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Prefácio

A VIH/SIDA precisa de heróis. Perante a epidemia mais cruel que a humanidade jamais 
conheceu, precisamos de heróis que mostrem o exemplo, que mantenham viva a esperança da 
epidemia ser derrotada, e que sejam pródigos nos seus cuidados.

Este relatório celebra alguns de tais heróis: alguns entre os muitos milhares de 
enfermeiras(os) e parteiras(os) que estão na linha da frente de cuidados a casos de VIH/SIDA 
na África Austral. A comunidade mundial deve a tais heróis uma dívida incalculável pelos seus 
serviços à humanidade, mas também deve fazer tudo o que é possível para aliviar o seu fardo.

Devemos fazer tudo o que estiver no nosso poder para derrubar a divisória mundial 
que nega tratamento de VIH a 99% das pessoas que vivem com o VIH/SIDA na África Austral, 
cujas vidas poderia salvar. A falta de acesso a medicamentos vitais é, não só uma tragédia para as 
pessoas que vivem com o VIH/SIDA, mas também profundamente incapacitante para os profis-
sionais de saúde que delas cuidam. Tais profissionais têm de fazer o melhor que podem pelos seus 
doentes, sabendo que estão longe do que é possível. Ao mesmo tempo, sentem-se envergonhados 
e frustrados por fazer parte dum sistema no qual quem perde são aqueles cujas vidas estão nas 
suas mãos.

Devemos aplaudir estas enfermeiras(os) e parteiras(os) que se recusam a desistir apesar 
dos enormes desafios que têm pela frente, e que continuam empenhadas pelos ideais da sua 
profissão como fornecedoras de cuidados. As enfermeiras(os) e parteiras(os) da África Austral 
merecem o nosso reconhecimento, apoio e encorajamento pelo que estão a conseguir obter apesar 
de sérios obstáculos.

A ONUSIDA, através do seu apoio à Rede de Enfermeiras(os) e parteiras(os) da 
SADC na Luta contra a SIDA (SANNAM) e muitos outros parceiros, presta homenagem a estes 
heróis e assim reconhece todos os outros na África Austral e em todo o mundo. Enfermeiras(os) 
e parteiras(os) estão na linha da frente da prevenção, cuidados e tratamento, e da luta contra o 
estigma e a discriminação. A sua liderança deve ser elogiada, a sua compaixão recompensada e o 
seu empenho estimulado.

Dr. Peter Piot
Director Executivo
ONUSIDA
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Introdução

O VIH/SIDA afecta-nos nos nossos locais de trabalho mas também em casa, nas 
nossas famílias. Para os pacientes, somos o primeiro contacto - e algumas vezes 
os pacientes são membros da nossa própria família

Beauty Mahatelo, enfermeira do Botsuana

Sentada no seu escritório no Hospital Universitário de Lusaka (UTH), a directora 
de enfermagem, Mercy Mbewe, reflecte sobre o efeito que o VIH/SIDA está a ter sobre o seu 
pessoal. “Normalmente, o paciente entra para o hospital, fica melhor e vai para casa. Mas com 
o VIH/SIDA, o paciente não fica melhor e não vai para casa. Ou se vai, volta e passa o tempo a 
vir ao hospital. Não é para isto que as enfermeiras/os estão preparadas, e para algumas delas, é 
demais; não aguentam.”

A tensão é evidente, diz Mercy, na grande proporção de absentismo; nas caras de 
enfermeiras(os) jovens trabalhando em enfermarias com pouco pessoal e onde quase todos os 
pacientes não saem da cama; e no facto de que parte do seu pessoal não dorme bem ou não come 
devidamente.

Em toda a África austral, onde a pandemia de VIH/SIDA é mais forte, o quadro é 
semelhante. Unicamente com 5% da população do mundo, esta região alberga cerca de 30% de 
todas as pessoas vivendo com o VIH/SIDA. Mais ainda, a pandemia continua a crescer a uma 
rapidez desconcertante, exercendo enorme pressão em serviços de saúde que já se debatem com 
orçamentos apertados e recursos escassos para satisfazer as necessidades básicas das suas popu-
lações. Entre profissionais de saúde, o maior fardo cai sobre os ombros das enfermeiras(os) e 
parteiras(os) que são o primeiro ponto de contacto para pacientes e os membros do pessoal que 
têm maior responsabilidade pelo seu tratamento e cuidados contínuos. Mas a falta de reconheci-
mento ou respeito pela sua contribuição está a aumentar o fardo e a debilitar os esforços dos países 
para lutar contra a epidemia de VIH/SIDA.

O VIH/SIDA afecta todos os aspectos do exercício da enfermagem, enfermeiras(os) 
e parteiras(os) têm de tomar responsabilidades para as quais estão mal preparadas. Muitas delas 
formaram-se antes do VIH/SIDA estar no programa e depois não receberam formação especial 
sobre a síndroma. Em muitos lugares, enfermeiras(os) e parteiras(os) são ignoradas nos programas 
de informação pública porque o seu papel central no combate à epidemia e a sua necessidade de 
conhecimentos e habilitações não são reconhecidos. Por exemplo, um inquérito realizado pelo 
Centro para Política de Saúde na Universidade de Witwatersrand na África do Sul, descobriu 
que só 10% das enfermeiras(os) interrogadas tinham recebido formação específica em tratamento 
clínico de VIH/SIDA (1). Quinze por cento da amostra foi incapaz de reconhecer aftas esofágicas 
- uma das mais correntes doenças relacionadas com o VIH/SIDA - e unicamente 7% sabia como 
as tratar. Entre as 215 enfermeiras(os) cobertas pelo estudo, só metade sabia como tratar a diarreia 
em crianças seropositivas ao VIH.

As excessivas cargas de trabalho - causadas pelo número sempre crescente de pacientes, 
o tempo e a energia exigidos para cuidar de pessoas vivendo com o VIH/SIDA (PLWHA), e a 
emigração em massa de enfermeiras(os) e parteiras(os) de toda a África a sul do Sara à procura de 
melhores salários e condições no mundo desenvolvido - são uma das maiores pressões exercidas 
sobre as que continuam nos seus países a praticar a sua profissão. Enquanto o ideal é uma percen-
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tagem de 1 enfermeira para 10 pacientes (ou 1 para 4 em enfermarias com muito trabalho), muitas 
são sozinhas para cuidar de 30, 50, 60 ou mesmo mais pacientes, muitos dos quais não saem da 
cama e precisam que se lhes faça tudo. Além disso, os membros do pessoal têm muitas vezes 
de se debater com escassez generalizada de fornecimentos médicos e equipamento, incluindo 
as necessidades mais básicas em protecção contra infecções adquiridas em meio hospitalar, tais 
como luvas de borracha, batas e máscaras.

Uma jovem enfermeira a trabalhar numa enfermaria do UTH em Lusaka, com 60 
pacientes para cuidar, parou brevemente a uma cabeceira para descrever as condições com que se 
debate. Disse que a enfermaria só tinha dois termómetros, e na noite anterior não tinham tido água 
durante 12 horas. Também contou como, algumas vezes, os medicamentos se esgotam quando um 
paciente está a meio do tratamento e como se sente frustrada ao ver piorar de novo uma pessoa 
que estava a melhorar. “Às vezes não tenho vontade de voltar ao trabalho,” disse com lágrimas 
nos olhos.

Não posso deixar um paciente morrer só porque não tenho luvas. Todas as vezes 
que vejo alguém nesta situação, penso no que aprendi - primeiro o paciente, 
depois a minha segurança (2)

Para muitas enfermeiras(os) e parteiras(os) a trabalhar em tais condições, o receio de 
contrair o VIH dos seus pacientes é constante. Estudos sobre riscos profissionais realizados nos 
Estados Unidos da América e na Europa sugerem que menos de 1% dos casos de VIH entre trab-
alhadores de saúde são contraídos no exercício das suas funções. Contudo, dados provenientes 
do mundo desenvolvido não servem para convencer quem trabalha em países pobres, e os receios 
estão a afectar seriamente o moral em todos os serviços de saúde. “Há dois anos, a enfermaria de 
obstetrícia e ginecologia era um local agradável para trabalhar. Mas não actualmente,” diz Mercy. 
“As parteiras são pessoas muito orgulhosas - orgulhosas do seu trabalho - mas mesmo elas estão 
desmoralizadas”.

Os trabalhadores de saúde que sabem, ou suspeitam, já estar infectados com o VIH, 
têm medo da detecção e marginalização por parte de colegas, medo de perder o emprego, e medo 
de confrontar o seu próprio destino quando todos os dias são testemunhas da acção destrutiva da 
SIDA e da crueldade constante do estigma e rejeição. Além de prejudicar a capacidade do trabal-
hador de saúde para desempenhar o seu trabalho correctamente, o medo é em si mesmo um fardo 
emocional que gradualmente destrói o amor-próprio.

Se os seus doentes lhe inspiram medo e preconceitos, não terá prazer nem 
motivação para fazer o seu trabalho.

Jennifer Munsaka, Directora Executiva da Associação de Enfermeiras(os) da Zâmbia

Mesmo depois de duas décadas de VIH/SIDA, a estigmatização continua a ser um 
dos aspectos mais obstinados e prejudiciais da pandemia, e junta-se às dificuldades enfrentadas 
pelos trabalhadores de saúde. Forçadas a se ocupar duma afecção que poucos ousam mencionar, 
e dirigidas por regras de sigilo excepcionais, as enfermeiras(os) consideram muito difícil discutir 
questões importantes de prevenção e cuidados com pacientes e suas famílias. Muitas receiam 
estar a faltar ao dever para com pessoas vulneráveis.

Toda a gente se enerva com o silêncio que rodeia o VIH/SIDA, e os trabalhadores de 
saúde de primeira linha são frequentemente agredidos por parte de pacientes e seus familiares 
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apavorados e muito agitados. Há também o problema do ‘estigma secundário’: membros de 
equipas de cuidados a domicílio são muitas vezes afastados por pessoas que têm receio que a sua 
visita vá revelar os seus segredos dolorosos ao visinhos. E mesmo o uso de luvas, especialmente 
em casa, tornou-se um problema sensível devido à sua associação com o VIH.

Caixa 1.Líquidos orgânicos infecciosos e não-infecciosos

Líquidos orgânicos infecciosos: Líquidos orgânicos não-infecciosos:

• todos os líquidos orgânicos contendo 
sangue visível

• secreções vaginais

• sémen

• líquido amniótico

• líquido pericardial, peritonial e pleural

• Líquido cerebrospinal e sinovial

• lágrimas

• fezes

• urina

• saliva

• esputo

• secreções nasais

• vómito

• suor

Fonte: Departamento de Serviços de Saúde e Humanos dos Estados Unidos, Centros de Controlo e Prevenção de 
Doenças. Directivas actualizadas do serviços de saúde pública dos EUA para o tratamento de exposição profis-
sional a HBV, HCV e VIH, e recomendações para profilaxia pós-exposição. Morbidity and Mortality Weekly Report 
(MMWR), 29 de Junho de 2001: 50(RR11); 1-36.

Na maior parte da África, a falta frequente de tratamento necessário para doenças 
relacionadas com o VIH/SIDA, incluindo anti-retrovirais, significa que as enfermeiras(os) têm 
de enfrentar os pacientes dia após dia sem os medicamentos salvadores já disponíveis em certas 
partes do mundo. Este vazio contribui para o sentimento de inutilidade, depressão e incapacidade 
que sentem as enfermeiras(os).

O fardo excessivo imposto pela epidemia a enfermeiras(os) e parteiras(os) na África 
austral é agravado pelo facto de trabalharem num contexto que não apoia os seus esforços e que 
é inerentemente tenso. Num certo número de países, os seus salários são extremamente baixo, 
as perspectivas de carreira são fracas, os empregos não têm garantias e há falta de meios de 
protecção contra infecções no local de trabalho. Em toda a parte, o papel essencial na luta contra 
o VIH/SIDA desempenhado pelas enfermeiras(os) e parteiras(os) não é devidamente apreciado, 
e o reconhecimento das tensões que suportam ou a preocupação official pelo seu bem-estar 
psicológico são insignificantes. Além disso, estes importantes agentes da primeira linha não têm 
opinião na elaboração de políticas e na tomada de decisões, tal como não são ouvidos nas altas 
esferas.

Actualmente, muitas pessoas consideram a enfermagem como um trabalho sujo 
mal remunerado.

Jennifer Munsaka

Infelizmente, são os fracassos de enfermeiras(os) e parteiras(os) trabalhando em tais 
condições que recebem mais atenção, e na ideia do público prevalece uma imagem negativa 
de tais agentes de saúde. Isto é imensamente prejudicial: não só é muitas vezes injusto e cruel, 
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como ajuda a enfraquecer ainda mais o moral e a contribuição de algumas das pessoas que mais 
importância têm na luta contra o VIH/SIDA. Nenhum país pode permitir-se desperdiçar recursos 
tão preciosos, e este relatório tem por objectivo contestar as percepções negativas do público, e 
encorajar a confiança e estimular a iniciativa de enfermeiras(os) e parteiras(os) trabalhando na 
linha da frente contra a epidemia em toda a parte.

O relatório apresenta algumas das muitas ‘heroínas/heróis’ da profissão - indivíduos 
que, com empenho e expediente invulgares, prestam cuidados de boa qualidade a pessoas com 
VIH/SIDA, ou que ajudam famílias e comunidades a compreender a epidemia, a enfrentar os seus 
próprios receios e preconceitos, e a se proteger da infecção. Contudo, isto não é nenhuma espécie 
de liga de heroínas e heróis da epidemia. São unicamente algumas enfermeiras(os) e parteiras(os) 
que fazem simplesmente o seu trabalho bem, em circunstâncias difíceis. Mas sem dúvida que há 
muitas mais. Descrevendo o trabalho de algumas, a intenção é prestar homenagem a todas as que, 
perante grandes obstáculos, desempenham um trabalho cuidadoso e dedicado, e compartilhar com 
o maior número possível de pessoas as lições valiosas que a experiência lhes ensinou.

O relatório foi pedido pela Rede de Enfermeiras(os) e Parteiras(os) da SADC na Luta 
contra a SIDA (SANNAM) em colaboração com a ONUSIDA. Implicou investigação no terreno 
por uma consultora que, durante um mês, visitou cinco países na África austral - Botsuana, 
Lesoto, Namíbia, África do Sul e Zâmbia - para se pôr em relação com as associações nacionais 
de enfermagem e falar com muitas pessoas diferentes. Além de enfermeiras(os) e parteiras(os), 
falou com algumas das pessoas com quem estas trabalham nas comunidades, tais como fornece-
dores de cuidados voluntários, membros de grupos de jovens, e pessoas vivendo com o VIH/SIDA 
e suas famílias, assim como pessoas trabalhando em ministérios da saúde, e agências apropriadas 
das Nações Unidas e organizações não-governamentais.

Tendo por objectivo enfermeiras(os) e parteiras(os), o relatório também se dirige a 
todos os interessados em melhorar a qualidade dos cuidados e apoio prestados a pessoas vivendo 
com o VIH/SIDA, especialmente responsáveis pela formação, tratamento e supervisão de pessoal 
de enfermagem e obstetrícia, e decisores políticos no âmbito dos serviços de saúde.
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Olive Ng’andu

A epidemia de VIH/SIDA na África austral:
uma ideia geral

Olho para a pessoa na minha frente e tento pôr-me no seu lugar. Imagino o que 
deve sentir sabendo que as enfermeiras têm medo de cuidar dela, ou que a família 
não deseja visitá-la, e saber que o seu mal não pode ser curado, e sinto-me triste.

Olive Ng’andu, enfermeira/parteira da Zâmbia

Na África austral, não existe praticamente 
ninguém que não tenha experiência pessoal do VIH/
SIDA. Se a epidemia não tocou a sua própria família, 
é mais do que provável que tenha levado amigos ou 
vizinhos pois o vírus espalhou-se mais rápido e larga-
mente nesta região do que em qualquer outra parte do 
mundo. Com o aumento contínuo das taxas de infecção 
para além das previsões de especialistas, perderam-se as 
esperanças do VIH atingir um certo limite natural em 
populações.

No grupo etário dos 15-49 anos, 39% estão 
infectados pelo VIH no Botsuana, em comparação com 
31% no Lesoto, 22,5% na Namíbia, 20,1% na África do 
Sul e 21,5% na Zâmbia (3). Mas as taxas de prevalência 

nacionais encobrem variações importantes entre grupos populacionais. Enquanto algumas das 
zonas rurais mais remotas da região ainda têm níveis de infecção inferiores a 10%, taxas de 
infecção por VIH superiores a 50% foram registadas entre mulheres grávidas em zonas urbanas 
do Botsuana, e superiores a 60% entre pacientes do género masculino consultando postos de saúde 
sobre infecções sexualmente transmissíveis (IST) no Botsuana, Lesoto, África do Sul e Zâmbia. 
Também foram registadas taxas extremamente altas entre profi ssionais de actividades sexuais 
remuneradas do sexo feminino em cidades da África austral. A nível mundial, o VIH/SIDA é a 
quarta causa de mortalidade, mas na África austral é actualmente a primeira, ultrapassando outras 
doenças mortais importantes como o paludismo e a tuberculose (4).

O impacto da epidemia é devastador. O VIH/SIDA está destruindo serviços, agravando 
a pobreza, paralisando economias já frágeis, e devastando a energia das populações em toda a 
região. Na Namíbia, o número de pessoas hospitalizadas por causa de doenças relacionadas com 
o VIH passou de 355 em 1993 para 6.878 em 1999 (5). Na Zâmbia também, as admissões hospi-
talares representam recursos esmagadores: o custo de tratamento em hospital é de cerca de 200 
dólares, enquanto a verba anual per capita para despesas em cuidados de saúde é unicamente de 3 
dólares (6). Em toda a parte, a fome é uma ameaça crescente pois a produção alimentar diminuiu 
devido a doença e morte de trabalhadores agrícolas. A nível familiar, o VIH/SIDA empurrou 
famílias prósperas para a miséria quando os membros que eram o seu ganha-pão morreram com 
o vírus ou tiveram de deixar o emprego para olhar por familiares doentes. Muitas vezes, a família 
encontra-se com mais bocas a alimentar quando acolhe algum órfão. Por exemplo, no Botsuana, 
calculou-se que devido ao VIH/SIDA todas as pessoas do sector mais pobre da sociedade que 
recebiam salários teriam provavelmente de sustentar mais quatro dependentes (7).

Olive Ng’andu
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A nível demográfico, o VIH/SIDA diminuiu a esperança de vida em todos os país 
visitados. No Botsuana, a esperança de vida à nascença passou de 67 a 42 anos, e prevê-se cair 
para menos de 30 anos em 2010 (8). Na Zâmbia, passou de 55 anos nos inícios dos anos 80 para 
37 anos em 1998, e ainda está a descer (9). E na Namíbia, prevê-se que de 60 anos em 1994 
baixará até 2005 para pouco mais de 40 (10). Nos próximos anos, no Botsuana, Lesoto e África 
do Sul, as pessoas estarão a morrer a uma cadência mais rápida do que a natalidade (11).

A Namíbia tentou mostrar o significado de tais valores estudando as perspectivas para 
100 rapazes e 100 raparigas de 14 anos e ainda não infectados (12). Segundo as tendências exis-
tentes, mais de metade dos rapazes (55%) poderiam esperar ficar seropositivos ao VIH antes de 
chegar aos 50 anos, com 38% deles morrendo antes dos 40 anos. Entre as raparigas, 60% têm 
probabilidades de ficar seropositivas ao VIH antes dos 50 anos, e cerca de metade destas terão 
morrido antes dos 40 anos. E como as mulheres têm tendência para ficar infectadas mais cedo do 
que os homens, um quarto das raparigas da amostra hipotética morrem provavelmente antes de 
fazer 30 anos.

Na África austral, a epidemia está a ser accionada por uma combinação complexa 
de factores políticos, económicos e culturais. A pobreza, muito espalhada na região, torna os 
indivíduos vulneráveis à infecção encorajando comportamentos de risco como prostituição, ou 
troca de relações sexuais por comida, abrigo ou apoio financeiro, num esforço desesperado para 
sobreviver. Lança muitas jovens nos braços de velhos endinheirados como última esperança de 
encontrar dinheiro para propinas e roupas decentes. Interrompe a vida de família e as relações 
estáveis quando as pessoas partem à procura de trabalho, muitas vezes fazendo novos parceiros 
sexuais durante as longas ausências de casa. E, num círculo vicioso, o VIH/SIDA agrava a 
pobreza tornando famílias e comunidades ainda mais vulneráveis ao vírus. Por exemplo, estudos 
realizados na Zâmbia, revelaram que a maioria das famílias onde o pai tinha morrido com a SIDA 
tinham visto a sua renda cair de 80% (13). A maioria dos agregados familiares onde a mãe tinha 
morrido desintegraram-se, precipitando os membros da família numa crise de sobrevivência 
pessoal.

A desigualdade entre os sexos também está a favorecer a epidemia nesta região. Para as 
mulheres dependentes dos homens para apoio financeiro e condição social, é especialmente difícil 
abordar a questão de relações sexuais seguras, mesmo com os seus parceiros regulares, dedicados. 
Negociar o uso de preservativos implica que a mulher foi infiel ou que não tem confiança no 
marido ou parceiro, o que nos dois casos pode resultar em ser rejeitada, batida ou expulda de 
casa. Assim, mesmo quando as pessoas conhecem os riscos que correm em relação ao VIH e o 
que podem fazer para se proteger, o receio de consequências imediatas impede muitas vezes a 
discussão entre o casal.

Mas a falta de conhecimentos é também um factor. Em certas comunidades, a ideia de 
que as pessoas com o VIH/SIDA foram enfeitiçadas ainda é forte. E estudos mostram que, entre 
as pessoas que aceitam a teoria do vírus, uma proporção importante ainda não sabe exactamente 
como este se transmite ou o que fazer para se proteger.

Contudo, uma das forças mais poderosas trabalhando a favor da epidemia é o estigma 
que pode elevar um muro de silência à volta do vírus e impedir todos os esforços para combater 
a epidemia. Em todas as cidades e aldeias visitadas, há famílias que escondem os filhos e filhas, 
maridos e mulheres doentes com medo da opinião cruel e rejeito dos vizinhos. Há pessoas doentes 
que têm medo da visita de equipas de cuidados a domicílio por causa do risco de divulgação. E 
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há pessoas tuberculosas que não vão ao posto antituberculoso devido à sua associação com o 
VIH/SIDA.

Na África austral, a grande maioria das pessoas não conhecem o seu estado em 
relação ao VIH, mas não há grande disponibilidade de serviços de Aconselhamento e Detecção 
Voluntários (ADV), especialmente fora dos centros principais. Há escassez de conselheiros 
formados e de serviços de laboratório. Muitas vezes as amostras de sangue têm de ser enviadas 
para análise e os resultados levam tempo a chegar; as pessoas têm tendência para perder a coragem 
ou a motivação de voltar para saber os resultados. Mas mesmo onde existem tais serviços, pode 
acontecer que as pessoas não estejam inclinadas, por diversas razões, a se submeter a um teste. 
Na Zâmbia, por exemplo, a associação de enfermeiras(os) está perfeitamente consciente da 
necessidade de maior abertura, e encoraja enfermeiras(os) e parteiras(os) a fazer a detecção, 
mas só cerca de 20% o fizeram. “Perguntam: ‘Para quê? Que ajuda posso ter se descobrir que 
sou seropositiva?”, explicou a presidente da Associação de Enfermeiras(os) da Zâmbia, Dorothy 
Chikampa. Algumas preocupam-se com o sigilo pois o trabalho dos serviços de aconselhamento 
e detecção voluntários é feito por colegas. Algumas receiam perder os empregos. Mas algumas 
rejeitam o aconselhamento e detecção voluntários pois, como profissionais prestando cuidados e 
apoio, acham difícil aceitar a sua própria vulnerabilidade preferindo negá-la. Por outro lado, um 
centro de aconselhamento e detecção voluntários recentemente aberto em Lusaka, chamado New 
Start, está muito activo. As igrejas, em particular, estão a promover o valor do conhecimento do 
seu próprio estado, especialmente para casais em vias de casamento, insistindo para serem fiéis 
um ao outro. Os padres dizem que enterraram demasiados maridos e esposas e que não querem 
enterrar a próxima geração.

O fornecimento de serviços de cuidados e apoio é um elemento importante para 
encorajar as pessoas a determinar o seu estado serológico em relação ao VIH, e os países estão 
lentamente a tomar medidas para fornecer tais serviços. No Botsuana, é oferecido AZT a todas 
as mulheres grávidas seropositivas ao VIH para proteger o seu bebé da infecção, e preparados 
gratuítos para alimentação do bebé se estas não desejarem amamentar. Em alguns centros urbanos 
na Namíbia, e na Zâmbia também, está a ser realizado um programa piloto de tratamento anti-
retroviral para prevenção da transmissão de mãe para filho, com a intenção de expansão eventual 
dos programas a todo o país. E no Botsuana, um programa destinado a oferecer tratamento anti-
retroviral a todas as pessoas com infecção por VIH em estado avançado foi recentemente iniciado 
com um projecto piloto em Gaborone.

A disponibilidade de tais serviços tornará ainda mais importante a necessidade das 
pessoas conhecerem o seu estado serológico em relação ao VIH e fará progredir o aconselha-
mento e detecção voluntários. Mas, no final, o estigma e o silêncio só serão vencidos quando 
muitas mais das pessoas seropositivas tiverem encontrado a força de viver abertamente com o seu 
diagnóstico. Encorajar este processo entre enfermeiras(os) e parteiras(os), assim como no público 
em geral, foi um objectivo essencial da fundação de SANNAM em Maio de 2001.
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Lesoto
População total: 2 milhões
População urbana: 28%

Taxa de alfabetismo de adultos: 83,4%
Taxa de mortalidade em bebés (por 1000 nados-vivos): 92
Taxa de mortalidade infantil (por 1000 nados-vivos): 133
PIB per capita (PPP* em dólares): 2031$
População vivendo com menos de 2$ por dia (PPP): 65,7%
Médicos para 100.000 pessoas: 5
Percentagem de tuberculose por 100.000 pessoas: 291

Botsuana
População total: 1,5 milhões
População urbana: 49%

Taxa de alfabetismo de adultos: 77,2%
Taxa de mortalidade em bebés (por 1000 nados-vivos): 74
Taxa de mortalidade infantil (por 1000 nados-vivos): 101
PIB per capita (PPP* em dólares): 7184$
População vivendo com menos de 2$ por dia (PPP): 61,4%
Despesas de saúde per capita (PPP em dólares): 127$
Médicos para 100.000 pessoas: 24
Percentagem de tuberculose por 100.000 pessoas: 513

Cap T
Namíbia
População total: 1,9 milhões
População urbana: 30,9%

Taxa de alfabetismo de adultos: 82%
Taxa de mortalidade em bebés (por 1000 nados-vivos): 56
Taxa de mortalidade infantil (por 1000 nados-vivos): 69
PIB per capita (PPP* em dólares): 6431$
População vivendo com menos de 2$ por dia (PPP): 55,8%
Despesas de saúde per capita (PPP em dólares): 142$
Médicos para 100.000 pessoas: 30
Percentagem de tuberculose por 100.000 pessoas: 469

África do Sul
População total: 43,3 milhões
População urbana: 56,9%

Taxa de alfabetismo de adultos: 85,3%
Taxa de mortalidade em bebés (por 1000 nados-vivos): 55
Taxa de mortalidade infantil (por 1000 nados-vivos): 70
PIB per capita (PPP* em dólares): 9401$
População vivendo com menos de 2$ por dia (PPP): 35,8%
Despesas de saúde per capita (PPP em dólares): 230$
Médicos para 100.000 pessoas: 56
Percentagem de tuberculose por 100.000 pessoas: 323

Luanda

Zâmbia
População total: 10,4 milhões
População urbana: 39,6%
Taxa de alfabetismo de adultos: 78,1%

Taxa de mortalidade em bebés (por 1000 nados-vivos): 112
Taxa de mortalidade infantil (por 1000 nados-vivos): 202
PIB per capita (PPP* em dólares): 780$
População vivendo com menos de 2$ por dia (PPP): 87,4%
Despesas de saúde per capita (PPP em dólares): 23$
Médicos para 100.000 pessoas: 7

(Fonte de todas as informações sobre países: UNDP, Human Development Report 2002)

* PPP significa ‘paridade de preços de compra’ e é uma maneira mais precisa de avaliar as rendas e as despesas 
para fins de comparação entre países do que a utilização das cotações do câmbio do dia. Entra em linha de conta 
com o que pode realmente ser comprado com o equivalente em dólares dos EUA.
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SANNAM e as associações nacionais de 
enfermagem

A Rede de Enfermeiras(os) e parteiras(os) da SADC na Luta contra a SIDA (SANNAM) 
foi lançada ofi cialmente a 23 de Maio de 2001. Tem as suas raízes na Conferência Internacional 
de Luta contra a SIDA realizada no ano anterior em Durban, e uma parceria única entre diversas 
organizações com uma visão comum. Antes da conferência, e com o encorajamento e orientação 
da ONUSIDA, as associações de enfermagem da região da África austral foram acolhidas pela 
Organização Democrática de Enfermagem da África do Sul (DENOSA) para planear uma reunião 
anexa antes da conferência e discutir sobre as oportunidades de sinergia graças a trabalho em 
rede. Todas enfrentavam desafi os semelhantes na sua luta contra epidemias muito espalhadas, e 
depressa compreenderam o imenso valor da troca de experiências.

A ideia duma rede convencional de asso-
ciações nacionais para abordar questões relacionadas 
com a epidemia - inspirada na origem pela ONUSIDA 
- foi lançada e rapidamente encontrou o apoio dum 
certo número de organizações. Obteve a aprovação 
do departamento de saúde da Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral (SADC), dando 
à nova organização uma tribuna e base política numa 
comunidade regional existente e forte. DENOSA, sob 
a liderança do seu Director Executivo, Thembeka T. 
Gwagwa, ofereceu generosamente à rede um local em 
Pretória. A Agência Canadiana para o Desenvolvimento 
Internacional (CIDA) e a Associação Canadiana de 
Enfermeiras(os), através de June Webber, Directora 
de Política e Desenvolvimento Internacional, forneceram recursos fi nanceiros e técnicos para 
desenvolvimento da organização e do potencial de acção. A Escola de Medicina Baylor dos EUA 
forneceu recursos fi nanceiros e técnicos com o apoio da Iniciativa ‘Garantir o Futuro’de Bristol-
Myers Squibb, assim como um Programa de Enfermagem em VIH que tinha sido desenvolvido 
em colaboração na região sob a direcção de Nancy Kline, Meg Ferris e Lorraine Cogan.

“A rede tinha por fi nalidade habilitar as enfermeiras(os) a quebrar o silêncio sobre o 
VIH/SIDA, e também explorar o impacto da epidemia na enfermagem e obstetrícia e o papel 
alargado que tem signifi cado para nós,” diz Jabu Makhanya, Responsável de Comunicações e 
Administrador Associado de DENOSA e organizador da reunião anexa. “Também nos dá mais 
possibilidades de nos exprimir e uma melhor oportunidade de infl uenciar as políticas nos nossos 
diferentes países.”

Excepto o coordenador e a secretária administrativa, todas as pessoas que trabalham 
para SANNAM são voluntárias. As associações nacionais de enfermagem são representadas pelos 
seus ou suas presidentes que se reunem regularmente para discutir problemas comuns e planear o 
futuro. Até à data, as principais actividades foram:

  Lançamento de Folhas de Informação para Enfermeiras(os) sobre o VIH/SIDA, 
elaboradas conjuntamente pela ONUSIDA, OMS e o Conselho Internacional de 
Enfermeiras(os);

Membros da SANNAM de 14 países da SADC, mais ose seus 
partidários da SADC e do ONUSIDA
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Reunião da SANNAM/Baylor para Formação de Instrutores com a 
Associação de Enfermeiras(os) da Zâmbia

  Organização de reuniões de 
formação em todos os 14 países 
membros da SADC sobre a utili-
zação do Programa sobre VIH para 
Profi ssionais de Saúde da Escola 
Baylor (ver ‘Outras leituras reco-
mendadas’);

  Desenvolvimento dum sítio web da 
SANNAM; e

  Comissão deste relatório sobre 
melhores práticas.

Além disso, realizou-se em cada estado membro, um estudo para avaliação 
das necessidades. Isto formará a base da acção futura da SANNAM para permitir que 
enfermeiras(os) e parteiras(os) na região respondam de maneira mais efi caz à epidemia de 
VIH/SIDA (ver Anexos 1 e 2).

Caixa 2. Resumo das recomendações do inquérito da SANNAM de avaliação 
das necessidades, 2002 (14)

 Mais formação sobre VIH/SIDA, especialmente em aconselhamento, tratamento de infecções 
oportunistas e anti-retrovirais

 Investigação e acções para abolir atitudes negativas sobre o VIH/SIDA, estigmatização e 
discriminação em contextos de cuidados de saúde

 Equipamento de protecção e métodos para eliminação de agulhas para controlo de infecções

 Melhor recrutamento e melhor maneira de reter as enfermeiras(os)

 Mais dados sobre o impacto do VIH/SIDA no pessoal de enfermagem e seu moral

 Cuidados de saúde e tratamento para enfermeiras(os) infectadas, e apoio para as afectadas

 Maior participação em planos nacionais e institucionais de luta contra o VIH/SIDA e políticas 
relacionadas com o VIH/SIDA

 Maior constituição de redes regionais e locais para qualidade de cuidados e para tornar mais 
visíveis as contribuições da enfermagem, incluindo com organizações não-governamentais e 
comunitárias, associações de pessoas vivendo com o VIH/SIDA e organizações religiosas.

Associações Nacionais de Enfermagem
Em todos os países da SADC existem associações nacionais de enfermagem. O seu 

objectivo principal é defender os interesses de enfermeiras(os) e parteiras(os), consolidar os seus 
conhecimentos e competências profi ssionais na procura de cuidados de grande qualidade, e dar-
lhes uma voz colectiva em questões públicas. A maior parte destas associações estão afi liadas 
a uma ou mais organizações profi ssionais supranacionais, tais como o Conselho Internacional 
de Enfermeiras(os), a Federação de Enfermeiras(os) do Commonwealth, e o Colégio de 
Enfermeiras(os) da África Oriental, Central e Austral que ajudam a reforçar a sua autoridade 
e infl uência política. A maioria também está representada num certo número de organizações 
nacionais e trabalha em parceria estreita com organismos internacionais como a OMS, UNICEF 
e ONUSIDA.
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Dorothy Chikampa, Presidente da ZNA, com o ilustre General 
Brian Chituwo, Ministro da Saúde, e Dr. Muti, Secretário 
Permanente, Ministério da Saúde

O papel das associações nacionais na defesa da sua profi ssão é muito importante, diz 
a Presidente da Associação de Enfermeiras(os) da Zâmbia, Dorothy Chikampa. “Os decisores 
de políticas são quase sempre recrutados entre médicos. Enfermeiras(os) e parteiras(os) não são 
normalmente consultadas em questões de políticas. Os nossos conhecimentos e experiência não 
são muito reconhecidos.”

As associações nacionais de enfermagem são organizações não-governamentais tendo 
cada uma as suas características, prioridades e actividades próprias. Numa altura em que os 
serviços de saúde e o seu pessoal enfrentam novos desafi os cada vez mais complexos, têm um 
papel particularmente importante a desempenhar para manter o moral e o empenho pela profi ssão, 
e os padrões de cuidados.

Os decisores de políticas são quase sempre 
recrutados entre médicos. Enfermeiras(os) e 
parteiras/o não são normalmente consultadas 
em questões de políticas. Os nossos 
conhecimentos e experiência não são muito 
reconhecidos.

Dorothy Chikampa,
 Presidente da Associação de Enfermeiras(os) da 

Zâmbia

 A Associação de Enfermeiras(os) do 
Botsuana (NAB) foi fundada em 1968, 
com o auxílio do Conselho Internacional de 
Enfermeiras(os), e com o objectivo expresso 
de fazer progredir a profi ssão, realçar a 
qualidade dos cuidados de enfermagem, e promover o bem-estar de enfermeiras(os) e 
parteiras(os). Esta Associação tem 20 secções em todo o país e cerca de 2.500 membros. 
Emprega 12 pessoas que trabalham em escritórios modernos e bem equipados situados 
em Gaborone. A sede está instalada no meio do seu jardim e inclui um pensionato, um 
restaurante e um dispensário, o que ajuda a produzir recursos para a associação. Esta 
acredita no trabalho em rede e está implicada numa vasta gama de programas e activi-
dades, por si mesma ou em parceria com outras organizações. Tal como a sua homóloga da 
Zâmbia, a Associação de Enfermeiras(os) do Botsuana adaptou as Folhas de Informação 
da ONUSIDA/OMS/ICN para refl etir a situação local. Está a fazer investigações sobre o 
impacto da epidemia na vida profi ssional das enfermeiras(os) e parteiras(os), e elaborou 
um programa “olhar pela carreira” para prover às suas necessidades psicossociais e de 
bem-estar. A Associação de Enfermeiras(os) do Botsuana obteve um terreno na aldeia de 
Molepolole para estabelecer um dispensário e outros projectos para crianças órfãs. Além 
disso, a associação está a explorar possibilidades de levar informações e educação sobre 
o VIH/SIDA directamente às casas e escolas. O principal objectivo é atingir crianças 
que são muitas vezes testemunhas silenciosas e amedrontadas da devastação provocada 
pela SIDA nas suas próprias famílias, e adolescentes que necessitam de conhecimentos e 
capacidades para evitar a infecção quando se tornam sexualmente activas(os).

 A Associação de Enfermeiras(os) do Lesoto (LNA) tem cerca de 380 membros, de um 
total de 800 enfermeiras(os) e parteiras(os) registadas. As suas principais responsabili-
dades são realçar o desenvolvimento da profi ssão, e ocupar-se das necessidades legais, de 
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Reunião das Associações da SADC na Organização 
Democrática de Enfermagem da África do Sul 
(DENOSA) onde está alojado o secretariado da 
SANNAM

saúde e de bem-estar das enfermeiras(os) e parteiras(os) exercendo e/ou em formação no 
Lesoto. A associação tem secções espalhadas pelo país que está dividido em 19 Zonas de 
Serviços Sanitários, cada uma com um hospital fornecendo serviços de base à população 
local e fazendo transferências para o Hospital Rainha Isabel II na capital, Maseru. A 
Associação de Enfermeiras(os) do Lesoto é dirigida por um presidente e um comité 
executivo cujos sete membros são eleitos todos os quatro anos durante a reunião geral 
anual. Actualmente, todo o trabalho de escritório é realizado por voluntários no seu tempo 
livre, os quais em relação a local de escritório e outros recursos têm de depender da boa 
vontade dos seus superiores. Contudo, a associação adquiriu recentemente um local no 

centro de Maseru para estabelecer os seus próprios escritórios, e 
está muito ocupada a angariar fundos para o projecto. Duas vezes 
por ano publica um boletim informativo, Mooki, para manter 
os seus membros informados das actividades e outras questões 
pertinentes. Investigação apresentada em Mooki mostra que no 
Lesoto a epidemia de VIH/SIDA exerce uma tensão importante 
sobre as enfermeiras(os) e parteiras(os). Enfermarias cheias, taxa 
de mortalidade alta entre pacientes e excesso de trabalho estão 
a minar o moral do pessoal de enfermagem. A Associação de 
Enfermeiras(os) do Lesoto realizou, até à data, duas reuniões 
de trabalho de formação para os seus membros sobre aconsel-
hamento a pessoas vivendo com o VIH/SIDA e suas famílias, e 
continua a fazer investigação sobre tópicos relacionados com o 
VIH/SIDA. A associação está representada num certo número de 
organizações nacionais, e trabalha em relação estreita com asso-

ciações de enfermeiras(os) em muitos outros países.

 A Associação de Enfermeiras(os) da Namíbia 
(NNA), fundada em 1980, enfrenta actualmente desafi os enormes. 
Até à independência do país em 1990, a adesão à Associação era 
obrigatória. “Desde que a adesão se tornou voluntária, perdemos 
muitos membros,” disse Olavi Iyambo, secretário da associação, 
que situa a menos de 100 o número de membros num total 

duma força de trabalho de cerca de 6000 pessoas. Ele pensa que as enfermeiras(os) e 
parteiras(os) na Namíbia não estão geralmente conscientes das vantagens de pertencer à 
associação, tais como oportunidades de trabalhar em rede, frequentar cursos e reuniões 
de formação, trocar experiências e ter representação em altas esferas. Mas comunicar 
com uma força de trabalho muito espalhada e em grande parte trabalhando em lugares 
remotos apresenta enormes difi culdades. Além disso, tanto ele como os seus colegas do 
escritório têm de debater-se com escassez de fundos e equipamento e as pressões do seu 
trabalho regular. A associação funciona num pequeno escritório na cidade de Oshakati 
situada a norte, e tem um empregado de escritório a tempo parcial. Contudo, e apesar 
dos obstáculos, alguns membros mostram grande empenho em realizar, por sua própria 
iniciativa, investigação e outras actividades.

 A Organização Democrática de Enfermagem da África do Sul (DENOSA) foi 
lançada a 5 de Dezembro de 1996. Durante os anos de apartheid, não havia uma associ-
ação única de enfermeiras(os) e parteiras(os), mas associações separadas para cada um 
dos grupos raciais e cada um dos ‘territórios’ tribais. Um debate a nível nacional entre 
enfermeiras(os) durante a transição para a regra da maioria nos inícios dos anos 1990 
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Abertura da Reunião da SANNAM/Baylor para Formação de 
Instrutores. Da esquerda para a direita líderes da ZNA: Jennifer 
Munsaka, Directora Executiva; Dorothy Chikampa, Presidente; Thom 
Yunaana, Primeiro Vice-Presidente; e Patricia Kohawa, Segunda 
Vice-Presidente

concluiu que a transformação do sistema fragmentado seria muito difícil; as associ-
ações existentes deveriam ser dissolvidas a favor dum organismo completamente novo 
e unifi cado. Actualmente, DENOSA tem cerca de 70.000 membros contribuintes dum 
número total de 176.000 enfermeiras(os) e parteiras(os). Cerca de 100.000 mostraram 
interesse pela associação e muitas estão em vias de a integrar. DENOSA tem uma sede em 
Pretória e 9 escritórios provinciais, empregando no total 86 pessoas. Tem departamentos 
separados ocupando-se de formação profi ssional, comunicações, fi nanças e adminis-
tração, recursos humanos e publicações. A associação também tem um departamento de 
relações industriais dado que é membro do Conselho dos Sindicatos da África do Sul 
(COSATU) e activo em questões sindicais. Em resposta à epidemia, DENOSA realizou 
uma reunião de trabalho juntamente com o Departamento Nacional da Saúde para 
preparar os profi ssionais de saúde a enfrentar o VIH/SIDA. Igualmente em conjunto com 
o mesmo departamento, realizou reuniões em locais de trabalho para apresentar as Folhas 

de Informação da ONUSIDA/OMS/ICN sobre o VIH/SIDA destinadas a Enfermeiras(os) 
e dar a conhecer aos agentes fornecedores de cuidados as directivas sobre o VIH/SIDA nas 
suas instituições. Juntamente com o COSATU, a associação tem ajudado a elaborar uma 
brochura sobre o VIH/SIDA no local de trabalho. E fez uma parceria com a Associação 
de Enfermeiras(os) do Canadá que está a fi nanciar um programa de cinco anos sobre o 
VIH/SIDA que incluirá investigação sobre o impacto da epidemia em enfermeiras(os) e 
parteiras(os), desenvolvimento dum programa sobre o VIH/SIDA a ser integrado na sua 
formação de base, um projecto de ‘cuidar de quem cuida’ destinado a abordar as neces-
sidades de bem-estar do pessoal de enfermagem, e programas destinados a lutar contra o 
estigma.

 A Associação de Enfermeiras(os) da 
Zâmbia (ZNA) foi fundada em 1950 
por Dora Norman (enfermeira inglesa a 
trabalhar no que era então a Rodésia), e 
é a organização profi ssional mais antiga 
do país. A associação tem cerca de 700 
membros duma força de trabalho ofi cial-
mente calculada em 12.000 enfermeiras(os) 
e parteiras(os), embora as pessoas estejam 
a emigrar ou a abandonar a profi ssão a 
um ritmo sem precedentes e muito mais 
rapidamente do que a ser substituídas. 
Tem secções em todo o país, e um núcleo 
de pessoal a tempo completo chefi ado por 
um director executivo baseado na sede em 
Lusaka. A presidente da associação e as 
duas vice-presidentes são voluntárias. A 
Associação de Enfermeiras(os) da Zâmbia tem realizado investigação sobre os efeitos 
do VIH/SIDA na profi ssão e as necessidades das enfermeiras(os) e parteiras(os) para 
responder à epidemia. Além do projecto especial sobre o VIH/SIDA descrito mais adiante 
neste relatório, a associação orientou uma peça radiofónica semanal sobre o VIH/SIDA 
essencialmente destinada a trabalhadores de saúde. Adaptou as Folhas de Informação 

da ONUSIDA/OMS/ICN sobre o VIH/SIDA destinadas a Enfermeiras(os) para incluir 
informação sobre nutrição sadia utilizando alimentos disponíveis localmente, cuidados 
a domicílio, e questões legais relacionadas com o VIH/SIDA. Está em preparação um 



ONUSIDA

20

Querer é poder
Heróis de enfermagem e obstetrícia em cuidados a casos de VIH/SIDA na África austral

2121212121

boletim informativo da Associação de Enfermeiras(os) da Zâmbia com informações e 
resultados de investigação a enviar aos membros numa base regular. Entre Setembro de 
2001 e 2002, nas nove províncias do país, a associação dirigiu reuniões de trabalho para 
reforço das capacidades e destinadas a enfermeiras(os) e parteiras(os). Também realizou 
duas investigações e publicou os resultados (15). A Associação de Enfermeiras(os) da 
Zâmbia acredita no valor do trabalho em rede. Assim, formou parcerias cooperativas com 
um certo número de organizações locais com interesses comuns, tal como Youth Media 
- uma ONG para a juventude, especializada em informação, educação e comunicação, 
que publica um boletim sobre saúde sexual e reprodutiva (Trendsetters) e que realizou um 
video com a Associação de Enfermeiras(os) da Zâmbia, tendo participado em reuniões 
de trabalho realizadas pela associação. Esta também tem uma relação especial com a 

Associação de Enfermeiras(os) da Noruega que data de 1988.

 A Associação de Enfermeiras(os) do Zimbabué (ZINA) foi lançada em 1980 depois 
que o Zimbabué ficou independente da Grã-Bretanha. O seu objectivo principal era 
promover o desenvolvimento da profissão de enfermagem. A associação tem cerca de 
6000 membros mas o seu número está a diminuir com a partida de enfermeiras(os) e 
parteiras(os) do país à procura de melhor vida. Os membros da ZINA provêm de todas 
as instituições de saúde do Zimbabué - sector público e privado, autoridades locais e 
missões. As enfermeiras(os) e parteiras(os) formadas que aderem à associação tornam-
se membros activos enquanto as que ainda são estudantes são membros associados. A 
ZINA é uma organização não-governamental apolítica. Tem um comité permanente de 
seis membros que gere as questões correntes da associação, e um executivo nacional, 
com um presidente, que é responsável pela análise e avaliação das actividades da ZINA. 
A associação participa ao processo de planeamento nacional e provincial para prevenção, 
cuidados, apoio e atenuação do impacto no campo do VIH/SIDA proporcionado pelo 
Conselho Nacional do Zimbabué de Luta contra a SIDA. Além disso, está actualmente a 
realizar um estudo sobre actividades de ONG no campo do VIH/SIDA com o objectivo 
de melhorar a cooperação e a colaboração entre os vários programas, e de formar uma 
rede de trabalho que possa oferecer cuidados eficientes e completos a pacientes, famílias 

e comunidades.
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Heróis em cuidados de saúde

Quando a ideia deste relatório foi sugerida pela primeira vez, a SANNAM convidou as 
associações de enfermagem dos seus 14 países membros a apresentar exemplos de boas práticas 
que pudessem ser incluídos. Pediu-se depois aos representantes nacionais para escolherem 
exemplos nas suas listas segundo prioridades, mas ainda havia muitas mais histórias que poderiam 
ser incluídas neste pequeno documento. Assim, procurou-se escolher exemplos podendo dar uma 
ideia da diversidade de actividades implicando enfermeiras(os) e parteiras(os), e que ofereçam 
uma grande variedade de mensagens. As abundantes informações e conhecimentos apresentados 
pelos participantes cujas histórias pessoais não são, por razões de espaço, apresentadas neste 
documento, foram utilizados para enriquecer a descrição e análise da situação enfrentada por 
enfermeiras(os) e parteiras(os) a trabalhar actualmente na África austral.

Beatrice Chola

Depois dos solavancos duma viagem através dos buracos e da poeira de Chipata nos 
arredores de Lusaka, chega-se à sede de Bwafwano. Constituído de um conjunto de edifícios 
baixos, de paredes brancas, num pátio com muros, situa-se no centro desta comunidade activa 
de cerca de 250.000 pessoas. A maior parte delas são extremamente pobres. Vindas de toda a 
Zâmbia à procura de trabalho, construiram por si próprias casas de tijolos ou de lama (material 
tradicional), plantaram pequenas parcelas com cereais e hortas, e estabeleceram comércios onde 
viram possibilidades. Nas ruas largas e sujas do bairro alinham-se quiosques, ofi cinas e bares.

Bwafwano, que signifi ca “ajudarem-se uns aos outros” na linguagem bemba, foi 
lançado em 1996 por Beatrice Chola então a trabalhar como enfermeira registada no Posto de 
Chipata. “Tive a ideia de Bwafwano ao ver o número crescente de doentes crónicos que vinham 
ao posto trazidos por familiares em carrinhos de mão, em bicicletas ou às costas. Ao anotar as 
suas histórias médicas, muitas revelaram que sofriam de estigma e discriminação. Tinha muita 
pena deles.”

Mas a ideia de Beatrice de trabalhar com a comunidade para estabelecer um programa 
de cuidados a domicílio foi considerada ridícula pelos colegas do posto. “Riram-se de mim 

e disseram: “O que é que podes fazer 
por essas pessoas? Estás a brincar!” Os 
primeiros esforços de Beatrice foram difi -
cultados pelos seus superiores e colegas 
que não lhe davam tempo para trabalhar 
com a comunidade. “A opinião era que 
uma enfermeira nunca poderia fazer tal 
coisa. Como não consegui convencer 
a minha chefe, fui directamente ao 
Conselho Distrital de Gestão Sanitária e 
apresentei uma descrição escrita do que 
queria fazer. Aceitaram e disseram que 
ajudariam. Aconselharam-me a escrever 
uma proposta de projecto.”

Com o encorajamento e apoio 
do Conselho Distrital de Gestão Sanitária, Membros do Grupo de Jovens de Bwafwano
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Uma mercearia no bairro de Chipata, Lusaka, serve de centro para 
o programa do Grupo de Jovens de Bwafwano de distribuição de 
preservativos e informações sobre o VIH/SIDA à comunidade

Beatrice apelou para a comunidade e chefes religiosos. A resposta foi enorme. “Viam o VIH/SIDA 
nas suas próprias casas e iam em grandes números ao Posto de Chipata.” Graças à experiência em 
mobilização comunitária ganha com o seu trabalho no terreno no Hospital Chikankata, realizou 
com a comunidade uma avaliação das necessidades. Depois escolheu 50 mulheres para trabalhar 
com ela como voluntárias. Com a ajuda da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério 
da Saúde, conseguiu treinar as mulheres e principiaram a visitar pacientes a domicílio. Beatrice 
reformou-se mais cedo do Posto de Chipata e alugou uma casa pequena na comunidade onde pode 
dirigir Bwafwano e fazer as suas reuniões.

O programa principiou com cerca de 100 pacientes unicamente. “No início, como 
o estigma era muito forte, as pessoas tentaram ocultar,” conta Beatrice. “Lutámos contra isso 
por meio de campanhas de aconselhamento e sensibilização - trabalhámos duramente.” Nesses 
primeiros dias tão difíceis, o que a fez prosseguir foi o entusiasmo e empenho da comunidade 
assim como o apoio da sua família. “Desde o início, o meu marido, que é negociante, apoiou-me 
muito. Sabia que eu era enfermeira e que não poderia impedir-me de fazer o que eu pensava ser 
necessário. A minha mãe e o meu pai também me apoiaram; tinham-me educado a cumprir o meu 
dever. Somos todos cristãos e a Bíblia fala destas coisas.”

Durante três anos, Beatrice foi a única enfermeira do programa. Considerava que o 
seu papel era de ensinar e transferir as suas competências às voluntárias mais do que tomar a 
responsabilidade de exercer ela mesma a enfermagem. Visitava os pacientes que estavam de 
cama juntamente com os provedores de cuidados e mostrava-lhes o que deviam fazer, insistindo 
sempre pela participação da família. “Expliquei claramente que a SIDA é o fardo de todos. Sabia 
que se não implicasse a família, esta descuraria o paciente. Diriam: vamos esperar até que chegue 
a enfermeira. Por isso é preciso implicar a família. Esta é essencial. Como enfermeira, não deve 
tomar a responsabilidade por si própria.”

Nos primeiros tempos, medicamentos e equipamento para cuidados a domicílio foram 
um grande problema “pois ninguém me conhecia nem conhecia o programa,” diz Beatrice. Os 
provedores de cuidados costumavam improvisar, utilizando sacos de plástico presos nos pulsos 
com adesivo para se proteger de sangue e de fl uídos corporais dado não terem luvas. A OMS e 
a Embaixada do Japão ajudou-a com fornecimento de medicamentos mas ela comprou com o 
seu próprio dinheiro certas coisas como remédios. “Quando o Ministério da Saúde deu a sua 
aprovação a Bwafwano, outros doadores começaram a nos reconhecer e a ajudar.”

Dos seus tímidos princípios em 1996, Bwafwano cresceu para se tornar uma organi-
zação com 280 provedores de cuidados, ocupando-
se de cerca de 1.300 pessoas vivendo com o VIH/
SIDA no bairro de Chipata. Também se ramifi cou 
em muitas outras direcções. Ao visitar as famílias, 
Beatrice fi cou consciente de muitas outras neces-
sidades originadas pela epidemia. As famílias 
tinham fome e estavam debilitadas; as crianças 
estavam a perder os pais e a abandonar a escola; 
os adolescentes estavam privados de apoio e orien-
tação. Por isso, procurou o apoio de doadores para 
uma série de novos serviços. Agora, Bwafwano 
tem um programa de formação ensinando costura, 
carpintaria e tissagem de tapetes; um programa 
de alimentação que se ocupa diariamente de cerca 
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Os programas antituberculosos de Bwafwano fornecem à comunidade um serviço muito necessário

de 200 crianças; um posto de saúde; e un centro para jovens. Tem também uma escola para 
mais de 220 crianças órfãs e vulneráveis. Quando se compreendeu que muitas das crianças 
não conseguiam concentrar-se nas aulas, Beatrice contratou um assistente social para oferecer 
aconselhamento psicossocial. Tipicamente, as crianças não se entendem com os seus tutores que 
muitas vezes se encontram sobrecarregados com as bocas extra para criar, explica Beatrice. Se 
indicado, o conselheiro fala com todos em conjunto. Com os diversos recursos e capacidades 
que reuniu, Bwafwano oferece agora a famílias afectadas pelo VIH/SIDA um “pacote tríplo” 
consistindo em cuidados para adultos doentes, apoio por colegas a adolescentes da família 
oferecido pelo grupo de jovens da organização, e cuidados a crianças pequenas.

No início, o posto do centro estava destinado unicamente a pacientes vivendo com 
o VIH/SIDA e tuberculosos, mas gradualmente passou a ser consultado por outras pessoas da 
comunidade. Assim, Bwafwano decidiu fazer-lhes pagar um honorário muito pequeno. Segundo 
Beatrice, a maior parte das pessoas estão contentes com esta solução, “é uma maneira de lhes 
permitir contribuir para o bem de todos”.

Expliquei claramente que a SIDA é o fardo de todos. Sabia que se não implicasse a 
família, esta descuraria o paciente. Diriam: vamos esperar até que chegue a enfermeira.

Beatrice Chola, enfermeira da Zâmbia

Evidentemente que nem tudo corre com regularidade. As necessidades que Bwafwano 
procura satisfazer são ilimitadas, e a organização tem sempre falta de recursos e de pessoal. Só 
há um enfermeiro, Sammy Chingombe, para supervisar o programa de cuidados a domicílio, e 
um único conselheiro psicossocial com uma grande carga de crianças perturbadas. E são muitas 
as pessoas que procuram o auxílio fi nanceiro inicial de 300.000 kwacha (cerca de 66 dólares) 
oferecido às pessoas em formação para lançamento de pequenos negócios, mas o fundo de maneio 
está esgotado. Mas Beatrice, que investe energia e empenho enormes em Bwafwano, não se deixa 
desencorajar com estes desafi os. Como directora e ‘gestora’ do programa, considera que faz parte 
do seu trabalho “procurar arranjar dinheiro, escrever relatórios e propostas, e ver se o meu pessoal 
está bem - ver se não se esgotam psicologicamente. Um gestor deve ser vigilante.”

Beatrice não se preocupa por não usar directamente as suas capacidades de enfermeira. 
“O caso é que deve ser a comunidade a tomar a responsabilidade pela resolução dos seus próprios 
problemas. O nosso trabalho como enfermeiras é, com as nossas competências, dar meios à 
comunidade. Isto ajuda a assegurar sustentabilidade. Quando os fundos se esgotam, a comuni-
dade continua a existir e a ter as capacidades para continuar. O nosso trabalho na comunidade é 
desenvolver um potencial de acção.”
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O nosso trabalho como enfermeiras é, com as nossas competências, dar meios à 
comunidade. Isto ajuda a assegurar sustentabilidade.

Beatrice Chola

Sammy Chingombe

Sammy Chingombe é o coordenador do programa de cuidados a domicílio de 
Bwafwano. Principiou a sua carreira trabalhando para o Serviço Médico por Avião da Zâmbia 
onde iniciou um programa de cuidados a domicílio a doentes crónicos depois de ter frequentado 
um curso sobre cuidados a domicílio no famoso Hospital Chikankata da Zâmbia.

Formou-se como enfermeiro em 1992, mas durante a sua formação muito pouco lhe foi 
ensinado sobre o VIH/SIDA. Contudo, apesar da falta de conhecimentos, as pessoas infectadas 
pelo VIH nunca lhe inspiraram o receio e a repulsa que alguns dos seus colegas mostravam. 
“Desde pequeno, sempre desejei ajudar as outras pessoas. Lembro-me de na escola de enfer-
magem termos uma paciente seropositiva ao VIH. Os outros enfermeiros riam-se e fugiam dela, 
mas eu tinha muita pena. Um rapazinho de nove anos é que olhava pela mãe. Cozinhava e trazia-
lhe as refeições ao hospital. Senti que a criança tinha perdido parte da sua infância e quiz ajudá-la. 
Arranjei que alguns de nós fossem tratar da mãe em casa”.

Sammy nunca esqueceu a sua própria experiência como paciente sofrendo de 
paludismo quando era criança. Enquanto algumas das enfermeiras(os) que se ocupavam dele 
eram muito gentis, outras tratavam-no muito mal. Ficou tão afectado com o mau comportamento 
que, quando fi cou enfermeiro, decidiu ser sempre amável para os seus pacientes. Como recorda, 
“costumava pedir aos enfermeiros gentis para fi carem na enfermaria para não ter de suportar o 
mau tratamento dos outros.”

Costumava pedir aos enfermeiros gentis para ficarem na enfermaria para não ter 
de suportar o mau tratamento dos outros.

Sammy Chingombe, Coordenador de cuidados a domicílio

Quando as condições de trabalho no Serviço 
Médico por Avião da Zâmbia se deterioraram e o pagamento 
dos salários se tornou crítico, Sammy deixou o serviço e 
entrou para a Diocese Católica de Ndola como organizador 
de cuidados a domicílio. “No início, fi cava muito perturbado 
quando a pessoa que eu tratava morria. Era muito duro! 
Preocupava-me muito ver tantas pessoas morrer.” Sammy foi 
apoiado e encorajado pelo Dr. Piet Reijer, um dos médicos da 
missão, que desde então fi cou a ser modelo, inspiração e apoio 
para o seu trabalho. Agora, de volta à Alemanha, o Dr. Reijer 
comunica regularmente e envia leituras que Sammy, jovem 
sério com um espírito inquisidor e ávido de informações, 
aprecia imenso.

Na Diocese Católica, Sammy trabalhava em três 
bairros com uma população de cerca de 50.000 pessoas. 
Havia cerca de 400 pacientes e a estigmatização era terrível. 
Sammy sentiu que havia necessidade dum grupo de apoio a 

Sammy Chingombe de Bwafwano (sentado) e Moses 
Mutale verifi cam os registos das pessoas a visitar a 
domicílio

Sammy Chingombe de Bwafwano (sentado) e Moses 
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pessoas vivendo com o VIH/SIDA, e assim lançou uma organização denominada ‘Iluba Lipya’ 
(nova flor). Reconhecendo que as pessoas seropositivas ao VIH tinham capacidades e sabedoria 
para compartilhar, o papel do grupo consistia em aconselhamento mútuo, servir de modelo na 
promoção de uma maneira de viver positiva, e ajudar mutuamente a evitar a dependência. Os 
membros também se ajudavam uns aos outros com projectos geradores de renda. Um outro papel 
de ‘Iluba Lipya’ era deixar exprimir-se os pacientes do programa a domicílio - comunicar com 
voluntários, enfermeiras(os) e o departamento da saúde. Sammy acredita que, para as pessoas que 
vivem com o VIH/SIDA, ter o controlo das suas próprias vidas é muito importante. “Não fazer 
nada está a matá-los lentamente.” Em relação à sua decisão de lançar um grupo de apoio, diz “Eu 
queria realmente ajudá-los a aceitar o seu estado de seropositivos pois tinha visto que as pessoas 
que o tinham feito se sentiam melhor para enfrentar a sua situação do que as que não sabiam o que 
estava a acontecer aos seus corpos.”

Eu queria realmente ajudá-los a aceitar o seu estado de seropositivos pois tinha 
visto que as pessoas que o tinham feito se sentiam melhor para enfrentar a sua 
situação do que as que não sabiam o que estava a acontecer aos seus corpos.

Sammy Chingombe

Sammy assegurou que a formação de voluntários em cuidados a domicílio era prática, 
pertinente e contínua. E encorajou os fornecedores de cuidados a tomar iniciativas, a ter confiança 
em fazer coisas da maneira que viram dar resultado, e não se sentir constrangidos por ‘regras’ ou 
teorias. Como muitos deles tinham dificuldade em abordar a questão do VIH quando visitavam 
famílias, Sammy introduziu um sistema segundo o qual os conselheiros voluntários seriam acom-
panhados por pessoas que estavam preparadas a revelar a sua serologia positiva. Mas estas não 
eram muitas.

O que motivava as pessoas que estavam preparadas a ser francas? Segundo diz 
Sammy, pareciam querer dar à comunidade como que uma retribuição pelos cuidados que tinham 
recebido. Fala duma mulher, Ethel, especialmente empenhada em enfrentar o estigma e a recusa, 
a quem pediu para falar numa reunião na igreja. Isso teve tanto sucesso que Ethel falou em muitas 
reuniões diferentes. “Ela apresentava-se durante reuniões do pessoal e falava sobre a maneira 
de viver sendo seropositiva. É um exemplo, um modelo.” A filha de Ethel teve um diagnóstico 
de tuberculose e depois também um teste seropositivo ao VIH. Juntou-se à mãe no programa de 
luta contra a estigmatização. Às vezes visitava pessoas que lutavam para aceitar o seu tratamento 
antituberculoso pois sentiam-se muito mal com os medicamentos e acompanhava-as tomando os 
seus próprios medicamentos. Como diz Sammy, “ser encorajado por alguém que tem experiência 
pessoal daquilo que sofre é muito forte.”

Sammy encontrou Beatrice Chola quando estava em Ndola. O seu programa de 
cuidados a domicílio tinha ganho um prémio de prata da Associação Médica Inglesa em 2000, 
e Beatrice convidou-o a integrar Bwafwano para ajudar o seu programa. Ele tinha formado um 
grupo de apoio segundo o modelo de Iluba Lipya, mas denominado ‘Tilimbikile’ o que significa 
‘aguentar, manter-se forte’. Em Bwafwano já havia um grupo de apoio mas estava a ter dificul-
dades. Sammy considerava que o facto das pessoas se reunirem na sede de Bwafwano em vez de 
nas suas próprias casas era uma desvantagem. Também descobriu que o foco principal do grupo 
existente era a criação de renda, não lutar contra o estigma. Mas está gradualmente a mudar o 
objectivo. “O nosso dever é encorajar as pessoas a procurar aconselhamento e detecção volun-
tários. Discutimos os benefícios,” explica. “As pessoas podem fazer imensas coisas se souberem 
que são seropositivas ao VIH.” A tatuagem, utilizando a mesma lâmina, é uma prática tradicional 
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popular na Zâmbia, acreditando-se proteger toda a família contra o mal, e as pessoas que sabem 
que são seropositivas podem evitar tais práticas. Sammy presta aconselhamento pré-detecção em 
Bwafwano e tira amostras de sangue, assim como amostras de saliva de pacientes tuberculosos, 
que envia ao Posto de Chipata para análise. Antes de principiar a oferecer estes serviços, as pessoas 
tinham de ir ao posto que fica longe para muitos residentes dos bairros. Sammy compreendeu que 
isso era um grande obstáculo à vontade de fazer o teste de detecção. A sua linha de orientação no 
trabalho com a comunidade é tornar tudo o mais simples e fácil possível.

Quando integrou o programa de cuidados a domicílio de Bwafwano, descobriu que 
os agentes fornecedores de cuidados se debatiam com papelada e registos. Além disso, havia 
uma hierarquia entre os voluntários, e os que não sabiam ler nem escrever, sentiam-se inferiores. 
Sammy acredita que é crucial que o programa seja tão flexível quanto possível para que se 
possam fazer alterações à medida e quando se tornam necessárias. Gradualmente, e com muitas 
discussões, fez alterações em Bwafwano. Para tentar afastar o estigma ligado à pouca instrução, 
introduziu informações e outros materiais que não exigem saber ler e escrever. Passou a fazer as 
reuniões dos agentes fornecedores de cuidados na comunidade em vez de levar sempre as pessoas 
ao centro. Também compreendeu que certas pessoas não se sentem à vontade para falar em 
grandes reuniões, por isso agora sabe quais são os contextos onde os voluntários estão à vontade 
para falar, como por exemplo pequenas reuniões nas suas próprias secções.

Sammy também estabeleceu uma política segundo a qual esposas e filhos dos fornece-
dores de cuidados são convidados a algumas reuniões para que compreendam e possam apoiar o 
trabalho que eles fazem, e sejam mais tolerantes em relação ao tempo que passam no seu trabalho 
fora de casa. Isto também resulta em abranger toda a família no ‘círculo de respeito’ que rodeia 
o fornecedor de cuidados na comunidade. Sammy acredita que a “educação começa na família 
do fornecedor de cuidados. Não deve ser algo que se dirige a ‘estranhos’.” Também pensa que 
o reconhecimento de todas as actividades e contribuições feitas pelos voluntários é importante. 
Assim, elaborou um questionário que mostra o que os voluntários fazem para além do que se 
espera deles.

Convidar esposas e filhos dos fornecedores de cuidados a algumas reuniões tem 
o efeito de abranger toda a família no ‘círculo de respeito’ que rodeia o fornecedor 
de cuidados na comunidade.

“Entrar para um programa como voluntário é uma coisa; manter-se e ser activo é outra 
muito diferente,” diz. “Exige um certo empenho.” Levou a cabo um inquérito sobre o que os 
fornecedores de cuidados pensam do seu trabalho, qual o valor que lhe dão, e o que é que tiram 
dele. Alguns disseram ter mudado de opinião sobre as pessoas seropositivas ao VIH e ter perdido 
os seus preconceitos e impulsos de estigmatização. Sentiam ter mais compaixão. Sammy acredita 
que os sentimentos negativos que muita gente tem pelas pessoas vivendo com o VIH/SIDA são 
um fardo psicológico. Conta a história duma jovem, nova fornecedora de cuidados na sua equipa. 
Sammy compreeendeu que ela estava a lutar com os seus sentimentos em relação a uma mulher 
muito doente, terrivelmente desfigurada devido à SIDA. A voluntária ficava particularmente 
perturbada com uma fotografia na parede da casa da doente e mostrando esta antes de ficar 
doente. Tinha sido muito bonita. Sammy está convencido que há necessidade de compartilhar tais 
sentimentos e apreensões durante reuniões de trabalho e discussões. As pessoas responsáveis por 
equipas de fornecedores de cuidados - voluntários ou outros - devem estar atentos a tais problemas 
pessoais e ajudar as pessoas a resolvê-los.



ONUSIDA

26

Querer é poder
Heróis de enfermagem e obstetrícia em cuidados a casos de VIH/SIDA na África austral

2727272727

Como é que Sammy protege o seu próprio bem-estar e saúde mental? Além do seu 
conselheiro, o Dr. Reijer, que lhe dá apoio constante, a sua fé religiosa é uma fonte de força. 
“Penso que fui feito para este trabalho,” diz. “Também passo tempo a meditar e falo com os meus 
colegas.” Para evitar o esgotamento psicológico entre os voluntários, Sammy aconselha-os a 
meditar sobre os seus problemas e preocupações, a metê-los num caixote do lixo imaginário cuja 
tampa fecham, e a começar tudo de novo. Também pensa que, quando a pessoa não aguenta mais, 
é melhor fazer uma pausa e descansar. “Quando a pessoa de quem cuidas morre, ficas completa-
mente em baixo. Sugeri a vinda de alguém da igreja para nos falar sobre a maneira de enfrentar 
as tensões, para nos ajudar na meditação. Na diocese, tinhamos uma pessoa para ajudar todos os 
membros das equipas.”

Segundo um dos voluntários da comunidade, Sammy é um líder inspirador do 
programa. Também é observador e pronto a tentar novas coisas. Como ele diz, uma grande parte 
da sua inspiração vem da comunidade, e é importante ter a participação máxima da comunidade 
em tudo o que se fizer. “Há nela montes de boas ideias e de potencial que ainda não foram explo-
rados,” diz Sammy.

Os voluntários são aconselhados a meditar sobre os seus problemas e 
preocupações, a metê-los num caixote do lixo imaginário cuja tampa fecham, e a 
começar tudo de novo.

Caixa 3. Cuidar da próxima geração: jovens voluntários de Bwafwano 
distribuem preservativos e informação

Uma das marcas de qualidade de Bwafwano é a maneira de reconhecer os múltiplos 
efeitos do VIH/SIDA na comunidade e de tentar cuidar das necessidades de todos, não 
unicamente das pessoas doentes que precisam de cuidados de enfermagem. Quando 
um pequeno grupo de jovens do bairro de Chipata abordou o programa, ansiando por 
informações e orientação para si próprios e seus amigos, Beatrice reagiu nomeando um 
coordenador de projecto para jovens e oferecendo-lhes formação como educadores para 
camaradas. A SIDA está a matar muitos dos seus amigos e eles têm medo, explica Gift 
Kanyambi, enquanto mostrava o caminho através do labirinto de ruelas poeirentas em 
direcção dum dos seus centros de acolhimento. Ao passar em frente de umas barbearias 
decoradas com pinturas de penteados de estilo moderno e funky, parou para saudar um 
dos proprietários. Dentro, sob a luz crua dum tubo de neon, o barbeiro cortava o cabelo ‘à 
escovinha’ com um aparelho eléctrico a um rapaz com uma toalha branca sobre os ombros 
e que observava o seu reflexo num espelho rachado. É sorridente e entusiasta que o 
barbeiro, um jovem, o vê apanhar um punhado de folhetos e preservativos do balcão.

Num bar mais adiante, a dona tem sob o balcão um modelo de pénis em madeira para 
poder mostrar a jovens inexperientes como utilizar os preservativos que distribui a quem lhe 
vem pedir. A barbearia e o bar são 2 entre cerca de 18 lojas de acolhimento estabelecidas 
em diferentes locais no bairro, onde os jovens podem ir buscar informações e preservativos, 
sabendo que serão ajudados e não julgados pelo seu comportamento. O plano é ter cerca 
de uma loja destas em cada 20 casas do bairro, mas o grupo de jovens ainda está longe de 
atingir o objectivo estabelecido.

Além de fornecer os centros de acolhimento, os educadores camaradas encorajam 
as escolas locais a estabelecer clubes anti-SIDA. Fazem visitas de porta a porta nas zonas 
que lhes são atribuídas para sensibilizar as pessoas ao problema do VIH/SIDA e verificar se 
há famílias que precisam de ajuda. Os jovens voluntários de Bwafwano são os seus ‘olhos 
e ouvidos’ na comunidade, e alertam os trabalhadores de cuidados a domicílio e outros 
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Olive Ngandu

para pessoas em perigo. São chamados para ajudar directamente quando numa família 
afectada há jovens.

O objectivo principal de todas as actividades do grupo de jovens é parar com a 
mortalidade, destruindo os tabus existentes sobre discussões de sexualidade e quebrando 
o silêncio que rodeia o VIH/SIDA. “Ainda somos jovens; queremos aproveitar a nossa 
juventude,” diz com simplicidade Gift Kanyambi.

Olive Ng’andu

O pai e o tio de Olive Ng’andu foram membros do primeiro governo da Zâmbia quando 
o país se tornou independente da Inglaterra. A jovem Olive tinha todas as oportunidades ao seu 
alcance, e por isso a sua família fi cou muito desiludida quando ela recusou a ideia de ir estudar 
para o estrangeiro preferindo ser enfermeira. “Não compreendiam porque razão eu queria estar no 
meio de sangue e sujidade,” diz com um sorriso gentil. “Lembro-me de, quando criança, ter ido 
ao hospital e visto enfermeiras em uniforme e ter pensado: um dia quero andar com este uniforme 
e olhar por pessoas doentes”.

Olive formou-se como enfermeira-parteita nos anos 
1960 e foi trabalhar para o Hospital Universitário (UTH) em 
Lusaka. Nos inícios dos anos 1980, obteve uma bolsa para 
frequentar um curso em administração no Colégio Real de 
Enfermagem em Londres, e depois passou seis meses de 
formação como enfermeira responsável de pediatria em Booth 
Hall, Manchester. De volta na Zâmbia, Olive fi cou enfermeira 
responsável em Livingstone. Membro da Associação de 
Enfermeiras(os) da Zâmbia desde 1973, as suas capacidades 
administrativas levaram-na rapidamente a ser eleita ao 
executivo, primeiro como vice-presidente e depois como 
presidente - posto que cedeu em 2000 a Dorothy Chikampa. 
Agora, dirige um projecto de luta contra o VIH/SIDA 
destinado a enfermeiras(os) e parteiras(os), compartilhando 

os escritórios da Associação de Enfermeiras(os) da Zâmbia em Lusaka e com esta trabalhando 
em colaboração estreita, mas tem orçamento, pessoal e objectivos próprios.

O projecto, que é o primeiro programa deste tipo na região, foi iniciado em princípios 
de 2002, em resposta a preocupações crescentes sobre o efeito da epidemia em trabalhadores 
de primeira linha. Nos princípios dos anos 1990, Mercy Mbewe, Directora de Enfermagem 
no Hospital Universitário de Lusaka, começou a notar que os membros jovens do seu pessoal 
estavam a perder a confi ança. “Não queriam vir trabalhar, e utilizavam todas as desculpas, 
fi cando muitas vezes doentes,” explica. “Assim, comecei a estudar os registos - quem estava 
doente e quantas horas tinham sido perdidas. Em 1995, totalizavam milhares de horas. Pensei 
que era preciso chamar a atenção de quem podia agir.” Assim Mercy escreveu à Associação de 
Enfermeiras(os) da Zâmbia e ao Conselho Geral de Enfermagem.

A Associação de Enfermeiras(os) da Zâmbia convocou uma reunião do pessoal 
superior de enfermagem de todo o país. Foi-lhes pedido para recolher informações nas suas 
zonas a todos os níveis do sistema sobre o que estava a acontecer - quantas enfermeiras(os) e 
parteiras(os) estavam doentes, quantas tinham morrido - e voltar a Lusaka com as informações. 
“Foi uma reunião muito frutuosa,” lembra-se Olive Ng’andu. “Quando vimos que a situação 
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Celebração da parceria entre ZNA, a Associação de Enfermeiras(os) da 
Noruega e NORAD no Projecto de VIH/SIDA de Cuidar de quem Cuida 
para Enfermeiras(os) e Parteiras(os)

estava tão má, perguntámo-nos: ‘e agora?’ Nessa altura, ainda não sabíamos muito bem o que 
tinhamos pela frente. Pensávamos que provavelmente a SIDA era algo que aparecia e desaparecia 
como outros problemas que tinhamos conhecido. Não sabíamos grande coisa. Pensámos que 
talvez as enfermeiras(os) e parteiras(os) estivessem a ser descuidadas nas enfermarias, não proce-
dendo a desinfecção correcta quando tratavam de doentes tuberculosos.” Tinha havido o costume 
de fazer todos os anos a cada enfermeira(o) trabalhando numa enfermaria de tuberculosos uma 
radiografi a. Mas como essa prática tinha sido abandonada, a Associação de Enfermeiras(os) da 
Zâmbia pensou que isso talvez tivesse permitido descuido nos padrões.

Quando se tornou evidente que a epidemia representava uma ameaça grave à sua 
profi ssão, a Associação de Enfermeiras(os) da Zâmbia realizou um inquérito sobre as neces-
sidades de enfermeiras(os) e parteiras(os) (16) que chegou à conclusão que os trabalhadores de 
primeira linha não estavam a ser incluídos em campanhas de informação dirigidas à comunidade 
como um todo, e que se sentiam desamparados na sua ignorância. “As enfermeiras diziam-nos:
’o que é que devo fazer? Tenho um paciente coberto de secreções. Ou cuido do paciente e arrisco 
a minha vida, ou não lhe mexo e deixo-o com as secreções,” diz Olive. Podia identifi car perfeita-
mente os sentimentos evidentes no inquérito, lembrando-se do desespero que ela própria tinha 
sentido, tanto como enfermeira como enfermeira-chefe quando o seu próprio pessoal lhe pergun-
tava o que devia fazer.

Muitas pessoas que responderam ao inquérito consideravam que informação era o que 
mais necessitavam para poder prestar cuidados de boa qualidade. Contudo, Olive pensa que a 
falta de materiais é igualmente importante. “O pessoal de enfermagem sabe o que deve fazer para 
cuidar dum paciente mesmo se não tiver conhe-
cimentos especiais sobre VIH/SIDA. Mas o que 
é que pode fazer se não tiver nada? Às vezes, 
anda-se às voltas à procura dum termómetro. 
Podemos improvisar durante um certo tempo, 
mas depois fi ca-se exausto. Como enfermeiras-
chefe, sentímo-nos inúteis, nem mesmo dignas 
de nos apresentarmos perante o pessoal pois 
estamos a faltar ao prometido. As necessidades 
são tantas e o dinheiro acabou-se.” Com a sua 
experiência de trabalho em tais condições no 
Hospital Universitário (UTH), Olive procurou, 
nos fi ns dos anos 1980, o apoio do governo 
para poder trabalhar a tempo completo com a 
Associação de Enfermeiras(os) da Zâmbia onde 
ela sentia poder ser mais efi caz ocupando-se das 
necessidades do pessoal de enfermagem.

O pessoal de enfermagem sabe o que deve fazer para cuidar dum paciente mesmo 
se não tiver conhecimentos especiais sobre VIH/SIDA. Mas o que é que pode fazer 
se não tiver nada? Às vezes, anda-se às voltas à procura dum termómetro.

Olive Ng’andu, Enfermeira/parteira da Zâmbia

Durante os anos em que Olive trabalhou na Associação de Enfermeiras(os) da Zâmbia, 
esta desenvolveu uma relação estreita e confi ante com a Associação de Enfermeiras(os) da 
Noruega, facto que Olive aproveitou para lançar o projecto de luta contra o VIH/SIDA, pedindo 
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a sua ajuda assim como a do Governo Norueguês. A finalidade do projecto, financiado pela 
NORAD e a Associação de Enfermeiras(os) da Noruega, é dar a enfermeiras(os) e parteiras(os) 
informações essenciais sobre o VIH/SIDA, desenvolver as suas capacidade em tratamento clínico 
assim como em prevenção da infecção por VIH, lutar contra o estigma e o silência encorajando 
enfermeiras(os) e parteiras(os) a procurar aconselhamento e detecção voluntários, e oferecer 
todos os tipos de apoio às(aos) que estão infectadas(os).

Segundo Olive, esta última finalidade é especialmente importante. “Nós, enfermeiras, 
não nos apoiamos mutuamente. Não sei porquê, mas na realidade não o fazemos - é o que temos 
observado e conhecido por experiência própria. Estigmatizamos e viramos as costas às nossas 
colegas que são seropositivas ao VIH. Pensamos que, antes de pedir a outras pessoas para virem 
apoiar-nos quando estamos doentes, devemos principiar por nos interessarmos umas às outras.” 
Por exemplo, uma das pessoas que responderam ao inquérito da Associação de Enfermeiras(os) 
da Zâmbia diz que as enfermeiras(os) só fazem comentários simpáticos sobre alguma das suas 
colegas na altura do seu enterro uma vez a pessoa morta. Desejava que tivessem conseguido 
mostrar tais sentimentos quando a pessoa ainda era viva pois teria sido maravilhoso para ela 
saber que era apreciada. O dinheiro não é o mais importante , diz Olive. “Perguntamos quais são 
as pequenas coisas que podemos fazer. Muitas vezes, visitar, ver se as crianças estão bem e se há 
comida na casa chega para as pessoas sentirem que as colegas se interessam por elas.”

Uma pessoa diz no inquérito da Associação de Enfermeiras(os) da Zâmbia que 
as enfermeiras(os) só fazem comentários simpáticos sobre alguma das suas 
colegas na altura do seu enterro uma vez a pessoa morta. Desejava que tivessem 
conseguido mostrar tais sentimentos quando a pessoa ainda era viva pois teria 
sido maravilhoso para ela saber que era apreciada.

Actualmente, o pessoal do projecto consiste de Olive como gestora, dois animadores, 
um condutor e uma secretária. O plano é nomear um coordenador e adjunto para cada província, 
e ter um certo número de treinadores provinciais para fazer reuniões de trabalho, assim como um 
corpo de voluntários que actuarão como animadores no local de trabalho dentro dos contextos de 
cuidados de saúde. O projecto tem uma relação formal com o Director de Enfermagem, que faz 
parte do comité, juntamente com representantes da OMS, do Conselho Geral de Enfermagem e da 
Comissão Central de Saúde. “Queremos que todos saibam que isto é um projecto específico para 
enfermeiras(os). Queremos que sintam que lhes pertence. É por esta razão que implicámos todas 
as organizações de enfermagem importantes.”

No início do projecto, 10 pessoas (incluindo Olive Ng’andu, os dois animadores e a 
secretária do projecto) seguiram um treino intensivo de duas semanas sobre a maneira de dirigir 
reuniões de trabalho utilizando a ‘abordagem de estudo compartilhado’ (PLA). Explica que, 
enquanto palestras põem muitas vezes as pessoas a dormir e abordam muitas coisas sem interesse 
para os participantes, a abordagem de estudo compartilhado explora o que estes já conhecem e 
reforça graças a troca de informações e experiências. “Este método de ensino aborda as questões 
que as enfermeiras realmente enfrentam. Somos nós que sabemos melhor o que se passa no nosso 
ambiente de trabalho e o que precisamos.”

Para serem treinadas como animadoras, foram escolhidas dez enfermeiras(os) e 
parteiras(os) para assegurar que o programa não é interrompido se alguém ficar doente. Os anima-
dores realizaram três reuniões piloto e o projecto lançou-se agora num programa de reuniões 
de trabalho para reforço de capacidades destinado a enfermeiras(os) e parteiras(os) em todo o 
país (ver Caixa 6). Mas, tomando a responsabilidade pelo ensino de enfermeiras(os) em relação 
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ao VIH/SIDA e reforço das suas capacidades, o projecto da Associação de Enfermeiras(os) da 
Zâmbia não está a fazer o trabalho do governo? “Pensamos estar a complementar o que faz o 
governo,” diz Olive. “Os desafios que enfrentamos são tão grandes, e os recursos da África tão 
pequenos que se esperarmos pelo que é necessário, iremos esperar para sempre. Achamos que é 
melhor juntarmo-nos e dizer, ‘Amigas, qual é a melhor maneira de resolver este problema?” Não 
só apresentam todos os tipos de sugestões e ideias, como também um tal tipo de abordagem lhes 
faz sentir que são ouvidas e que alguém se interessa por elas. E atenua as ansiedades pois dá-lhes 
oportunidade de falar e compartilhar as suas experiências.

“Todos os dias, há qualquer coisa de novo em relação ao VIH/SIDA - novos factos, novos 
medicamentos, novos tratamentos,” continua Olive. “Como enfermeira em uniforme, está suposta 
saber coisas. As pessoas fazem-na parar e perguntam: ‘o que é que se está a ouvir sobre o VIH/
SIDA?’ Sente-se pouco segura se não tiver uma resposta. Isto é o que dizem as enfermeiras(os). Isto 
é um serviço da Associação de Enfermeiras(os) da Zâmbia a que elas dão valor.”

Os desafios que enfrentamos são tão grandes, e os recursos da África tão 
pequenos que se esperarmos pelo que é necessário, iremos esperar para sempre. 
Achamos que é melhor juntarmo-nos e dizer, ‘Amigas, qual é a melhor maneira de 
resolver este problema?

Olive Ng’andu

Mercy Mbewe, Directora de Enfermagem no Hospital Universitário de Lusaka, acredita 
sinceramente no projecto de luta contra o VIH/SIDA para enfermeiras(os) e parteiras(os). Conta 
a história duma jovem que lhe mostrou claramente a realidade com que a sua profissão deparava. 
A jovem tinha sido uma boa aluna - brilhante e empenhada. E tinha começado bem a sua carreira. 
Mas Mercy começou a vê-la nas enfermarias vestida de maneira descuidada e trabalhando com 
um ar distraído. O director estava irritado e impaciente com o comportamento da jovem enfer-
meira. Mas um dia, ela não se apresentou ao trabalho e quando Mercy perguntou às suas colegas 
qual a razão da sua ausência, estas responderam que ela tinha ido a um funeral - o marido tinha 
morrido. “Nenhuma de nós tinha sabido o que ela passava em casa. Senti-me muito mal. Dei-me 
conta que nós, trabalhadores de saúde, construímos paredes e não comunicamos entre nós.”

Caixa 5. Duas parteiras falam

Caixa 4. VIH/SIDA e pessoal de enfermagem da Zâmbia:o que revelou o inquérito

O inquérito, intitulado ‘VIH/SIDA e o local de trabalho: um caso de enfermeiras(os) 
e parteiras(os) na Zâmbia’, foi realizado entre Maio e Agosto de 2001 e financiado pela  
Agência Norueguesa para Desenvolvimento Internacional (NORAD). Teve lugar entre 
enfermeiras(os), outro pessoal de saúde, administradores de saúde e outras organizações e 
autoridades pertinentes da Zâmbia.

Revelou que:

• as enfermeiras(os) da Zâmbia, especialmente as que trabalham no sector hospitalar, 
são raramente convidadas para formação específica em VIH/SIDA e como o enfrentar 
num contexto clínico;

• os planos nacionais não mencionam o risco de infecção no local do trabalho, e 
directivas sobre prevenção no ambiente de trabalho são praticamente não-existentes 
ou pouco desenvolvidas;

ð
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• embora não houvesse provas de enfermeiras(os) realmente despedidas devido 
ao VIH/SIDA, não existe qualquer política de pessoal destinada a cuidar de 
enfermeiras(os) e parteiras(os) infectadas, ajustar os seus compromissos de trabalho 
segundo o seu estado de saúde, ou fornecer apoio;

• devido à escassez de equipamento de protecção e às grandes cargas de trabalho, 
a maioria das enfermeiras(os) considera estar em risco de infecção no local de 
trabalho, e acredita também que o risco que correm no trabalho é maior do que o 
risco de exposição ao VIH na sua vida privada;

• há um sentimento geral que o pessoal de saúde infectado tem mais probabilidades de 
sofrer de estigmatização e discriminação do que o resto da população; e

• a luta para sobreviver com salários pequenos leva certas enfermeiras a empreender 
actividades que as colocam a risco de infecção por VIH nas suas vidas privadas.

Caixa 5. Duas parteiras falam

Jennifer Munsaka, Directora Executiva da Associação de Enfermeiras(os) da Zâmbia, 
e Sarah Ngoma fi zeram parte do grupo original treinado segundo a abordagem de estudo 
compartilhado (PLA) para trabalhar com o projecto de luta contra o VIH/SIDA. Ambas são 
parteiras com grande experiência de trabalho em maternidades - e, as condições de serviço, 

afastaram ambas da linha da frente para as 
colocar em situações onde pensam poder fazer 
mais para ajudar a desenvolver as capacidades 
de enfermeiras(os) e parteiras(os) a enfrentar 
a epidemia.

Jennifer tornou-se pela primeira vez 
consciente do VIH nos inícios de 1990. 
Lembra-se da primeira parturiente infectada 
e como ninguém a queria atender. Jennifer, 
como chefe da enfermaria de partos, teve a 
responsabilidade de designar alguém. Segundo 
se lembra, para o parto a parteira escolhida 
vestiu-se como um marciano, com bata, luvas, 
óculos protectores e botas. E depois, tudo 
foi esterilizado e a sala desinfectada. “Nessa 
altura não sabíamos grande coisa sobre a 
doença e por isso qualquer pessoa com uma 

doença crónica, tal como diarreia ou tosse, era 
automaticamente isolada como caso suspeito de 
infecção por VIH.” Foi uma época desmoralizante, 
comenta Jennifer. “Se sentir medo e preconceito 
perante os seus pacientes, o seu trabalho não lhe 
dá satisfação e a motivação perde-se.”

Quano o VIH começou a submergir os 
serviços de saúde, o trabalho aumentou e o 
equipamento de protecção era muito escasso. 
Sarah Ngoma trabalhava como parteira distrital 
e lembra-se de postos pré-natais onde só havia 

Reunião sobre o VIH/SIDA em Serenje, ZâmbiaReunião sobre o VIH/SIDA em Serenje, Zâmbia

Sarah Ngoma apoiando a reunião sobre o VIH/SIDA em Serenje, ZâmbiaSarah Ngoma apoiando a reunião sobre o VIH/SIDA em Serenje, ZâmbiaSarah Ngoma apoiando a reunião sobre o VIH/SIDA em Serenje, ZâmbiaSarah Ngoma apoiando a reunião sobre o VIH/SIDA em Serenje, Zâmbia

Reunião sobre o VIH/SIDA em Serenje, Zâmbia
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Caixa 6. A formação sobre o VIH/SIDA sai para a rua

Em Serenje, pequena cidade a cerca de 450 quilómetros de Lusaka, o dia está frio e 
sombrio. Uma brisa forte levanta o pó e abana as folhas das árvores quando 28 enfermeiras 
e parteiras do hospital local e de postos rurais do distrito tomam o caminho do centro 
comunitário para uma reunião de trabalho sobre o VIH/SIDA. A sala é clara e acolhedora, 
as paredes estão cobertas de cartazes ostentando em grandes letras pensamentos, 
comentários e ideias das participantes. Há uma avaliação do estado de espírito registando 
o que é que as pessoas pensam das actividades do dia anterior, e uma ‘caixa do correio’ 

na qual as participantes deitaram pequenas notas anónimas 
encorajando-se ou elogiando-se umas às outras. No início da 
sessão do dia, estas notas são lidas em voz alta, com muitos 
risinhos abafados com as mãos, para introduzir um elemento de 
diversão e ajudar as pessoas a sentirem que lhes é prestada 
atenção e que estão implicadas.

Na frente da sala estão duas animadoras: Sarah Ngoma 
e Christine Mutati. Hoje o assunto é a transmissão do VIH 
de mãe para fi lho (MTCT), e o seu papel é descobrir com as 
participantes o que é que elas sabem sobre o tópico, qual é 
a importância na sua vida profi ssional, e qual é a experiência 
que têm. As letras ‘MTCT’ são escritas numa grande folha de 
papel e durante um certo tempo todas meditam sobre o que as 
letras signifi cam para elas, e anotam as suas próprias refl exões 
e comentários, antes de os compartilhar com a classe. Uma 
enfermeira diz não saber o que signifi cam as letras; muitas 
dizem não estar seguras de saber exactamente como é que 
o vírus passa entre a mãe e o fi lho, e várias delas fi cam 
surpreendidas ao ouvir que a amamentação representa certos 
riscos. Rapidamente, a discussão borbulha com conhecimentos 
pessoais e ansiedades. Uma parteira, Charity, conta que na 
sua zona se pede às mulheres grávidas para trazerem luvas de 
borracha para o parto, mas a maioria esquece. “Então, não há 
escolha e o parto tem de ser feito sem luvas e tem-se medo do 

Lindiwe e outras na reunião para enfermeiras(os) Lindiwe e outras na reunião para enfermeiras(os) 
e parteiras(os) sobre o VIH/SIDA em Serenje, 
Zâmbia

uma parteira para talvez 200 mulheres grávidas. Também se lembra de ser a única pessoa 
de serviço durante a noite quando várias mulheres estavam ao mesmo tempo em trabalho 
de parto. “Às vezes, só tinha tempo de tirar o bebé e de o colocar no abdómen da mãe e, 
sem mesmo cortar o cordão umbilical ou tirar a placenta, passar a outro parto.” Sarah usava 
luvas de borracha que ela mesma tinha comprado, e entre partos passava-as em lexívia. E 
nunca deitava fora uma embalagem de perfusão ainda meia. Jennifer lembra-se de utilizar 
em partos lençóis de incontinência quando não havia luvas de borracha. Ela e as assistentes 
colocavam a grávida sobre os lençóis e colocavam as mãos por baixo, levantando uma beira 
de maneira a cobrir as mãos à medida que tiravam o bebé. “Somos forçadas a usar a nossa 
iniciativa, não há outra maneira,” concorda Sarah. “E há estímulo e satisfação em evitar 
mortes de mães ou de bebés.”

Mas enfrentar tais desafi os numa base diária também origina esgotamento psicológico, 
comenta Jennifer - especialmente quando as fracas condições em hospitais e a luta para 
manter padrões de cuidados tiveram impacto directo sobre a imagem da enfermagem e 
obstetrícia. Enquanto a profi ssão já gozou de grande importância e respeito na Zâmbia, 
“actualmente, muitas pessoas consideram a enfermagem como um trabalho para nada.”

ð

Lindiwe e outras na reunião para enfermeiras(os) Lindiwe e outras na reunião para enfermeiras(os) 
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que poderá acontecer.” Outra conta como nunca podem saber quem é seropositiva ao VIH 
pois os serviços de aconselhamento e detecção voluntários da sua zona não funcionam: o 
laboratório esgotou os fornecimentos e não há pessoas em número sufi ciente para prestar 
aconselhamento.

Lindiwe, uma enfermeira geral do hospital local, diz ser este o seu primeiro curso 
sobre VIH/SIDA, embora a epidemia tenha tocado a sua vida intimamente. Mãe celibatária 
de cinco crianças, tem a seu cargo os órfãos de duas colegas que morreram. Ávida de 
informações, Lindiwe leu tudo o que pôde encontrar, incluindo livros escolares para crianças 
sobre a SIDA. Mas tinha fi cado confusa com informações contraditórias, e sentia que corria o 
risco de perder credibilidade na comunidade se não puder responder às suas perguntas.

A discussão concentra-se eventualmente sobre questões práticas - o que é que as 
enfermeiras(os) e parteiras(os) podem fazer nos meios sem recursos nos quais trabalham 
para se proteger e fornecer melhores cuidados aos seus pacientes? Trocam histórias de 
improvisação. Lindiwe diz ter cuidado com as suas mãos e cobrir com adesivo qualquer 
arranhão ou borbulha. Aconselha os familiares cuidando de pacientes de cama a utilizar 
sacos de plástico das lojas para, se necessário, cobrir as mãos. “A informação dá meios. 
Podemos tratar melhor,” comenta uma enfermeira. Outra diz que o facto de saber, fará com 
que ela e as suas colegas tenham mais confi ança para enfrentar tratamentos sem material 
de protecção.

Sarah e Christine orientam e sugerem as discussões e de maneira amigável 
corrigem mitos e ideais erradas sem nunca desacreditar os conhecimentos e a experiência 
pessoal das participantes. Mas esta é a primeira reunião de trabalho que realizam e por 
isso estão a avançar cuidadosamente. Christine, em especial, receia uma possível ‘falha 
de credibilidade’. Pensa que, muitas enfermeiras e parteiras presentes às reuniões são 
tão pobres e tão desanimadas devido às suas condições de trabalho que podem muito 
bem sentir ressentimento contra as organizadoras, considerando-as possivelmente como 
alguém que apanha muito dinheiro aos doadores e que se limita a fazer propaganda das 
mensagens dos doadores. Também acredita que algumas delas participam às reuniões 

unicamente para escapar à monotonia do seu trabalho e pela 
pequena remuneração, a comida, a companhia e para passar 
um bom momento; não estarão necessariamente motivadas 
pelo desejo de aprender. Embora excitada pelos desafi os do 
novo projecto e os programas que ela e suas colegas estão a 
explorar, Christine sente que é importante ter consciência destas 
coisas. E diz: “Perguntarei sempre a mim mesma porque razão 
as pessoas procuram a formação e estarei atenta a problemas 
de motivação.”

De volta a Lusaka, Olive Ng’andu reconhece o risco 
duma falha de credibilidade, mas diz que fazer com que as 
pessoas se sintam intimamente implicadas no processo da 
reunião de trabalho é a melhor maneira de a evitar. Segundo ela, 
conseguindo que as enfermeiras(os) e parteiras(os) identifi quem 
as questões que consideram importantes, e procurem as suas 
próprias soluções aos problemas, a abordagem de estudo 
compartilhado é muito efi caz.

Participantes à reunião sobre o VIH/SIDA em Participantes à reunião sobre o VIH/SIDA em 
Serenje puderam enviar-se mutuamente mensagens 
anónimas de encorajamento

Participantes à reunião sobre o VIH/SIDA em Participantes à reunião sobre o VIH/SIDA em 
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Caixa 7. Tornar os serviços de saúde ‘acolhedores para os jovens’

Em 1997, atendendo à crescente preocupação pública sobre os níveis altos de 
gravidez em adolescentes e abortos ilegais, e a incapacidade óbvia dos serviços de saúde 
a satisfazer as necessidades dos jovens, a Associação de Enfermeiras(os) da Zâmbia 
realizou uma reunião de trabalho de quatro dias sobre os jovens e a saúde. “ Oh, nunca 
esqueci esse reunião - as questões que resultaram!” exclama Olive Ng’andu. Os jovens 
acusavam os adultos de não os escutar e de ser autoritários. Diziam que o comportamento 
crítico e agressivo que enfermeiras(os) e parteiras(os) lhes 
testemunhavam nos postos de saúde (especialmente se estavam 
grávidas ou sofrendo de infecções sexualmente transmissíveis) as 
impedia de utilizar os serviços de saúde. Também se queixaram de 
falta de intimidade e receios pelo sigilo pois acontecia que muitas 
vezes o pessoal do posto conhecia os seus pais.

Depois da reunião, a Associação de Enfermeiras(os) da 
Zâmbia teve a ideia de criar em instituições de saúde ‘Recantos 
Acolhedores para Jovens’. Para formação e reorientação de 
enfermeiras(os) e parteiras(os) em aconselhamento e prestação 
de serviços de planeamento familiar e de saúde reprodutiva 
especifi camente para jovens, obteve fundos da USAID. O pessoal 
que frequentou os cursos de formação devia voltar para os seus 
empregos e sensibilizar os seus colegas para as necessidades 
dos jovens. A ideia de recantos acolhedores para jovens resultou e 
actualmente já existem num certo número de instituições de saúde.

O recanto acolhedor do Posto Bauleni em Lusaka é 
considerado um modelo. Instalado no que costumava ser uma 
cozinha, nas trazeiras do posto principal, a sala é um centro de 
acolhimento para jovens. Aí, eles podem falar com outros jovens 
treinados como camaradas educadores e conselheiros que dirigem o centro sob a supervisão 
do pessoal do posto. Os jovens podem procurar consultas pessoais e, se necessário, são 
enviados para cuidados a uma enfermeira ou parteira acolhedora. Ou podem juntar-se a 
discussões de grupo sobre tópicos de saúde, ou observar videos e fi lmes educacionais. Para 
ajudar a vencer a resistência dos jovens a consultar instituições de saúde, Bauleni obteve a 
participação de igrejas locais e organizações comunitárias que fazem publicidade aos seus 
serviços e também encorajam os pais a apoiar a iniciativa. Os registos do posto mostram 
que os pedidos de preservativos aumentaram espectacularmente, e que, ao contrário do 
que acontecia previamente, quando têm infecções sexualmente transmissíveis ou estão 
grávidas, as(os) jovens consultam o posto mais cedo e em maiores números.

O papel dos serviços acolhedores para jovens no campo da educação sexual é uma 
das suas funções mais importantes, comenta Isaac Sulwe da Associação de Enfermeiras(os) 
da Zâmbia. E explica que tradicionalmente, não são os pais mas os tios e tias que são 
responsáveis pela educação sexual dos jovens. Mas a SIDA e outras forças destroçaram 
a família alargada e deixaram uma falha na cadeia de informações que é muitas vezes 
ocupada por camaradas cujos conhecimentos são poucos e muitas vezes inexactos.

Recanto Acolhedor para Jovens no Posto de BauleniRecanto Acolhedor para Jovens no Posto de Bauleni

Wilhelm Akwaake

Afastando algumas toscas estacas de madeira do cercado da pequena aldeia da África 
do Sul, Wilhelm Akwaake entra num bairro formado por um grupo de pequenas casas cobertas de 
colmo. Um cão magricela rosna baixinho e uma galinha enfola o papo e reune os seus pintaínhos 
alvoroçados. Wilhelm põe-se de cócoras para saudar uma senhora idosa sentada num tapete ao 
sol, cortando abóboras com uma grande faca. Depois de conversar alguns minutos, leva-o à casa 

Recanto Acolhedor para Jovens no Posto de BauleniRecanto Acolhedor para Jovens no Posto de Bauleni
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onde a fi lha Grace está de cama e curvando-se para passar à sua frente na 
pequena porta, entra na escuridão. Quando os seus olhos se acostumam 
à obscuridade, Wilhelm vê a rapariga, 30 anos de idade, deitada numa 
cama de ferro com um cobertor sobre as pernas e ancas magras como 
espetos. Segura um fragmento de espelho e apalpa delicadamente uma 
tumefacção num lado da face. Em 1996, Grace deu entrada no hospital 
sofrendo de tuberculose. Também tem o VIH (embora na família ninguém 
fale disso abertamente) e desde então tem estado quase constantemente 
doente. Mas a família não tem dinheiro, a sua aldeia fi ca no interior do 
mato, a vários quilómetros duma estrada ou posto de saúde, e já devem 
muito a um vizinho que os levou ao hospital numa emergência. Se não 
fosse o Programa Katonyala de Cuidados a Domicílio, a rapariga teria 
provavelmente que sofrer os acessos regulares de doença sem benefi ciar 
de tratamento moderno.

Katonyala signifi ca ‘nunca desista’ na linguagem local, 
oshivambo, e Wilhelm é um dos membros fundadores do programa 
instalado no Hospital Luterano de Onandjokwe nos arredores de 
Ondangwa, no norte da Namíbia. Lançado em 1992 como um programa 
especializado para cuidados e prevenção de infecções sexualmente trans-
missíveis, que são um problema importante na zona, Katonyala começou 

rapidamente a fornecer aconselhamento e detecção do VIH. Mas a equipa encontrou entre a 
população uma grande relutância a se submeter ao teste, e decidiu que necessitava de obter infor-
mações sobre o VIH e como evitar a infecção na comunidade, e iniciar cuidados a domicílio para 
pacientes que estavam escondidos. Os membros da equipa, na sua maioria enfermeiras(os), foram 
enviados para diversos lugares, incluindo o Hospital de Chikankata na Zâmbia e programas no 
Uganda e nos Estados Unidos, para treino. Mas lançar o seu próprio programa foi uma luta difícil, 
com pouco tempo e equipamento, e uma carga de trabalho sempre crescente.

Em Ovamboland, a epidemia de VIH é acompanhada de tuberculose, e esta região 
conhece algumas das taxas mais altas das duas infecções na Namíbia. Wilhelm interessa-se espe-
cialmente pela epidemia dupla. No início da sua carreira de enfermeiro, sofreu de dores de costas 
invalidantes que foram fi nalmente diagnosticadas como tuberculose da coluna vertebral, e desde 
então, a doença tem sido o foco principal do seu trabalho. Agora, é Coordenador Distrital de 
Tuberculose, e quando se licenciou em saúde pública na Universidade de Leeds na Inglaterra em 
1999, o sujeito da sua dissertação foi melhorar os cuidados a domicílio para pessoas com tubercu-
lose e com tuberculose e SIDA no seu distrito natal de Onandjokwe.

Mais de metade dos pacientes tuberculosos do distrito estão também infectados com 
o VIH. Isto torna a doença mais agressiva e mais difícil de curar, e Katonyala vigia de perto os 
pacientes. A menos de necessitarem de hospitalização, os pacientes com tuberculose recebem 
tratamento de curta duração sob vigilância directa (DOTS) (ver Caixa 8). Recebem de cada 
vez medicamentos para dois meses, mas devem ir todos os meses ao posto mais próximo para 
controlo. Se não aparecerem, a equipa de cuidados a domicílio vai visitá-los para ver o que está 
a acontecer. Além de controlar o progresso do paciente, os membros da equipa investigam o 
ambiente caseiro e ensinam aos familiares como se proteger da infecção. Em especial, chamam a 
atenção para a necessidade de boa ventilação e limpeza, diz Wilhelm.

A não conformidade com o tratamento tem grandes riscos, comenta. “Quando as 
pessoas começam a sentir-se melhor e param de tossir, pensam muitas vezes estar curadas e por 

Wilhelm Akwaake leva algumas 
provisões quando visita uma mulhere 
jovem com VIH/SIDA vivendo numa 
herdade remota
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isso param de tomar os medicamentos.” Isto provoca o desenvolvimento de estirpes das bactérias 
resistentes aos medicamentos; a Namíbia tem realmente um problema crescente com tuberculose 
resistente a tratamento multimedicamentoso (MDRTB), que é extremamente difícil, e às vezes 
impossível, de tratar eficazmente. “Tivemos um homem de 36 anos que tinha MDRTB confir-
mada. Como não reagia a medicamentos de segunda linha, os médicos acabaram por parar com o 
tratamento ao fim de oito meses,” diz Wilhelm. “Fomos ver a família para ensinar como olhar por 
ele – por exemplo, assegurando-se que comia alimentos nutritivos, evitava trabalhos físicos duros, 
tratava da sua higiene pessoal e procurava rapidamente tratamento para padecimentos menores.”

Caixa 8. O que significa DOTS?

DOTS significa “Tratamento de curta duração sob vigilância directa’. É o name dado a 
uma estratégia global desenvolvida pela OMS e utilizada por serviços de cuidados primários 
em todo o mundo para tratar pessoas tuberculosas nas suas próprias casas, em prisões 
e em locais de trabalho. Os pacientes recebem conselhos ao sujeito do tratamento que 
implica tomar uma forte associação de medicamentos durante seis meses ou mais. Devem 
engolir os comprimidos todos os dias na presença dum trabalhador de saúde (muitas vezes 
uma enfermeira/o, ou parente ou amigo de confiança e responsável), e ser controlados 
rigorosamente pelos serviços de saúde até ficarem curados.

Wilhelm e os seus colegas encorajam todos os seus pacientes com tuberculose a fazer 
a detecção do VIH, mas a maioria é muito relutante. Wilhelm está convencido que a incertitude 
agrava a sua doença, e por isso dá-lhes conselhos sobre os benefícios de conhecer o seu estado. 
“Digo-lhes que podem evitar comportamentos destruidores tais como fumar, beber álcool e ter 
relações sexuais sem protecção. E podem evitar contrair outras doenças sexualmente transmis-
síveis, ou se as contraem, procurar tratamento imediatamente. Também podem fazer planos para 
o futuro,” comenta.

Muitas pessoas na Namíbia acreditam que a tuberculose e a SIDA são equivalentes à 
mesma coisa, e que todas as que têm a tuberculose também têm o VIH. Compreendendo que a 
falta de conhecimento e compreensão inibe os esforços para lutar contra estas duas epidemias, 
Wilhelm preparou um folheto que distribui depois de falar em igrejas e outros lugares públicos, e 
que pensa desenvolver para uso de outras pessoas trabalhando na comunidade, tais como conse-
lheiros, animadores e educadores de saúde comunitários. As principais mensagens são: nem toda a 
gente com tuberculose também tem o VIH; as duas doenças têm agentes patogénicos diferentes e 
modos de transmissão diferentes; a tuberculose inactiva pode ser activada pelo VIH; e a presença 
do VIH torna a pessoa particularmente vulnerável à tuberculose. O folheto também informa que 
alterações de comportamento podem proteger contra as duas infecções, e que a tuberculose pode 
ser curada enquanto o VIH não, embora seja possível melhorar a vida das pessoas com VIH.

Wilhelm sabe que o trabalho que faz – especialmente as visitas a pessoas que podem 
ter MDRTB activa em lares pobres e superlotados – o põe a risco de infecção, e diz que, evidente-
mente, às vezes tem medo. Tem que pensar na esposa e nos seus cinco filhos pequenos. Mas a 
esposa que é professora, apoia muito o seu trabalho e, quando ele chega a casa cansado, lembra-lhe 
gentilmente para mudar de roupa e lavar-se antes de descansar. “Em Katonyala nós também insis-
timos em cuidar de nós e manter em boa forma os nossos sistemas imunes,” explica. Por exemplo, 
tentamos nunca principiar o dia sem tomar o pequeno almoço. E também tentamos não saltar as 
pausas do chá e do almoço. Quando estamos muito ocupados e temos de deixar os pacientes à 
espera enquanto almoçamos, explicamos que é importante proteger a nossa própria saúde ou eles 
não terão ninguém para os tratar.” Wilhelm também insiste em usar uma máscara quando trata de 
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alguém com tuberculose, especialmente MDRTB, mas diz que é importante explicar ao paciente 
que a utilização duma máscara protege toda a gente – tanto o paciente como o enfermeiro – para 
que o paciente não se sinta rejeitado ou ofendido. “Às vezes as famílias perguntam-nos por que 
razão utilizamos roupa de protecção, e dizem: “E nós? Mas nós próprios temos falta de material 
– escassez de luvas, máscaras, tudo. Temos mesmo de utilizar luvas já utilizadas e por isso não 
temos nada para poder ceder. Dizemos às pessoas que, para evitar tocar em sangue, podem utilizar 
outras coisas, mesmo plásticos do supermercado.”

A tese de Wilhelm para a sua licença foi um plano para desenvolvimento dum programa 
completo para luta e prevenção da tuberculose, e ele apresentou-o ao governo que está à procura 
de fundos para o implementar. Rosalia Indongo, coordenadora da luta contra a tuberculose no 
Ministério da Saúde e Serviços Sociais, está entusiasmada com a sua ideia. E também está 
impressionada com o que ele e os colegas em Katonjala estão a fazer com as comunidades do seu 
distrito. Historicamente, diz a Sra. Indongo, os serviços de saúde da Namíbia concentravam-se 
sobre cuidados a doentes. Actividades sanitárias de prevenção e de promoção eram descuradas e 
por isso não existe uma tradição forte de trabalho com as comunidades.

Os voluntários são as nossas mãos direitas na extensão de serviços de saúde a 
comunidades.

Wilhelm Akwaake

Um objectivo importante do plano de Wilhelm é fazer compreender que toda a gente, 
desde membros individuais de famílias, homens de negócios e homens de igreja, a organizações 
comunitárias e funcionários públicos, tem um papel a desempenhar em prevenção e tratamento da 
tuberculose e VIH/SIDA. No seu distrito, está pronto a utilizar recursos existentes – por exemplo, 
voluntários da comunidade que já estão a fazer trabalho sanitário, de educação ou actividades de 
motivação – para espalhar informações sobre tuberculose, e tenciona acrescentar à sua formação 
uma componente sobre tuberculose e sua relação com o VIH/SIDA. Tais pessoas poderiam então 
ser os ‘olhos e ouvidos’ do serviço de saúde na comunidade, capazes de identificar e encaminhar 
casos suspeitos de tuberculose. Também poderiam ser treinados para vigiar pacientes tubercu-
losos no âmbito do DOTS.

“Os voluntários são as nossas mãos direitas na extensão de serviços de saúde a comu-
nidades,” diz Wilhelm. Mas, tal como a sua colega no Ministério, diz que os cuidados na comuni-
dade é um conceito relativamente novo na Namíbia, e ele e os seus colegas em Katonyala tentam 
sensibilizar e fazer aceitar a ideia fazendo regularmente palestras em reuniões comunitárias – em 
igrejas, mercados, escolas. Entretanto, no seu tempo livre, Wilhelm está a planear escrever um 
manual sobre tuberculose que possa ser utilizado para fornecer informações e directivas sobre 
prestação de cuidados por pessoas a todos os níveis.

Lischen Haoses

A Dra. Lischen Haoses não duvida que o VIH/SIDA está a destruir o edifício social da 
Namíbia; tem visto morrer com a doença colegas e amigos, incluindo três membros do coro da 
sua igreja, e cuidou duma vizinha infectada com o VIH. E evoca: “Foi quando estava de licença 
a estudar para o meu doutorado, e durante um mês inteiro não peguei num livro. Tratava dela 
todo o tempo e fiquei muito tocada com o que observei. Sou enfermeira mas, psicologicamente e 
emocionalmente, o sofrimento dela era demasiado para mim. O marido não queria saber dela, a 
família vinha saber como ela estava e eu tive sempre de guardar silêncio. Uma semana antes de 
morrer disse-me que era seropositiva ao VIH, mas eu já sabia por causa dos sintomas.”
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Dra. Lischen Haoses

A Dra. Haoses não tem pessoalmente medo do VIH/SIDA e não tem instinto para estig-
matizar. “A relação sexual é qualquer coisa de maravilhoso. Todas as pessoas desejam ter alguém, 
todas as pessoas desejam intimidade, e o VIH pode acontecer num segundo,” comenta. “E aprendi 
com a experiência de circunstâncias difíceis a não mostrar um dedo acusador.” Em vez disso, 
sente-se obrigada a utilizar os seus conhecimentos, as suas competências e a sua experiência 
pessoal para fazer tudo o que é possível para ajudar a refrear a epidemia. A Dra. Haoses é 
professora principal de estudos de enfermagem e reitora adjunta da Universidade da Namíbia, 
e está perfeitamente consciente que os jovens que encontra actualmente na universidade serão 
as mulheres e os homens de amanhã - políticos, professores, univesitários, advogados, profi s-
sionais de saúde e negociantes– dos quais a Namíbia dependerá para o seu desenvolvimento e 
prosperidade futuros. Também sabe que, como jovens vivendo longe de casa, num meio ambiente 
de interrogações e experimentação, têm necessidade especial de protecção contra a infecção por 
VIH. Pensa-se que mais de metade dos estudantes já são sexualmente activos quando entram para 
o ensino superior.

Todas as pessoas desejam ter alguém, todas as pessoas desejam intimidade, 
e o VIH pode acontecer num segundo ... E aprendi com a experiência de 
circunstâncias difíceis a não mostrar um dedo acusador.

Dra. Lischen Haoses,
professora principal de estudos de enfermagem e reitora adjunta da Universidade da Namíbia

Em 2000, a Dra. Haoses e duas colegas da Universidade da 
Namíbia – Marjorie Katjire e Kathe Hofnie – realizaram investigação 
entre os estudantes para descobrir o que estes sabiam sobre o VIH/SIDA. 
“Os resultados foram preocupantes,” diz a Dra. Haoses. Os investigadores 
descobriram que a maioria dos estudantes conhecia o VIH/SIDA mas 
poucos estavam bem informados. Noventa e seis por cento dos 1363 estu-
dantes entrevistados sabiam que o VIH/SIDA era o assassino número um 
na Namíbia, e 86% acreditavam estar bem informados sobre o VIH/SIDA. 
Contudo, perguntas mais detalhadas revelaram que cerca de 78% dos estu-
dantes do segundo ano não tinham a certeza sobre a maneira como o vírus 
era transmitido e a mesma proporção necessitava de mais informações 
sobre prevenção. Quarenta e três por cento não sabiam bem como era que 
a infecção por VIH progredia para SIDA. Além disso, uma maioria não 
sabia o que o Conselho dos Representantes dos Estudantes estava a fazer 
em relação ao VIH/SIDA. Muitos também falaram sobre a falta de acção 
por parte da administração universitária e de cada faculdade.

A Dra. Haoses e as suas colegas publicaram os resultados do seu estudo em 2001, 
juntamente com uma série de recomendações para estabelecimento de actividades de educação e 
prevenção assim como um sistema de apoio na universidade para estudantes afectados. Entretanto, 
ela e Marjorie Katjire estão muito ocupadas a elaborar módulos instrutivos sobre VIH/SIDA a 
serem utilizados como parte do programa central do primeiro ano, em todas as faculdades da 
universidade. A sua acção foi motivada por um estudo preliminar que tinham feito em 1999 o qual 
revelou a existência, entre os estudantes, de muitas ideias erradas perigosas sobre a maneira de 
se proteger do VIH. Compreenderam que a universidade precisava de fazer mais do que deixar à 
discrição de cada professor abordar a questão do VIH/SIDA nos seus cursos. Apresentaram a sua 
ideia de o tornar uma parte considerável e integrante do programa central a todas as partes interes-
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sadas, incluindo ministros da educação e da saúde, outras organizações de serviços de luta contra 
a SIDA, e doadores, assim como a todos os reitores das faculdades. Também fi zeram circular um 
projecto de programa para obter comentários. “Certos membros das faculdades pensavam que o 
que estavam a fazer era sufi ciente,” diz a Dra. Haoses. “Mas a maior parte dos outros acolheram 
bem a sugestão e foram muito positivos.”

Além de tornar o VIH/SIDA parte da educação central, ela e as suas colegas têm a 
intenção de organizar regularmente na universidade reuniões de trabalho e conferências. A Dra. 
Haoses acredita que os estudantes são os criadores da opinião de amanhã, e terão provavelmente 
uma infl uência importante sobre a evolução da epidemia. “O meu objectivo é que todos eles 
acabem os estudos com conhecimentos precisos sobre o VIH/SIDA.”

Diana Shilongo e Engelbert Mwanyangapo

Trabalhando nas enfermarias de medicina e pediatria do Hospital de Oshakati, no norte 
da Namíbia, nos inícios dos anos 1990, Diana Shilongo observou a epidemia de VIH/SIDA ganhar 
sorrateiramente terreno nas comunidades e principiar a submergir os serviços de saúde. Não tinha 
nada a ver com o que tinhamos a tratar,” recorda. Era conhecido como uma ‘doença mortal’ e as 
pessoas precisavam de muito mais do que enfermagem normal; precisavam de aconselhamento e 
de alguém com quem falar e capaz de responder às suas perguntas. “O hospital estava tão cheio 
com pessoas com a SIDA que senti que tinhamos de fazer alguma coisa.”

Por sua própria iniciativa, Diana 
inscreveu-se num curso de formação sobre 
‘trabalhar com as comunidades’, dirigido pelo 
governo e algumas organizações não-governa-
mentais (ONG) na capital da Namíbia, Windhoek. 
“O Ministério da Saúde tinha compreendido que, 
não podendo sozinho enfrentar a epidemia, devia 
implicar as comunidades,” explica Engelbert 
Mwanyangapo que também frequentou um curso 
de formação em Windhoek, e que também trabal-
hava como enfermeiro no Hospital de Oshakati. 
Ele estava a perder membros da sua própria família 
que morriam devido à SIDA e, tal como Diana, 
estava cada vez mais perturbado pelo sofrimento 
que observava à sua volta. “As pessoas vinham 

muito doentes e nós tratávamos delas e mandávamo-las logo de volta para as suas famílias que 
não sabiam como as tratar. Muitas vezes, eram rejeitadas pelas famílias que tinham medo de fi car 
infectadas por contactos casuais em casa. Decidi que, mesmo se tivesse de sacrifi car todo o meu 
tempo livre, tinha de fazer alguma coisa para cuidar melhor das pessoas.”

De volta a Oshakati, encorajados e motivados pelo que tinham aprendido, Diana e 
Engelbert principiaram a trabalhar com comunidades fora do hospital. Em 1996, estabeleceram 
uma organização denominada TKMOAMS que é um acrónimo duma frase em oshivambo 
signifi cando ‘Deus proteja a nossa nação contra esta doença SIDA’. Mas têm lutado fortemente 
contra a falta de interesse da administração hospitalar pelas suas ideias, e a oposição – e mesmo 
hostilidade – de alguns dos seus colegas que os acusaram de estar a fazer o trabalho do governo. 
Muitas enfermeiras(os) do Hospital de Oshakati foram treinadas para aconselhamento, diz Diana, 
mas na maioria dizem estar demasiado ocupadas para aceitar trabalho extra, especialmente sem 
salário extra.

Diana Shilongo e Engelbert Mwanyangapo de TKMOAMS
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Eventualmente, os dois ganharam o respeito pelo seu empenho e o apoio do ministério e 
da administração do hospital para a TKMOAMS. Obtiveram salas para aconselhamento e espaço 
para escritório no hospital onde desenvolveram uma organização de base que tem actualmente a 
participação de milhares de pessoas em comunidades em todo o norte da Namíbia. Contudo, foi 
precisa muita energia para obter autorização para os conselheiros voluntários trabalharem nos 
locais do hospital: Diana e Engelbert tiveram de neutralizar argumentos de que a presença de 
conselheiros leigos poderia comprometer o profissionalismo dos serviços de saúde.

Também tiveram de fazer um trabalho de base cuidadoso nas comunidades, recolhendo 
para o seu programa o apoio e a cooperação de líderes comunitários e chefes de tríbus. O chefe 
de tríbu identifica o primeiro grupo de voluntários a formar como educadores em VIH/SIDA, mas 
os voluntários actuais decidem por si próprios apresentar-se. Até agora, a TKMOAMS preparou 
653 voluntários que trabalham como educadores para sensibilizar e encorajar a prevenção em 23 
comunidades. Outros 700 voluntários mostraram o desejo de entrar para a organização e estão à 
espera de lugar nos programa de formação bem activos. Cerca de 540 dos voluntários existentes 
também receberam formação especializada em cuidados a domicílio e, a partir de Agosto de 2002, 
ficaram a cuidar de cerca de 1.300 pacientes nos seus lares. “Os cuidados a domicília destinam-se 
unicamente a pacientes que não estão gravemente doentes,” explica Engelbert que é responsável 
por este aspecto do programa, enquanto Diana trabalha como coordenadora de aconselhamento. 
E explica que os voluntários que prestam cuidados podem fazer curativos a feridas, tratar casos 
de diarreia, vómitos e erupções cutâneas, e ocupar-se de dores. Tudo o que for mais grave é 
encaminhado para o hospital. Mas as consultas no hospital custam dinheiro que poucas famílias, 
empobrecidas pela VIH/SIDA, podem pagar, e TKMOAMS está a tentar – até agora sem êxito 
- negociar a dispensa de pagamento para os seus pacientes.

Caixa 9. Ajuda do Governo francês com conjuntos para cuidados a domicílio

Numa pequena sala do Hospital Oshakati, duas mulheres vestidas com batas dum 
branco vivo, estão numa mesa a contar para envelopes comprimidos que tiram dum grande 
tubo. Por trás delas, nas prateleiras, estão caixas de pomadas e ligaduras, sacos de açúcar e 
sal, tubos de vitaminas, pilhas bem arrumadas de toalhas de rosto, aventais de plástico, barras 
de sabão, feixes de tesouras e luvas de borracha. Nos inícios dos anos 2002, o Governo 
francês forneceu fundos para equipar durante um ano 400 voluntários de TKMOAMS com 
conjuntos de cuidados a domicílio.

As voluntárias Lovisa Andjamba e Lea Mumbala estão encarregadas de fazer os 
conjuntos a partir dos fornecimentos em grosso comprados numa farmácia local a preço de 
custo. As duas trabalham para a TKMOAMS desde 1996 e foram treinadas para educadoras, 
conselheiras e agentes fornecedoras de cuidados. Trabalham de segunda-feira a sexta-feira 
na farmácia e aos fins-de-semana na comunidade. Não lamentam o tempo que oferecem nem 
o facto de não serem pagas; isso nunca entrou nas suas perspectivas. O VIH/SIDA está bem 
presente nas suas comunidades e elas dão valor às competências e conhecimentos que lhes 
foram transmitidos e à oportunidade de fazer alguma coisa para lutar contra o mal mortal 
presente no seu seio.

Os conjuntos de cuidados a domicílio incluem uma t-shirt para o voluntário assim como 
um caderno de anotações e caneta, e fizeram uma enorme diferença para a eficácia, estatuto 
e moral dos agentes de saúde que há anos estão trabalhando com o mínimo de fornecimentos 
ou mesmo nenhuns. Os conjuntos também ajudaram a encorajar um espírito de abertura, diz 
Engelbert. Nos primeiros tempos de TKMOAMS, os voluntários ficavam marcados com 
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o estigma do VIH/SIDA e muitas vezes as suas comunidades evitavam-nos. Mas agora são 
muito respeitados e procurados para obter conselhos. O facto dos agentes de cuidados terem 
para oferecer aos seus pacientes mais do que gentileza e conselhos ajuda imenso.

Espera-se que, quando acabar o financiamento do Governo francês, o Governo da 
Namíbia poderá apoiar o fornecimento de conjuntos. Engelbert tem mantido o diálogo com o 
Ministério da Saúde sobre a necessidade de cuidados a domicílio, e tem ajudado a elaborar 
um programa de formação e uma série de manuais sobre o trabalho com comunidades. O 
Ministério tem agora um Departamento de Cuidados Comunitários com a função de facilitar 
e apoiar organizações como TKMOAMS que trabalham ao nível de base.

Chegar até aos mais pobres entre os pobres e aos que, tendo demasiado medo de estig-
matização, não se apresentam é um verdadeiro problema, explica Diana, por isso os voluntários 
não vão unicamente aos lares das pessoas que sabem estar doentes; de tempos a tempos, também 
visitam todos os lares na sua zona. Isto permite-lhes identificar outras pessoas necessitadas, 
tais como órfãos e crianças vulneráveis. Têm formulários especiais de controlo para registar a 
composição de cada agregado familiar e determinar se têm ou não uma renda ou outra fonte de 
subsistência. Foram identificados na zona uns 2.000 órfãos e crianças vulneráveis, e há planos 
para iniciar um programa de assistência a eles destinado angariando fundos com o fabrico e venda 
de uniformes escolares.

Chegar até aos mais pobres entre os pobres e aos que, tendo demasiado medo 
de estigmatização, não se apresentam é um verdadeiro problema, por isso os 
voluntários não vão unicamente aos lares das pessoas que sabem estar doentes; 
de tempos a tempos, também visitam todos os lares na sua zona.

Os conselheiros comunitários ocupam-se geralmente do aconselhamento antes do teste, 
e depois encaminham as pessoas para Diana e a sua equipa de quatro conselheiros no hospital 
para detecção – tirar amostra de sangue, dar resultados e prestar aconselhamento depois do teste. 
No hospital, Diana vê pessoas enviadas por médicos assim como pessoas que se apresentam de 
livre vontade, e ela faz o seguimento numa base mensal das que são seropositivas ao VIH. No 
princípio, a procura de aconselhamento e detecção voluntários era muito fraca,” diz Diana. Havia 
receio sobre o sigilo pois a sala de aconselhamento não era ideal. Contudo, as instalações no 
hospital são agora melhores, e o facto de terem qualquer coisa a propor às pessoas seropositivas 
tem sido um grande encorajamento. Agora estão submergidos de pedidos. Diana abre o seu registo 
e com o dedo mostra a lista de 29 pessoas que ontem vieram tirar sangue para o teste, e 25 outras 
que vieram saber os seus resultados, as quais tiveram todas de ser aconselhadas.

Mesmo quando se está a dormir, vê-se de novo no sonho aquela paciente 
angustiada que tem andado a aconselhar.

Diana Shilongo, enfermeira da Namíbia

Para fazer frente ao grande número de voluntários e à carga de trabalho sempre 
crescente, TKMOAMS elaborou uma estrutura onde cada comunidade tem um comité de luta 
contra a SIDA que organiza o dia-a-dia dos voluntários nessa comunidade. Diana e Engelbert são 
responsáveis pela supervisão e apoio, e fazem parte do comité executivo que inclui um represen-
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tante de cada comité comunitário de luta contra a SIDA. Como diz Diana: “Procuramos visitar os 
grupos de voluntários numa base mensal. Isto é importante para os motivar e dar apoio moral.”

A TKMOAMS também tem um comité técnico que ajuda a estabelecer planos e estra-
tégias. No início de 2002, o programa estabeleceu um Grupo Consultivo Comercial constituído 
de comerciantes locais e representantes de agências de desenvolvimento. O seu objectivo é prestar 
conselhos a TKMOAMS sobre oportunidades geradoras de renda, ajudar a identifi car fontes de 
fundos e aconselhar sobre a melhor maneira de utilizar os recursos existentes. Mas serve igual-
mente para atrair a comunidade mais vasta para as actividades da TKMOAMS e obter o apoio 
e empenho de quem é economicamente poderoso na área. Por exemplo, um farmacêutico de 
Oshakati, do grupo consultivo, 
ajudou a organização a obter, para 
os seus conjuntos de cuidados 
a domicílio, fornecimentos por 
atacado a preço do custo.

Em 2002, juntou-se 
ao programa Martyn Price, um 
voluntário VSO da Inglaterra, que 
ajuda na administração. Martyn 
diz que, sem as qualidades de 
liderança de Diana e Engelbert, 
TKMOAMS nunca teria sido 
lançada. “Diana,” diz Martyn, “é 
uma pessoa afável, que escuta 
e apoia. Ela faz as pessoas 
sentirem-se estimadas.” Engelbert 
é um homem com energia e visão, 
mas a sua principal força reside 
no facto de “ser capaz de realizar as suas ideias passo a passo, e isto é muito importante.” Embora 
a TKMOAMS tenha agora o apoio de alguns doadores importantes e esteja a expandir-se rapi-
damente, Martyn acredita que uma das forças do programa é ter principiado pequeno e crescido 
devagar – e desde a base. Durante muito tempo, os fundos foram angariados pelos próprios volun-
tários, vendendo coisas nas ruas e pedindo o apoio de negociantes locais. “TKMOAMS demon-
strou ter ganho o empenho e apoio da comunidade pelo facto de, durante cerca de quatro anos, 
funcionar com capitais insignifi cantes,” diz Martyn. “O programa só tinha cerca de 100 dólares 
EUA no banco quando VSO principiou a trabalhar com ele, e contudo funcionava bem.”

Apesar das medidas tomadas para distribuir a carga das responsabilidades nos vários 
comités, o fardo emocional sobre Diana, Engelbert e o seu exército de voluntários mantém-se 
enorme. Diana sente-se reconfortada pela sua igreja e enormemente apoiada pelo seu marido 
e quatro fi lhos, mas diz ser-lhe quase impossível deixar o seu trabalho quando vai para casa. 
“Mesmo quando se está a dormir, vê-se de novo no sonho aquela paciente angustiada que tem 
andado a aconselhar,” diz Diana. Fiel ao seu empenho quando principiou a trabalhar com comu-
nidades, Engelbert, dedica quase todo o seu tempo ao programa. “Não pensamos em termos de 
horas de trabalho e fi ns-de-semana!” diz com um sorriso. Para carregar as baterias, reunem-se 
todos duas a três vezes por ano, matam um boi, trazem bebidas e fazem uma grande festa. Ao 
nível do dia-a-dia, existe uma política de partilha do fardo emocional entre voluntários: cuidar 
duma pessoa doente não é atribuído a uma pessoa exclusivamente, e algumas vezes os voluntários 
trabalham aos pares. Além disso, fazem-se regularmente reuniões para compartilhar experiências, 

No pequeno escritório do Hospital Oshakati, Diana Shilongo de TKMOAMS e Olavi Iyambo, 
secretário da Associação de Enfermeiras da Namíbia, observam os voluntários Lovisa 
Andjamba e Lea Mumbala fazer os seus conjuntos de cuidados a domicílio
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Caixa 10. O Clube da Amizade

Wilima Johannes e Emilla Silas são membros do Clube da Amizade da TKMOAMS para 
pessoas vivendo com VIH/SIDA. Encontram-se quase todos os dias num centro comunitário 
perto do hospital, debruçadas sobre tabuleiros de pequenas contas coloridas. São membros 
dum grupo gerador de renda que faz distintivos de fi ta vermelha que vendem a um dólar 
cada um para subsistir às suas necessidades básicas e apoiar um programa alimentar para 
membros do Clube da Amizade. Pertencem ao clube cerca de 60 pessoas, e regularmente 
todas cozinham e comem juntas no centro. Isto dá-lhes apoio e uma boa refeição e, como diz 
Martyn Price, a sua saúde tem melhorado imenso desde o início do programa.

Enquanto alguns membros do Clube ainda 
estão demasiado inquietos para ser completamente 
francos sobre o seu estado seropositivo ao VIH, 15 
outros foram treinados como conselheiros e agentes 
de cuidados e são muito activos no contexto da 
campanha para encorajar franqueza. Falam em 
reuniões de trabalho e sessões de formação, e com 
as pessoas que aconselham discutem sempre as 
vantagens de se submeter ao teste de detecção. 
“Encorajaram realmente as pessoas a sair da sombra,” 
diz Engelbert. “É muito melhor ouvir as vantagens da 
franqueza da boca de pessoas que têm experiência 
pessoal do que da minha boca.” Ele acredita que a 
rejeição é mais estimulada pelo medo resultante da 
ignorância do que por preconceitos, e diz ter visto as 
coisas mudar à medida que as pessoas ganhavam 
conhecimentos e compreensão.

A história de Wilima confi rma esta opinião. 
Quando o teste revelou que era seropositiva ao VIH, 
procurou o apoio de Diana, e só se sentiu pronta 

a revelar a verdade à sua família depois de esta ter sido sensibilizada. Como diz, “Se a 
minha família não tivesse sido informada primeiro pelas enfermeiras, eu teria estado mais 
apavorada.” A franqueza deu liberdade às duas jovens. “Conhecer o seu estado, dá coragem 
para alterar o comportamento. Ajuda a viver de maneira positiva,” diz Wilima. Ela e Emilla 
receberam formação em cuidados a domicílio. Têm muito que fazer e uma fi nalidade na vida. 
Mas abanam a cabeça e têm um sorriso amarelo à ideia do que seriam as suas vidas se a 
TKMOAMS não existisse.

Wilima Johannes e Emilla Silas são membros do Clube Wilima Johannes e Emilla Silas são membros do Clube 
Acolhedor TKMOAMS para pessoas vivendo com o VIH/SIDA. 
Fazem distintivos de fi ta vermelha para subsistir às suas 
necessidades básicas

e sessões e reuniões de trabalho para formação contínua. Como diz Engelbert: “Este tipo de coisas 
fazem com que os voluntários se sintam apreciados e considerados.”

Ao nível do dia-a-dia, existe uma política de partilha do fardo emocional 
entre voluntários: cuidar duma pessoa doente não é atribuído a uma pessoa 
exclusivamente, e algumas vezes os voluntários trabalham aos pares.

O reconhecimento também impulsiona e apoia o moral e, em 2002, a TKMOAMS 
captou a atenção de certos doadores importantes no país e no estrangeiro. Recebeu da companhia 
mineira de diamantes da Namíbia, NAMDEB, um veículo de tracção às quatro rodas, de um 
grupo de apoio da Áustria fundos para 20 bicicletas, e de VSO um computador. Com melhores 
meios de transporte e comunicações e administração racionalizada, TKMOAMS está muito mais 
próxima de atingir o que ambicionava – alargar o seu programa a todas as comunidades do norte 
da Namíbia.

Wilima Johannes e Emilla Silas são membros do Clube Wilima Johannes e Emilla Silas são membros do Clube 
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A Sra. Letsema Oagile, professora de obstetrícia 
no Instituto de Ciências da Saúde do Botsuana

Letsema Oagile

Letsema Perpetua Oagile é professora de obstetrícia no Instituto de Ciências da Saúde 
do Botsuana. Cresceu na aldeia de Gabane que fi ca a cerca de 20 quilómetros da capital, Gaborone. 
Mas actualmente, Gabane foi submergida pelo alastramento urbano de Gaborone de tal maneira 
que se vai até a aldeia sem nunca se sair da cidade. A infl uência é evidente nos pequenos bares 
movimentados que ladeiam as ruas sujas da aldeia, e as roupas à moda dos jovens que se agrupam 
à sua volta a ouvir música ruidosa. Há uma grande socialização com Gaborone e agora, Gabane 
é um lugar favorito de diferentes grupos de pessoas, explica Letsema. Relações sexuais casuais 
após consumo de álcool são factos correntes, e a aldeia tranquila e tradicional da sua infância está 
a ser assolada pelo VIH/SIDA. O cemitério está a encher-se rapidamente com novas sepulturas. 
As datas nas pedras tumulares testemunham de vidas pateticamente breves: as pessoas morrem 
nos seus 20 e 30 anos. Gabane não pode esconder mais a tragédia do que está a acontecer.

As datas nas pedras tumulares testemunham de vidas pateticamente breves: 
as pessoas morrem nos seus 20 e 30 anos. Gabane não pode esconder mais a 
tragédia do que está a acontecer.

O choque provocado por tantos funerais e mortes entre famílias que ela conhecia 
estimulou Letsema a fazer algo pela sua comunidade e, em 1998, lançou-se a pé pelos caminhos 
poeirentos da aldeia para falar a crianças nas escolas e a pessoas saindo das igrejas nos domingos 
de manhã. O seu objectivo era combater o que ela sabia ser rejeito e 
ignorância generalizados sobre o VIH/SIDA e encorajar mudanças de 
comportamento.

O facto de acompanhar as suas estudantes de obstetrícia 
durante o trabalho prático nas comunidades, deu-lhe conhecimentos 
valiosos sobre a dinâmica das relações sexuais no Botsuana e infl uenciou 
enormemente a sua opinião. Como diz, “uma coisa que aprendi foi que as 
pessoas se comportam segundo a lógica das circunstâncias imediatas, não 
necessariamente nos seus interesses a longo prazo.” Por exemplo, muitas 
das mulheres com quem falou em postos pré-natais, tinham relações com 
vários homens por causa de segurança fi nanceira. Falaram da difi culdade 
em negociar relações sexuais protegidas e como, se os seus parceiros não 
gostavam de preservativos, elas não se atreviam a insistir com medo de 
rejeito e abandono. Adolescentes grávidas contaram a pressão psicológica 
exercida por namorados, e algumas vezes velhotes endinheirados, para 
aceitarem relações sexuais. E Letsema também fi cou a saber que 
mulheres casadas tinham tendência para acreditar que não havia necessi-
dade de pensar em usar preservativos com os seus maridos, pois estavam 
protegidas pelo pagamento do dote.

Uma coisa que aprendi foi que as pessoas se comportam segundo a lógica das 
circunstâncias imediatas, não necessariamente nos seus interesses a longo prazo.

Letsema Oagile, professora de obstetrícia, Instituto de Ciências da Saúde do Botsuana

Mas, além destes obstáculos culturais e socioeconómicos, Letsema também luta contra 
a superstição que é muito comum. Como ela diz, o VIH/SIDA é um femómeno complexo e a 
informação que o rodeia pode ser confusa. “As pessoas ainda gostam de explicar o que vêem 
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Angelina Morapedi, da Associação de Enfermeiras do Botsuana, e Letsema Oagile (à direita) visitam o cemitério da aldeia natal de 
Letsema, Gabane, nos arredores de Gaborone

como feitiçaria,” acrescenta. A crença em feitiçaria tem raízes profundas e um grande domínio 
sobre a população. A maioria das pessoas ainda vão regularmene aos curandeiros tradicionais 
para actos rituais destinados a proteger as famílias dos perigos. Tais actos, que incluem fazer 
cortes em cada membro da família e aplicar nos ferimentos uma pomada, e algumas vezes dar 
um enema, podem por si próprios representar um risco de infecção por VIH. Mas o que é espe-
cialmente preocupante é o domínio sobre o espírito. Como ela diz, “acreditar em feitiçaria, com a 
sua tendência para culpar os outros das suas desgraças, retarda a resposta positiva às informações 
sobre o VIH/SIDA.” E faz com que seja particularmente difícil lutar contra o estigma do VIH/
SIDA: as pessoas têm medo de ser identifi cadas com alguém que tem o VIH devido às suas cono-
tações. Acontece que familiares ou amigos são expulsos de funerais sob acusação de causarem 
a morte. Tais acusações de feitiço sobre doentes servem para enfraquecer e destruir o sistema de 
família alargada, justamente quando a sua unidade é mais necessária para enfrentar este obstáculo 
monstro, diz Letsema. As famílias não estarão inclinadas a cuidar em casa de membros doentes 
com receio de serem consideradas responsáveis pela sua sorte. E as que cuidam de familiares 
doentes podem não tomar medidas para se proteger se acreditarem estar em presença dum feitiço e 
não duma doença infecciosa. “Eu nasci e passei uma grande parte da minha vida aqui em Gabane, 
por isso sei como é que o meu povo pensa e o que acredita, diz Letsema. “Estas são as coisas 
contra as quais devo lutar.”

Ela dirige-se a grandes grupos na sala de sessões da escola, depois de contactar a profes-
sora de orientação. Consciente que as pessoas consideram o assunto do VIH/SIDA maçador, 
mesmo se têm imensa necessidade da informação, utiliza tanto quanto possível auxiliares 
pedagógicos para tornar as suas apresentações interessantes e pertinentes. Principia por mostrar 
um vídeo distribuído pelo Ministério da Saúde e produzido no Quénia, intitulado ‘Epidemia silen-
ciosa’. Mostra a vida duma mulher jovem infectada pelo VIH desde que fi ca doente até morrer. 
Também mostra com simplicidade os sinais e sintomas do VIH/SIDA. Para muitos jovens, é a 
primeira vez que vêem tão nitidamente os órgãos sexuais que, no fi lme são maiores do que na 
realidade por uma questão de visibilidade e por isso Letsema esforça-se por os preparar com 
antecedência para aquilo que irão ver.
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Patricia Hirschfeld (segunda a contar da esquerda) e colegas no exterior 
do seu novo centro em Gaborone

O vídeo levanta muitas questões e invariavelmente estimula o debate. Letsema orienta 
a discussão e assegura-se que, além de transmitir as informações básicas sobre o VIH/SIDA, 
também mostra claramente que é uma ameaça para eles pessoalmente, assim como para as suas 
famílias e amigos. Vê as estatisticas e lembra à audiência que pelo menos um quarto tem proba-
bilidades de fi car infectada. E utiliza o exemplo da corrida de estafetas para falar sobre a maneira 
como o ‘bastão’ do VIH é passado em cadeia duma pessoa a outra, explicando como duas pessoas 
tendo relações sexuais sem protecção estão realmente ligadas a todos os outros parceiros que cada 
um tenha tido. Também discute com a sua jovem audiência o tipo de situações sociais nas quais 
os jovens são vulneráveis, e maneiras possíveis de as evitar.

Letsema tem falado a muitos escolares desde a instrução primária à secundária 
superior, e a congregações religiosas em toda a sua comunidade. Mas está também preocupada 
com os jovens que não estão na escola e que não vão à igreja. Procura atingi-los através de 
reuniões comunitárias tradicionais – kgotla – e através do posto local quando estão à espera de 
consultar a enfermeira. Como professora, Letsema acredita implicitamente no poder da educação 
para abrir o espírito e enfraquecer o domínio da superstição e do fatalismo. Tem esperanças que as 
mensagens que leva à sua comunidade sejam sufi cientemente fortes para alterar o comportamento 
das pessoas.

Patricia Hirschfeld

Com uma população pequena e uma 
das mais fortes economias da África a sul do 
Sara, o Botsuana está em melhor posição que 
a maioria dos países na região para lutar contra 
a epidemia de VIH/SIDA. Estabeleceu um 
programa de cuidados a domicílio no departa-
mento de IST/SIDA do Ministério da Saúde, e 
no qual enfermeiras(os) trabalham juntamente 
com trabalhadores sociais, educadores de 
bem-estar familial, e voluntários comunitários 
para prestação de serviços globais a pessoas 
vivendo com o VIH/SIDA e suas famílias. É o 
primeiro país da África sub-sariana a introduzir 
o tratamento anti-retroviral para tais pessoas, 
com o estabelecimento dum projecto piloto em 
Janeiro de 2002 no Hospital Princesa Marina 
de Gaborone. Mas a procura crescente de cuidados a domicílio está a exercer uma forte pressão 
sobre a infra-estrutura de serviços sociais do país e o governo conseguiu que um certo número de 
enfermeiras(os) reformadas ajudassem ao funcionamento do programa.

Patricia Hirschfeld é uma delas. Trabalha com uma equipa de voluntárias a partir dum 
centro novo especialmente construído, possuindo uma cozinha, uma sala de aconselhamento e 
uma sala de tratamento para certos actos tal como reidratação de pacientes. No exterior, estão os 
inícios duma horta. Patricia tem a intenção de iniciar cuidados externos no centro. E está planeado 
acrescentar uma sala de formação e ajudar os voluntários a estabelecer planos geradores de renda. 
O Ministério da Saúde, que gosta de desencorajar a dependência e de promover a sustentabili-
dade de actividades comunitárias de cuidados, tem um orçamento para apoiar tais esforços com 
pequenos subsídios.



ONUSIDA

48

Querer é poder
Heróis de enfermagem e obstetrícia em cuidados a casos de VIH/SIDA na África austral

4949494949

As pessoas seropositivas ao VIH com uma contagem de CD4 inferior a 200 ou que 
também têm a tuberculose são eligíveis para tratamento anti-retroviral, assim como bebés nascidos 
com a infecção por VIH. O governo calcula que em todo o país cerca de 110.000 pessoas entram 
nestes critérios. Dos 65 pacientes do programa de cuidados a domicílio de Patricia, 10 seguem 
tal tratamento. Kagiso, de 26 anos de idade, que vive com a avó num subúrbio de Gaborone, é 
um deles. Sofre de tuberculose e acha difícil obedecer ao tratamento, diz Patricia, enquanto o 
jovem, terrivelmente magro e fraco, se arrasta do seu quarto para a sala e se senta ao lado dela. 
Tem de tomar cinco comprimidos por dia a horas precisas, mas o problema é que nem ele nem a 
sua avó sabem ler ou escrever e não sabem o que devem fazer, explica. A mãe de Kagiso morreu 
quando ele era muito novo deixando cinco crianças órfãs, e não havia dinheiro para as mandar 
para a escola. Patricia diz que era da responsabilidade do farmacêutico ver se Kagiso compreendia 
o seu tratamento, mas agora ela resolveu tomar a seu cargo a supervisão da sua terapia e está a 
observá-lo a melhorar lentamente. Seguir o tratamento anti-retroviral “é um fardo muito pesado 
para aguentar sozinho” comenta Patricia. As pessoas precisam do apoio de alguém que assegure 
que tomam os medicamentos mesmo se não lhes apetece e não se sentem bem para os tomar. Por 
isso, e graças a aconselhamento intenso, ela arrastou gradualmente toda a família de Kagiso para 
o plano de tratamento.

Seguir o tratamento anti-retroviral “é um fardo muito pesado para aguentar 
sozinho”. As pessoas precisam do apoio de alguém que assegure que tomam os 
medicamentos mesmo se não lhes apetece e não se sentem bem para os tomar.

Patricia visita o jovem semanalmente para avaliar a situação e o seu tratamento. Como 
ela diz, isto não pode ser feito por voluntárias embora elas venham ajudar a sua avó nas tarefas 
caseiras. Explica que as pessoas em tratamento anti-retroviral devem ter uma dieta nutritiva, o 
que muitas vezes precisa de ser avaliado numa base individual. Kagiso está sob assistência social 
e Patricia assegura-se junto do dietista e dos trabalhadores sociais que ele recebe o que precisa 
no seu cesto mensal de alimentação. Ela ensinou aos membros da família medidas de controlo de 
infecção, e fornece-lhes luvas e, quando necessário, protecções para a roupa de cama. Faz parte 
do seu trabalho avaliar tais necessidades e assegurar-se que os fornecimentos são entregues pelo 
departamento da assistência social.

Na sua lista de visitas do dia, a seguinte é uma jovem cuja única aliada numa família 
hostil é a irmã, que cuida dela e a ajuda no seu tratamento anti-retroviral. A rapariga está sentada 
fora de casa contra uma parede ao calor do sol, fazendo uma coberta com bocados de tecido. Olha 
e sorri quando Patricia entra no pátio. Há poucas semanas atrás, só podia andar com muletas, diz 
Patricia. Agora levanta-se sem problemas embora as suas pernas sejam magras como paus. A 
rapariga tem marcas escuras na cara e pescoço devido ao tratamento. A mãe ainda não sabe que 
a filha é seropositiva ao VIH pois ainda está zangada. Patricia explica que, hoje em dia, muitos 
jovens com uma certa educação partem de casa à procura da aventura e muitas vezes esquecem-se 
da família. Quando voltam para casa doentes e precisando de cuidados, encontram ressentimento; 
assim, para resolver tais situações é preciso tempo e conselhos. Patricia e a irmã da rapariga estão 
a procurar acalmar a mãe, e a irmã pensa que brevemente poderão dizer-lhe – mas agora ainda 
não. Assim, acocorando-se ao sol para falar à rapariga, Patricia não menciona o VIH/SIDA.

Patricia tem uma grande carga de trabalho e separa os seus pacientes em categorias 
segundo as suas necessidades. Visita semanalmente os que estão sob tratamento anti-retroviral 
“pois tenho de ver se comem bem e se são amparados pela família”. Outros, visita de quinze 
em quinze dias ou uma vez por mês, mas as suas voluntárias visitam todos mais regularmente. 
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Patricia explica que estava reformada mas que veiu fazer este trabalho por que o programa tinha 
falta de pessoal. Antes de se reformar, era enfermeira-chefe na sala de operações do Hospital 
Princesa Marina, onde customava ver pacientes com a SIDA quando visitava as enfermarias. 
“Mas só compreendi realmente o que a SIDA faz a uma pessoa quando principiei este trabalho de 
cuidados a domicílio. E senti tanta compaixão.”

Segundo o pessoal de administração sanitária na reta-
guarda, assim como o da linha da frente, a pressão do excesso 
de trabalho é o calcanhar de Aquiles dos programas de cuidados 
a domicílio e de tratamento anti-retroviral. “Actualmente, 
conseguimos aguentar, mas perguntamo-nos a nós próprios até 
quando poderemos aguentar todos estes programas,” diz Mavis 
Kewakae, que trabalha em cuidados a domicílio no Ministério da 
Saúde. Isto é uma história familiar em toda a parte onde existem 
programas para lutar contra o VIH/SIDA. Mas como um programa 
governamental teoricamente oferece um serviço a todas as pessoas 
que são elegiveis, é provável que faça aumentar esperanças que são 
difíceis de satisfazer, o que quer dizer que o ‘insucesso’ é inevi-
tável, não importa o que o pessoal mete no seu trabalho. A desmor-
alização e o desespero são muito mais visíveis entre pessoas que 
trabalham em programas de luta contra o VIH/SIDA no âmbito 
do sistema do que entre as que trabalham para organizações não-
governamentais.

Patricia acha o seu trabalho com os pacientes recompen-
sador mas o trabalho em si próprio ingrato, e não se sente devi-
damente apoiada pelo sistema. Ninguém – nem mesmo colegas 
do posto – compreende o que o seu trabalho implica, comenta. 
“Pensam que é um luxo andar às voltas de carro; não vêem o que estamos a fazer.” Quando um 
dos seus pacientes morre, sofre agonias a pensar o que poderia ter feito melhor, e sente haver 
necessidade urgente de serviços de aconselhamento e apoio para o pessoal da linha da frente que 
tem uma responsabilidade tão grande. Entretanto, como diz, a sua religião é uma grande força. “E 
a comunidade tem-me realmente apoiado. Fiz amigos e sei que eles estarão ao meu lado.”

Margaret Mokhothu
Margaret Mokhothu é ‘uma personagem’. É uma senhora grande com um aspecto vivo 

e sadio e uma auréola de cabelos brancos, que fala depressa, sorri imenso e tem montes de ideias. 
Também é um espírito generoso. Monapathi Maraka, secretário da Associação de Enfermeiras(os) 
do Lesoto, é um entre muitos jovens espertos que ela encontrou num limbo de pobreza e opor-
tunidades limitadas, e ela encorajou-o a seguir a carreira de enfermagem. ‘Ma Mokhothu’ é o 
seu mentor. Quando ela começou a ver o sofrimento silencioso das famílias afectadas pelo VIH/
SIDA, canalizou na sua direcção a sua compaixão e as suas energias consideráveis.

Mavis Kewakae é enfermeira trabalhando em 
saúde comunitária e cuidados a domicílio
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Caixa 11. O hospício oferece cuidados especializados a pacientes em fase 
terminal

Há vinte anos, foi diagnosticado a Mary Mphafe um cancro em fase terminal, e 
pensou-se que morresse rapidamente. Mas, milagrosamente, recuperou. Pronta a ajudar 
outras pessoas em fase terminal a evitar as dores e o sofrimento terrível pelos quais ela tinha 
passado, Mary trabalha num hospício dirigido pelo Hospital Luterano Bamalete na aldeia 
de Ramotswa, no Botsuana. As paredes do seu pequeno escritório apresentam um certo 
número de certificados encaixilhados de cuidados paliativos e aconselhamento em caso de 
falecimento.

Os cuidados paliativos, não têm por objectivo tratar mas reconfortar os pacientes para 
que possam morrer com dignidade e em paz, explica Botho Moreko enfermeira no centro. 
Os seus principais elementos são analgésicos, consolo e apoio psicossocial. O hospício, 
que abriu as suas portas em 1992, consiste numa sala grande e clara equipada com 
televisão, rádio, jogos e uma máquina de costura, uma cozinha, salas de aconselhamento e 
de consulta, e uma capela. Tem também um pequeno dormitório onde pacientes que estão 
de cama podem ficar durante o dia para aliviar o fardo de quem deles cuida. Estes cuidados 
temporários só começaram em 2002, mas já é um dos serviços mais apreciados do hospício. 
“A maior parte dos pacientes são cuidados por familiares idosos, e para estes é muito difícil 
ser responsável 24 horas por dia,” comenta a enfermeira.

O hospício oferece cuidados externos a pacientes em fase terminal que são 
predominantemente pessoas com cancro e VIH/SIDA. Um veículo vai buscá-los cedo às 
terças e quintas-feiras, e leva-os de volta a casa no fim do dia. Os pacientes comem juntos, 
fazem as suas orações na capela e socializam uns com os outros e com o pessoal. Trocar 
experiências com outras pessoas em fase terminal é quase como terapia de grupo e levanta 
o moral, diz a enfermeira Moreko. Mas o pessoal do hospício também visita as pessoas em 
suas casas, e dirige programas de formação em cuidados para pacientes em fase terminal 
destinados a voluntários da comunidade. Quando o hospício abriu, era a única alternativa 
a cuidados hospitalares para pessoas com o VIH/SIDA, e foi submergido pela procura. Mas 
o programa do governo de cuidados a domicílio aliviou a pressão, e o hospício  ficou a 
desempenhar um papel mais reconfortante, complementar e de apoio.

Margaret formou-se primeiro como enfermeira nos anos 1960 e depois frequentou 
cursos em saúde materno-infantil e planeamento familiar no Estados Unidos antes de voltar ao 
Lesoto para trabalhar em saúde pública. Nos inícios dos anos 1980, voltou para a universidade 
para estudar sociologia e depois trabalhou como investigadora na Organização para Ordenamento 
da Habitação e do Território do Lesoto. Foi quando estava a proceder a investigação em aldeias 
em todo o Lesoto nos fins dos anos 1980 que ela tomou pela primeira vez consciência do VIH/
SIDA. Com a sua curiosidade excitada, principiou a frequentar cursos e reuniões de trabalho 
dirigidos por ONG para se informar sobre o assunto, e começou a tentar sensibilizar colegas.

O que a preocupa mais é o isolamento e abandono das pessoas que estão doentes. 
Durante muito tempo, consagrou as suas energias a ajudar pessoas vivendo com o VIH/SIDA e 
suas famílias. A sua grande capacidade é criar contactos e utilizar as suas redes para encontrar 
a ajuda que precisa. Durante muitos anos, foi presidente do Conselho Nacional de Mulheres do 
Lesoto – uma ONG para defender os direitos da mulher. Isso deu-lhe boas oportunidades para 
encontrar pessoas, e agora ela utiliza tais conhecimentos para encontrar lugares em hospitais para 
pacientes muito doentes, cuidados a domicílio para quem necessita, e ajuda para crianças órfãs 
que encontra nas casas que visita. Procura a ajuda de advogados, chefes locais e responsáveis da 
polícia para que pessoas vulneráveis, especialmente mulheres e crianças, não sejam despojadas 
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dos seus bens por familiares cúpidos e indiferentes. E encoraja e ajuda as pessoas que desejam 
fazer testamento para proteger os seus dependentes. “Só faço pequenas coisas,” diz com um gesto 
da mão. “Constituo unicamente redes e utilizo os meus contactos.”

Um dos maiores obstáculos que Margaret enfrenta no seu trabalho é, segundo diz, o 
estigma. “É terrível!” Conta a história duma das suas amigas íntimas cuja filha tem VIH/SIDA 
e que ela recusa admitir. Quando Margaret sugeriu encontrar um lugar num hospital quando a 
rapariga caiu gravemente doente, a mãe recusou. “Ela sabe o que faço e não quiz que levasse a 
filha para o hospital para os vizinhos não suspeitarem,” diz Margaret. Um dia, a rapariga revelou 
que a mãe lhe tinha batido por ter desgraçado a família. Levantou a camisola para mostrar os 
vergões nas costas. “É este grau de estigma que estamos a discutir,” diz Margaret com veemência. 
“Temos de procurar, procurar e falar, falar”. 

Rejeito e ansiedade matam rapidamente as pessoas com o VIH
Margaret Mokhothu, enfermeira do Lesoto

Não é de surpreender que ela tenha principiado ao nível do pessoal, encorajando as 
pessoas com teste positivo a aceitar o seu estado e a lutar contra o negativismo e fatalismo que 
acompanham o diagnóstico. “Digo-lhes que a primeira coisa a fazer é compreender que não é o 
fim do mundo, mas o princípio de uma nova vida.” Acredita que o rejeito e a ansiedade matam 
rapidamente as pessoas com o VIH, e sublinha as vantagens da franqueza. Diz às pessoas que 
vivem com o VIH/SIDA: “Se se aceitar tal como é e fizer planos para o futuro e para os seus 
filhos, ganhará em paz de espírito e protegerá a sua saúde.”

Tendo trabalhado sozinha durante anos ajudando indivíduos e famílias afectadas pelo 
VIH/SIDA, Margaret sente que chegou a altura de principiar a implicar outras pessoas nas suas 
actividades e está muito ocupada a criar uma estrutura mais formal. Escolheu 10 voluntários na 
sua própria comunidade, Mohalalitoe, e 10 da comunidade vizinha de Khubetsoana, para serem 
formados a dirigir grupos de apoio da luta contra o VIH/SIDA. Há tantas pessoas sofrendo de 
VIH/SIDA nestas comunidades, diz. “Vêmo-las, conhecêmo-las, queremos ajudá-las. Temos de 
fazer qualquer coisa pois esta coisa maldita alastra-se como fogo!” O plano é dividir a zona em 
núcleos e dar a cada voluntário a responsabilidade por um núcleo. Margaret vai encorajá-los a 
entrar para grupos de ONG ou foros nacionais, e a contactar representantes locais da OMS e de 
missões estrangeiras. Diz que os ensinará a trabalhar em rede. A supervisão dos voluntários será 
feita por uma equipa técnica, incluindo ela própria, e outras três enfermeiras formadas trabalhando 
como voluntárias.

Entretanto, um outro plano está a ganhar forma no seu espírito. Margaret é membro 
dum grupo de pessoas idosas, fazendo parte do comité de ‘comunicações’. Rádio Lesoto reserva 
alguns minutos de antena para radiodifusão de serviço público, e ela tem a intenção de sugerir 
um programa sobre o VIH/SIDA e as pessoas idosas – uma abertura regular durante um certo 
tempo que levantará as questões da sua vulnerabilidade, e o papel que estão a desempenhar como 
fornecedores de cuidados a pessoas vivendo com o VIH/SIDA e como tutores de crianças órfãs. 
Margaret considera que as pessoas idosas foram muito ignoradas nas campanhas de informação 
como uma audiência alvo. Como diz, muitas delas ignoram como se devem proteger como 
fornecedoras de cuidados e por isso correm um risco grave de infecção.

Sempre sensível ao caso das pessoas afastadas da sociedade, também se preocupa com 
o facto de no Lesoto, muitas pessoas idosas estarem isoladas e solitárias. A quebra do sistema de 
família alargada, privou-as do papel tradicional que desempenhavam no lar, explica. As crianças 
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Thembi Zungu, enfermeira da África 
do Sul

mais pequenas que eram criadas pelas avós, são agora enviadas para os infantários. Mas ao mesmo 
tempo, cresce o número de crianças sem ninguém para as criar – crianças cujos pais morreram 
com a SIDA. “Porque é que o governo não dá subvenções a pessoas idosas para estas servirem 
de pais a tais crianças?” pergunta Margaret. “Se pegar numa senhora idosa que está sozinha, não 
sabendo donde virá a sua próxima refeição ou o que esperar do futuro, e a colocar num lar com 
crianças que também estão sozinhas e perdidas, que grande diferença que faz!”

Se pegar numa senhora idosa que está sozinha, não sabendo donde virá a sua 
próxima refeição ou o que esperar do futuro, e a colocar num lar com crianças que 
também estão sozinhas e perdidas, que grande diferença que faz!

Margaret Mokhothu

Thembi Zungu

Thembi Zungu tomou conhecimento do VIH/SIDA pela primeira vez quando estudante 
de enfermagem nos fi ns dos anos 1980. “Estavamos a ter psicologia e uma pessoa veiu fazer uma 
palestra,” lembra-se. “Perguntaram-nos: ‘como trataria um paciente seropositivo ao VIH que é 
admitido na sua enfermaria?’ Não sabia o que dizer. Nessa altura, a única coisa que eu sabia 
era que se contraia o VIH quando se ‘dormia com qualquer pessoa” Não sabia que ‘dormir com 
qualquer pessoa’ signifi ca ter relações sexuais com o seu próprio parceiro. A mensagem não teve 
muita importância para mim. Eu era muito jovem, estava na primavera da vida. Nessa altura, 
nunca pensei que viria a ter o VIH/SIDA.”

Thembi obteve o diploma em 1991, mas como não tinha 
recebido formação específi ca em tratamento clínico do VIH/SIDA, 
não estava preparada quando começou a enfrentar a doença no seu 
primeiro trabalho no posto de dermatologia do hospital. “A epidemia 
estava a avançar e havia todos estes jovens com herpes zóster. Nessa 
altura, o médico dizia simplesmente: ‘Vá ao quarto número tal; a 
enfermeira vai tirar-lhe o sangue para análise.’ Eram muito jovens 
– 23, 24 anos – e os resultados voltavam positivos. A maneira de os 
informar era: ‘Os seus resultados são positivos; voçê tem a SIDA e 
não podemos fazer nada por si.’ Era terrível!

“Nessa altura, eu estava encarregada do posto, e tinha um 
grupo de estudantes de enfermagem a fazer um curso de quatro anos 
e fazíamos as tomadas de sangue. Decidimos fazer analisar o nosso 
próprio sangue para detecção do VIH. Por simples curiosidade.

“Esperei os meus resultados ... Esperei, e nada. Então o médico apareceu e disse-me: 
“Há qualquer coisa errada com o sangue no laboratório e eles querem que voçê dê uma segunda 
amostra’. Eu disse, ‘O quê? Ele respondeu, ‘Eles querem uma segunda amostra’. Assim, ele tirou 
a segunda amostra... Lembro-me que era Agosto, nas vésperas da minha formatura. Telefonou-
me dois dias depois e disse, ‘Vamos ao laboratório’. Eu, muito preocupada e sem saber, seguia o 
médico. Lembrem-se que eu não tinha tido qualquer espécie de aconselhamento anterior ao teste; 
foi só por curiosidade que o fi z. Fomos ao laboratório, ele pegou num envelope e fomos para um 
lugar tranquilo. Só estavamos os dois e ele disse, ‘Os seus resultados são positivos!. E foi tudo. 
Foi desta maneira que eu fi quei a conhecer o meu estado de seropositiva.
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“Nunca pensei que o resultado seria positivo e fiquei chocada. Nesse momento preciso, 
não soube como reagir. Tinha de voltar ao trabalho pois estava encarregada do posto – encar-
regada deste mesmo posto onde procedia a testes de detecção do VIH!

“Era a véspera da festa da minha formatura e eu não dormi a noite toda. Perguntava a 
mim mesma: ‘Porquê eu? O que é que me acontece? Eu era a primeira pessoas da mimha família 
a se formar a nível terciário. A minha mãe e o meu pai tinham morrido e eu era o unico ganha-pão 
da casa. As minhas irmãs ainda andavam na escola. Talvez depois das 3 horas da manhã decidi, 
‘Penso que tenho de guardar o segredo comigo. Tenho de me comportar como se fosse normal, 
como se nada me tivesse acontecido! Só pensava que tinha de viver para as crianças acabarem a 
escola.

“É só agora que compreendo que eu me recusava a aceitar, pois a minha vida continuou 
como se nada tivesse acontecido. Nessa altura, tinha medo de contar ao meu parceiro o resultado 
positivo do teste. Nunca tinhamos relações sexuais protegidas – é por isso que eu compreendo se 
uma pessoa se recusa a confessar e começam a aparecer problemas na relação, pois passei por lá. 
Se o seu parceiro não disser, ‘Vou utilizar um preservativo,’ voçê não terá força para dizer, ‘utiliza 
um preservativo’. Lembro-me de mim. Não podia dizer nada pois não conseguia dizer, ‘Sou sero-
positiva ao VIH.’ Não sabia o que me acontecia e não sabia o que me ia acontecer.”

Assim, como foi que Thembi abandonou a recusa e principiou a enfrentar o seu diag-
nóstico? “Levou-me muito tempo a sair de tal recusa, de 1991 até 1996. Casei em 1995. Já sabia 
que era seropositiva ao VIH, mas não falava disso. Às vezes tinhamos relações protegidas, outras 
vezes não. Para mim era como se o vírus não existisse. Penso que desde o princípio eu meti-o no 
meu subconsciente. Se via uma fita vermelha... ou se alguém falava sobre a SIDA vinha-me ao 
espírito. Mas era como se não estivesse a acontecer a mim, como se eu nunca tivesse feito o teste, 
como se não fosse o meu sangue.

“E depois fiquei grávida. Às 16 semanas, fui ver um ginecólogo e ele fez-me, com 
o meu consentimento, o teste de detecção. Pretendi que era a primeira vez que o fazia. O meu 
marido também o fez e os seus resultados chegaram antes dos meus e eram negativos. Quando 
os meus resultados deram positivo, eu só disse. ‘Como é que pode ser?’ Pensava que eu também 
seria negativa pois ele era negativo.”

O marido de Thembi não a abandonou, mas ela nunca foi capaz de lhe contar toda a 
história da sua luta pessoal contra o VIH. Ela sugere que pode ter sido o resultado dum ferimento 
com uma agulha durante o seu trabalho no hospital entre bebés seropositivos ao VIH, embora 
ela própria não acredite que tivesse sido assim que ficou infectada. “Noventa por cento das vezes 
tinha relações sexuais não protegidas,” diz.

O que é que ela sentia quando tratava de pacientes nas enfermarias, cuidando de 
pessoas que pensava serem seropositivas ou que tinham a SIDA? “Era doloroso!” diz. “Eu não 
sabia o que devia fazer. Era como ver num espelho a sua imagem no fim de tudo... E faz pensar, 
‘Quanto tempo ainda tenho de vida?’ Mas não pode falar disso, não pode contar a essas pessoas! 
Estava sempre numa espécie de estado de espírito meio depressivo, se tal termo existe. Eu insistia 
em ir trabalhar, mas encontrava sempre estes problemas; eu tentava aguentar mas era doloroso.

“O que também era doloroso era ver a atitude que outras pessoas mostravam na enfer-
maria – os preconceitos e estigma relacionados com o facto duma pessoa ser seropositiva ao VIH. 
Eu ia chorar para a sala de banho e depois voltava e continuava a trabalhar. Havia imensas dúvidas 
entre as enfermeiras porque ninguém sabia grande coisa sobre a doença, o que agravava o estigma 
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e a atitude para com os pacientes seropositivos ao VIH. Não tinham a certeza da atitude a adoptar 
– tocar ou não este paciente, usar ou não uma máscara quando se limpa este outro.”

Ao ver como algumas delas tratavam os pacientes seropositivos ao VIH, Thembi 
sentia-se culpada de esconder das suas colegas o seu estado? “Não me sentia realmente culpada, 
mas sentia-me mais à vontade em não lhes dizer pois conhecia as suas atitudes.” Como foi que 
finalmente quebrou o silêncio? “Quando fiz o teste quando estava grávida, o meu médico disse-
me, ‘posso dar-lhe este número; telefone a esta senhora e vá vê-la.’ Assim, num estado de choro, 
choque e revolta, tive de telefonar a uma conselheira para marcar uma consulta. Eu disse-lhe, “Por 
favor, ajude-me a explicar ao meu marido qual é a situação. Contei tudo o que me aconteceu a essa 
senhora porque ela era capaz de gerir a situação. Foi capaz de explicar a ele por que razão ele é 
negativo e eu sou positiva.”

Eventualmente, Thembi sentiu necessidade de se afastar das tensões do trabalho nas 
enfermarias do hospital, por isso postulou para um trabalho num posto de saúde comunitário. Os 
seus chefes conheciam o seu estado seropositivo ao VIH, mas ela não o revelou a nenhuma das 
suas colegas. Depois de trabalhar durante algum tempo em saúde infantil, a direcção do posto 
informou-a de que poderia ter de ser chamada a trabalhar com pacientes tuberculosos. “Isto não 
aceitei muito bem,” lembra-se. “Tinha medo de contrair a tuberculose. Penso que foi então que 
comecei a chegar tarde ao trabalho e a ficar doente de vez em quando.

“No posto havia uma voluntária que na altura prestava aconselhamento sobre VIH/
SIDA – uma jovem muito bonita,” continua. “Chamei-a à minha sala de consulta e disse, ‘Não sou 
uma paciente, trabalho neste posto e sou seropositiva ao VIH’. Assim, a primeira pessoa a quem 
revelei o meu estado, além do médico, da conselheira e do meu marido, não era profissional. Era 
simplesmente uma voluntária que vinha ao posto.”

Thembi encontrou um jovem que também era seropositivo ao VIH, e ele convenceu-a 
a ir às reuniões do grupo de apoio para o qual trabalhava. “Na reunião, eu podia ver que quase 
todas as pessoas presentes eram minhas pacientes no posto, e por isso não pude confessar e dizer, 
‘Sou seropositiva ao VIH’. Mas houve uma altura em que estava presente a uma de tais reuniões 
um psicólogo e nós fomos separados em grupos para compartilhar as nossas experiências e senti-
mentos. Pensei, ‘Estas pessoas estão a sofrer mais do que eu, por que razão não digo nada sobre a 
minha situação?’ Assim, a partir daí comecei a contar a minha história. Depois, repeti perante um 
grupo maior na reunião seguinte.”

Thembi demissionou do posto em 2000 para trabalhar a tempo completo para a 
Associação Nacional de Pessoas Vivendo com o VIH/SIDA (NAPWA), na região do Cabo 
Oriental na África do Sul. “Foi nessa altura que comecei a abrir-me com as minhas colegas. Mas 
descobri que ficaram chocadas. Algumas não conseguiam olhar de frente para mim no primeiro 
dia em que revelei o meu estado durante uma reunião pública. E eu disse para mim mesma, no 
fim de contas, vão acabar por me aceitar e utilizar os meus serviços da maneira que devem ser 
utilizados. Porque um dos objectivos da minha confissão foi ajudar outras enfermeiras que têm 
medo de revelar o seu estado.

“Eu penso que, como enfermeiras, imaginamos sempre que a doença só acontece 
ao paciente! E penso que as enfermeiras acham difícil de aceitar que são seropositivas ao VIH 
quando se lembram como trataram outras pessoas que tinham a infecção.”

Thembi ficou enormemente aliviada quando começou a revelar o seu estado e a contar 
a um certo número de pessoas nas quais tinha confiança. “Não consigo descrever,” diz. “Sabia ter 
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vencido os meus receios; sabia que mesmo se ficasse doente saberia quem estaria ao meu lado. 
O facto de revelar o meu estado fortaleceu-me. Deu-me uma oportunidade de oferecer a minha 
experiência a outra pessoa, e dizer,’Isto é o que pode escolher se quizer. Não querendo, pode ficar 
calada. Mas acredito que é a si que compete escolher.”



ONUSIDA

56

Querer é poder
Heróis de enfermagem e obstetrícia em cuidados a casos de VIH/SIDA na África austral

5757575757

Lições da experiência

Há muito sofrimento e nós enfermeiras somos muito necessárias. Tomemos a 
dianteira e as coisas acontecerão...

Beatrice Chola

Enfermeiras(os) e parteiras(os) na África austral enfrentam problemas sem precedentes. 
Têm de continuar, o melhor que podem, a prestar cuidados enquanto o VIH/SIDA oprime 
gradualmente os serviços de saúde para os quais trabalham – enchendo enfermarias de 
hospitais, devorando a maior parte dos recursos, amputando os orçamentos e levando um a um 
amigos e colegas. A cada momento, a epidemia desafia a sua força e empenho pela profissão. 
Mas, tal como estes curtos retratos mostram, muitas estão a enfrentar este desafio com coragem, 
engenho e imensa determinação. Como é que fazem? O que é que as inspira? E como fazem 
para continuar? Esta secção examina as lições da experiência e realça as que podem ajudar 
outras pessoas trabalhando na linha da frente da epidemia de VIH/SIDA e querendo saber como 
fazer o melhor que podem pelos seus pacientes. Também há lições para gestores, doadores de 
programas e outros sobre o que é necessário para apoiar e reforçar o trabalho de enfermeiras(os) 
e parteiras(os).

 A enfermagem é a reunião de cuidados e prevenção

 Houve um tempo em que a prevenção e os cuidados eram considerados como actividades 
exclusivas em competição nos orçamentos do VIH/SIDA. Mas agora, reconhece-se que 
as duas são necessárias a uma resposta eficaz à epidemia, e que uma sem a outra limita as 
possibilidades de êxito. O ideal seria que os cuidados e a prevenção avançassem de mãos 
dadas. Em mais parte nenhuma isto é mais pertinente do que no exercício da enfermagem. 
Sem dúvida que a enfermagem é, de muitas maneiras, uma personificação deste princípio, 
e nestas histórias de enfermeiras(os) levando a cabo actividades combinando prevenção 
e cuidados como uma coisa natural os exemplos são numerosos. O aconselhamento é 
um exemplo óbvio, assim como o ensino prestado a membros da família sobre prestação 
de cuidados a seus familiares doentes protegendo-se ao mesmo tempo. E parteiras 
trabalhando em programas de prevenção da transmissão do VIH de mãe para filho também 
participam ao mesmo tempo em actividades de cuidados e prevenção. Onde a prevenção 
não faz parte integrante do seu papel em cuidados, enfermeiras(os) e parteiras(os) devem 
estar conscientes das oportunidades que lhes dá a sua implicação com famílias e comu-
nidades para encorajar a prevenção, tal como distribuição de materiais de informação e 
preservativos, e das quais devem tirar proveito.

 Educação e formação especial em VIH/SIDA habilita enormemente 
enfermeiras(os) e parteiras(os), e é muitas vezes o agente catalítico para 
tomada de acções pessoais

 Das muitas entrevistas com enfermeiras(os) e parteiras(os) tornou-se evidente que a falta 
de conhecimentos sobre o VIH/SIDA é uma causa profunda de receios sobre segurança no 
local do trabalho, desmoralização, perda de empenho, e declínio da qualidade de cuidados 
prestados. Também foi evidente que a frequência de reuniões de trabalho e programas 
de formação sobre VIH/SIDA é muitas vezes o estímulo que as pessoas precisam para 
tomar parte em acções destinadas a combater a epidemia, dentro ou fora do âmbito do 
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seu trabalho regular. Contudo, as oportunidades de melhorar os conhecimentos e capaci-
dades são escassas, e enfermeiras(os) e parteiras(os) consideram que são ignoradas pelas 
campanhas de informação, educação e comunicação dirigidas ao público em geral. Os 
gestores de serviços de saúde e os decisores políticos precisam de estudar este problema 
e reconhecer a necessidade urgente de informação especializada sobre VIH/SIDA para 
enfermeiras(os) e parteiras(os) e aperfeiçoamento regular das suas aptidões profissionais. 
As provas existentes sugerem que capacidades em aconselhamento são especialmente 
importantes para melhorar os cuidados a pacientes e para motivar as enfermeiras(os) a 
fazer mais do que o seu dever para ajudar as pessoas que vivem com a SIDA.

 Enfermeiras(os) podem servir de líderes para estimular, guiar e concen-
trar a acção comunitária

 As comunidades têm muitas vezes as ideias e a energia para satisfazer as suas próprias 
necessidades, mas o que precisam é de alguém com qualidades de líder para estimular, 
guiar e concentrar as suas acções. As enfermeiras(os) devem reconhecer que, com os 
seus conhecimentos e aptidões especializados e o seu estatuto profissional, têm muito a 
oferecer a este respeito.

 Partir de qualquer coisa de pequeno e crescer gradualmente desde a 
base é a melhor maneira de construir algo que dure

 A sustentabilidade é uma grande questão para todos os programas do VIH/SIDA. A expe-
riência adquirida mostra que conseguir o apoio e empenho da comunidade é um requisito 
prévio vital, mas é algo que não pode ser conseguido à pressa – especialmente, devido 
ao estigma e preconceitos que rodeiam o VIH/SIDA. Obter o apoio exige muito esforço, 
falar com líderes comunitários, demonstrar competência e criar confiança. Assim, quando 
se inicia um programa, a política mais sólida é estabelecer as bases e construir gradual-
mente, e não chegar à comunidade com um plano mestre já traçado. Também é importante 
manter flexibilidade para que, se necessário, se possam fazer alterações em práticas de 
trabalho.

 Criar redes e acrescentar ao que já existe faz mais sentido do que criar 
novas estruturas

 Qualquer pessoa que deseje participar em actividades de luta contra o VIH/SIDA na 
comunidade deve estabelecer o que já está a ser feito por outros e quais as oportunidades 
existentes para estabelecimento de redes, parcerias e partilha de recursos. Isto não só evita 
a duplicação desnecessária de esforços e dá o máximo ao impacto de recursos escassos, 
como também ajuda a promover um espírito de cooperação em vez de inveja e rivalidade 
que são verdadeiros problemas em certos lugares.

 As comunidades têm ideias e práticas que as enfermeiras(os) devem 
aprender a respeitar e aproveitar

 Em muito lugares, trabalhar com comunidades não é uma tradição importante, e os traba-
lhadores de saúde têm tendência para não reconhecer ou respeitar a sabedoria das pessoas 
sem qualificações profissionais. Porém, a experiência mostra que nas comunidades existe 
uma grande riqueza em sabedoria e iniciativa, e os profissionais que trabalham com leigos 
devem esforçar-se por manter o espírito aberto e tirar proveito destes bens naturais.
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 É importante que os procedimentos e o trabalho burocrático dos 
programas comunitários de luta contra o VIH/SIDA sejam o mais simples 
possível para evitar excluir voluntários com pouca instrução e confiança 
mas com algo para oferecer

 A luta contra o VIH/SIDA necessita da energia e do empenho do maior número possível 
de pessoas. Ninguém deve ser excluído desnecessariamente, e os programas de luta contra 
o VIH/SIDA devem assegurar-se que as suas regras de recrutamento para voluntários e 
sistemas de operação são tão simples e atraentes quanto possível. Mais ainda, quando se 
trabalha com pessoas com diferentes níveis de educação, tais programas devem tentar 
evitar hierarquias e procurar que toda a gente sinta que lhe dão o mesmo valor por 
aquilo que pode contribuir. Estruturas hierárquicas são muitas vezes ineficazes pois têm 
tendência para enfraquecer a confiança e a eficácia das pessoas na base.

 O princípio de simplicidade deve aplicar-se a todos os aspectos dum programa. As 
enfermeiras(os) devem perguntar constantemente a si próprias como poderão facilitar 
aos seus pacientes o acesso aos serviços que oferecem, quer seja obter medicamentos 
antituberculosos, fazer um teste de detecção do VIH, consultar um posto ou hospital para 
tratamento, ou obter que alguém os visite a domicílio numa urgência.

 Os programas de luta contra o VIH/SIDA devem estimular relações com  
doadores

 O empenho e apoio a longo prazo de doadores para um projecto ou programa são imen-
samente valiosos. Ajudam a aliviar as ansiedades de insegurança que atormentam a maior 
parte dos programas e permitem que se dedique tempo e esforços onde a necessidade é 
maior. Assim, é importante que os gestores de programa alimentem a confiança sendo 
sempre transparentes e abertos e honestos com os doadores sobre o que implica tentar 
atingir os objectivos do programa. Comunicar regularmente é também importante pois 
é muitas vezes difícil para os doadores trabalhando em escritórios eficientes no mundo 
desenvolvido manterem-se conscientes das inumeráveis frustrações e contrariedades 
imprevistas do trabalho no terreno. É política sensata não arriscar tudo com um único 
doador e procurar o apoio dum certo número deles.

 As enfermeiras(os) trabalhando em programas de luta contra o VIH/SIDA 
devem concentrar os seus esforços na transmissão de competências e 
reforço da capacidade da família e comunidade, em vez de fazerem tudo 
elas mesmas

 A principal responsabilidade das enfermeiras(os) que trabalham em programas comu-
nitários de luta contra o VIH/SIDA é transmitir as suas competências profissionais a 
outras pessoas, mais do que prestar elas mesmas os cuidados às pessoas que vivem com a 
SIDA. Não só isto é necessário para alargar a cobertura do programa, como também ajuda 
a evitar que as famílias e comunidades fiquem dependentes do pessoal profissional, e 
encoraja a sustentabilidade. Se, ou quando, os fundos se esgotam e um programa termina, 
as pessoas da comunidade terão mesmo assim as capacidades que adquiriram. Mais ainda, 
atraindo o maior número possível de voluntários para os cuidados a pessoas vivendo com 
a SIDA, as enfermeiras(os) ajudam a diminuir o domínio do estigma e preconceito nas 
comunidades.
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 As enfermeiras(os) devem ter atenção em não dar expectativas irre-
alistas às pessoas com quem trabalham em programas de luta contra 
o VIH/SIDA, tais como voluntários comunitários e fornecedores de 
cuidados a famílias

 Em lugares onde o desemprego é grande, às vezes as pessoas apresentam-se como 
voluntárias com a esperança de que trabalhar com um programa oficial venha a ser uma 
porta de entrada para emprego remunerado, ou lhes dê oportunidades para ganhar dinheiro 
na altura própria. Expectativas irrealistas podem rapidamente minar o moral e a eficácia 
de voluntários do programa e por isso é importante que os novos voluntários recrutados 
para qualquer posto recebam uma explicação apropriada sobre o que o seu trabalho 
implica e o que a organização tem para oferecer. Para a credibilidade e boa reputação do 
programa dentro da comunidade, também é importante que os fornecedores de cuidados a 
famílias tenham uma ideia realista da assistência e apoio que podem esperar.

 As enfermeiras(os) podem fazer muito mesmo sem recursos: mostrar 
interesse e compaixão pelas pessoas que estão sozinhas e isoladas tem 
muita importância mesmo se não podem exercer as suas funções de 
enfermagem

 Trabalhar em condições de penúria de tudo – desde material de protecção, medicamentos 
e pessoal, a serviços de laboratório e transporte – exige engenho e imaginação. Nos 
estudos apresentados, há muitos exemplos de como contornar tais obstáculos. Ao prestar 
cuidados a pacientes, utilizar como protecção contra infecção luvas de borracha normais 
(de trabalhos caseiros), sacos de compras em plástico, ou mesmo lençóis de incontinência; 
as parteiras(os) pedem frequentemente às mulheres grávidas para, quando na altura do 
parto vêm para o hospital, trazer consigo as suas luvas de borracha; e enfermeiras(os) 
trabalhando em enfermarias superlotadas conseguem obter a ajuda de familiares a quem 
ensinam ao lado da cama do paciente a prestar cuidados. Mas onde não há nada prático que 
se possa fazer, enfermeiras(os) podem mesmo assim prestar serviços valiosos mostrando 
que se interessam e que estão preparadas para visitar e escutar a pessoa. Além disso, há 
quase sempre conselhos que podem dar sobre dieta e outros aspectos de maneiras de viver 
positivas.

 A morte dum paciente não é o fim; a vida continua para o resto da 
família

 De maneira geral, o VIH/SIDA afecta muitas mais pessoas do que os indivíduos com 
a infecção. Em agregados familiares onde alguém está doente ou morre com a SIDA, 
há muitas vezes crianças vulneráveis e maridos desamparados, esposas ou outros 
familiares que deixaram o trabalho para cuidar do paciente. E há ansiedade sobre o futuro. 
As enfermeiras(os), especialmente as que trabalham em cuidados a domicílio, devem 
tentar não insistir na morte da pessoa sobre a qual cuidaram ou considerar a morte como 
o fim da sua implicação: ainda têm muito trabalho valioso a fazer ajudando os membros 
da família a enfrentar a sua perda.

 Os programas de luta contra o VIH/SIDA devem ter cuidados em não 
criar despesas que não possam pagar

 Muitas vezes, os doadores estão preparados para dar dinheiro para fundos fixos mas não 
para custos de funcionamento ou despesas gerais. Assim, é importante que quando se 
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compra equipamento ou se constróem edifícios, se estude cuidadosamente os custos de 
funcionamento e de manutenção e as possibilidades. Por exemplo, estes programas de 
acção devem estudar se é necessário instalar electricidade numa nova comunidade ou um 
dispensário para os quais têm fundos, ou se têm possibilidades para pagar a gazolina e as 
peças sobresselentes dum veículo. Os doadores também devem reconhecer o problema, 
e estar melhor preparados para criar nos seus planos de financiamento disposições para 
despesas gerais, tais como salários, despesas de serviço, e custos de funcionamento.

 Estigma e preconceitos são um fardo psicológico para quem tem tais 
atitudes negativas assim como para quem elas são dirigidas

 As atitudes negativas são especialmente desmoralizantes para os trabalhadores de saúde 
da linha da frente que cuidam de pessoas que podem estar infectadas pelo VIH, e inevi-
tavelmente, tais atitudes minam a sua qualidade de serviço. Conhecimentos inadequados 
e falta de protecção no local de trabalho ajudam a fomentar tais atitudes que precisam 
de ser abordadas com urgência. Mas há também necessidade de discussão franca e séria. 
Os gestores de enfermagem devem estar atentos aos problemas pessoais do seu pessoal e 
dar-lhe oportunidade e ambiente seguro e não condenador no qual possa estudar os seus 
sentimentos. A mesma coisa se aplica aos responsáveis da supervisão de voluntários e 
fornecedores de cuidados comunitários.

 As pessoas com o VIH devem ser encorajadas e ajudadas a compar-
tilhar o seu diagnóstico com pessoas que contam nas suas vidas

 O silêncio que o estigma impõe às pessoas infectadas pelo VIH tem muitos maus efeitos. 
Leva a solidão e isolamento, aumenta a tensão mental, e mina a saúde e às vezes mesmo 
a vontade de viver. Também impede que pessoas seropositivas ao VIH tomem as medidas 
necessárias para proteger outras da infecção, tal como ter relações sexuais protegidas. 
Embora as regras de sigilo devam ser rigorosamente observadas, o pessoal de saúde deve 
fazer tudo o que puder para encorajar as pessoas infectadas a compartilhar o seu diagnós-
tico e a procurar o apoio de alguém que conte na sua vida.

 Os departamentos de saúde e os gestores de instituições de saúde 
precisam de rever as suas políticas sobre cuidados e apoio a 
enfermeiras(os) e parteiras(os)

 Muitas instituições de saúde têm falta de políticas ou de directivas específicas sobre 
protecção de enfermeiras(os) e parteiras(os) no local de trabalho, ou sobre cuidados e 
apoio às que estão infectadas pelo VIH. Onde existem tais políticas, são muitas vezes mal 
elaboradas e/ou desconhecidas dos membros do pessoal. Investigação realizada indica 
que o receio de exposição profissional ao VIH está muito espalhado entre enfermeiras(os) 
e parteiras(os) e é uma causa principal de desmoralização e cuidados de fraca qualidade. 
Além disso, a falta de preocupação e apoio por parte das autoridades superiores para com 
o pessoal seropositivo ao VIH não incita a fazer o teste de detecção, ou a viver abertamente 
e de maneira positiva com o vírus. Assim, as pessoas responsáveis por enfermeiras(os) 
e parteiras(os) precisam de rever urgentemente as suas políticas e práticas. Precisam de 
assegurar que todas as medidas necessárias são tomadas para proteger o pessoal de saúde 
no local de trabalho, e dar-lhe garantia de trabalho, cuidados e apoio quando infectados. 
Profilaxia pós-exposição deve ser oferecida normalmente a quem, por causa do trabalho, 
correu o risco de contrair o VIH – como, por exemplo, no caso de ferimento com agulha. 
Grupos de apoio para enfermeiras(os) e parteiras(os) devem ser estabelecidos em todas as 



ONUSIDA

60

Querer é poder
Heróis de enfermagem e obstetrícia em cuidados a casos de VIH/SIDA na África austral

6161616161

instituições de saúde. Também é preciso tomar medidas para proteger a saúde psicológica 
e moral de trabalhadores da linha da frente com programas destinados a aliviar a tensão e 
evitar o esgotamento psicológico. Esta questão foi examinada em detalhe em Caring for 

carers: Managing stress in those who care for people with HIV and AIDS, um relatório da 
“Colecção Melhores Práticas’ disponível junto da ONUSIDA.
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Conclusão

Enfermeiras(os) e parteiras(os) estão no centro dos esforços de luta contra o VIH/
SIDA. Representam a maioria dos agentes de saúde na região da África austral e em qualquer 
outra parte, e são bem instruídos em teoria e em prática. Assim, é uma tragédia que a crise que 
enfrentam as enfermeiras(os) e parteiras(os) na África austral – crise de condições de trabalho, de 
confiança pública e de moral – possa continuar pois mina os esforços e a eficácia de alguns dos 
mais importantes actores no terreno. É uma perda de potencial que a África austral, aniquilada 
pela pior epidemia de VIH/SIDA no mundo, não se pode permitir. A situação criada pela partida 
em grande escala de enfermeiras(os) e parteiras(os), com esperanças de melhor vida em qualquer 
outra parte, exige acção urgente.

Enfermeiras(os) estão entre os heróis do sistema de saúde. Como se pode ver por este 
relatório, existe entre as que ficam uma grande abundância de iniciativa, energia e empenho. Para 
extrair estes recursos, os governos precisam de prestar atenção às profissões de obstetrícia e enfer-
magem. Depois, é preciso voltar a avaliar em conjunto as suas prioridades, fazer melhoramentos 
fundamentais nas condições de trabalho de enfermeiras(os) e parteiras(os), e dar a estes trabalha-
dores vitais da linha da frente o apoio pessoal e profissional que merecem.
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ANEXO 1. Objectivos estratégicos e estratégias da Rede de 
Enfermeiras(os) e parteiras(os) da SADC na Luta contra a 
SIDA (SANNAM)

O objectivo global da Rede de Enfermeiras(os) e parteiras(os) da SADC na Luta 
contra a SIDA é melhorar a qualidade dos cuidados de enfermagem e obstetrícia 
em VIH/SIDA na região da SADC.

Objectivo 1. Alargar a resposta da enfermagem e obstetrícia ao VIH/SIDA na região

  Promover um aumento em quantidade e qualidade dos cuidados à disposição das pessoas 
vivendo com o VIH/SIDA e suas famílias.

  Trabalhar para maior participação de pessoas vivendo com o VIH/SIDA em comunidades 
e instituições, incluindo enfermeiras(os) e parteiras(os) seropositivas ao VIH.

  Falar com franqueza como líderes na sociedade civil sobre estigma e discriminação, 
especialmente em contextos de cuidados de saúde, e elaborar estratégias para eliminar 
tais práticas.

  Assegurar que a questão do VIH/SIDA é integrada no programa de formação de todas as 
enfermeiras(os) e parteiras(os).

Objectivo 2. Fornecer apoio e reduzir o impacto do VIH/SIDA em enfermeiras(os) e 
parteiras(os), tanto profissionalmente como pessoalmente.

  Lutar por melhor equipamento de protecção para enfermeiras(os) e parteiras(os) para 
assegurar a aplicação de precauções universais, assim como acesso a tratamento depois 
de exposição e profilaxia.

  Treinar as enfermeiras(os) e parteiras(os) a aderir a precauções universais, e a aproveitar 
a profilaxia pós-exposição, quando necessário.

  Assegurar condições de trabalho seguras e flexíveis em relação a transmissão da tubercu-
lose, incluindo para profissionais de saúde seropositivos ao VIH.

 Identificar mecanismos para as enfermeiras(os) e parteiras(os) obterem aconselhamento 
e detecção voluntários confidenciais e cuidados de seguimento, como necessário e apro-
priado.

  Realizar investigação sobre: a) tratamento da tensão e cuidados para provedores de 
cuidados; b) impacto do VIH/SIDA na vida profissional e pessoal de enfermeiras(os) e 
parteiras(os), e desenvolver e implementar estratégias para gerir e atenuar o impacto.

Objectivo 3. Desenvolver uma rede forte e bem coordenada de parceiros nacionais, regionais e 
internacionais para reforçar a resposta das Associações Nacionais de Enfermagem à pandemia 
de VIH/SIDA.

  Reforçar a capacidade das Associações Nacionais de Enfermagem para disseminar infor-
mações sobre o VIH/SIDA, e formar e apoiar enfermeiras(os). 

 Rever planos e políticas estratégicas nacionais de luta contra o VIH/SIDA, e promover 
melhores cuidados de enfermagem, e também apoio e fornecimentos para provedores de 
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cuidados, assim como atribuição da qualidade de membro às Associações Nacionais de 
Enfermagem em conselhos e comissões nacionais de luta contra a SIDA.

  Desenvolver relações entre Associações Nacionais de Enfermagem para localização 
rápida de melhores práticas relacionadas com o VIH/SIDA.

  Reforçar os secretariados das Associações Nacionais de Enfermagem e alargar os 
parceiros a fim de melhorar a colaboração para maior impacto sobre o VIH/SIDA e 
mobilizar recursos. 

  Desenvolver e implementar práticas padrão no secretariado da SANNAM para melhorar 
a comunicação com todos os parceiros. 

Objectivo 4. Dar a conhecer as contribuições de enfermeiras(os) e parteiras(os) para prevenção, 
cuidados e apoio no campo do VIH/SIDA.

  Documentar e publicar as melhores práticas de enfermeiras(os) e parteiras(os) heroínas 
no seu trabalho com o VIH/SIDA.

  Actualizar e promover regularmente o sítio web da SANNAM.

  Apresentar investigação e informações sobre cuidados de enfermagem e apoio em relação 
ao VIH/SIDA a provedores de cuidados em conferências e reuniões.

 Escrever e publicar informação sobre o trabalho de enfermeiras(os) e parteiras(os), insti-
tuições e Associações Nacionais de Enfermagem sobre VIH/SIDA.

Objectivo 5. Promover investimento para manter no serviço enfermeiras(os) devido ao impacto 
da pandemia de VIH/SIDA sobre a profissão.

 Realizar um estudo para estabelecer a relação entre recrutamento e conservação no 
serviço de enfermeiras(os) e VIH/SIDA.

  Desenvolver estratégias para atenuar o impacto negativo da epidemia de VIH/SIDA sobre 
enfermeiras(os) e parteiras(os) e a profissão.
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Anexo 2: Rede de Enfermeiras(os) e parteiras(os) da SADC 
na Luta contra a SIDA (SANNAM)

 Informação para contactar associações membro

Associação de 
Enfermagem

Endereço Tel. Fax. Endereço E-mail 

1. Associação Nacional de 
Enfermeiros de Angola 

1201 Luanda
R. da Samba No. 13
Angola

+244 92607447 +244 2 338053

2. Nurses Association of 
Botswana (NAB)

PO Box 126
Gaborone
Botswana

+267 353 840 +267 353 840 nab@global.bw

3. Réseau Infirmiers 
Généralistes 
Accoucheuses Congo 
(RIGIAC-SIDA)

Bongolo No. 12
Yolo Nord C/Kalamu
Democratic Republic 
of Congo

Rigiac_rdc@yahoo.fr

4. Lesotho Nurses 
Association (LNA)

PO Box 473
Maseru 
Lesotho

+266 31322 700 +266 31322 700

5. National Association of 
Nurses of Malawi (NANM)

PO Box 30361
Lilonngwe 
Malawi

+265 1 772 044 +265 773 932

6. Nursing Association 
Mauritius

159 Royal Road
Beau Bassin
Mauritius

+230 464 5850 +230 464 5850 Nur.ass@intnet.mu

7. Associação Nacional 
dos Enfermeiros de 
Moçambique (ANEMO)

PO Box 8
Maputo
Moçambique

+2581 320828 +2581 320828

8. Namibia Nursing 
Association (NNA)

PO Box 3390
Oshakati
Namibia

+264 65 231 383 +265 65 231 383

9. Nurses Association 
of the Republic of the 
Seychelles (NARS)

PO Box 52
Victoria 
Mahe, Seychelles

+248 388 000 +248 373 236 dp@moh.gov.sc

10. Democratic Nursing 
Organisation of South 
Africa (DENOSA)

PO Box 1280
Pretoria 0001
South Africa

+27 12 343 2315 +27 12 344 0750 info@denosa.org.za

11. Swaziland Nursing 
Association (SNA)

PO Box 2031
Manzini
Swaziland

+268 505 8070 +268 505 8070  ar18@iafrica.sz

12. Tanzania Registered 
Nurses Association 
(TARENA)

PO Box 4357
Dar es-Salaam
Tanzania

+255 27 266 44308 +255 27 266 44308 jmkaupunda@yahoo.co.uk

13.Zambia Nurses 
Association (ZNA)

PO Box 50375
Lusaka
Zambia

+260 1225 135 +260 1225 135 znana@zamnet.zm

14. Zimbabwe Nursing 
Association (ZINA)

PO Box 2610
Harare
Zimbabwe

+263 4 700.479 +263 4 700 479 zimnurse@mweb.co.zw

 



Produzido com materias não nocivos para o meio ambiente

O Programa Comum das Nações Unidas sobre o VIH/SIDA (ONUSIDA) reune 
oito organizações das Nações Unidas num esforço comum para lutar contra a 
epidemia: o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Fundo das Nações Unidas 
para a População (FNUAP), o Programa das Nações Unidas para o Controlo 
Internacional das Drogas (PNUCID), a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO), a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Banco Mundial.

O ONUSIDA, como um programa co-patrocinado, reune as respostas à epidemia das 
suas oito organizações co-patrocinadoras e junta a tais esforços iniciativas especiais. 
O seu objectivo é conduzir e apoiar o alargamento das acções internacionais contra 
o VIH/SIDA em todas as frentes. O ONUSIDA trabalha com uma vasta gama de 
parceiros – governos e ONG, especialistas/cientistas e não especialistas – com o fim 
de partilhar conhecimentos, competências e melhores práticas à escala mundial.
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COLECÇÃO MELHORES PRÁTICAS

A Colecção de Melhores Práticas do ONUSIDA

 é uma série de materiais de informação do ONUSIDA que promove a procura de conhecimentos, 
troca experiências e habilita pessoas e parceiros (pessoas vivendo com o VIH/SIDA, comunidades 
afectadas, sociedade civil, governos, o sector privado e organizações internacionais) empenhados 
numa resposta alargada à epidemia de VIH/SIDA e seu impacto;

 permite que se exprima quem trabalha para combater a epidemia e atenuar os seus efeitos;

 fornece informações sobre o que dá resultado em contextos específicos para benefício de quem 
enfrenta desafios semelhantes;

 preeenche uma lacuna em áreas essenciais de política e de programa fornecendo orientação 
técnica e estratégica assim como conhecimentos sobre prevenção, cuidados e atenuação do 
impacto em contextos múltiplos;

 tem por objectivo estimular novas iniciativas para expandir a resposta a nível nacional à epidemia 
de VIH/SIDA; e

 é um esforço entre agências de ONUSIDA em parceria com outras organizações e grupos.

Conheça melhor a Colecção Melhores Práticas e outras publicações do ONUSIDA através de 
www.unaids.org. Os leitores são encorajados a enviar os seus comentários e sugestões ao 
Secretariado de ONUSIDA à atenção do Gestor de Melhores Práticas, ONUSIDA, 20 Avenue Appia, 
1211 Genebra 27, Suíça.

Querer é poder
Heróis de enfermagem e obstetrícia em cuidados a casos de 

VIH/SIDA na África austral

O VIH/SIDA precisa de heróis – e enfermeiras(os) e parteiras(os) precisam de reconhecimento – para 
prestar cuidados e apoio a pessoas vivendo com o VIH/SIDA, suas famílias e comunidades.

Esta publicação fala sobre heróis em enfermagem e obstetrícia em cuidados a casos de VIH/SIDA na 
África austral que, com empenho e engenho invulgares, estão a prestar cuidados de boa qualidade apesar 
de inúmeros obstáculos e restrições. Suportam um grande fardo e sabem o significado da expressão 
“querer é poder”.

O ONUSIDA e a da Rede de Enfermeiras(os) e Parteiras(os) da SADC na Luta contra a SIDA (SANNAM) 
celebram alguns dos muitos milhares de heróis que estão nas primeiras linhas de cuidados e tratamento, 
sentindo muitas vezes tristeza, vergonha e revolta por ter tão pouco a oferecer. Descrevendo o trabalho de 
alguns, a intenção é de pagar tributo a todos os que, contra grandes desvantagens, estão a trabalhar com 
solicitude e empenho, e compartilhar as lições valiosas que aprenderam com a experiência.

Além de ter valor para enfermeiras(os) e parteiras(os), este relatório também se destina a todas as pessoas 
interessadas em melhorar a qualidade de cuidados e apoio a prestar a pessoas vivendo com o VIH/SIDA – 
especialmente as responsáveis pela formação, gestão e supervisão de pessoal de enfermagem e obstetrícia, 
e decisores políticos no âmbito de serviços de cuidados de saúde.




