações geradas pelo 
diagnóstico;

 Melhorar a “Auto compreensão” sobre a doença e o autoconhecimento;
 Favorecer o conhecimento e a mobilização de recursos pessoais;
 Melhorar a qualidade de vida;
 Combate ao estigma;
 Conhecimento das Doenças Unipolar e Bipolar;
 Reconhecimento dos sinais de alarme da doença;
 Prevenção de recaídas;
 Partilha de experiências e saberes;
 Definir e identificar as estratégias para superar a adversidade;
 Obter ganhos de saúde.

 
PROCESSO DE INTEGRAÇÃO NO GAA / GAM

Inicialmente ocorrerá uma entrevista primária sobre os GAA / GAM com 
um dos técnicos da ADEB. Uma vez disposto a integrar um GAA / GAM 
deverá conhecer quais os seus objetivos enquanto Grupo de Apoio. Existe 
o Regulamento Interno dos GAA / GAM que deverá ser lido juntamente com 
este Manual e onde poderá ter acesso a todos os seus direitos e deveres 
enquanto participante desta valência.
Terá a oportunidade, juntamente com o técnico, de aprofundar algum tema 
deste manual, mencionando as suas expectativas em relação aos GAA / 
GAM e colocar as questões que ache necessárias para em consciência aderir 
e integrar formalmente os GAA / GAM.
Posteriormente, ao ser integrado no GAA / GAM, irá verificar que cada grupo 
terá um coordenador e um vice-coordenador que são os responsáveis pelo 
mesmo, que entre outras tarefas, procuram minimizar e resolver conflitos 
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pontuais que eventualmente possam surgir no decorrer das sessões. O 
coordenador e o vice-coordenador do grupo pertencem aos membros do 
grupo, eleitos pelos membros desse grupo e são responsáveis por gerir 
e dinamizar as reuniões. Um dos técnicos de Reabilitação Psicossocial da 
ADEB estará sempre disponível para o que grupo necessite, realizando a 
avaliação da evolução em ganhos de saúde dos membros do GAA / GAM e, 
assessoriando o grupo, conjuntamente com os coordenadores, sempre que 
se justifique.
O associado poderá ser inserido num grupo que já esteja em funcionamento 
devendo o técnico da ADEB acompanhar o processo de integração em 
colaboração com o coordenador do grupo. No início da formação de um 
novo grupo estará sempre presente um técnico da ADEB.
Quando o grupo tiver a sua dinâmica constituída elege-se o coordena-
dor e o vice-coordenador do grupo e este passa a funcionar autonoma-
mente (podendo sempre recorrer ao apoio dos técnicos em caso de 
necessidade).

TRABALHAR COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE MENTAL

Os profissionais de saúde mental podem ser um bom apoio para que o 
GAA / GAM compreenda os valores, a missão e dinâmica do grupo. Há 
vários papéis que os profissionais podem desempenhar uma vez que esteja 
formado o grupo. Estes profissionais, podem ser convidados a falar em 
sessões psicoeducativas, aconselhando quando for necessário, a prestação 
de um apoio especializado entre outras atividades inerentes à sua função. A 
partilha de saberes entre o profissional de saúde e a pessoa com a doença 
resulta muitas vezes em benefício para ambas as partes, na medida que 
ambos têm um objetivo comum: proporcionar ganhos de saúde e melhorar 
a qualidade de vida. Trabalhe deste modo com os profissionais de saúde 
mental embora compreenda que não são eles os coordenadores do grupo.
É normalmente aconselhada a passagem por um dos Grupos Psicotera-
pêuticos da ADEB, (Grupo Psicoeducativo, Grupo Terapêutico de Stress e 
Ansiedade ou Grupo de Prevenção de Ideação e Comportamento Suicída), 
antes da transição para um GAA / GAM. A Psicoeducação no tratamento 
das Perturbações do Humor é uma intervenção chave no aumento da 
compreensão, responsabilização e adesão ao tratamento. Visa ajudar 
através do acesso a informação clara e concisa sobre a sua patologia, 
fornecendo ferramentas e estratégias para a sua gestão.
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A Psicoeducação pode ser realizada nestes grupos Psicoterapêuticos ou 
individualmente, no campo da Reabilitação Psicossocial da ADEB. Sobre esta 
intervenção poderá falar com o seu técnico de reabilitação de referência e 
analisar a particularidade da sua situação.
A Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares, ADEB, tem 
como objetivos possibilitar a Psicoeducação na área das doenças Unipolar 
ou Bipolar, dar apoio aos seus membros e manter sessões periódicas de 
Autoajuda.
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CONSIDERAÇÕES BÁSICAS INICIAIS

As questões básicas que necessitam de resposta no início da formação 
de um novo grupo são:

 Que nome dar ao Grupo?
O nome do grupo deverá ser escolhido pelos elementos do grupo, 
espelhando o sentimento inspirador das sessões e dos seus 
objetivos.

 Qual a periodicidade das reuniões? A que horas começam e acabam?
Os grupos de auto ajuda reúnem-se com uma periodicidade inicialmente 
definida pela ADEB, que é calendarizada semestralmente. No entanto, o 
grupo poderá propor uma eventual mudança da periodicidade, com o 
objetivo de proporcionar uma maior cooperação e partilha entre os seus 
elementos. Esta proposta será sempre avaliada e analisada pela Direção 
e, consoante as disponibilidades da ADEB, será dada uma resposta ao 
grupo em questão.

 Onde se reúne o Grupo?
As sessões dos GAA / GAM realizam-se nas instalações disponibilizadas 
na Sede Nacional em Lisboa, Delegações da Região Norte, Porto, e Região 
Centro, Coimbra. 
A ADEB, quando se proporcionar disponibilidade de instalações 
autónomas e recursos humanos e logísticos, tem como objetivo realizar 
também reuniões de Grupo de Ajuda Mútua no seu Núcleo do Alentejo 
em Évora, e no seu Núcleo do Algarve em Faro. 
Os associados poderão também reunir num espaço adequado para o 
efeito, fora das instalações da ADEB, desde que tal seja deliberado e sob 
orientação da Direção da ADEB.

 Quem serão os membros do Grupo?
Qualquer associado tem direito a integrar os GAA / GAM. Este é formado 
de acordo com o tipo de patologia dos seus membros, isto é, existem 
grupos de auto ajuda constituídos por pessoas com o diagnóstico Bipolar 
ou Unipolar.
Para além desses grupos, decorrem também os GAA / GAM de familiares 
e de amigos próximos da pessoa com a doença.

 Qual o valor pago para frequentar os Grupos?
A definição do valor mensal a pagar por cada elemento do grupo é 
feita aquando da inscrição no mesmo, de acordo com a tabela de 
Comparticipações dos Associados estabelecido no Regulamento Interno. 



12

O pagamento do valor mensal estabelecido deverá ser feito na primeira 
sessão de GAA / GAM de cada mês.

 Que tipo de formato dar às sessões do Grupo?
Visto que o intuito da maioria dos grupos de autoajuda é a partilha 
de experiências e saberes que visam a Psicoeducação, as sessões 
do Grupo deverão ser utilizadas para alcançar estes objetivos. Pode 
planear-se a sessão do GAA / GAM recorrendo a sessões de perguntas 
e respostas com o técnico da ADEB, livros, manuais, guias, bem como 
diversas temáticas constantes da revista bipolar ou outras publicações, 
que contenham informação valiosa para os membros do grupo acerca 
das doenças depressivas e bipolares, ou apenas através da partilha de 
experiências, dificuldades e estratégias de cada membro do grupo. 

 
PREPARAÇÃO DAS SESSÕES

ESTABELECIMENTO DE UMA ORDEM DE TRABALHOS PARA CADA SESSÃO

Existirá um dossier para cada grupo. Nesse dossier constará a ata de  cada 
reunião realizada. Nessa ata constará a lista das presenças dos membros 
do grupo e um breve resumo dos temas debatidos. Poderá existir também 
um arquivo de documentos relacionados com as perturbações do humor 
(leituras recomendadas, artigos, poemas, testemunhos etc.), que os 
elementos do grupo poderão construir ao longo da existência do mesmo.
As sessões deverão começar sempre a horas. A pontualidade é um sinal 
de respeito pelos membros do grupo. Deverá ser o coordenador do grupo a 
iniciar as sessões, dando não só as boas vindas aos elementos presentes e 
apresentando temas para discussão, como também a oportunidade a cada 
elemento de se expressar sobre os mesmos.

INÍCIO DAS SESSÕES

Na formação de um GAA / GAM, é importante que todos se apresentem e que 
deem uma breve explicação da razão pela qual pretendem participar no grupo.
Seguidamente o coordenador pergunta se alguém tem algo de particular 
importância que deseje partilhar. Nesta fase, cada membro do GAA / GAM 
fará a sua partilha, voluntária, tendo sempre a alternativa de não o fazer, 
caso não se sinta preparado para tal.
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No início da formação de um grupo ou sempre que haja a introdução 
de novos membros, o coordenador do grupo deverá dar as seguintes 
informações:

 Objetivo/ Propósito do grupo;
 Regras de funcionamento;
 Localização e horário das reuniões;
 Sessões temáticos (cada sessão poderá ter um tema definido ou pelo 

grupo ou pelo técnico de reabilitação psicossocial da ADEB);
 Serviços fornecidos aos membros;
 Introdução ao programa da sessão.
Após o programa principal ser apresentado, deverá ser definido o tempo 
para o levantamento de questões e posterior discussão.
 
É importante que todos os membros do grupo compreendam os seus 
objetivos:

 A criação de uma atmosfera de confiança mútua e empatia baseada na 
confidencialidade e na partilha de experiências;

 Tornar  claro  que  o  grupo  é  uma  forma  suplementar  de aprendizagem 
e não um substituto do tratamento médico e psicológico. O grupo 
não oferece “curas” ou “tratamentos rápidos”. É um sistema de apoio 
adicional para os membros que nele participam;

 Recomendar o acompanhamento médico e a adesão à medicação 
coadjuvada por um acompanhamento psicológico como tratamento 
eficaz para as doenças Unipolar e Bipolar;

 Proporcionar aos membros do grupo a informação possível acerca das 
doenças Unipolar e Bipolar;

 Ajudar os membros a tornarem-se auto-suficientes e independentes à 
medida que desenvolvem estratégias para lidar com as suas oscilações 
do humor e problemas do quotidiano que daí advêm. O objetivo último 
para cada membro é conseguir uma maior qualidade de vida, através da 
mudança e crescimento pessoal, sem contudo se tornar dependente do 
grupo ou de qualquer um dos seus membros;

 Promover/fomentar a gestão adequada e equilibrada para todos 
as pessoas com as doenças Unipolar ou Bipolar, suas famílias e 
amigos.
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DESENVOLVIMENTO DAS SESSÕES

Se ninguém tiver nada para comunicar, o coordenador deve estar preparado 
para sugerir uma temática a desenvolver, embora os momentos de silêncio 
ao longo da reunião também possam ocorrer.

Sugestão de algumas das temáticas a desenvolver:
 Comportamentos de risco;
 Partilha de receios comuns;
 Enfrentar e lidar com os estigmas;
 Efeitos da doença na família, amigos e outros. (suporte social);
 Assuntos relacionados com a situação profissional;
 Lidar com as perdas;
 Lidar com a medicação e seus efeitos secundários;
 Lidar com os sentimentos, emoções e pensamentos;
 Lidar com a insegurança, a frustração e a raiva;
 Reconhecer os sinais de alarme da doença;
 Resolver os problemas causados pelos episódios da doença;
 Como falar com um médico, psicólogo ou outro técnico que o possa 

ajudar ou esclarecer;
 Comportamentos protetores da doença;
 Relações interpessoais;
 Mudar/Encontrar emprego.
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Estas são apenas algumas das sugestões. Com o tempo, irá certamente 
ter a oportunidade de desenvolver muitos outros tópicos. É valorizada 
a iniciativa de trazer novos temas para as sessões. Os técnicos da ADEB 
poderão também sugerir outros temas ou materiais relacionados com a 
doença Unipolar ou Bipolar que podem ser discutidos nestas reuniões.

ENCERRAMENTO DA SESSÃO

Acabe pontualmente a reunião.

Nesta altura os passos para encerrar a reunião podem incluir:
 Comentários finais e sumários da parte dos membros do grupo;
 Reafirmar as ações positivas a levar a cabo pelos membros que a tal se 

propuseram;
 Verificar os sentimentos, emoções e pensamentos dentro do grupo;
 Agradecer a todos pela sua disponibilidade e  participação.

O Coordenador no final deverá indicar a data da próxima reunião, bem 
como a hora, o local, tópicos a serem discutidos, lembrando o número de 
telefone da ADEB para qualquer esclarecimento adicional.
Finalizada a reunião, os membros do grupo poderão conviver entre si, 
respeitando, no entanto, o direito de privacidade e de confidencialidade 
sobre o que decorreu nos grupos. Estes períodos de convívio entre os 
elementos do grupo fora do contexto grupal, tem bastante importância 
para a criação de laços de amizade, suporte e apoio. O coordenador poderá 
também proporcionar estes momentos com um ou mais intervalos ao longo 
da sessão.

 
EM CASO DE DIFICULDADE

 Quando a permanência nos GAA / GAM não corresponder, de alguma 
forma, àquilo que espera encontrar neste contexto, peça ajuda aos outros 
membros do grupo - “ A partilha” é a chave do sucesso no desenvolvimen-
to de um  grupo. Lembramos que poderá também recorrer não só à 
ajuda dos técnicos de Reabilitação Psicossocial da ADEB como também 
ao coordenador que posteriormente falará com o técnico sempre que 
achar necessário.
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AUTO AJUDA = PARTILHA / IDENTIFICAÇÃO

Os GAA / GAM fornecem apoio aos seus membros principalmente através 
da discussão e intercâmbio gerados nas reuniões do grupo. Estas sessões, 
às vezes também chamadas “grupos de partilha/cuidados” geram uma 
sensação de pertença aos seus membros, fornecendo um espaço seguro 
onde pessoas com doenças Unipolar e Bipolar e suas famílias e amigos se 
sentem aceites, a doença é compreendida e os sentimentos, emoções e 
pensamentos são expressos e partilhados.
Partilham comportamentos e ações que julgaram eficazes para lidar  com  
as  suas  oscilações  de  humor.  Os  membros  do  grupo podem aprender 
uns com os outros ouvindo atentamente o que está a ser dito.
Os membros do grupo devem reconhecer que qualquer membro é vital para 
o mesmo. Todos tiveram uma experiência de doença Unipolar ou Bipolar ou 
são familiares de alguém com esta patologia.

 
CUIDADOS A TER

Deverá ter sempre presente a necessidade de cuidar bem de si próprio 
e, consequentemente, de obter ganhos de saúde e melhor qualidade 
de vida, através da partilha de experiência, do conhecimento geral da 
doença, da sua responsabilização e do seu desenvolvimento pessoal/
auto-realização.
Como sabe, as doenças do humor podem afetar a sua autoestima e a sua 
autoconfiança, especialmente quando está em situações de instabilidade 
ou sob stress. Por isso, enquanto se envolve na tarefa de tentar ajudar os 
outros, eis alguns conselhos sobre como cuidar de si próprio:
 Adequada nutrição - mesmo se em estado de stress lhe acontecer não 

ter fome, cuide deste aspeto. O aumento ou diminuição do seu apetite 
podem estar relacionados com as suas oscilações de humor e são um 
sintoma que deve ser vigiado;

 Sono e repouso - no caso de se sentir cansado, não pode funcionar ao 
melhor nível. Pare e dê tempo a si próprio. Respeite o seu ritmo e procure 
não se levar a limites que o deixem esgotado. Adote um permanente e 
regular padrão de sono;

 Exercício - uma boa maneira de aliviar o stress é dar um longo passeio 
a pé ou praticar desporto. Para o seu próprio bem, não se esqueça de 
manter uma atividade física regular;
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 Procurar o Apoio Emocional junto de pessoas em quem tenha confiança. 
O grupo é o espaço privilegiado, onde existe o tempo e o espaço que 
necessita para ouvir e se fazer ouvir.

 
REGRAS BÁSICAS

Defina sempre as regras básicas do grupo antes do início da discussão. 

Estas regras são:

 Confidencialidade - Os membros não devem falar fora do grupo sobre 
os assuntos discutidos nas sessões de Auto- Ajuda ou sobre os seus 
membros. Fazê-lo significa violar o direito à Confidencialidade de cada 
membro e pôr em causa a própria utilidade e unidade do grupo. Não fale 
dos membros do seu grupo na ausência deles. Dirija-se antes a eles; Se 
por um lado é benéfico encorajar os membros ao contato e confiança no 
apoio dos outros, nenhum membro, no entanto, deverá contactar outro 
fora do grupo sem prévio acordo do mesmo;

 Simpatia e ajuda - Os membros devem tratar-se uns aos outros como 
gostariam de ser tratados - com respeito e sem fazer juízos de valor moral. 
Julgar outro indivíduo, na melhor das hipóteses, não é justo; por outro 
lado, pode ser fortemente prejudicial. Julgar as opiniões e sentimentos, 
emoções e pensamentos de um indivíduo não é consistente com o papel 
que os membros deverão desempenhar num grupo de Autoajuda;

 Cortesia - É importante partilhar emoções, sentimentos e experiências 
de  vida.  Para  algumas  pessoas  pode  ser necessária uma coragem 
extraordinária para confiarem suficientemente no grupo e revelarem os 
seus sentimentos pessoais. Seja sensível a isto! Nenhum membro deve 
interromper outro membro quando está a falar. Respeite o OUTRO!;

 Aconselhamento - O grupo não deve recomendar nenhuma atitude 
particular, tratamento ou medicação. Contudo, os membros deverão ter 
liberdade de expressar as suas experiências pessoais neste domínio;

 Assiduidade - Os membros deverão ser aconselhados a ser pontuais nas 
sessões e a comparecerem com regularidade enquanto considerarem de 
valor o processo de grupo. O regresso de qualquer membro ao grupo 
deverá ser sempre bem-vindo, em qualquer altura;

 Partilha - Todos os membros devem partilhar com os colegas ideias e/ou 
situações que estejam relacionadas diretamente com o tema proposto, 
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evitando dispersões para temáticas que podem não se enquadrar nos 
interesses de todos os presentes. A partilha é uma experiência muito rica 
e que está na base destes movimentos de grupo, sendo um poderoso 
recurso de reabilitação, quebra de isolamento e identificação com os 
outros.

O PAPEL DO COORDENADOR

O conhecimento geral da doença e a experiência adquirida na participação 
em grupos de auto ajuda são os critérios para a escolha do Coordenador 
e do Vice-Coordenador.  O seu papel no grupo é o de facilitador, isto é, 
permitir que todos tenham a possibilidade de se expressarem e de serem 
compreendidos. Cabe ao coordenador gerir o funcionamento e duração 
do grupo. Deverá perceber quem tem mais necessidade de ser ajudado 
ou, se alguém não se quiser pronunciar, o coordenador deverá zelar pelo 
respeito dessa decisão. Tem, também, o papel de comunicar aos técnicos 
da ADEB qual o evoluir do grupo. Será pois, um elo de ligação entre o 
grupo e a ADEB. Aos  coordenadores  pertence  também  a  verificação  
do  estado  de saúde dos vários elementos do grupo e a comunicação 
aos técnicos da ADEB sempre que surgir qualquer alteração significativa 
no estado de saúde num dos membros do grupo. Perceber o motivo da 
ausência de membros do grupo, sempre que esta ocorre, e posterior 
comunicação ao grupo é também uma das tarefas do coordenador. O 
vice-coordenador, nestes aspetos, poderá ser uma ajuda importante para 
evitar um maior desgaste do coordenador. O trabalho em equipa é algo 
que deve ser fomentado desde o início do grupo. Pode inclusive, definir-
-se um esquema de rotatividade da coordenação do grupo, entre os seus 
membros.
Uma vez que estes são GAA / GAM,  o envolvimento dos técnicos da área 
da saúde mental da ADEB serve para garantir apoio para resolução de 
questões pontuais assinaladas pelo grupo. A participação dos técnicos 
da ADEB pode passar também pela presença no grupo, durante parte 
das sessões, para prestar auxílio no que for necessário, bem como para 
permitir a avaliação da evolução clínica dos seus participantes.
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RESPONSABILIDADES DO COORDENADOR DO GRUPO

As responsabilidades do coordenador incluem:

 Promover a discussão sã, a autorrealização e a esperança - quando 
o coordenador incentiva uma discussão aberta que realça as múltiplas 
opções disponíveis para as pessoas com doenças do humor;

 Promover segurança - quando o coordenador promove a existência de 
uma atmosfera empática, de confiança e de suporte, nunca permitindo 
que um indivíduo do grupo seja discriminado de nenhuma forma. Isto 
é conseguido através do reforço, relembrando as regras e os objetivos 
do grupo;

 Promover a responsabilidade, encorajando os membros do grupo a 
chegarem às suas próprias conclusões e a sentirem o dever individual 
pelo bem estar do grupo como um todo. Não compete, no entanto, 
exclusivamente ao coordenador a tarefa de reforçar as regras do 
grupo;

 Encorajar  a  participação  -  relembrando que  os  membros podem 
partilhar as suas experiências apenas quando se sentirem capazes disso.
O coordenador deverá estimular, ao longo do tempo, os membros menos 
expansivos a participarem, respeitando sempre o ritmo individual de 
exposição de cada um;

 Moderar a discussão - Deverá moderar a conversação e os comentários 
que não estão relacionados com a temática em discussão;

 Ter uma escuta ativa,  sendo sensível ao que é dito e ao que não é 
dito. O coordenador deverá estar pronto para reagir quer ao sofrimento 
manifesto quer ao que está latente. Se acredita que o grupo ignorou 
uma temática ou ponto importante deve retomá-lo. Por exemplo: “O 
João disse que tem medo de vir a perder o emprego. Porque é que não 
falamos mais sobre isto antes da Isabel começar a falar?”;

 Encorajar a autoestima,  fazendo saber aos membros que a partilha 
das suas experiências e sentimentos é importante para o grupo e de 
que eles serão valorizados como pessoas, tal como são. Não permitir 
ataques pessoais a nenhum membro durante a reunião;

 Lidar com situações problemáticas - De vez em quando alguns 
membros podem tentar monopolizar o discurso, abordar os outros de 
um modo mais agressivo, produzir “barulho”, ter conversas paralelas 
ou violar as regras do grupo de outras formas. Deve tentar lidar com 
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estas situações através da combinação de comentários e ações durante 
a sessão ou falar em particular com o membro em questão depois da 
reunião.

 
Lembre-se que, embora seja função do coordenador possibilitar que a 
calma se mantenha durante a discussão, outros membros poderão também 
dar o seu contributo para que isto aconteça.

Aqui vão alguns exemplos de forma a lidar com situações problemáticas 
durante as reuniões:

 Monopolizador - “Jaime, é evidente que você tem imensos assuntos 
que quer discutir (talvez seja bom fazer aqui uma pequena síntese para 
mostrar que estava a ouvir) e demos- lhe já algumas respostas. Vamos 
agora dar oportunidade aos outros de partilharem também as suas 
ideias”;

 Conflito no grupo - Se a discussão se torna muito intensa ou agressiva 
será de considerar fazer uma pequena pausa e tentar compreender a 
razão pela qual a discussão tomou aquele rumo;

 Emergências - Os coordenadores deverão ter recursos acessíveis 
sempre que necessário em caso de emergência. Durante as reuniões 
do GAA / GAM, assegure-se que um dos técnicos de Reabilitação 
Psicossocial da ADEB  esteja disponível e contactável para situações 
de emergência. Na maioria das vezes basta levar a pessoa perturbada 
para uma área privada, confortá-la e falar com ela até que a mesma se 
volte a controlar.
Noutros casos pode ser necessário chamar um membro da família ou um 
amigo para vir buscar essa pessoa ou consultar o seu médico psiquiatra 
assistente ou o Serviço de Urgência de um hospital, dependendo do 
grau de emergência. (Tenha sempre à mão uma lista de telefones de 
emergência).

 Fale de Suicídio - Não ignore este tema. Peça o apoio do grupo. Reconheça 
os sentimentos da pessoa em questão.
Se uma pessoa tem um plano específico, isto é um sinal claro de  
perigo  e  necessita  de  uma  atenção  individualizada. Sinalize esta 
situação aos técnicos da ADEB para que possam atuar nestes casos de 
emergência;

 Um episódio depressivo ou de elevação do humor - Ajude o membro 
em questão a reconhecer, com o consenso do grupo, o que se está a 



21

passar. Arranje alguém que acompanhe o membro para obter ajuda, 
quer seja um profissional, um familiar ou um amigo. Sinalize esta 
situação aos técnicos da ADEB para que possam atuar nestes casos de 
emergência.

Para ter uma escuta ativa:

 Reformule  -  Repita  o  que  um  membro  diz  por  outras palavras. Este 
é o modo mais simples de demonstrar que esteve a ouvir;

 Pergunte - Faça perguntas para obter mais informações ou para 
esclarecer o que um membro disse;

 Resuma - Reveja o que foi dito até aquele ponto de modo a colocar as 
ideias em perspetiva, focar a discussão nos pontos mais importantes ou 
ver se surgem mais coisas para discutir a partir dali;

 Reflita - Identifique que sentimentos, emoções e pensamentos estão por 
detrás do que está a ser dito. Isto é feito por tentativas. Pode dizer, por 
exemplo “ O que diz é como se...”;

 Valide - Ajude o indivíduo que fala a sentir-se bem com os seus 
sentimentos, emoções e pensamentos através do reconhecimento dos 
mesmos;

 Partilhe - Não se esqueça de que, como coordenador, também é 
um membro do grupo com sentimentos, emoções e pensamentos 
e necessidades pessoais. Partilhe os seus sentimentos, emoções 
e pensamentos e experiências quando sentir que é apropriado. O 
coordenador do grupo pode inclusive partilhar a sua própria estratégia 
para gerir as situações de crise com que se deparou na sua vida, enquanto 
portador de uma perturbação do humor (Unipolar ou Bipolar).

REUNIÕES DE COORDENADORES

As reuniões entre os vários coordenadores dos grupos de auto ajuda, 
conjuntamente com os técnicos da ADEB, têm como objetivo definir 
estratégias e  identificar problemas no funcionamento dos grupos, garantir 
uma formação contínua e suporte aos coordenadores, garantindo desta 
forma uma intervenção mais adequada na gestão destes grupos. É também 
incentivada uma participação mais ativa dos coordenadores na dinâmica 
da ADEB, quer na colaboração da organização de atividades, quer na 
dinamização dos sócios para as diferentes valências.
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES AOS GAA / GAM

Poderão eventualmente planificar-se outras atividades de grupo tais como 
encontros sazonais esporádicos, piqueniques e atividades culturais ou 
recreativas. Estes acontecimentos pretendem fomentar o convívio entre os 
membros do grupo, estreitando os seus laços de amizade, promovendo a 
sociabilização e diversão,  uma quebra na rotina em que os problemas e as 
lutas do quotidiano com a doença são deixados de lado. Estas atividades 
são extremamente importantes para os membros dos grupos. A ADEB 
fornece todo o apoio logístico na concretização das mesmas.
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