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Se você é novo na organização de um grupo de apoio ou já organiza even-
tos há algum tempo, é normal que se crie a expectativa de que sempre haverá 
um profi ssional médico ou uma apresentação formal. Por isso, preste aten-
ção na maneira pela qual você conduz o grupo e não use uma pessoa “im-
portante” como atrativo dele.

Seu evento será um sucesso, mesmo que só uma pessoa vá. Se vocês dois 
sentarem para dividir suas histórias, já terão quebrado a barreira do isolamen-
to, que vem com o temido diagnóstico. Neste manual, nós abordaremos algu-
mas formas de tornar o seu grupo de apoio um sucesso e de prover benefícios 
para sua comunidade local, com ou sem um palestrante.

Não se esqueça que o objetivo fi nal de um grupo de apoio é 
se reunir com os pacientes e encontrar apoio e conforto de 

outras pessoas convivendo com o mesmo problema.

INTRODUÇÃO

1
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Encontros sociais x educativos

É preciso ter um palestrante?

Às vezes, os planos se frustram. Você nunca sabe quando, de repente, um 
palestrante cancela sua apresentação por conta do mau tempo ou intercor-
rências no caminho. Talvez o médico que você convidou meses antes irá can-
celar exatamente no dia da apresentação. Mas há diversas razões pelas quais 
você pode ter um grupo de apoio sem um palestrante, pois, mesmo tomando 
todas as precauções com meses de antecedência, as situações podem mudar 
e você ficará numa situação de ter que seguir o evento em frente, sem o tema 
inicial proposto.

Não há necessidade de se estressar com isso. Há diversas formas de pla-
nejar o evento sem um palestrante. Desta forma, você pode se conectar mais 
facilmente às outras pessoas presentes, conhecê-las, traçar planos para o futuro. 
Neste manual, vamos abordar algumas opções divertidas, produtivas e criati-
vas de organizar seu grupo de apoio sem um palestrante, necessariamente.

Mesmo que você já tenha ideias em mente, abra-se para as possibilidades 
a seguir. Às vezes, fazer um evento mais leve e divertido pode dar uma que-
brada na rotina de sempre focar na doença e suas condições. Os encontros 
podem ser, ao mesmo tempo, educativos e sociais, e não há por quê limi-
tá-los a uma destas opções. 

Os pacientes de HP e Doenças Correlatas e seus amigos gostam de ir a 
eventos com médicos abordando aspectos da doença. Este tipo de apresen-
tação aborda aspectos mais técnicos a respeito da condição do paciente. Por 
isso, grupos de apoio com profissionais locais apoiando atraem muitas pes-
soas que querem passar mais tempo ao lado do seu médico e ouvi-lo falando 
mais sobre a doença. Ao mesmo tempo, os grupos de apoio podem sim-
plesmente ter a função de conectar as pessoas que vivem sob uma mes-
ma condição. Encontrando o equilíbrio, você, certamente, terá um grupo de 
apoio de sucesso.
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“Nós tivemos um novo 
membro neste encontro. 

Acho que realmente a 
ajudamos a entender a HP 
e os tratamentos, que ela 
nem tinha ideia de como 

funcionavam. À certa altura, 
ela veio falar comigo como, 
às vezes, se sente sozinha, 

porque não conhecia 
ninguém que tinha HP e, no 
mesmo instante, retruquei: 

você não está mais sozinha.”

Mary Sisk, Savannah, Georgia
(Líder do grupo de apoio)
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ATIVIDADES E QUESTÕES 
PARA DISCUTIR

2

Compartilhando suas histórias 

Há muitas maneiras de compartilhar sua história em um encontro, a de-
pender do tamanho do grupo e de quão desinibidos são os seus membros. 
Escolha a forma que melhor se adequa a seu grupo.

Há tempo de sobra para cada um 
partilhar sua história. Faça uma rodada 

para cada um contar como obteve o 
diagnóstico e como sua vida mudou 

desde então. Para cada membro novo, 
dê esta oportunidade.

PEQUENOS GRUPOS
É necessário limitar o tempo de cada 
um em 5 a 10 minutos. Seria divertido, 

também, ter uma sessão de entrevistas: 
quando um fala, os demais podem 

fazer perguntas. 

GRANDES GRUPOS
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Faça algumas perguntas:

1. Quando você foi diagnosticado?

2. Qual o melhor conselho que você recebeu no último ano a 
respeito da sua doença?

3. Você possui outras patologias?

4. Que conselho você daria para alguém que tem que lidar com 
diversos sintomas?

5. Como você explica o que é HP/DPOC/FPI/IC para as pessoas que 
não têm ideia do que é esta doença?

6. Como você faz para se virar nas situações embaraçosas?

7. Como é um dia típico de cuidado para você?

Estas perguntas também podem servir de “quebra-gelo” para as pessoas 
mais tímidas. Partilhar sua história de vida traz muitos benefícios para o pró-
prio tratamento (isto já foi comprovado) e faz com que as pessoas se sintam 
mais próximas uma das outras. Se você perceber que os membros do seu gru-
po gostam deste tipo de abordagem, pense em maneiras de incrementar 
este tipo de encontro. Talvez vocês possam criar um livro com as histórias dos 
pacientes que já fazem tratamento no grupo e dividir com os futuros membros 
ou os recém-diagnosticados. Ou um de vocês pode partilhar sua história de 
destaque no jornal local. 

Aqui na Abraf, temos uma coletânea de depoimentos 
que publicamos no nosso website. Você pode acessá-
los através do www.abraf.ong – DEPOIMENTOS. Caso 

queira incluir o seu depoimento, é só enviar para 
contato@abraf.ong. Nós também estamos sempre 
selecionando depoimentos para serem incluídos na 

Newsletter bimestral. Participe!
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Noite de jogos ou comédia

Você está cansado de ouvir e falar de doença? Ter uma noite de jogos ou de 
um filme de comédia pode ajudar o grupo a socializar! É sempre mais motiva-
dor ir a um grupo onde sabe que há amigos por lá. Então, talvez seja uma boa 
ideia dar uma trégua no aspecto sério da doença e planejar se divertir com o 
grupo. É especialmente importante para novos membros enxergar o elo 
de diversão que também une o grupo, com reuniões que fujam aos temas 
médicos.

Dependendo do tamanho do grupo, você pode trazer diferentes opções de 
jogos: de tabuleiro, mímicas, desenhos etc. Peça para os membros trazerem 
seus jogos favoritos, previamente discutam quais jogos podem brincar. Veja, 
abaixo, a nossa lista de jogos que podem ser divertidos:

IMAGEM E AÇÃO

RUMMIKUB

DETETIVE

DESAFINO

BANCO IMOBILIÁRIO

BINGO
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Nunca se esqueça do poder de uma risada! Rir é saudável, ilumina 
o ambiente e une as pessoas. Para uma “Noite de Comédia”, considere 
levar fi lmes para o encontro. Se você não quer que a sessão inteira seja 

do fi lme, considere usar apenas trechos ou esquetes de comédia.

Trivialidades da HP

Não é porque o encontro é engraçado que ele não pode ser educativo! 
Use nosso guia para levantar questões triviais. Estas questões podem ser 
usadas para um jogo divertido. Você pode usar um quadro para marcar os 
pontos acertados de cada um, cada dupla, cada grupo etc (conforme dividi-
rem o grupo).

Incluímos algumas perguntas ao fi nal do Manual. Mas você pode criar ou-
tras e pedir para que os membros estudem sobre as diversas patologias (Hi-
pertensão Pulmonar, Insufi ciência Cardíaca, Asma Grave etc) e sobre a Abraf 
para o próximo encontro.

“Quando tivemos a sessão ‘Rir é o melhor remédio’, 
eu pedi para cada membro trazer uma história en-
graçada ou uma boa piada. Após cada um falar, ao 
invés de discutirmos um tema, assistimos ao fi lme ‘3 

Patetas’, que aluguei no Netfl ix.” 
Charlotte McCabe, SGL - Puyallup, Washington
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SUGESTÕES DE PALESTRANTES

3

Paciente de diagnóstico antigo 

Apesar de termos abordado diversos temas sobre como fazer um encontro 
sem um palestrante, ter um paciente diagnosticado há tempos pode ser 
um bom atrativo. Esta é uma boa ideia para preparar com antecedência. Você 
pode ter alguém no grupo com mais de 8 anos de diagnóstico para contar sua 
história, dar dicas, responder perguntas etc. 

Muitas pessoas que procuram o grupo de apoio são recém-diagnosticadas e 
temem o que virá pela frente. Ao encontrar um paciente antigo, elas se inspiram 
em lutar por uma vida melhor. Estes pacientes antigos, em algum momento, tam-
bém ouviram que não teriam uma vida plena, longa etc, mas superaram as ad-
versidades. Se você acha este tema interessante, mas não conhece nenhum 
paciente antigo, entre em contato com a Abraf, que tentaremos ajudá-lo.
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“Vinte anos atrás me disseram que 
eu teria seis meses de vida, mas 

hoje há muitas novas drogas sendo 
desenvolvidas a todo momento. 

As pessoas que estão recebendo o 
diagnóstico agora têm um belo futuro 

pela frente.”

Dorothy Olson (Co-Fundadora PHAssociation)

Dorothy Olson foi diagnosticada em 1980. Você e seu grupo podem 
ganhar muito ouvindo sua história: uma pessoa que lutou contra as 

adversidades e logrou êxito, mesmo com uma doença severa.
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Um líder como palestrante

Como líder do grupo de apoio, você é o palestrante perfeito! Há muitas coisas 
ocorrendo na comunidade Abraf a todo momento, e você pode ser a pessoa 
perfeita para contar a seu grupo o que está ocorrendo. Use esta oportunidade 
para mostrar aos membros do seu grupo o que eles podem fazer para ajudar fora 
das reuniões.

Ser o palestrante da reunião não quer dizer que ela tem que estar somente 
ao seu redor. Na verdade, é preciso que você não seja o foco, mas, sim, in-
termediador. Por isso, escolha um tema: “Notícias da Abraf”, “Posicionamento 
dos novos medicamentos”, “Como se envolver na Abraf” etc. Você, certamente, 
pode contar sua história, mas dê oportunidade para outros fazerem também.

Outra maneira de ter um líder como palestrante é convidar o líder de outro 
grupo de apoio para contar como eles fazem suas reuniões, contar sua história 
de vida, contar sobre as conquistas do seu grupo etc.

“Nós gostamos de ter outro líder no nosso encontro. 
Ela sabe muito sobre o tema, e ter uma cara nova na 

reunião a torna mais especial.”
Linda Mil, SGL - Port Charlotte, Florida

PALAVRAS DO LÍDER
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PROGRAMAÇÃO 
DAS REUNIÕES

4

É sempre mais fácil conduzir uma reunião quando se tem toda a 
programação. A seguir, veja alguns exemplos:

1. PARTILHANDO NOSSAS HISTÓRIAS

Organização
Grupo todo partilhando o que 
mais gostou de ouvir e o que 
absorveu de esperança

Introdução

Boas vindas! Pausa a cada 6 depoimentos

Anúncio do tema e pessoas 
para falar

Lembrete sobre o 
próximo encontro

Lembrete de confi dencialidade 
do que é falado no grupo

Organização do ambiente

A F
B G
C H
D I
E
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3. NOITE DE JOGOS

Organização

Organização do ambiente

Explicação do jogoBoas vindas!

Hora da diversão

Votação para qual jogo iniciar

Lembrete de confidencialidade 
do que é falado no grupo

Lembrete sobre o  
próximo encontro

A
FB
GC
HD

E

4. NOITE DE FILME

Organização

Organização do ambiente

FilmeBoas vindas!

Discussão, partilhar 
pensamentos depois 
de assistir o filme

Votação para qual jogo iniciar

Lembrete de confidencialidade 
do que é falado no grupo

Lembrete sobre o  
próximo encontro

A
FB
GC
HD

E

2. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO ANTIGO

Organização Perguntas e respostas

Introdução

Boas vindas! Depoimento do paciente

Anúncio do tema e pessoas 
para falar

Lembrete sobre o  
próximo encontro

Lembrete de confidencialidade 
do que é falado no grupo

Organização do ambiente

A F
B G
C H
D I
E
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

5
Atrás de mais ideias? 

Se você está no Facebook, temos uma página de discussão: 
HIPERTENSÃO PULMONAR
Fique à vontade para nos escrever sobre ideias, temas etc.

Caso queira montar um grupo de apoio na sua localidade, 
fale com a Abraf que providenciaremos o credenciamento 
da sua célula de apoio: contato@abraf.ong

Não se esqueça de se inscrever na Abraf e convidar os 
membros do seu grupo de apoio para fazer isso também, 
através do site www.abraf.ong. Isto é importante para 
receber notícias e informativos atualizados.
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1. Onde foi feito o primeiro Encontro Nacional ABRAF?  
R: São Paulo, Hotel Golden Tulip Belas Artes. 

2. Verdadeiro ou Falso? DPOC é uma condição associada à HP. 
R: Verdadeiro. 

3. O cardiologista é especialista de coração. E o especialista  
de pulmão? 
R: Pneumologista. 

4. Elenque os principais sintomas de HP. 
R: Dificuldade para respirar, cansaço, tontura, desmaio, pernas  
e tornozelos inchados, dor no peito. 

5. Quantos minutos dura o teste de caminhada? 
R: 6 minutos. 

6. O lado direito do coração bombeia sangue da artéria pulmonar 
para qual parte do corpo? 
R: Pulmão. 

7. Antes de uma droga entrar no mercado, tem que ter a 
aprovação de um órgão do governo. Como chama este órgão? 
R: Anvisa. 

8.  Quais das palavras a seguir significa falta de ar?  
Dispneia/Síncope/Eczema/Vertigem/Psoríase. 
R: Dispneia. 

9. Verdadeiro ou Falso? Na HAP, o lado direito do coração tende  
a diminuir. 
R: Falso. 

10. O que significa ABRAF?  
R: Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão 
Pulmonar e Doenças Correlatas. 

11. Por que não se chama Abrahp? 
R: Porque na época da criação já havia este nome registrado. 

12. Quando foi criada a Abraf? 
R: 2006. 

Interessado em fazer o jogo de perguntas? A seguir, algumas sugestões:
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contato@abraf.ong 
www.abraf.ong


