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Um amor... Um parceiro
   Por: Rayhana Rassool

Em 2006, quando a Comunidade de Desenvolvimento para a África Austral (SADC) identificou a 

concorrência de parceiros múltiplos (MCP) como um vector do HIV na África Austral, introduziu um 

tópico que tem vindo a ser raramente discutido. A questão de se ter parceiros múltiplos ao mesmo 

tempo, num ambiente de fraco uso do preservativo e a circuncisão masculina bastante reduzida, foi o 

que veio a tona mas nunca foi discutido. Embora os sinais fossem evidentes, a questão permaneceu em 

segredo e tacita aceitação pela sociedade.

OneLove foi lançada em Outubro de 2008, para 
quebrar o silêncio que circunda o MCP na região, 
e encoraja a forte discussão sobre a prática de se 
ter mais de um parceiro sexual ao mesmo tempo. 
OneLove procura também consciencializar sobre o 
comportamento sexual positivo entre os homens e 
mulheres. A campanha ajuda homens e mulheres 
a compreenderem o risco de infecções de HIV 
associadas ao facto de se ter parceiros múltiplos 
concorrentes, ou para ser mais claro, mais de um 
parceiro sexual ao mesmo tempo.

MCP é definida como um relacionamento em 
curso com mais de um parceiro íntimo com os quais o 
indivíduo se relaciona por semanas, meses ou mesmo 
por anos. Porque um ou ambos os parceirostem lações 
sexuaiscom outras pessoas, as interacções
criam uma rede de relacionamentos que se um 

deles contrair o HIV, toda a rede pode ficar 
infectada. Este risco é agravado quando um parceiro 
íntimo fora do relacionamento primário também se 
relaciona sexualmente com outras pessoas. O longo 
tempo de relacionamento também faz com que os 
prestativos passam a ser menos usados. 

OneLove espera mudar este comportamento 
relativamente comum, que está a ser reconhecido 
como um factor crítico nos altos níveis de transmissão 
de HIV na África subsariana. Em 2007 a jornalista 
e especialista internacional em HIV, Helen Epstein, 

referiu que manter dois ou mais parceiros sexuais 
equivale a uma “super estrada” para a propagação 
do HIV. Foi realizada uma pesquisa formativa em 
Botswana, Lesoto, Malawi, Moçambique, Namíbia, 
Suazilândia, Tanzânia, Zimbabwe, Zâmbia, e África 
do Sul que formou a base para o desenvolvimento 
da campanha. A pesquisa 
confirmou acreditar, de certo 
modo, a cerca do MCP e 
também revelou algumas 
novas ideias sobre o 
comportamento sexual nesta 
região.

“Se a sua esposa 

descobrir sobre a sua 

aventura amorosa isso 

levará ao divórcio. 

Também depende 

do tipo de trato que 

você tem com o 

seu amor secreto. 

Alguns amores 

secretos não têm respeito 

para com a sua esposa. Elas irão chamar 

atenção e desrespeita-la”

(South Africa Focus Group).

A pesquisa confirmou haver uma serie de praticas 
e valores comuns na região idênticas em todos os 
países. Como respostas, foi desenvolvida uma serie de 
mensagens comuns.
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Em 01 de Dezembro de 2009, a Actualização Epidémica UNAIDS AIDS (2009) mostra uma tendência de 
redução de 8 anos em novas infecções de HIV mais de 15% na África subsariana. A evidência indica que 
todos os esforços na produção e disseminação de informação e consciencialização sobre o HIV foram 
frutíferos, e é uma notícia encorajadora perante os argumentos durante o ano de que o financiamento 
deveria ser removido do HIV e SIDA para o financiar os sistemas de saúde. Solidarizamo-nos com os que 
argumentam que o problema não é que o SIDA seja excessivamente financiado – acreditamos que a 
saúde seja insuficientemente financiada. Apesar da boa noticia, não existe espaço para o relaxamento; o 
número de novas infecções na região continua a superior ao número de pessoas a receber tratamento na 
proporção de dois para um.

Sistema de Saúde Formal e Tradicional – Onde é o 
ponto de encontro?

O nosso artigo News plus cobre uma área 
importante de pesquisa que revela a dimensão da 
população africana que continua a depender de 
curandeiros tradicionais e dos seus medicamentos, 
e as razões pelas quais isso é geralmente o primeiro 
recurso para alguém que esteja doente. Nisto também 
reflecte na questão do insuficiente financiamento dos 
sistemas de saúde formal. Em muitos países da região, 
os centros de saúde formal são poucos e distantes. O 
Zimbabwe tem a melhor infra-estrutura de saúde do 
que os seus vizinhos, mas as pessoas tem que percorrer 
longas distancias, ou apanhar transporte caro para 
chegar a clínica hospital mais próximo. Em contraste, 
os médicos tradicionais locais nãos são longe, ele ou 
ela pode ser mais barato do que usar taxas nas clínicas, 
adicionando o custo de transporte.

A pesquisa revela a fosso entre crenças e acções, 
em indivíduos que procuram secretamente os médicos 
tradicionais, e pessoal de saúde que recomenda não 
oficialmente a procura de médicos tradicionais. Os 
médicos tradicionais entrevistados também mostram-
se muito receosos em revelar o seu conhecimento e 
habilidades para o sistema de saúde formal, temem 
que quando eles provarem ser eficientes as suas 
ervas possam ser roubadas e patenteadas. O sistema 
de saúde formal precisa de encontrar maneira de 
reconhecer e contrariar esse receio, de modo a 
que toda a gente tenha acesso ao bem-estar do 
conhecimento trazido pelos médicos tradicionais, 
e para que as pessoas possam consultar-se com os 
provedores de cuidados de saúde da sua escolha sem 
restrição.

Soluções de custo efectivo necessário, barato 

Continuamos a reportar sobre alguns dos 
resultados da conferência da Sociedade Internacional 
do SIDA realizada em Cape Town, com o resumo 
de uma discussão realçando o valor da profilaxia 
cotrimoxazole por um período prolongado (desde 
que seja 18 meses) – como uma simples, solução de 
custo efectivo. O Dr. Robin Wood, Director do Centro 

de HIV Demond Tuto em Cape Town, também tem 
algumas soluções de custo efectivo e baratas para 
o problema de TB violenta na região. Ele argumenta 
que a TB na África do sul hoje é uma “infecção de 
pressão” e sugere que muitos sul-africanos vivem”num 
mar de TB”. Ele acredita que nada menos do que uma 
grande campanha de saúde pública, idêntica a que 
foi realizada nos então países desenvolvidos quando 
a sua epidemia de TB esteve no pico, iria travar a 
propagação da TB. Outros artigos importantes são 
sobre o grupo sexual minoritário e a recente pesquisa 
desenvolvida pela Save the Children do Reino Unido 
sobre a necessidade dos cuidadores das crianças, 
e sobre outro artigo da pesquisa que mostra que a 
necessidade psicológica dessas crianças é geralmente 
não atendida. Com mais de 11 milhões de órfãos 
na região precisamos de prestar atenção para esse 
crescente problema.  

Nota especial do editor

Realmente gostaríamos de ter a opinião dos 
leitores, se você tiver gostado especialmente de 
uma edição, ou de um artigo, ou se você achar 
que alguma coisa no SAfAIDS NEW influencia 

a sua programação ou trabalho, deixe que 
nós e o autor saibamos disso. Acreditamos 

que desenvolvimentos baseados na evidência 
funcionam melhor. Permita que nos possamos 

provar isso.
Você já leu um bom (mau) livro relacionado a 
questões do HIV ou TB – porque não faz uma 

revisão e manda para nós?

Endereço electrónico: editor@safaids.org.zw

O SIDA não é excessivamente financiado – a saúde é insuficientemente financiada
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Um Amor...

A pesquisa 
confirmou haver 
uma serie de praticas 
e valores comuns 
na região idênticas 
em todos os países. 
Como respostas, foi 
desenvolvida uma 
serie de mensagens 
comuns.

A pesquisa foi perfeita mas era necessário algo 
mais - um nome comunicativo e expressivo para a 
campanha. Esta tarefa não era fácil. Foi constituída 
uma comissão de organização que incluía uma 
pessoana dos países parceiros da região para dirigir 
a campanha e teve a duração de aproximadamente 
duas semanas de apresentação e desenvolvimento 
de ideias e de pesquisa para encontrar o nome certo. 
Foram eventualmente seleccionados três nomes 
pela comissão e testados e cada um dos países com 
o publico alvo. Os três nomes foram apreciados, mas 
foi o OneLove (Comunicar, Proteger, Respeitar) que 
ressoou em todos os dez países. O público apoiou 
completamente o nome e gostou a mensagem positiva 
que ele transmite.

Estas palavras (respeito, protecção, união) se encaixam 
na grande palavra OneLove. OneLove trouxe a união 
(o que significa) se existir amor, você irá proteger e 
respeitar o seu parceiro”. 

(peri-urbano male aged 21-29, Namibia 2028, p12)

Logo que a campanha teve nome todos os seus 
sistemas foram postos em funcionamento e o nome foi 
usado para conduzir a campanha em sete países.

De facto, ela foi formada como resultado de uma 
pesquisa de estudo de dez países no MCP, um dos 
principais impulsionadores da epidemia HIV na África 
austral faz do OneLove o único, ele funciona a nível 
regional e do país com uma sinergia de mensagem 
que atravessam fronteiras. Esta singularidade da 
campanha baseia-se também na dimensão da sua 
cobertura. Esta é a primeira vez que uma campanha 
para o MCP na África austral foi desenvolvida nesta 
escala. Foi concebida para agir através de meios de 
comunicação de massa e mobilização social para 
consciencializar sobre como o MCP contribui para 
perigar o comportamento sexual. Em todos os países 
envolvidos, o OneLove obteve suporte do Conselho 
Nacional de SIDA que deu o seu grande contributo 
para a campanha.

O primeiro encontro regional, em Outubro de 
2008 decorreu na Tanzânia, onde a campanha foi 
lançada com grande cor e luz em Dar es Salaam pela 
parceira Femina HIP e seus parceiros. O objectivo 
principal do OneLove na Tanzânia foi de educar a 

populaça sobre os riscos associados ao MCP, e em 
particular, para realçar o background cultural que é 
geralmente a aceitação da prática do MCP. 

O presidente da Comissão da Tanzânia para o 
SIDA (TACAIDS) Director, Dr Fatima Mrisho, disse que a 
questão de se ter mais de um parceiro sexual é muito 
sensível na Tanzânia e líderes islâmicos, em particular, 
estão a questionar qual é a principal mensagem da 
campanha. Contudo, ela também explicou que em 
Tanzânia, as estatísticas do HIV falam por si, pois 
revelam que muitos casais estão infectados com o 
HIV, mesmo aqueles com união matrimonial de longa 
data. É preocupantemente sabido que as mulheres 
casadas são as mais vulneráveis de contrair a infecção 
de HIV. 

OneLove foi lançado em Lesoto, no inicio de 2009 
onde teve pessoas debatendo e reflectindo sobre os 
seus relacionamentos, e comportamento sexual que 
coloca-os em risco de HIV.

A SINGULARIDADE DA CAMPANHA TAMBÉM 
RECAI NA DIMENSÃO DA SUA COBERTURA. 

ESTA É A PRIMEIRA VEZ QUE UMA 
CAMPANHA DE PREVENÇÃO PARA O MCP 
NA ÁFRICA AUSTRAL FOI DESENVOLVIDA 

NESTA DIMENSÃO.
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Hope Dolo, Director da Phela Dealth and 
Development Comunications, que dirige a campanha em 
Lesoto, disse que a cultura Basotho “permite as pessoas 
terem relações extra matrimoniais - bonyatsi ou poko”. 
Isto acontece no contexto onde é tolerado que o homem 
tenha relações sexuais com outra mulher quando a sua 
mulher estiver a amamentar. Isto é visto como um meio 
para evitar ‘prejudicar’ a criança. Acredita-se que se uma 
mulher a amamentar tiver uma vida sexual activa, o leite 
torna-se impróprio para a criança e a criança terá sintomas 
idênticos aos de mal nutrição. Por isso, a sociedade tolera 
relações extra matrimoniais para salvar a criança destas 
condições.Dolo disse que a campanha em Lesoto tem 
objectivos de quebrar esses mitos culturais e de promover 
parceiros sexuais e relacionamentos que sejam saudáveis 
e seguros.

No encontro da multimédia de Lesoto foi apresentado 
um folheto, que realça questões sobre do género, 
mulheres e o HIV. Alem disso, eles fizeram um panfleto 
detalhando os riscos associados com ao MCP e criaram 
painéis publicitários usando idiomas locais e marcando a 
paisagem do Lesoto, para ter as pessoas a debaterem sobre 
como as suas redes sexuais pode coloca-los em risco.

A campanha OneLove, na África do Sul, foi lançada 
com brilho pela Ministra da Saúde, Barbara Hogan em 
Janeiro de 2009. O objectivo da OneLove na África do Sul 
é de reduzir novas infecções até 10% até 2011. Esta é uma 
estratégia deliberada para integra-la no alvo do governo 
nacional estabelecido pelo Conselho Nacional de SIDA da 
África do Sul (SANAC).

Sue Goldstein, executivo sénior na Soul City, a 
organização que lidera a campanha na África do Sul, disse, 
“precisamos de desafiar os estereotipos do papel social 

do homem e da mulher e de preceitos culturais que 
perpetuam este comportamento inseguro e criar debate 
sobre o que é necessário que seja feito. É realmente 
importante ter se muitos parceiros sexuais, ou – neste 
tempo de HIV – e simplesmente um risco desnecessário? 

A campanha através de meios de comunicação 
de massas na África do sul foi transmitida no horário 
nobre da TV a serie dramática “Soul City” e drama 
radiofónico “Soul City”. Estes são os principais veículos 
de comunicação para se transmitir a mensagem para 
todo as pessoas do país, com um publico alvo se 16 
milhões de Sul-africanos. Mais de um milhão de folhetos 
informativos sobre o MPC form distribuídos e o processo 
foi mais adiante suportado pelo diálogo e discussão 
que ocorreram a nível da comunidade. A questão sob 
discussão inclui, de entre outras, a cultura e o género.

A principal abordagem da campanha OneLove é 
a participação e compartilha de ideias. Também realça 
uma serie de forums de rede social e novos medias tais 
como, partilha de vídeo no site da internete,  You Tube, 
partilha de fotos na galeria Flickr, bem como a pagina 
facebook e Twitter feed.

A página da internet oficial do OneLove (htt://www.
onelovesothernafrica.org) oferece concurso semanal 
e blog para manter os leitores no site. Estando já no 
site, cada um é convidado a comentar sobre os artigos, 
opinar sobre o tema de discussão e votar online.

A Suazilândia lançou a sua campanha em Fevereiro 
de 2009, com as componentes do meio de comunicação 
de massa. O seu alto perfil do evento teve a participação 
do Secretario principal do Gabinete do Primeiro Ministro, 
Npmathemba Hlophe, que referiu o seguinte, “uma 
nação usa estratégias diferentes na sua luta contra o seu 
inimigo. Precisamos de reconhecer que o lançamento 
da campanha OneLovenao não significa que devamos 
abandonar as outras iniciativas de prevenção em curso. 

De facto, a campanha deve ser usada para 
reforçar as nossas intervenções existentes”. Ela 
reiterou que qualquer intervenção nova não deve ser 
moralizada ou censurada, mas deve “continuar a criar 
consciencialização e compreensão sobre as práticas 
sociais, normas e valores que exponham a sociedade 
para a infecção HIV”.

A campanha da Suazilândia é uma colaboração do 
Conselho Nacional do SIDA local (NERCHA), Lusweti e 
outras organizações.

A prevalência do HIV na Zâmbia continua 
inaceitavelmente alta de 14.3% entre os 15 -49 anos 
de idade. As novas pesquisas revelam que esta alta 
prevalência pode, em parte, ser resultado de alta taxa de 
MCP.

Em resposta à alta taxa do HIV, o Conselho Nacional 
do SIDA local, o Ministério da Saúde, Sociedade da 
Comunicação Sanitária (HCP), a sociedade Zambiana 
para a Saúde Familiar (SFH) e o Centro de Programes de 

“QUALQUER NOVA INTERVENÇÃO NÃO DEVE 
SER MORALIZADA OU CENSURADA…”  
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Comunicação da Zâmbia, fizeram parceria para lançar o 
OneLove Kwasila em Junho de 2009.

O objectivo da OneLove Kwasila é de fornecer 
informação sobre o risco colocado pelo MCP bem como 
de criar diálogo sobre questões sociais que fazem com 
que as pessoas decidam em ter mais de um parceiro 
sexual ao mesmo tempo.

O que lidera a intervenção dos médios de 
comunicação é a mini serie TV, produzida localmente, 
chamada’ Club Risk Business’, que realça os riscos do MCP. 
O drama narra a história de três homens protagonistas, 
como eles conduzem as suas redes sexuais e aprendem 
sobre os riscos associados com os seus comportamentos. 
O conceito é baseado no entretenimento e educação ao 
mesmo tempo, e cada episódio combina uma narrativa 
ficcional com mensagens de saúde relevantes. Também 
encoraja as pessoas a pensarem sobre as suas próprias 
vidas e como é que elas põem a sua vida em risco.

O Zimbabwe lançou a sua componente local de 
campanha regional em Junho de 2009. Usando o slogan 
‘Proteger. Respeitar. Unir’, a campanha foi lançada 
em parceria com o Conselho Nacional de SIDA local e 
também pelo Fundo da População da Nações Unidas 
(UNFPA), Ministério da Saúde e Child Welfare, Serviço de 
Disseminação e de Informação de HIV e SIDA da África 
do Sul (SAFAIDS) e dos Serviços de Prevenção do SIDA do 
Zimbabwe. Norteado por acções, a campanha promete 
fornecer informação com base em evidências para o 
público geral sobre questões e riscos sobre o MCP.

Malawi tornou-se o oitavo país a lançar o OneLove 
quando eles entraram na campanha em Outubro de 2009. 
Pakachere, o principal parceiro do Conselho Nacional 
de SIDA no Malawi foi quem liderou trabalhando com 
todos os participantes para consciencializar a cerca do 
MCP. O Director da Pakachere, Simon Sikwese, também 
esteve consciente da necessidade do impacto sobre 
a poderosa crença 
cultural a volta do MCP. 
“A cultura influencia o 
relacionamento amor 
de várias maneiras. 
O mais importante é 
como é que a cultura 
tem vantagem sobre 
o comportamento 
biológico do homem e 
da mulher. Por exemplo, 
existe uma cultura em 
Chikwawa na região 
do sul do Malawi que 
permite que o homem 
tenha uma mulher extra. 
Sem contestação da 
mulher. Outro exemplo 
é a prática conhecida 
como Kulowa kufa 
(entrada a morte). Esta é uma prática onde a mulher é 
forçada a ter sexo com um homem quando ela perde 
o marido ou criança, como um ritual de purificação. A 
crença é que se ela não fizer isso, toda a vila irá sofrer. A 
cultura também permite ao homem não assumir os seus 

actos quando estiver na posição de ‘maldoso’, através de 
diferentes ditos tradicionais”.

Namíbia lançou tarde a sua campanha, neste ano, 
sob a faixa de OnleLove. Já tem um drama radiofónico no 
ar que será transmitido em Lozi durante o inicio de 2010.

Moçambique irá lançar a campanha no próximo ano, 
sob o nome Amores a Mais é Demais, (em associação com 
OneLove).

Esta promoção distintiva combina campanhas 
nacionais com a componente regional. Serão brevemente 
lançados uma serie de produtos regionais inovativos e 
emocionantes.

‘Meet Joe’ a TV usa uma técnica antes nunca 
vista neste país, que converte a metragem da vida em 
animação e aborda questões de redes de sexo de um 
modo novo e claro. A ser distribuído em principais áreas 
fronteiriças e cidades, Mee Joe consciencializa a cerca 
do MCP através de um folheto cómico de leitura fácil. 
O anúncio acompanhando o serviço público da TV é 
surpreendente e divertido para se assistir. Direccionado 
por Donnvan Marsh, uma das figuras topo sul-africana 
e directores comerciais, ‘Meet Joe’  atravessa fronteiras 
e barreiras e apresenta uma imagem de HIV que desafia 
as pessoas a pensar sobre o seu comportamento de uma 
forma inspiradora e interessante.

Em Fevereiro de 2010, para coincidir com o dia de 
são Valentim e semana STD, será transmitida em toda a 
região uma serie de 10 filmes de 10 países. Cada um narra 
uma única história de amor, traição, risco e esperança no 
tempo de HIV. Estas series de filmes relacionados com 
MCP surgem como resultado do sucesso da serie anterior 
de nove filmes com o titulo, ‘UNTOLD: Historias no tempo 
de HIV e SIDA’.

Finalmente, a principal parceria na campanha 
regional OneLove é a African Broadcast Media Partner 
(ABMP). Uma serie de mensagens MCP estão relacionadas 

a sua campanha 
‘Imagine Africa’ que 
actualmente está a 
ser transmitida em 66 
países do continente.

Sendo o epicentro 
mundial, onde mais de 
40% da população vive 
com o HIV, a região da 
África austral precisa 
desesperadamente de 
uma reflexão nova e 
inovador sobre como 
enfrentar esta doença. 
OneLove é uma resposta 
directa da chamada da 
SADC para conduzir o 
MCP a um modo coesivo 
e coordenado na região. 
Este terceiro ano de 

campanha já está a ter um impacto, e 2010 irá observar o 
crescimento da campanha, com nova e emocionante de 
mudança social e a comunicação estará na berlinda   

Para mais informações sobre as organizações 
parcerias, visite o site www.onelovesouthernafrica.org 
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da comunidade a olharem para um amplo número de 
possíveis transmissores. 

Mas acima de todos os passos que possam ter 
um impacto, Dr Wood disse que o inicio mais cedo de 
medicamento antiretroviral é a única segurança para 
reduzir a mortalidade por TB.

Em geral, o Dr. Wood advertiu que os peritos em 
saúde estão muito longe da curva desta epidemia, com 
falta de informação epidemiológica, medicamentos e 
diagnósticos inadequados, fraca infra-estrutura para 
melhorar a prevenção e tratamento.

“Nós esperamos (paciente) até ter a doença e, 
depois fazemos gestão do caso”, disse ele. Referiu 
que, há anos atrás, a OMS e o governo da África do Sul 
declararam a TB uma emergência em África, e exigiram 
medidas extraordinária. 

Dr. Wood esteve em Washington para uma serie 
de fórum de politicas, reuniões Capitol Hill, sessões 
comunitárias entrevistas de impressa organizadas pela 
Infectious Diseses Society da América (DAS)/HIV  Centro 
Medecine Association (HIVMA) para Politica de Saúde 
Mundial. A sua visita é parte dos esforços da Global 
Center para fazer com que a voz dos médicos dos países 
em desenvolvimento seja ouvida nos debates da política 
americana. O Centro para a Politica de Saúde Mundial foi 
criado em 2008, para promover uma resposta robusta 
para as epidemias duplas TB e HIV.

A TB é a causa mais comum de morte em 
pessoas vivendo com a HIV na África Subsaariana. 
Enquanto pessoas com sistemas imune forte podem 
frequentemente conter a bateria TB, os que tem sistemas 
imune fraco são os mais prováveis de desenvolver a 
doença TB activa. Isto também significa que eles são 
mais susceptíveis de contribuir para futuras propagações 
do TB. TB e HIV juntos são uma combinação mortal: o 
HIV enfraquece a habilidade de lutar conta o TB, e a TB 
acelera a progressão do HIV para o SIDA. É por estas 
razões que o Dr. Wood recomenda uma cobertura ampla 
de ARV, pois este terá um duplo efeito na redução da 
incidência da TB (e mortes), e também a redução da 
transmissão do HIV

Http://sciencespeak.wordpress.com/ (lançado: 28 set 

2009 06:12 PM PDT)

6

DOTS não são suficientes 
quando se trata de TB na 
África do Sul

O Dr. Robin Wood, Director do Centro de HIV 
Demond Tuto em Cape Town, tem muitos slides 
chocantes para amostrar o problema astronómico da 
tuberculose (TB) na África do Sul – a partir de fotos de 
bairro de lata desesperadamente pobre e superlotado no 
Cabo Ocidental a gráficos que documentam as intensas 
taxas de co-confecção HIV/TB neste país nativo. 

 Mas existe uma imagem que chega ao ponto 
central de um problema que causa perplexidade nesta 
epidemia: uma foto de uma porta da clínica de TB afixada 
com prémios de boa implementação da estratégia DOTS, 
ou tratamento directamente observado, curto curso. 
Justaposto a isso é um gráfico mostrando crescimento 
exponencial nas taxas de TB nas clínicas da comunidade.

Porque é que existem falhas no controle do TB na 
África do Sul? Questiona o Dr. Wood, um cientista físico 
de grande renome que tem estado a liderar o tratamento 
de HIV e SIDA, pesquisa e prevenção por duas décadas 
e fez recentemente a pesquisa cutting edge sobre a 
intersecção mortal entre o HIV e a TB na África do Sul. 

Obviamente não é a falha na implementação do 
DOTS, uma estratégia no centro de muitos programas 
de controlo de TB nos países em desenvolvimento. Ao 
contrário, Dr. Wood sugeriu num briefing com o pessoal 
do USAID em Washignton, que é uma super confiança 
no DOTS em locais onde a transmissão é uma “infecção 
de pressão “ sendo transmitida quase a taxas sem 
precedentes. Ele disse que hoje a situação na África do 
Sul é similar ao que aconteceu na Nova York em 1840, 
quando os imigrantes da Irlanda com pouca imunidade 
natural TB vieram aos Estados Unidos, e a epidemia 
espalhou-se com a velocidade do relâmpago.

“Se você vive num mar de TB” como muitos sul-
africanos vivem, DOTS é simplesmente insuficiente para 
controlar a doença”. Dr. Wood disse. Então o que é que é 
necessário? Dr. Wood não está a chamar para nada radical. 
Boa ventilação, para os iniciantes, em cabanas e outros 
edifícios onde a TB é actualmente transmitida em altas 
taxas chocantes. Passo simples, como acrescentar uma 
janela e ventoinha para essas casas pequenas, igrejas e 
outros locais onde muitos pobres sul-africanos vivem e se 
misturam, pode fazer uma enorme diferença. 

Ele disse que a outra mudança vital seria a de se 
afastar de tratamento baseado na clínica para cuidados 
da comunidade, e de lançar uma campanha de saúde 
pública agressiva, como aconteceu nos Estados Unidos 
e na Europa quando a TB assolou estes países. Dr Wood 
também sugeriu que quando os trabalhadores de saúde 
fazem a sua fiscalização e verificação, eles precisam de 
redefinir o termo ”família”que está actualmente a ser 
visto num prisma Ocidental, como aqueles que vivem no 
mesmo domicílio. A sua pesquisa, por contraste, revela 
que “esta é uma rede de trabalho social circundante” que 
está a conduzir a TB, que deveria instigar os trabalhadores 

“PRECISAMOS DE DISTANCIARMO-NOS 
DO TRATAMENTO NAS CLÍNICAS PARA 

OS CUIDADOS COMUNITÁRIOS E LANÇAR 
UMA CAMPANHA AGRESSIVA DE SAÚDE 

PÚBLICA CONTRA TB”
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A profilaxia Contromaxazole Reduz a Mortalidade em 
Pacientes a Iniciarem a Terapia Antiretroviral
A profilaxia Contrimaxazole tem sido recomendada para pacientes com infecção HIV pelo 

Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/SIDA e a OMS desde 2000 (Organização 

Mundial de Saúde. Directrizes sobre a profilaxia Contrimaxazole para infecções relacionadas 

ao HIV entre crianças, adolescentes e adultos).

Estudos anteriores revelaram que a profilaxia 
cotrimazaxole reduz a mortalidade e a morbilidade 
da malária sobre um período de seguimento de 12 
meses Watera C, Todd J, Muwonge R, et al. A fiabilidade 
e eficácia da profilaxia cotrimoxazole para adultos 
infectados por HIV frequentando a clínica de HIV/SIDA 
em Uganda. J Acquir Immune Defic Syndr.2006; 42:373-
378. Mas os dados sobre o impacto de um período longo 
são limitados. 

Na reunião de Cape Town, a apresentação do teste 
DART pesquisou a impacto da profilaxia cotrimaxazole 
em muitos pacientes imune reprimidos a iniciarem o 
HAART. GillsCF, Ford D, Walker AS e outros. O impacto da 
profilaxia cotrimaxazole diária em muitos adultos imune 
reprimidos em África começou na combinação do ART 
no teste DART. O programa e abstracto da 5 Conferencia 
Internacional AIDS Society sobre a patogenia do HIV, 
Tratamento e Prevenção: Julho 19-22, 2009; Cape Town, 
Africa do Sul. Abstracto MOPEB020.

O teste DART incluiu uma analise sobre um tipo 
de anti-retrovirais (3,179 fornecendo 11,233 pacientes 
anuais para acompanhamento) o cotrimoxezole foi 
fornecido na descrição do clínico e 60% de pacientes 
do estudo receberam a profilaxia no inicio do HAART, 
enquanto mais de 27% recebeu cotrimoxezole depois do 
inicio do HAART.

Durante o período do estudo 293 pacientes 
morrerem, 85 mortes (29%) ocorreram nas primeiras 12 
semanas de terapia anti-rectroviral. Contudo, a profilaxia 
cotrimaxozole reduziu no geral a metade a mortalidade 
nas primeiras 12 semanas do HAART e os seus benefícios 
foram sustentados durante 72 semanas de tratamento. 
A profilaxia cotrimaxozole também reduziu os episódios 
da malária entre o subgrupo dos pacientes ugandeses. 

A análise não foi uma comparação aleatória e por 
isso são necessários mais estudos formais robustos 
para controlar o impacto de possíveis receitas parciais 
neste estudo. A estratégia para receitar o cotrimaxozole 
foi determinada por cada centro de estudo, devido 
ao grau de variabilidade no tempo de iniciação e de 
descontinuação. Contudo, o estudo foi excepcional 
porque avaliou pacientes que já estavam a fazer a terapia 
anti-rectroviral no momento que deviam ser iniciantes 
do cotrimaxozole. Testes recentes foram conduzidos 
antes de difundir o uso da terapia anti-retoviral. No 
mundo desenvolvido a profilaxia cotrimoxozole é 

descontinuada logo que o paciente CD4+ cell tiver 
mantido mais do que 200 cells/mm3 por mais de 3 
meses4. A falta de acesso para o acompanhamento do 
CD4+cell em contextos de recursos limitados previne-os 
de adoptar uma estratégia similar e como resultado tem 
estado um pouco claro o tempo que a profilaxia deve ser 
mantida. 

NÃO APENAS REDUZIU AO MEIO O 
NÚMERO DE MORTES POR DOENÇA, ERA 
ESPERADO QUE PREVENISSE INFECÇÕES 

POR BACTÉRIA E MALÁRIA, MAS TAMBÉM 
REDUZIU AO MEIO MORTES POR OUTRAS 
CAUSAS NAS PRIMEIRAS 72 SEMANAS.
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A PROFILAXIA COTRIMOXAZOLE 
REDUZIU APROXIMADAMENTE 

AO MEIO O NUMERO DE MORTES 
- INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA- 
ENTRE PACIENTES COM CD4+CELL 

ACIMA OU ABAIXO DE 200 CELLS/MM3 
NAS SUAS PRIMEIRAS 72 SEMANAS DE 

TERAPIA ANTIRETROVIRAL.

A descoberta de que o cotrimoxazole reduziu a 
mortalidade independentemente da causa de morte 
é um resultado exploratório bastante importante 
e esses resultados devem ser posteriormente 
investigados em estudos estabelecidos para observar 
o uso do cotrimoxazole num contexto específico de 
uso da terapia antiretroviral nos países em vias de 
desenvolvimento.

Questões de concepção neste estudo que possam 
ter sido levantados sobre a parcialidade na análise 
inclui a possibilidade que as pessoas que aderem 
a profilaxia cotrimoxazole eram mais saudáveis 
conscientes e talvez por isso também aderiram melhor 
a sua terapia antiretoviral e para outras modalidades 
de vida saudável, em comparação com os que não 

estavam a ser administrados o cotramoxazole. Alguns 
pacientes podem ter questionado se precisavam 
continuar com a profilaxia por um longo período, mas 
como essas questões não faziam parte do design do 
estudo inicial, não foram explorados nesta análise.

Dr. Kariba, que trabalha em Kampala, 
Uganda, explicou que no seu centro, a profilaxia 
do cotrimaxazole é administrada rotinamente a 
pacientes que iniciam a terapia antiretroviral com 
baixo CD4+cell (no momento, menos que 250 cells/
mm3). A falta de facilidades de fazer controlo de 
rotina do CD4+ cell para tomar decisão sobre quando 
parar a profilaxia cria dificuldades e o cotrimoxazole 
é geralmente continuado por pelo menos 6 meses, 
se o paciente continuar a melhorar e não existirem 
infecções oportunas então o cotrimoxazole pode 
ser descontinuado se o clínico estiver confiante de 
que o impacto do HAART na reconstituição imune é 
suficiente para ser capaz de parar com a profilaxia.

Alguns pacientes melhoram clinicamente, embora 
o seu CD4+ cell permaneça muito baixo, nesses 
indivíduos não seria prudente parar a profilaxia. 
Contudo, este subconjunto de indivíduos não pode ser 
identificados sem o controle rotineiro CD4+ cell.

Devido aos resultados e limitações do estudo, 
para médicos praticantes em contexto de recursos 
limitados onde um paciente este a sair-se bem com 
a terapia antiretroviral, o Dr. Hakim recomenda a 
descontinuação do cotrimoxazole a 72 semanas. O 
Dr Kariba concorda com isso e referiu que a prática 
é geralmente de descontinuar a profilaxia depois de 
um período de 6 meses, assumindo que o paciente 
tenha estabilizado. Este estudo fornece evidência do 
benefício contínuo para 72 semanas de profilaxia.

Dr. Kariba também sugeriu que seria útil que 
um estudo formal controlado, sobre esta questão 
fosse conduzido, pois também é possível que 72 
semanas sejam longas do que o necessário. Este 
é um assunto importante em termos de redução 
do custo do tratamento. Se os dados suportarem 
a descontinuidade da profilaxia do cotrimoxazole 
antes de 72 semanas, isso iria reduzir o custo da 
implementação de programas de tratamento.

Este artigo é um resumo de uma discussão entre Elly 

Katabira, MD: James G. Hakim, MBChB, MMed, MSc e 

FRCP: maurp Schechter, MD, PhD disponive on line por 

ClinicalOptions.com.

 A discussão completa pode ser vista no 

http://mmm.clinicloptions.com/HIV/Conference%20

Coverage/Cape%20Town%202009/Tracks/Contrained/

Resource_Constraines/Pages%203.aspx

1.  World Health Organization. Guidelines on co-trimoxazole prophylaxis for HIV-related infections 

among children, adolescents and adults. Recommendations for a public health approach. 

Available at: http://www.who.int/hiv/pub/paediatric/ctx/ en/index.html. Accessed August 21, 

2009.

2.  Watera C, Todd J, Muwonge R, et al. Feasibility and effectiveness of cotrimoxazole prophylaxis 

for HIV-1-infected adults attending an HIV/AIDS clinic in Uganda. J Acquir Immune Defic Syndr. 

2006;42:373-378.

3.  Gilks CF, Ford D, Walker AS, et al. Impact of daily cotrimoxazole prophylaxis in severely 

immunosuppressed adults in Africa started on combination ART in the DART trial. Program and 

abstracts of the 5th International AIDS Society Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and 

Prevention; July 19-22, 2009; Cape Town, South Africa. Abstract MOPEB020.

4.  Centers for Disease Control and Prevention, National Institutes of Health, the HIV Medicine 

Association of the Infectious Diseases Society of America. Guidelines for prevention and 

treatment of opportunistic infections in HIV-Infected adults and adolescents. 

 Available at: http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr5804.pdf . Accessed September 29, 2009.

 Recommendations for a public health approach. Available at: http://www.who.int/hiv/pub/

paediatric/ctx/en/ index.html. Accessed August 21, 2009.
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HIV e o Capital Humano: 
Reduzindo Ameaças, 

garantindo Economias 
Sustentáveis 

Por: Grace Eshiet

Com o potencial ilimitado de seres humanos, o 
capital humano é importante nas nossas sociedades. 
Isto informa a preferência actual para o conhecimento 
baseado do que para o desenvolvimento baseado em 
recurso, especialmente como a iniciativa humana pode 
criar recursos do nada, enquanto recursos abundantes 
sem recursos humanos permanecem inexplorados.

Alem desta perspectiva de produção, a força 
de trabalho garante a defesa e a continuidade 
de uma nação como uma sociedade, bem como 
a sua renovação constante. Esta é a razão do 
contracto social, o papel do governo é de criar um 
ambiente que permite o desenvolvimento humano 
prosperar, produzir o seu potencial para o sustento 
e desenvolvimento da sua sociedade. Contudo, 
o indivíduo permanece frágil devido a várias 
ameaças que o circundam. Directamente ligado ao 
capital humano é o bem-estar próprio do homem, 
influenciado por muitos factores que impactam sobre 

a ampla sociedade. Isto leva-nos a questão do HIV, 
que pode tornar-se rapidamente um dos maiores 
desafios dos tempos modernos.

Em 2008, cerca de 1.9 milhões de pessoas 
foram novamente infectadas pelo HIV no mundo, 
perfazendo um número total de 32.9 milhões de 
infectados. Destes, 22 milhões reside na África 
subsariana. Sessenta e sete por cento destes eram 
adultos e nesse mesmo ano, 75% de todas as mortes 
devido o HIV foram também registadas na região, 
deixando para trás 11.4 milhões de órfãos. Na Nigéria 
nesse mesmo ano, estimou-se que 26 milhões de 
pessoas estavam a viver com o HIV e 301 % destes são 
adultos entre a idade de 15 e 49. Cerca de 170,000 
mortes devido ao SIDA foram registadas durante este 
período. Considerando a vasta população da Nigéria 
de 140,003.542 milhões, de acordo com o ultimo 
censo em 2006, estas taxas são relativamente baixas 
quando comparadas com a dos outros países na 

O HIV NÃO É APENAS UMA EDIÇÃO 
DE SAÚDE, MAS SOCIAL, POLÍTICO E 

ECONÔMICO, PORQUE AFETA A PARTE 
A MAIS PRODUTIVA DA POPULAÇÃO 

EM SUA PRIMA ECONÔMICA.



10 VOLUME 15 - PUBLICAÇÃO 3  200910

“

África subsariana. O HIV não é apenas uma questão de 
saúde, mas é uma questão social, política e económica, 
porque afecta a parte mais produtiva da população na 
sua principal economia. Os que morreram deixam para 
trás uma força de trabalho empobrecida, inexperiente 
e comunidades fracturadas. Alem de que, aspectos 
multiculturais de África, sociedades religiosas e 
linguísticas foram identificadas como impedimentos 
para prevenir a propagação do vírus,

Outros factores que impedem a prevenção e 
tornam a transmissão do HIV muito mais fácil incluem 
a ignorância, população enorme e amplamente 
dispersa; cultura de silêncio em relação a sexualidade 
e o fraco poder atribuído a mulheres que faz a 
negociação de sexo seguro com parceiros impossíveis; 
desconhecimento do impacto da doença, níveis 
baixos de literacia bem como inibições culturais e 
tradicionais, tais como práticas de rede sexual como 
poligamia, pobreza, desastres naturais e o impacto 
de conflitos violentos a ombrear com a informação 
inadequada sobre o HIV e a alta prevalência de 
infecções transmissíveis sexualmente que aumenta 
a transmissão do vírus; acrescentando o alto nível de 
estigma e descriminação, fraco uso do preservativo e 
serviços de saúde empobrecidos.

seu emprego, colocando-as deste modo sem recursos 
para receber tratamento necessário para sustenta-las. 
Isto é combinado com o trauma enfrentado em casa, 
tornando-as mais vulneravas. Muitos recursos para 
actividades sexuais perigosas sejam como meio de 
sobrevivência ou como um mecanismo para lidar com 
o stress conduzindo a propagação do vírus.  

 A força de trabalho é o motor que conduz 
qualquer economia e facilita todos os outros 
factores da economia. Assim é fundamental elevar 
a sensibilização nos locais de trabalho de modo 
a resolver efectivamente qualquer ameaça que 
possa surgir para a força de trabalho. Por isso, o 
desenvolvimento e a implementação de políticas de 
HIV e SIDA e programas no local de trabalho tornou-
se imperativo para lidar com a epidemia no ambiente 
de trabalho, isto cria sensibilização e permite ao 
pessoal das organizações a contribuírem activamente 
para os reforços locais, nacionais e internacionais 
na prevenção e controle do HIV. Tendo uma politica 
prepara aos funcionários a lidarem com o custo 
efectivo e responsável do HIV; isso permite com 
que a organização prepare e resolva efectivamente 
qualquer eventualidade em relação a doença e garanta 
a protecção dos direitos dos membros infectados e 
afectados no trabalho, bem como a segurança do seu 
emprego e direitos.

Concluindo, o HIV não é apenas uma questão 
de saúde mas politica, de desenvolvimento e do 
local de trabalho que requer esforços concretos 
para enfrentar. Responder e gerir o HIV no local de 
trabalho através de políticas e de programas resulta 
nos seguintes benefícios:

 Contribui imensamente na redução do 
 estigma e discriminação

 Encoraja a testagem, que é o primeiro passo 
 para a prevenção

 Dá esperança para os infectados e afectados
 Restaura a confiança para o membro infectado 

 no local de trabalho
 Permite ao indivíduo trabalhar e viver mais 

 tempo e feliz do que contava 
 Reflecte a sensibilidade toda a organização 

 para o vírus
 Minimiza os efeitos económicos da doença, 

 que em alguns países africanos resultou em 
 perdas maiores que 7% do PIB anual da nação

Como procuramos melhorar os ganhos feitos 
na redução de novas infecções, os locais de trabalho 
oferecem uma oportunidade de ouro para orientar as 
pessoas num local onde eles gastam maior parte do 
seu tempo.

 Não vamos perder esta oportunidade.
Grace Esshiet é coordenadora da West African 

Network para a edificação da paz -Nigéria (WANEP 
Nigéria)

Na nossa sociedade, o local de trabalho é também 
afectado por todos estes factores. Discriminação 
contra pessoas vivendo com HIV (PLHIV) tem vindo 
a ser perpetuado através de práticas tais como teste 
HIV como um requisito na candidatura de emprego, 
demissão por ser HIV activo e recusa a benefícios que 
advêm do emprego. A crescente população PLHIV 
dentro da força de trabalho e a consequente doença 
prolongado do funcionário, absentismo e impactos de 
morte sobre produtividade, benefícios do funcionário, 
higiene e segurança laboral, bem como sobre os 
custos de produção e a moral da força de trabalho. 

O HIV activamente gere pobreza visto que os 
trabalhadores despedidos e as suas famílias perdem 
a sua fonte de rendimento e podem ser deixados 
sem nenhuma opção de sobrevivência. Mulheres 
vivendo com o HIV são mais prováveis de sofrerem 
o estigma e discriminação no seu ambiente de 
trabalho e também são mais prováveis de perder o 

 A FORÇA DE TRABALHO É O MOTOR 
QUE PROPULSIONA QUALQUER ECONOMIA 

E FACILITA TODOS OUTROS FACTORES DA 
ECONOMIA. É FUNDAMENTAL ELABORAR 

ESTRATÉGIAS PARA AUMENTAR A 
CONSCIENCIALIZAÇÃO NO LOCAL DE 

TRABALHO PARA PODER ABORDAR DE UMA 
MANEIRA EFECTIVA QUALQUER AMEAÇA 

QUE POSSA SURGIR PARA A FORÇA DE 
TRABALHO.
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Alcançando as Minorias 
Sexuais: Importância da 

Parceria
Por Andy Seale

Focando a sexualidade e na diversidade do 
género, e em particular direccionando para a 
vulnerabilidade acentuada para o HIV entre grupos 
de minoria sexual, é parte importante da abordagem 
estratégica para o género no Fundo Global lutar contra 
o SIDA, Tuberculosa e Malária.

Em Maio do corrente ano, o Conselho do Global 
Fund acordou uma estratégia de orientação sexual e 
identidades do género (SOGI) que requer que o país 
e parceiros de implementação regional demonstrem 
melhor como irão gerir a diversidade do género e a 
orientação sexual nos seus processos, propostas e 
programas.

A estratégia SODGI foi informada pelo processo 
de consulta durante o ano, com uma serie de consultas 
feitas por peritos, representantes da comunidade e 
outros participantes durante todo o 2008, em Genebra, 
Kathmandu, Cidade do México e Dakar, com opinião 
adicional solicitado por peritos de outras regiões.

A estratégia marca um importante marco miliário 
para o Global Fund – uma parceria multilateral de 
financiamento entre governos, sociedade civil, sector 
privado e comunidades afectadas- foi estabelecida 
em 2002. Desde o inicio, o Global Fund realçou que 
era um ‘instrumento financeiro, não uma entidade 
implementadora,’ que conta com parceiros técnicos 
e de implementação para garantir a qualidade e 
eficiência na programação que suporta. O documento 
da estrutura do Global Fund refere claramente que 
irá basear o seu trabalho em programas que reflictam 
propriedade nacional e respeitar a formulação 
conduzida pelo país e processos de implementação’.

A sua abordagem é claramente baseada na acção 
de garantir que a programação é conduzida pelo país, 
baseado em evidências, em direitos, no desempenho e 
realizada no espírito do tipo de parceria multissectorial 
típica dos seus processos fundamentais, estruturas 
de governação e de gestão. O Global Fund promove 
vigorosamente um modelo ‘conduzido pela demanda’ 
com ênfase sobre a importância da determinação das 
necessidades de financiamento e prioridades a nível 
nacional. Ao mesmo tempo, o Global Fund compreende 
que isso pode influênciar significativa para garantir 
que os mais vulneráveis a infecção e principalmente na 
necessidade de serviços são signitivamente incluídos 
nos processos do país - for exemplo, por insistir que 
representantes de comunidades infectadas e afectadas 
estejam presentes no Country Co-ordinating Mechanisms 
(CCM), que actua como órgão principal na tomada de 
decisão nacional para as propostas e programas do 
Global Fund.

Nos recentes anos, a parceria Global Fund 
reconheceu que esta abordagem precisa de mais 
amplificação e clarificação de modo a operar 
melhor para todas as comunidades afectadas, e 
para garantir acesso apropriado para os processos, 
tomada de decisão e recursos. Os desafios no terreno 
são geralmente unidos ao poder, representação, 
marginalização e capacidade.

No que concerne ao HIV um número de 
população chave incluindo homens que fazem 
sexo com homens, pessoas trans género, outros 
grupos de minoria sexual e trabalhadores de sexo, 
são desproporcionalmente afectadas ou infectadas, 
e geralmente enfrentam desafios consideráveis 
em aceder a serviços de saúde e outros serviços. A 
marginalização, e em alguns casos criminalização, 
de pessoas devido a sua orientação sexual ou 
identidade do género compromete seriamente a 
sua capacidade de negociar a saúde e a serviços de 
saúde. O MSM, pessoas trans-genero e trabalhadoras 
de sexo enfrentam sérios desafios a aceder recursos 
Global Fund, apesar esforços consideráveis por 
parte do Conselho do Global Fund, do Secretariado 
e de parceiros. Mesmo quando o Glabal Fund ceda 
financiamento para a vulnerabilidade do HIV nessas 
comunidades, os fundos não são necessariamente 
atribuídos para intervenções apropriadas, e o seu 
impacto é geralmente limitado devido a crónica 
escassez de um ambiente de apoio pensionista, com 
pouco, ou nenhum serviço alvo relacionado a saúde 
e direitos, e o menosprezo continuo dos direitos 
humanos.

Claramente, a chave para o sucesso para as 
questões do género e da diversidade sexual versa-se 
sobre a capacidade de um modelo de parceria robusta 
para executar no terreno. Para que isto aconteça é 
necessário que exista entendimento comum sobre 
‘propriedade do país’ como um conceito que requer 
esforços consideráveis para segurar o envolvimento 
de multi-participantes apropriados – não apenas 
apoio de alto nível político ou do governo. É colocada 
mais ênfase sobre o CCM multi-sectorial como uma 
estrutura, suportada por parceiros técnicos, para 
apoiar a execução sobre este cometimento para o 
multi-sectorialismo. Certamente que os primeiros 
dois pontos de acção da estratégia SOGI descrevem 

VÁRIAS POPULAÇÕES CHAVE, INCLUINDO 
HOMENS QUE MANTÉM RELAÇÕES SEXUAIS 

COM HOMENS, PESSOAS TRANSEXUAIS E 
OUTROS GRUPOS MINORITÁRIOS SEXUAIS E 
TRABALHADORES DE SEXO SÃO AFECTADAS 

OU INFECTADAS DE UMA MANEIRA 
DISPROPORCIONAL PELO HIV E MUITAS 
VEZES ENFRENTAM GRANDES DESAFIOS 

EM TERMOS DE ACESSO AOS CUIDADOS DE 
SAÚDE E OUTROS SERVIÇOS.
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como fortificar a CCM, de modo a efectivar programação 
mais efectiva direccionada ao HIV, orientação sexual e 
diversidade do género.

Outros pontos focam sobre:
 Melhoramento das    

 directrizes para    
 propostas submetidas ao  
 Global Fund;

 Reforçar a competência do 
Painel de Revisão Técnica 
independente, que revê 
as propostassubmetidas 
e faz recomendações ao 
Secretariado sobre se 
deve ou não financia-los, como garantir que 
o controle, avaliação e a informação esteja 
melhorada e aumentar a concentração na 
programação para as minorias sexuais;

 Como mobilizar e aproveitar as associações de 
estratégicas e de apoio;

 O uso de advocacia, comunicação e liderança 
para promover os valores, princípios e 
expectativas do Global Fund nesta área; e 
finalmente

 Fortificar a capacidade do Secretariado para 
encorajar e suportar a programação mais 
eficiente

Todas estas acções sugerem que sem este nível 
adicional de suporte o modelo fundamental da Global 
Fund de dirigir o país, baseado na evidência, no direito, 
no desempenho e parceria não irá necessariamente 
apresentar resultados ideias para as menoridades 
sexuais. Mais adiante, o Secretariado do Global Fund 
terá que garantir que esses princípios estejam a ser 
respeitados, reconhecendo também que o progresso 
será obtido rapidamente em alguns contextos do 
que em outros. Também terá que garantir que os 
esforços suportados pelo Secretariado para melhorar a 
capacidade técnica e perícia são mantidos distintos e 
separados da implementação de programas suportados 
e do desenvolvimento propostos, com parceiros 
debatendo sobre um papel melhorado no país.

A estratégia SOGI posiciona a parceria Global 
Fund como única na sua capacidade de catalisar 
a propriedade do nível do país em programação 
para grupos de minoria sexual. A estratégia mostra 
claramente que assuntos, particularmente, sobre o 
acesso, são desafios a longo termo que não irão ser 
resolvidos de um dia para o outro e será necessário 
resolve-los com combinações de uma serie de parceiros 
no país. Os processos da estratégia em que são 
recomendadas acções que podem ser implementadas 

intenção e respeitante a vários contextos em que o 
Global Fund opera’.

A estratégia SOGI complementa a Estratégia de 
Igualdade do Género – com os dois documentos que 
se entendem serem componentes da única abordagem 

Global Fund para o género.
 Assim, estes dois documentos são 

coerentes e fortalecem-se mutuamente 
na sua estrutura e conteúdo, com a sua 
implementação feita pelo trabalho de 
dois consultores seniores empregados 
para trabalhar junto do Secretariado, 
sobre a implementação da estratégia 
do género com participantes internos 
e externos. O principal foco é catalisar 

a forte programação do país ao em vez de determinar 
o que deve ser feito. Até ao momento, o Global Fund 
tomou várias medidas de acção relacionadas ao SOGI, 
tais como modificar as directrizes do CCM e propostas 
para incluir referências para a principal população 
afectada, e financiar propostas multi regionais 
qualificadas, fornecendo deste modo, uma potencial 
linha para programas que alcancem o MSM, pessoas 
trans género e trabalhadores do sexo em países onde 
os governos locais e nacionais não se encontram 
capazes de agir. Essas acções são um inicio mas existe 
muito mais a ser feito. Trabalhar nestas áreas é difícil e 
por vezes controverso em muitas partes do mundo, sem 
uma única abordagem apropriada para cada situação.

Mapeando um trajecto, os parceiros precisam de 
encarar a Global Fund como uma iniciativa parceria 
multi-sectorial dinâmica - em outras palavras, uma 
iniciativa mais ampla que o seu Secretariado baseado 
em Geneva. O Glabal Fund oferece considerável 
potencial para a abertura de espaços para a 
participação na tomada de decisão a nível do país 
por trabalhadores do sexo, indivíduos LGBTI e o MSM, 
recursos elevados para serviços de HIV que vão de 
encontro com as suas necessidades, e para quebre 
alguns tabus por volta do financiamento de programas 
de HIV que lidam com questões controversas de 
sexualidade. É responsabilidade de todos os parceiros 
criar um ambiente onde os trabalhadores do sexo, 
indivíduos LGBTI e MSM possam receber os benefícios 
que o Global Fund. Existe uma necessidade de cuidado 
durante a implementação de modo a garantir uma 
abordagem ‘ não ofensiva’ para que as comunidades, 
particularmente em países com criminalização, sejam 
capazes de se envolver em qualquer novo espaço com 
segurança.

Os desafios requerem sensibilidade para diferentes 
contextos nacionais e regionais e a necessidade de 
resistir a tentativas para impor ‘um tamanho serve para 
todas as abordagens’ desenvolvidas a nível global. 
Cada contexto será diferente e exige um nível diferente 
e envolvimento e de abordagem, com expectativas 
consideráveis sobre a resposta proactiva e construtiva 
do governo receptor, e melhorar o cometimento dos 
parceiros nacionais para trabalhar com grupos de 
minoria sexual nos seus países.

Andy Seale Consultor sénior para o Genero e 
Diversidade Sexual no Global Fund.

A estratégia SOGI está disponível no site http://www.
theglobalfund.org/documents/publications/other/SOGI/
SOGI_strategy.pdf

A PRINCIPAL FOCALIZAÇÃO 
É CATALIZAR PROGRAMAS 
NACIONAIS IMPORTANTES 
E NÃO PRESCREVER O QUE 

PRECISA DE SER FEITO.
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É IMPORTANTE ASSEGURAR UMA ABORDAGEM 
SEM PREJUDICAR PARA QUE AS COMUNIDADES, 

PARTICULARMENTE NOS PAÍSES COM CRIMINALIZAÇÃO, 
SEJAM CAPAZES DE EMPENHAR-SE EM QUALQUER 

ESPAÇO NOVO DE UMA MANEIRA SEGURA.

É IMPORTANTE ASSEGURAR UMA ABORDAGEM
SEM PREJUDICAR PARA QUE AS COMUNIDADES, 

PARTICULARMENTE NOS PAÍSES COM CRIMINALIZAÇÃO,
SEJAM CAPAZES DE EMPENHAR-SE EM QUALQUER 

ESPAÇO NOVO DE UMA MANEIRA SEGURA.
de modo que sejam gradualmente, cuidadosamente 
estabelecidas sobre esforços actuais positivos e boa
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Resumo

O documento apresenta as descobertas de um estudo 
que visava investigar o papel dos médicos tradicionais na 
resposta ao HIV. O estudo foi feito na cidade de Kariba, 
Zimbabwe e utilizou técnicas quantitativas e qualitativas. 
Dos 80 inquiridos, 80% tinha conhecimento sobre o HIV 
e SIDA. Os médicos tradicionais afirmaram ser capazes de 
curar o HIV e infecções oportunistas. Eles recomendaram 
intercessões formais como educação de pares, distribuição 
de preservativos e programas de terapia com antiretrovirais. 
68% dos 80 inquiridos disseram que os médicos tradicionais 
não são tratados de forma igual pelos outros profissionais 
de medicina. Médicos tradicionais cobram entre 2-13 USD 
para o tratamento, o que foi considerado ser barato ou justo 
pelos doentes. O número máximo de clientes por semana 
ronda dos 3-50. 56 Inquiridos tinham procurado um médico 
tradicional para uma ajuda. De entre aqueles que tinham 
procurado um médico tradicional, 51% melhoraram, 23% 
disseram que a sua condição não tinha mudado, 21% foram 
completamente curados e 5% deteriorados. Os doentes 
indicaram uma série de instrumentos usados e as lâminas 
eram as mais usadas. Os médicos tradicionais e o sistema 
de medicina moderna não trabalham em conjunto com 
instituições, embora algumas atitudes individuais estejam 
a mudar. Os médicos tradicionais querem ser integrados 
no sistema da medicina moderna sem desistir da essência 
das suas práticas. Em suma, a integração de médicos 
tradicionais (MTs) vai permitir que outros se beneficiem das 
suas importantes ervas e terapias, enquanto se oferece uma 
oportunidade para desencorajar e parar com práticas que 
podem exacerbar a expansão do HIV.

Palavras-chaves: medicina tradicional, terapia com ervas, HIV e SIDA
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Uma Análise sobre as contribuições feitas por médicos 
tradicionais na prevenção e controlo da epidemia do HIV 

no distrito de Kariba

Introdução
A África Subsaariana é a pior região afectada pelo HIV-SIDA, com 

somente 10% da população mundial, contabiliza, porém, 66% de todos os 
casos de HIV e mais que 75% de mortes relacionadas com o SIDA (Jamison 
et al, 2006). Os últimos relatórios do Ministério de Saúde e Cuidados a 
Criança (MoHCW) mostram um declínio na prevalência do HIV para 1.8% 
(Estratégia do Zimbabwe na Mudança de Comportamento 2006-2010). O HIV 
influenciou de grande forma o sistema de serviço da medicina moderna no 
Zimbabwe (ZHDR, 2003). A epidemia tem influenciado significativamente 
no acesso aos medicamentos para o tratamento das infecções oportunistas 
e tratamento antiretroviral. Quase metade da população (47%) da Africa 
Sub-sahariana, simplesmente, não é capaz de obter medicamentos essenciais 
quando os precisam (Jamison et al, 2006). O alto custo e escassez de 
muitos medicamentos essenciais causou a expansão do uso intensivo de 
medicamentos tradicionais pelas pessoas vivendo com HIV (Jackson, 2002; 
Mills et al, 2005, Balde et al, 2006). Estima-se que 70% da população da África 
Sub-Sahariana recorre a médicos tradicionais para tratamentos (Mills et al, 
2005). Os benefícios da medicina tradicional no tratamento de HIV são ainda 
desconhecidos. Este documento apresenta resultados duma pesquisa social 
sobre a contribuição dos médicos tradicionais na resposta ao SIDA. A pesquisa 
visa analisar a contribuição feita pelos médicos tradicionais na prevenção e 
controlo do HIV, com uma visão para identificar oportunidades para integrar a 
medicina tradicional dentro do sistema da medicina moderna.

Em Zimbabwe praticar a medicina tradicional é legal desde que esteja 
registada na Associação Nacional de Médicos Tradicionais do Zimbabwe 
(ZINATHA). Contudo, a maioria dos médicos tradicionais, especialmente 
aqueles que praticam a actividade nas áreas rurais, não estão registados. Desde 
o longínquo ano de 1970 os médicos tradicionais estavam organizados em 
associação para serem legalmente reconhecidos. Em 1980 a ZINATHA estava 
formada e englobava todas outras associações (Gelfand, 1985). O Acto dos 
Profissionais da Medicina Tradicional permitiu a criação de Concelho dos 
profissionais de Medicina Tradicional, responsável para o registo, regulação de 
práticas e para mais pesquisas na medicina tradicional.

A Comunidade de Desenvolvimento para a África Austral (SADC) apoia 
o uso de ervas tradicionais no tratamento do HIV e infecções oportunistas (Mill 
et ai, 2005). A actual política de saúde foi ajustada para se integrar a medicina 
tradicional e doentes no sistema de medicina moderna. A política de HIV e 
SIDA e a plataforma estratégica do HIV e SIDA para o Zimbabwe, enfatiza uma 
abordagem oral multi-sectorial que é bem coordenada (Politica Nacional para 
HIV e SIDA, 1999; Plataforma Estratégica Nacional para o HIV e SIDA, 2000). A 
questão é quão acomodáveis são as politicas e as plataformas estratégicas? A 
Estratégia Nacional do Zimbabwe para a Mudança do Comportamento para 
a Prevenção de Transmissão Sexual do HIV 2006-2010, apresenta médicos 
tradicionais somente como receptores da informação, e menospreza o papel 
que eles podem jogar como conselheiros e no tratamento de infecções 
oportunistas.

O termo ‘médicos tradicionais’ é aqui usado para significar aquele que 
consulta o mundo espiritual através de qualquer meio, e trata usando ervas 
ou efeitos de placebo. Localmente, estes médicos tradicionais são chamados 
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de nánga or chiremba. As práticas dos médicos tradicionais foram tidas como 
agravativas do HIV (ZHDR, 2003; Runganga, 2001; Hampton; Mhloyi, 1990). Isto 
tem impedido as pessoas de ver os médicos tradicionais como chave na luta 
contra SIDA e a possibilidade de integração no sistema de medicina moderna.

A pesquisa tem demonstrado o papel positivo que a medicina tradicional 
está tendo para responder ao SIDA em África (Ojwok e Rwomushana, 1994; 
Wyk, et al, 2004; Jackson, 2003, Mills et ak, 2005, Bale et al, 2006). Existe agora 
grande evidencia da importância do envolvimento dos médicos tradicionais no 
tratamento da epidemia do HIV, bem como, o seu beneficio, embora não muito 
pesquisado e compreendido, e na redução do impacto que algumas intervenções 
de tratamentos tradicionais pode ter na expansão do HIV, e tratamentos 
inseguros de pacientes infectados.

Área de Estudo

O estudo foi realizado em Nyamhunga, Bairro de Kariba. A cidade 
de Kariba está situada na parte nortenha do Zimbabwe na fronteira entre 
Zambia e Zimbabwe. A cidade está situada numa área de parques nacionais. O 
desenvolvimento da cidade de Kariba foi dominado pela construção da Barragem 
de Kariba no transacto ano de 1950. O principal propósito para a construção 
da barragem foi de gerar energia hidroeléctrica. Com tempo, outras utilidades 
do reservatório foram desenvolvidas. A maioria das pessoas empregues em 
Kariba estão engajadas nos recursos naturais e actividades relacionadas com 
vida selvagem, tais como, pesca, pesca artesanal, caça, turismo e criação de 
crocodilos. Kariba tem uma população de +/- de 80,000. É uma sociedade multi-
cultural que inclui população Tonga, Shona, Chewa e Ndebele. Como o resto do 
país, tem um sistema de saúde tradicional, feita pelos médicos tradicionais, por 
um lado e pelo sistema de saúde moderna, por outro lado. O número total de 
médicos tradicionais em Kariba é desconhecido. O índice do HIV é alto com uma 
prevalência de 23%.

Amostra

A população alva do estudo incluiu autoridades locais, líderes espirituais 
das organizções de base, ZINATHA, membros da comunidade, organizações que 
lidam com assuntos de HIV, Comités Distritais de Acção em SIDA (DAAC). A aldeia 
de Nyamhunga estva estimada para ter cerca de 1,400 habitantes, subdividido em 
três locais, nomeadamente Nyamhunga 1, 2 e 3. Devido a exiguidade de recursos, 
foi escolhido um local usando amostras aleatórias. Amostras aleatórias usando 
o Pacote Estatístico para Ciências Sociais (SPSS) foi realizada em Nyamhunga 1, 
para escolher 80 familias que participaram na pesquisa. Um representante das 
organizações (incluindo ZANATHA) que lidam com HIV e SIDA participou no 
estudo. Amostras aleatórias usando SPSS foram usadas para escolher seis líderes 
religiosos e seis trabalhadores de saúde, usando registos existentes.

Metodologias e Métodos

A pesquisa levou uma abordagem exploratória e fez uso de técnicas 
qualitativas e quantitativas. Questionários da pesquisa foram levados a cabo com 
membros da comunidade e doentes. Os questionários eram para juntar dados em 
conhecimento, atitudes, práticas, clientela, satisfação e percepções dos inquiridos. 
Formam feitas entrevistas face-a-face a líderes tradicionais, autoridades locais 
e líderes espirituais de organizações de base, ZINATHA e Comités Distritais de 
Acção do SIDA (DAAC). Os dados colectados por entrevistas cobriram todas as 
variáveis acima. Tanto as observações participatórias como não partcipatórias 
foram usadas durante sessões com curandeiros, com a sua permissão. Onde era 
necessária estrita confidencialidade, os pesquisadores mantiveram a distância 
necessária.

Resultados

Dos 80 inquiridos da comunidade envolvidos no estudo, 58 eram mulheres 
e 22 eram homens. Os inquiridos compreendiam entre 18 e 65 anos de idade, 
enquanto a maioria (56%) compreendia entre 25 a 40 anos de idade. Cerca de 
66% dos inquiridores tinham o nível do ensino secundário, 13% nunca tinham 
ido a escola, 13% tinham o nível do ensino primário e os restantes tinham o nível 
superior e educação terciária.

Dos 80 inquiridos, 85% sabem algo sobre HIV e SIDA, enquanto 15% 
não tem conhecimento sobre a doença. Todos os oito médicos tradicionais 
entrevistados sabem algo sobre HIV e SIDA. A maioria dos membros da 
comunidade (85% de 71) acertaram que HIV e SIDA são incuráveis, enquanto 
que a maioria dos médicos tradicionais (65% dos 8) responderam que pode 
ser curada. Nenhum dos médicos tradicionais (MTs) que afirmaram que curam 
HIV recebeu confirmação do hospital ou do centro de testagem que os seus 
pacientes, que eram HIV positivos, são agora HIV negativo. Muitos membros da 
comunidade (86% dos 73) disseram que o sexo com uma virgem não cura SIDA e 
93% acha que uma virgem pode contrair HIV de um parceiro infectado se fizerem 
sexo. Havia conhecimento que objectos cortantes transmitem HIV entre os MTs 
(87.5%) e membros da comunidade (90%). Dos 8 MTs entrevistados, 25% acham 
que sexo com virgem cura SIDA, e 87,5% (n=8) das respostas sugerem que sexo 
com virgem expande o HIV. 50% dos MTs  e 80% dos membros da comunidade 
sabem a cerca do tratamento antiretroviral (TARV). Entre os 57 membros da 
comunidade que sabem acerca o TARV, 39% não sabia onde poderiam ter acesso 
aos medicamentos antiretrovirais (ARV). A maioria dos membros da comunidade 
(77%) e todos os MTs não sabia o processo a ser seguido caso alguém precisasse 
obter do ARV. Todos os 8 MTs conhecem pelo menos uma infecção oportunista, e 
indicaram qual delas eles podem tratar (Tabela 1). 92% dos 80 inquiridos conhece 
um MT naquela área, enquanto que o resto não conhece nenhum.

Muitos dos MTs contam que HIV sempre existiu em Zimbabwe e as 
porções eram usadas para tratar a doença. Era conhecido como siki yemabora, 
runyoka. O tratamento da doença foi feito nos estágios inicias, antes de se 
desenvolver em o que é actualmente chamado de SIDA. Assim, o SIDA mudou 

com o andar do tempo em saltos diferentes duma simples doença de transmissão 
sexual. Os MTs reclamam que actualmente o SIDA está mais dificil de curar 
por causa do aumento de actividades sexuais e múltiplos parceiros sexuais. 
Actualmente MTs usam um leque de porções para tratar HIV e SIDA (Tabela 1). Em 
entrevista com um MT ele disse,

Caso 1: um doente que foi diagnosticado como tendo HIV procurou-me. Eu 
preparei alguns medicamentos africanos para ele. Ele tinha que beber dois litros 
da porção. O doente recuperou significativamente e ninguém pode descobrir que 
ele tem o vírus. O MT não sabia se o paciente tinha ido fazer de novo o teste.

Os MTs classificaram as infecções de transmissão sexual (ITSs) como sendo 
o tipo mais comum de infecções oportunistas que os pacientes apresentavam. 
Eles disseram que casos de ITSs reportados a eles estão a reduzir. Todos os 
8 MTs entrevistados disseram que as suas porções eram muito eficientes no 
tratamento das ITSs, especialmente, herpes, gota e gonorreia. As misturas usadas 
no tratamento destas ITSs são localmente conhecidas como guchu. Quando 
as feridas saram na pele, o MT administra outra porção para ter certeza que a 
infecção não hibernou. Se a infecção ainda está presente a porção activa e mais 
tratamentos são levados a cabo. Um MT narrou este incidente numa entrevista.

Caso 2: uma paciente foi a um MT para uma ajuda. Depois de ter 
adivinhado usando hakata o MT apercebeu que ela tinha uma ITS e que precisava 
fazer teste de HIV, já que as dores eram naturais e que ela poderia morrer por isso. 
Ele disse que ela que tinha feridas nas suas partes íntimas e que ela deveria ir ao 
hospital fazer o teste de HIV. Ela procurou ajuda tarde. Contudo, o MT tratou a 
ITS por uma semana. Quando ela melhorou da ITS foi ao hospital e foi submetida 
no programa de ART. Ela está com uma aparência saudável e leva a sua vida 
normalmente.

Médicos tradicionais afirmam que as ervas são muito eficientes no 
tratamento da tuberculose, dores de cabeça severas, diarreia, herpes, ITS, cancro, 
pneumonias HIV. Eles indicaram plantas e animais onde eles extraem secções para 
preparar medicamentos para tratar infecções oportunistas (Tabela 1). Médicos 
tradicionais não descobriram o que eles consideravam medicamentos especiais, 
já que os espiritos não lhes permitem. Tais medicamentos podem somente ser 
descobertos para os doentes. Eles referiram que em tempos as porções eram 
mostrados nos sonhos, onde eram informados sobre a sua localização e a sua 
morfologia e muitas vezes o MT não conhece o nome da planta. Tais sonhos 
somente aparecem quando existe um doente precisando de tal porção. Um MT 
afirma que em tempos ela descobria as porções próximo da sua cabeceira nas 
manhãs, que chegavam ai sem o seu conhecimento.

O Estudo também abordou a atitude dos MTs face a intervenção no 
HIV. Ninguém tinha conhecimento sobre as politicas de HIV e SIDA. Muitos 
MTs disseram que a política deveria incluí-los no combate ao SIDA. Os Médicos 
tradicionais referiram que a saúde humana não é em tudo medicinal podem 
ter ajuda espiritual naquilo que a ciência não pode. Os MTs sentem que não 
são tratados de forma igual por outros profissionais de saúde, enquanto 26% 
sente que são tratados de forma igual e outros não sabem. MTs acreditam que 
preservativos são a única opção para aqueles que ainda não estão infectados. 
Os espíritos não estão satisfeitos com o desperdício do sémen, já que é vida. 
Dois MTs afirmaram que o preservativo conte HIV. Os preservativos são também 
criticados como sendo responsáveis pelo aumento da actividade sexual. Os 
programas de ARV e de educação de pares são tidos como bons e úteis para os 
MTs.

As práticas dos MTs que participaram no estudo estão baseadas na 
comunicação espiritual com os ancestrais. Contudo, eles podem administrar 
medicamentos sem processa-los. De acordo com os MTs muitos clientes 
procuram falar com os espíritos, que é em seguida chamado e explica o problema 
e solução. Cinco dos MTs usam a planta hakata para adivinhar, outros usam 
conchas, outros usam colares e pulseiras, outros usam ainda garrafas com colares 
por dentro. O espírito possuiu 7 dos 8 MTs enquanto jovens e em todos os casos 
tiveram que abandonar a escola. O espírito possuiu aos 8 aos 35 anos. Os espíritos 
dos seus antepassados possuiu a todos os MTs entrevistados. 

Mais da metade (59%) das 45 pessoas que procuraram ajuda de MTs 
consideraram a suas cobranças baratas, enquanto 26% disse que as cobranças 
são justas e 15% disse que as cobranças são caras. O doente paga pela consulta 
uma taxa que ronda dos 30,000 ZwD a 200,000 ZwD (na altura, a 2 a 13 USD). 
O pagamento da porção é variável e diferente entre os 8 MTs. Dois dos oito, 
disseram cobram aos seus clientes depois de verem o efeito desejado da porção, 
e outros pedem o pagamento das porções na hora. Facilidades de crédito eram 
também muito comum, com alguns MTs a pedirem metade de pagamento e 
outros não pedem nenhum depósito. Os MT disseram que quando as porções são 
eficientes os clientes têm sido generosos nos pagamentos.

Os MTs usam uma vasta serie de instrumentos que lhes ajuda a realizar 
algumas práticas (Tabela 2). Os 45 membros da comunidade que procuraram 
ajuda dos MTs indicaram lâminas (29%) e raízes (29%) como os mais usados 
nos tratamentos. Outros instrumentos são a água (19%), pedras (2%), sangue 
animal (5%), faca (2%) e agulhas (5%). Uns 9% disseram que eles não sabiam 
que instrumentos eram usados nos tratamentos. Foram identificadas numerosas 
práticas no estudo e a escolha de cada é informada pelos espíritos e pela situação. 
(Tabela 2).

A comunidade e os participantes têm identificado práticas feitas pelos MTs 
que não deveriam ser encorajadas e outras que deveriam ser encorajadas. (Tabela 
3). Dos 80 inquiridos da comunidade, 42 indicaram que nada deve ser encorajado 
acerca dos MTs. A higiene das cirurgias dos MTs foi indicado como havendo 
necessidade de melhoramento. 88% dos MTs não tinham uma sala a parte para 
cirurgias.  Foi observado que muitos guardam os seus medicamentos num dos 
cantos dos quartos. Foi solicitado aos membros de comunidade que classificasse 
a higiene nas cirurgias dos MTs. 73% dos 80 inquiridos disseram a higiene era 
pobre, 9% disse que era justa, 9% disse que era boa e outros não sabiam. Os MTs 
eram respeitados pelo seu papel na solução dos problemas espirituais. (Tabela 3).
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Por outro lado os MTs foram culpados por darem falsas esperanças; usar 
objectos cortantes de forma irresponsável; por dar porção para se obter sorte ou 
riqueza; e usar partes humanas para rituais (Tabela 3)

Entrevistas com MTs mostraram que 75% (n=8) dos MTs nunca enviaram 
um doente ao hospital. MTs administram medicamentos antes de enviar o doente 
ao hospital (veja caso 2). Três, contudo, enviaram doentes a outros MTs para 
tratamentos. Aqueles que afirmaram nunca ter enviado um doente ao hospital, 
disseram que não encontraram condições para tal. Alguns 26% dos inquiridos que 
foram aos MTs foram enviados a outros profissionais. Daqueles enviados, 46% foram 
enviados a outros MTs, 36% ao hospital e 18% à lideres espirituais. Um MT disse 
à um paciente, ou à família, para se mudarem para outro MT até se encontrar a 
solução para a doença, ou até o doente perder a vida.

Entrevistas com funcionários de saúde indicaram que o hospital não envia 
ninguém aos MTs. Familiares levam os seus pacientes quando suspeitam que a 
doença está relacionada com algo espiritual, ou quando o hospital não conseguiu 
resolver o problema. Um funcionário de saúde confessou informalmente ter 
enviado crianças padecendo de nhova para MTs. Muitos outros funcionários de 
saúde aconselharam as famílias dos doentes a procurarem um MT ou igrejas 
apostólicas.

Os MTs entrevistados têm um vasto reconhecimento, mesmo a nível 
internacional. Um doente chegou a viajar de Tanzânia a procura de ajuda. Os 
pacientes da Zambia frequentemente vêm a Kariba a procura de ajuda nos MTs 
locais. Dos oito MTs entrevistados, os seus clientes vem na sua maioria de todo o 
país, incluindo Kariba. Clientes locais vão a procura de ajuda geralmente nas noites, 
porque muito deles são cristãos e não gostariam de ser chamados de hipócritas. 
Os membros da comunidade que procuram ajuda afirmaram ter viajado; menos de 
1Km (36%); 1-10Km 28%; 11-100Km (18%); 101-1000Km (15%) e mais de 1001Km 
(3%). Entre os oito MTs entrevistados, o máximo de clientes por semana rondava 
nos 3 a 50. Em média os MTs atendem 21 pacientes por semana. Dos 80 inquiridos 
56% procuraram um MT no passado e 44% nunca procuraram um MT nos últimos 
5 anos, 60% dos 45 inquiridos procuraram por MTs. Pessoas de baixa renda tem a 
grande tendência de procurar por MTs que pessoas de classe superior. (Tabela 4).

De acordo com as entrevistas com MTs muitos clientes os procuram 
depois de terem estado num hospital. Muitos casos são aconselhados a procurar 
ajuda muito tarde e pouco pode ser feito por eles. Membros da comunidade que 
procuram por um MT disseram que procuram ajuda quando o paciente dificilmente 
consegue andar (40%), podia andar mas doente (30%), sem mostrar sinais de 
doença (17%) e na maca (13%). Foram indicadas as seguintes razões para a procura 
de um MT; médica (41%), problemas espirituais (36%), esterilidade (10%), advinha 
(5%), purificação de maus espíritos (5%) e porção para boa sorte (3%). A maioria 
(90%) dos inquiridos indicaram que quando doentes, eles procuram tratamentos 
numa primeira fase nas clínicas, 3% disse em MT e 7% disse líderes espirituais. Ajuda 
dos líderes espirituais eram a mais preferida como segunda opção por 48% dos 
inquiridos, 42% preferiram MTs e 10% preferiram clínica/hospital.

 Inquiridos da comunidade que procuraram ajuda dos MTs falaram da 
qualidade de serviço numa escala de pobre (36.8%), justo (31.6%), para bom 
(31.6%). Muitos daqueles que visitaram MTs (42.5%) saíram satisfeitos pelo serviço 
recebidos, 32.5% dos inquiridos acharam que era razoável e 25% disse que os 
serviços oferecidos eram insatisfatórios. 51% daqueles que procuraram ajuda de 
um MT melhoraram, 23% a condição não alterou, 21% foram completamente 
curados, e 5% pioraram. O estado clínico dos pacientes e suas condições depois do 
tratamento mostra que aqueles que não recuperaram estavam em maca quando 
foram atendidos. (Tabela 5).

Infecções 
Oportunistas 
Conhecidas

Frequência de In-
fecções Oportuni-
stas conhecidas 
pelas respostas da 
comunidade (%) 
n=146

Plantas usadas no tratamento de 
Infecções Oportunistas

Animais 
usados 
no trata-
mento 
de 
infecções 
oportuni-
stas

Tuberculose 23.3 Musekesa (Bauhinia thonningii), mubvamaropa 
(Sclerocarya birrea), muchechene

Diarreia Severa 21.9 Muronda-nezvezuro (Mundulea sericea), 
murunanyama (xeroderris stuhlmennii), ginge, 
muuyu (adansonis digitata), kanzungu (senna 
sp.), garamagora, katunguru (courbonia glauca), 
muzungamudiki (acácia sp.), mupfura (sclero-
carya birrea), mukarati (burkea africana), acácia 
spp., manga (mangifera indica), mubayamhon-
doro (acácia nilotica)

ITS 13.9 Mupangara (dichrostachys-cinereia), gavakava 
(aloé-stp.), mumvee (kigelia africano), muzun-
gamudiki (acácia), muuyu (adansonia-digitata), 
banana (muza carendish)

Oral Thrush 12 Mushumha (diospyros mespilififormis), mutsvauts-
va, mushangura (euclea divinorum), kanzungu 
kanzungu (senna sp.), muzunganudiki (acácia 
sp.), mubayamhondoro (acácia nilotica)

Herpes Zoster 11 Banana (muza carendish), paw-paw (carica 
papaia), pfuta, muvheneka (cassia abbreviata), 
mutondo (cordyla africana), gavakava (aloé ssp.), 
black jerk (bidens pilosa), maize stanlk (zea-mays), 
shinhanga (acácia), mhiripiri (capsium annum).

Dor de cabeça 
severa

9.6 Muchenya (zanha africana), munhunhurwa 
(salanum spp.), muvheneka (cassia abbreviata), 
maize stalk (zea mays), mudima (ipornea batatas/
dalbergia spp.)

Pneumonia 2.7 Muringa (muringa oleifera), mushangura 
(euclea divinorum), muroro (anona spp.), tsanga 
(phragmites spp.)

Cancro 0.7 Muonde (ficus spp) Intestinos 
de lagartos, 
rata

Problemas 
cardíacos

Identificado por MT Mupfura (sclerocarya birrea)

Doença da pele Identificado por MT Agua lírio (nymphaea caerulea), óleo da cozinha

HIV Identificado por MT Musau (ziziphus mauritiana), Mangueira 
(mangifera indica), muwonde (ficus sycomorus), 
muchecheni (ziziphus spp.), muringa (moringo 
oleifera), mumvee (kigelia africana), mushangura 
(euclea divinorum), Batata africana (hypoxis 
hemerocallidea).

Tabela 1: Doenças identificadas pela comunidade e MT e plantas e 

animais usados no seu tratamento.

Tabela 2: Instrumentos Identificados, seus usos e práticas realizadas 
por médicos tradicionais nas suas operações.

Instrumentos Uso Prática

Garrafa Guardar 
porção e 
advinhas

Uma garrafa escura com conchas e líquidos por dentro era usado para 
advinhas

Navalha Fazer 
cortes

Sacrifício, depois o pó da porção é aplicado. Sempre isto é feito em pares. Isto é 
feito quando se faz o tratamento de uma doença ou problemas que acreditam 
estar na carne.

Seringa, ponta 
redonda, palha

Para inserir 
porção

Porção é inserida na vagina, ânus ou boca usando as mãos. Tal é usado para 
doenças que se acreditam que estejam no canal alimentar.

Copo e tigela Bebedor Tomar medicamentos via oral.

Objecto 
para lavar 
mãos e 
vomitar

Doentes são pedidos a tomar banho numa mistura de medicamento. No caso 
de mamhepo/munyama, um cliente toma banho com medicamento e o resto 
da agua é deitada no rio ou na margem da estrada. 

Objecto para se 
poder vomitar

Cinza quente Para 
queimar 
medica-
mentos

A prática é chamada Kufukira em Shona. O medicamento é colocado em cinzas 
quentes e o doente tem que inalar o fumo enquanto coberto de manta

Colares Advinhas Os colares e pulseiras ajudam-no nas advinhas. Muitas interpretações aparecem 
em jeito de sonho.

Kurasirira- em caso de má sorte chama-se o espírito para cuidar de alguém.

Mãos Aplicar 
medica-
mentos

Kukwesha nhova- aplicar medicamentos na pele ou colocar medicamento 
pela boca.

Durante a lavagem 
do ventre, inserir 
medicamentos 
na vagina ou no 
ânus.

Boca Mordedura No momento MTs mordem objectos para fora do corpo do paciente.

Hakata Advinhasw

Em caso de ITSs o n’anga (mesmo quando homens) examina as feridas na 
vagina ou uma n’anga mulher examina um pénis.

Sémen Induzir 
Gravidez

Sexo é no momento usado em tratamento ou diagnostico de infertilidade. 
Esperma é necessário no tratamento de infertilidade. São misturados com 
medicamentos e inseridos na vagina.

Praticas de MT não apreciadas 

pela comunidade inquirida

Frequência Prática de MT que 

devem ser encorajadas

Frequência 

(%) n=80

Cirurgias e utensílios sem higiene 10 Tratamento de doenças 
médicas

18

Cortes e piercing na pele 23 Tratamento de problemas 
espirituais

17

Porção para criar riqueza 15 Higiene 19

Advinhas 34 Uso de lâminas e agulhas 
novas

3

Uso de partes humanas em rituais 11 Referencias dos doentes para 
outros profissionais

1

Sem ideia 7 Ninguém 42

Tabela 3: Práticas de MTs a serem encorajadas e a serem 
desencorajadas

Tabela 4: Cruzamento da classe socio-económico e procura de MT

Classe Socio-económica

Categorias Respostas Baixo Médio Alto Total

Procura de ajuda 

do MT

Sim 27 17 2 45

Não 9 23 2 35

Procura de MT nos 
últimos 5 anos

Sim 17 8 2 27

Não 9 9 18

Frequência de Visitas 
nos últimos 5 anos

Uma vez 6 4 10

2-5 6 2 2 10

6-9 2 1 3

10-14 2 0 2

15-19 1 0 1

Mais de 20 
vezes

1 0 1
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Os Médicos tradicionais não estão bem representados já que muitos ainda não 
estão registados e o ZINATHA não possui um escritório. Eles não estão representados 
em comités que lidam com saúde ou HIV e SIDA, por exemplo, no Comité Distrital de 
Acção do SIDA, a rede de SIDA de Kariba ou no Comité Municipal de Saúde de Kariba. 
Entrevista com oficiais de programas disse que a exclusão do MTs não é deliberada, mas 
não sabiam qual era o representante dos MTs.

De acordo com MTs, integrar a medicina tradicional no sector da moderna é 
bem vinda e considerada boa ideia. Eles afirmam que poderiam ajudar no tratamento 
de infecções oportunistas e problemas espirituais. Os MTs afirmam ainda que poderiam 
beneficiar-se dos conhecimentos ou formações profissionais na área da saúde. Eles 
enfatizaram que os MTs deveriam ser controlados, já que existem outros que não são 
verdadeiros. Os MTs acreditam que haveriam de fazer um excelente trabalho ao lado 
dos profissionais de saúde, desde que os hospitais não usurpem os seus medicamentos 
e digam que lhes pertence e garantir que serão tratados de igual forma. Alguns MTs 
reclamam que os seus espíritos não lhes permitem operar em hospitais porque os 
medicamentos são cheirosos. Um dos oito entrevistados não está interessado em 
operar de forma aberta porque muito dos seus clientes não irão aparecer, pois eles 
preferem o anonimato.

Os profissionais de saúde entrevistados não viam de bons olhos trabalhar 
com MTs no sector formal. Muitos entrevistados (26% n=80) disseram que não iriam 
aconselhar um paciente a procurar um MTs. A maioria (76%) dos inquiridos disse que 
os MTs não poderiam dar nenhum contributo positivo na luta contra o HIV. Quando 
consultados sobre a sua visão quanto a integração dos MTs no sistema da medicina 
moderna, resultados mostraram que 53% acha que é uma má ideia, enquanto 47% 
disse que era uma boa ideia. Muitos inquiridos (71%) frisaram que tratamentos com 
ervas deveriam ser encorajados em resposta ao HIV no Zimbabwe.

Discussão e Conclusão

Numa altura em que os antiretrovirais estão longe do alcance de muitos, 
a medicina tradicional poderia oferecer uma boa alternativa. Estudos provaram a 
eficiência de tratamentos com plantas tais como Hypoxis Hemerocallidea, Suthrlandia 
e moringa oleifa (Mills et al, 2006). Por um longo tempo, comunidades africanas usaram 
plantas para tratamento. Os resultados deste estudo mostram que existem muitas 
plantas usadas no tratamento de doentes com HIV. Existe razão para acreditar que estes 
medicamentos agem da mesma maneira como antiretrovirais. Um número significante 
daqueles que admitem ter ser atendidos por MTs mostraram sinais de melhoria e 80% 
foram curados.

Conhecimentos tradicionais acerca da medicina foram passados de geração em 
geração e alguns foram aprendidos dos espíritos. A maioria dos inquiridos queriam que 
a medicina tradicional fosse promovida mas não queriam usar os MTs. Isto levanta uma 
questão ética da separação dos curandeiros da sua medicina e o risco de exploração 
dos curandeiros. Estudos mostraram que MTs são resistentes em divulgar os seus 
medicamentos já que alguns cientistas podem aproveitar-se do crédito e da patente 
dos seus tratamentos. A Medicina tradicional foi tida como sendo muito eficiente no 
tratamento de ITSs e outras infecções oportunistas. Contudo, se eles estão para ser 
integrados no sistema de saúde moderna devem ser tratados de forma igual e justa.

De acordo com Jackson (2000), as pessoas podem seguir tratamentos 
ineficientes e atrasar a ida para o hospital. Estudos demonstraram que, embora os 
MTs não possam ser capazes de curar doenças, eles fazem os doentes acreditar na 
recuperação da saúde e isso ajuda-lhes psicologicamente. Os resultados deste estudo 
parece indicar que muitos doentes que procuram ajuda dos MTs vão enquanto a sua 
doença está num estágio avançado. Muitas das pessoas entrevistadas indicaram a 
clínica/hospital como a sua primeira preferência quando procuram cuidados de saúde.

O estudo também demonstrou que os MTs não enviam pacientes para 
hospitais ou para outros MTs. De igual modo hospitais não enviam doentes para MTs 
ou trabalha mão a mão com eles. Contudo, alguns profissionais de saúde aconselham 
informalmente alguns doentes a procurarem os MTs. A primeira critica dos MTs são os 
cristãos, embora alguns dos seus membros procuram os seus serviços de forma secreta. 
Integrando os MTs vai reduzir o estigma e permite a todos a procurar de forma aberta 
os sues serviços.

A comunidade está muito ciente sobre do HIV e SIDA do que os MTs. Um 
número significante de MTs acha que HIV é curável ainda está no estágio inicial. Tais 
pensamentos vêem da percepção de que é um estágio complexo das ITSs. Baixo nível 
de conhecimento, pouca higiene e a intoxicação por parte de algumas plantas inibe a 
eficiência dos MTs em oferecer serviços primários de saúde, embora tenham potencial 
para tal. Como se notou, muitos MTs não tinham lugares apropriados para operar. 
Tanto o membro da comunidade como os MTs tem baixo nível de conhecimento em 
como aceder aos ARVs. Os baixos níveis de conhecimento impedem maior número de 
beneficiários, e coloca em desvantagem os que devem ser beneficiados. O baixo nível 
de conhecimento e má percepção também fracassam a posição dos MTs para serem 
integrados no sistema formal de saúde.

Numerosas práticas levadas a cabo pelos médicos tradicionais foram 
identificadas em estudo. As normas espirituais e tradicionais ditam as práticas dos 
MTs. São necessários cuidados nas práticas que envolvem sangue ou outros fluidos do 
corpo por serem de alto risco na expansão do HIV. As advinhas faziam parte das práticas 
menos preferidas pelos inquiridos neste estudo. As advinhas são a principal prática dos 
médicos tradicionais, embora não seja compulsivo para todos os doentes. Na verdade 
muitos doentes que procuram os médicos tradicionais vão a procura dos adivinhos, por 
ser a única via de saber a verdadeira causa das doenças e isso dá-lhes uma abordagem 
holística da doença. Educar os MTs pode ajudar a melhorar a higiene e promover boas 
práticas médicas.

Enquanto os MTs estão entusiasmados em fazer parte da resposta ao HIV 
e SIDA, eles são largamente excluídos dos encontros locais, formações no sistema 
de medicina formal. A integração dos MTs na prevenção e controlo do HIV mostrou 
eficiência nos outros países. Em Zimbabwe, muito estigma e superstição impede a 
integração significante. Embora seja necessário que se faça mais pesquisas, são muitas 
as evidencias que mostram a importância dos MTs e ervas no tratamento do HIV e SIDA. 
Devem ser encorajadas muitas pesquisas concernentes ao tratamento com plantas, já 
que algumas podem possuir efeitos indesejados ou interferência com medicamentos 
científicos. A integração dos MTs vai dar oportunidade para beneficiar se das suas 
importantes plantas e tratamentos, enquanto se oferece a oportunidade para se 
desencorajar práticas que possam exacerbar a expansão do HIV.

* Isto é apesar do facto de que o Zimbabwe MoHCW inclui um departamento na medicina 

tradicional.

Notas do Editor: esta pesquisa sublinha a importância da motivação para a 
integração dos serviços da medicina tradicional e moderna na região. Muitos indivíduos 
são incapazes de aceder aos serviços formal de saúde devido a pobreza (incapacidade 
de pagar tarifas usadas, ou o custo de transporte para chegar a clínica ou hospital) e 
médicos tradicionais tem conhecimentos e experiências que podem aliviar sintomas. 
Embora o MoHCW do Zimbabwe seja relativamente aberta a ideia de serviço de 
integração, no campo pouco progresso ainda foi feito. Contudo, paulatinamente, 
tratamentos com plantas estão a ser comprovados de terem efeito curativo em algumas 
doenças oportunistas descobertas em pessoas vivendo com HIV.

Endereço electrónico para comunicação com o autor: ambereko@yahoo.co.uk. Ele está 

baseado na Estação de Pesquisa da Universidade Lago kariba, CP 48, Kariba, Zimbabwe.
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Respostas Condição do doente

Sem 
Alterações

Pouca 
alteração

Melhoramento Curado Piorado Total

Maca 1 3 0 0 1 5

A coxear 4 4 4 4 0 16

Boa aparência 
mas doente

3 1 4 2 1 11

Sem sinais de 
doença

1 2 2 2 0 7

Total 9 10 10 8 2 39

Tabela 5: Estado do Paciente antes e depois do tratamento
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Cuidador de Criança 
Fala-nos Acerca 
das Suas Vidas

A Save the Children tem realizado uma série de pesqui-

sas e seminários na área das necessidades dos cuida-

dores de crianças em quatro países (Nigéria, Angola, 

Uganda e Zimbabwe). Crianças tem sido muito envolvi-

das no processo, assim os resultados da pesquisa reflecte 

as suas experiências e desejos.

Acerca da Pesquisa

A pesquisa conduzida por crianças foi realizada em 
Uganda e Nigéria e as fotografias e transcrições das 
crianças do segundo seminário onde as crianças 
reportaram as suas pesquisas estão sendo analisadas. 
As pesquisas das crianças em Angola e Zimbabwe 
ainda estão a decorrer, mas deverá estar concluída 
brevemente. As transcrições das discussões tidas 
com as crianças que participaram na formação e no 
seminário de pesquisa em cada país também estão 
concluídas. As informações 
fornecidas pelas transcrições 
das discussões vão aumentar 
muita consistência ao 
relatório final. Os dados 
recolhidos pelas crianças 
também serão incorporados. 
A literatura revista concluída 
pela Dra Rachel Bray vai 
acompanhar o relatório 
final. É uma revisão analítica 
importante que sublinha 
pontos chaves da pesquisa.
O propósito da pesquisa 
inclui a implementação 
de um pequeno projecto-
piloto em resposta das 
descobertas da pesquisa. O 
tipo de projecto que iria de 
encontro das necessidades 
dos cuidadores das 
crianças incluiria formações 
e dinheiro para iniciar 
projectos de geração de 
rendimentos, para cobrir 
as necessidades imediatas 
das crianças; formação 
vocacional para sustentabilidade financeira de longo 
prazo; e apoio psicológico. 

Muito do que está a emergir da pesquisa ressoa 
com outras pesquisas da região. Contudo, uma área 
que não emergiu em parte alguma é como é que as 
crianças são responsáveis em gerar rendas familiares. 
Abaixo, partilhamos alguns resultados preliminares da 
pesquisa.

Resultados Preliminares
Apesar da pesquisa estar em curso, é possível discernir 
alguns temas preliminares:

 Os cuidadores de crianças não são somente 
principais cuidadores mas são também 
responsáveis em trazer renda para casa. Muitas 
das crianças (raparigas e rapazes) na nossa 
amostra gastam muito tempo trabalhando por 
dinheiro ou comida. Os trabalhos que fazem 
são muita das vezes duros tais como colectar 
lenha. Tudo combinam este trabalho com a dura 
responsabilidade de cuidar e a de encarregado de 
educação.

 Apesar do duro trabalho que elas fazem muitas 
crianças apontaram a falta de comida como uma 
das questões. Eles não são capazes de conseguir 
dinheiro suficiente para as necessidades diárias das 
famílias das quais são responsáveis.

 Muitas das crianças nas nossas amostras têm 
muitas responsabilidades. Por exemplo, elas 
cuidam de mais de uma pessoa doente ou de uma 
mãe doente e um(a) avo doente e quatro ou 

 cinco crianças.
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Este menino dos anos de idade 6 veio à oficina com sua irmã dos anos de idade 9. 
Participou em todas as atividades, explicando mesmo seus desenhos a nós. Sua irmã 
ocupa dele e de seu irmão que é frequentemente Illinois.



14 VOLUME 15 - PUBLICAÇÃO 3  2009

 Esta criança de seis anos veio ao encontro a 
sua irmã de nove anos. Ele participou em todas 
actividades, ainda explicou o seu desenho para 
nós. A sua irmã cuida dele e sua mãe que está 
sempre doente. 

 A dura natureza do trabalho que eles têm 
de fazer e pelo facto de elas apenas serem 
responsáveis por cuidarem e da geração de 
rendimentos é o maior stress para eles.

 Muitas crianças mais velhas abandonam a escola 
para trabalharem e para fazerem trabalhos 
domésticos. As crianças que estão na escola 
muitas vezes faltam as aulas para levarem as 
pessoas do seu cuidado para clínicas/hospitais ou 
para cuida-las.

 Muitas das crianças têm um forte relacionamento 
com as pessoas que eles cuidam, embora elas 
descrevam amaneira como essas pessoas que 
elas cuidam zangam se com elas. Muitas delas 
têm estratégias de como lidar com a fome e 
frustração. Esta estratégia é caracterizada pela 
sua maturidade, humor e amor pelas pessoas que 
eles cuidam.

 Conflito com o papel de género ser culturalmente 
aceite é um assunto de muitos jovens. As 
meninas são importunadas para fazerem 
trabalhos tradicionais dos homens, tais como, 
fazer tijolos (que fazem sem necessidade 
económica), os rapazes por fazerem trabalhos 
tais como dar banho crianças novas. Dar banho 
e cuidar do pai ou mãe ou avó de sexo oposto foi 
outro stress que falado pela as crianças.

 Medo de contrair HIV das pessoas que eles cuidam 
foi assunto de algumas crianças (especialmente 
nos grupos em Uganda). Outro medo comum 
estava relacionado com a morte da pessoa que 
cuidam e a cerca do seu futuro.

 Sinais comuns de stress emocional tais como 
insónia, descriminação por parte de outras 
crianças, ansiedade e pesadelos eram evidentes 
em muitas das crianças.

 A natureza do apoio que eles recebem da 
comunidade local difere de área para área, 
mas dois temas comuns emergiram. Todas 
elas sofreram de descriminação relacionada 
principalmente ao HIV, mas também a pobreza 
e pelo tipo de trabalho (cuidados e ganhos) que 
fazem. Está também claro que as comunidades 
nas quais as crianças vivem não são capazes de 
ajuda-las de nenhuma forma. Familiares e vizinhos 
ajudavam mas muita das vezes não têm tido nada 
para oferecer e largam as crianças a sua sorte.

  Algumas crianças tiveram ajuda de ONGs para 
estudarem mas muito pouco acediam a ajuda 
por causa das tarefas de cuidar dos outros que 
eles faziam, nenhuma teve formação em matéria 
de cuidados domésticos, embora existiam 
organizações de cuidados domiciliários em todas 
partes da área.

 De todas as crianças, companheiros (muita das 
vezes cuidadores também) eram os seus maiores 
apoios.

Pesquisadores angolanos prontos a usar suas câmaras
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Gravando todos os lugares que me hospedei, 
no seminário de pesquisa em Angola.

Pesquisadores Zimbabweanos
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Um novo relatório lançado pela ONUSIDA, OMS e UNICEF descobriu um 

aumento de 36% ao longo dos últimos anos no número de pessoas recebendo 

o tratamento antiretroviral nos países de rendimento baixo e média. Isto trás 

um número de pessoas recebendo tratamento do HIV nestes países até quatro 

milhões.

“Este é um grande salto nos números de pessoas 
que estão acedendo ao tratamento antiretroviral” 
disse Dra Stella Anyangwe, a representante da OMS 
na África do Sul. Contudo, ela advertiu que isso 
representa uma cobertura de somente 42%, “apesar 
destes ganhos, nove milhões de pessoas precisando 
de tratamento antiretroviral ainda são incapazes de 
aceder ao tratamento.”

As Ultimas Actualizações sobre SIDA Mostram que as 
Campanhas de Educação estão a Surtir Resultados

APESAR DAS BOAS NOTÍCIAS, O 
NÚMERO DE NOVAS INFECÇÕES NA 

REGIÃO AINDA ESTÁ A ULTRAPASSAR 
O NÚMERO DE PESSOAS TENDO 

TRATAMENTO PROPORÇÃO DE 
DOIS PARA  UM.

As recomendações do Stirling são 
de que os ganhos tidos pelos países na África 

oriental e Austral para redefinir as suas prioridades 
de prevenção no HIV e implementar através de 
estratégias bem definidas. Contudo, ele enfatizou 
que agora é tempo para “sair da retórica do que é 
necessário ser feito e traduzir em acções efectivas” e 
para lideranças política “ter estratégias de prevenção”.

Para um acesso universal: 

Aumentar proporcionalmente 

as intervenções de HIV/SIDA 

prioritárias o sector de saúde 
é o terceiro numa série de 
relatórios a fornecer uma 
actualização global sobre 
o progresso na resposta do 
sector da saúde ao HIV. O 
relatório destaca ganhos 
na expansão de centros de 
aconselhamentos e testagem 
em HIV e melhorando 
o acesso ao serviço de 
prevenção de transmissão 
vertical de mãe para filho do 
HIV.

de dois para um”, disse Mark Stirling, Director da 
ONUSIDA da África Oriental e Austral. “a prioridade 
agora deve ser a de mudança nas novas infecções”.

A África Subsaariana continua o epicentro da 
epidemia global do SIDA, possuindo dois terços de 
todas as pessoas vivendo com o HIV. A África Austral 
é o berço desta carga já que possui um terço de 
pessoas vivendo com HIV.

 Contudo, também demonstra que 
muitos países de rendimentos baixos e 
médios ainda estão longe de alcançar os 
objectivos de acesso universal.

“o número de novas infecções na 
região está a ultrapassar o número de 
pessoas tendo tratamento na proporção 
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para prevenir a transmissão do HIV para as suas crianças, 
contra os 46% em 2007.

A percentagem das crianças recebendo tratamento 
pediátrico antiretroviral na região também cresceu 
de 30% em 2007 para 44% em 2008, enquanto a 
percentagem de mulheres grávidas que receberam um 
teste de HIV na África oriental e austral foi de 43%, dos 
29% de 2007.

Seis de dez países estimaram ter um maior número 
de mulheres grávidas vivendo com HIV – Quénia, 
Malawi, Moçambique, África do Sul, Tanzânia e Zâmbia 
– atingiram uma cobertura de testagem de cerca de 
60-80% entre mulheres grávidas em 2008. A taxa de 
cobertura em Botswana e Namíbia excedeu a 80%.

A forte vontade política e as abordagens inovadoras 
para realização do serviço têm sido instrumentais na 
aceleração do melhoramento de serviço para prevenir 
transmissão do HIV de mãe para filho na região. Malawi 
é um exemplo notável deste progresso: a cobertura da 
testagem em HIV entre as mulheres grávidas no país 
subiu para 68% em 2008, contra os 8% em 2004.

Director Executivo da ONUSIDA, Michael Sidibé lança duplo 

relatório em Shangai, 24 de Novembro de 2009. Fonte: 

ONUSIDA. 
“Existe um bom progresso no melhoramento do 

serviço de prevenção de transmissão do HIV de mãe para 
filho na região”, disse David Alnwick, Assessor Sénior 
de HIV da UNICEF. “Com um pouco de empurrão pelos 
governos e líderes e com melhoramento da monitoria 
e avaliação, será possível alcançar a meta de 80% no 
acesso aos serviços de HIV pelas pessoas vivendo com 
HIV até ao final de 2010”, ele acrescentou.

Sucessos na região podem também ser encontrados 
no concernente a testagem antecipada a crianças 
vulneráveis. Na Zâmbia e Suazilândia, a taxa de 
nascimento de crianças de mães vivendo com HIV que 
foram testadas nos dois meses de nascimento, foi de 27% 
e 30% respectivamente, comparado a média global de 15%. 

Na África oriental e austral, a taxa de cobertura do 
tratamento antiretroviral aumentou de 36% para 48% 
ao longo dos últimos anos. Contudo, cinco milhões de 
pessoas vivendo com o HIV ainda não têm acesso ao 
tratamento antiretroviral.

 “Nós não sabemos agora se nós seremos 
capazes de fechar esta lacuna”, disse Dr. Anyangwe. 
“Se as infecções em HIV continuarem a crescer na 
taxa actual, vai ser impossível que os países forneçam 
tratamentos grátis em antiretrovirais para todas as 
pessoas que necessitam”.

Já que a taxa de cobertura do tratamento 
antiretroviral aumentou, a complexidade do tratamento 
também é maior, já que algumas pessoas precisam 
de mudar da primeira linha para a segunda no 
regime do tratamento. “Existe necessidade dos países 
estabelecerem a estratégia de financiamento, baseada 
numa apreciação do custo do tratamento”, disse Stirling.

Stirling também advertiu que os países que 
confiarem extensivamente nos doadores externos 
para financiar na área do SIDA devem procurar 
formas alternativas para financiar as suas respostas 
nacionais ao SIDA, se eles quiserem evitar rotura no 
fornecimento de serviços de HIV e especialmente no 
tratamento antiretroviral. “Muitos países na África não 
possuem estratégias a meio-termo de financiamento 
do SIDA”. “Muitos focam em desenvolver propostas de 
financiamento das comunidades internacionais e muito 
poucos procuraram meios alternativas de financiamento 
para resposta ao SIDA tais como reforma da despesa 
pública e envolvimento com o sector privado”, disse ele.

Desafios continuam concernente ao fraco 
fornecimento de sistemas de gestão, insuficiência dos 
recursos humanos e infra-estruturas deficientes. Apesar 
da expansão do acesso ao tratamento, muitos doentes 
acedem tratamento antiretroviral quando o HIV está 
num estágio da doença muito elevado, muita das vezes 
devido ao acesso tardio ao diagnóstico do HIV e receio 
do tratamento antiretroviral.

Muito precisa ser feito para a co-infecção pelo HIV 
e Tuberculose (TB). Do relatório, foi revelado que muitas 
pessoas vivendo com HIV tem TB do que o que era 
previamente estimado e que a TB continua a liderar as 
causas das mortes entre as pessoas sero-positivas. Na 
África Subsaariana, 80% das pessoas com TB também 
vivendo com o HIV. Dr. Anyangwe chamou atenção para 
as necessidades de fortalecer actividades colaborativas 
entre os programas nacionais de TB e HIV e aumentar 
o acesso de aconselhamento e testagem á pessoas 
vivendo com TB. 

Mulheres e Crianças
Em 2008, o acesso para os serviços de HIV para 

mulheres e crianças melhorou  na África oriental e 
austral. Aproximadamente 58% do de mulheres grávidas 
HIV-Positivas receberam medicamentos antiretrovirais 

Tratamento e Cuidado
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Testagem e Aconselhamento 
O relatório mostra uma considerável expansão 

de centros de testagem e aconselhamento e formas 
inovadoras para encorajar o seu uso. Os provedores 
iniciaram iniciativas de testagem e programas 
exequíveis nos hospitais terciários no Quénia, Malawi 
e Uganda. Testagens ao longo de consultas pré-natais 
continuam a expandir em diversos países da África 
oriental e Austral.

Foram planificadas e implementadas campanhas 
nacionais de testagem e aconselhamento no Quénia, 
Lesoto, Malawi, Namíbia, Ruanda, África do Sul, Uganda 
e Tanzânia. Em Ruanda e Zimbabwe, as abordagens 
de iniciativas incluíram oferta de testes nos locais de 
trabalho através de unidades móveis ou de casa em 
casa.

Na África Subsaariana, o número total de locais 
de saúde fornecendo serviços de aconselhamento e 
testagem aumento em 50% no último ano. O número 
de pessoas com mais de 15 anos que receberam 
serviços de aconselhamento e testagem em HIV no 
último ano aumentou entre 8% e 45% em muitos países 
da África Austral, com a excepção de Botswana, onde 
reduziu cerca de 20%.

“EXISTE UMA NECESSIDADE DE SE TRADUZIR 
AS EVIDÊNCIAS SOBRE MUITAS PESSOAS 
EM RISCO EM ESTRATÉGIAS NACIONAIS E 

ORÇAMENTO E CONTRASTAR A TENDÊNCIA 
EM ALGUNS PAÍSES PARA CRIMINALIZAR 

CERTAS PRÁTICAS E COMPORTAMENTOS QUE 
CONDUZAM AO ABAIXO O SUCESSO DESSAS 

INTERVENÇÕES”.

Populações em Risco
O relatório sublinha algumas das necessidades 

particulares dos grupos que foram marginalizados na 
resposta nacional ao HIV, tais como homossexuais, 
profissionais do sexo, usuários de drogas e prisioneiros.

No último ano houve atenção acentuada sobre a 
epidemia do HIV entre homossexuais com a publicação 
de novos dados, consultas científicas e mobilização 
comunitária. É verdade que na África Subsaariana, onde 
homofobia e criminalização de homossexualidade 
muita vezes tem embaraçaram uma resposta efectiva.

Pesquisas da população geral num número 

considerável de países revelam que a prevalência do 
HIV entre homossexuais é alta do que a da população 
masculina adulta. Na África do Sul, reportou-se 
prevalência de HIV entre homens homossexuais perto 
de 50% em Joanesburgo e 14% na região de Kwazulu 
Natal.

As prevalências do HIV entre as trabalhadoras de 
sexo na África Sub-sahariana mantêm-se alta (cerca 
de 20%), apesar da alta taxa de uso do preservativo e 
cobertura dos programas de prevenção (76% e 86% 
respectivamente).

 “Existe uma necessidade de se traduzir 
as evidências sobre muitas pessoas em risco em 
estratégias nacionais e orçamento e contrastar a 
tendência em alguns países para criminalizar certas 
práticas e comportamentos que conduzam ao abaixo 
o sucesso dessas intervenções, disse Stirling.

Circuncisão Masculina
O relatório também faz referência a países que 

fazem esforços para aumentar o serviço de circuncisão 
masculina, que é actualmente reconhecida como um 
sector adicional de intervenção na saúde para reduzir 
o risco de contaminação pelo HIV entre os homens.

Stirling enfatizou a necessidade de “um contínuo 
empurrão” na circuncisão masculina e elogiou os 
progressos assinaláveis feitos na África oriental e 
Austral. Treze países com altas taxas de transmissão 
do HIV pela homossexualidade e baixa taxa de 
circuncisão masculina tem adoptado e implementado 
políticas e programas para impulsionar a circuncisão 
masculina para reduzir risco de transmissão do HIV 
entre os homens.

Compromissos políticos e parcerias envolvendo 
governos nacionais e locais, doadores e agências de 
apoio técnico foram um instrumento no aumento 
de programas de circuncisão masculina na região. 
O Quénia adoptou uma padronização nacional na 
circuncisão masculina, enquanto o Lesoto, Namíbia, 
África do Sul, Suazilândia e Zimbabwe todos têm 
politicas desenhadas. Botswana e Kenia lançou uma 
estratégia nacional, enquanto a Suazilândia, Zâmbia e 
Zimbabwe desenvolveram planos de implementação.

Stirling concluiu dizendo que “um empurrão na 
circuncisão masculina” vai requerer “mais trabalho 
com vista a aumentar políticas de apoio, recursos 
humanos e capacidades sistemáticas e fortificar o 
envolvimento da cultural e tradicional”.

Para um acesso universal: aumento de prioridades 

nas intervenções no HIV/SIDA no Sector da Saúde pode ser 

descarregado do www.unaidsrstesa.org.

Para mais informações contacta Chiara Frisoneatravés 

do número +27 11 5171515 ou através do 

e-mail frisonec@unaids.orgEs
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A > Ordenhar a vaca: a construção da identidade e o risco na idade das raparigas - discrepante 
relacionamento sexual transaccional em Maputo Moçambique. 

> Um modelo para expandir o cuidado com antiretroviral no centro de saúde rural 

> HIV/SIDA, crescimento e pobreza em Kwazulu-Natal na África do Sul: uma pesquisa integrada, uma 
análise demográfica e amplamente económica 

> Pesquisas anónima HIV no local de trabalho como uma ferramenta de advocacia para o seguro de 
saúde privada acessível em Namíbia

> Pessoas portadoras de deficiência e o HIV SIDA – uma revisão sistemática de literatura sobre África

Ordenhar a vaca: a construção de 
identidade da rapariga e o risco na idade 
– discrepante relacionamento sexual 
transaccional em Maputo, Moçambique

Global Public Health Marco 2009, 4 (2): 169-82 

http://c-changeprogram.org/c-channel/issue 12#8
Autores: Hawkins, Ka, Price, Nb; Muss, Fc

Sumáario

O relacionamento sexual entre raparigas e homens velhos 
envolvendo transacções económicas tem oferecido 
possíveis explicações para diferenças de género na 
prevalência do HIV em muitas partes da África subsaariana. 
Este estudo usou etnografia a pares para analisar a 
construção da identidade social da rapariga e o risco na 
idade – discrepante relacionamento sexual transaccional 
em Maputo, Moçambique. A etnografia a pares, uma 
abordagem rápida derivada do método antropológico 
e baseado na formação dos membros do grupo alvo a 
realizarem entrevistas de grande qualidade com os seus 
pares, foi adoptada para recolher dados etnográficos num 
curto espaço de tempo para produzir resultados accionáveis 
para a concepção de intervenções de comunicação. O 
estudo realça a percepção da rapariga de agência e do 
poder nesses relacionamentos. Através de uma estratégia 
de extracção de recursos financeiros e materiais de homens 
com base no poder da sua sexualidade, as raparigas 
constroem uma identidade e estima positivo ligada as 
percepções da modernidade e consumo e a sua capacidade 
de aceder aos bens de consumo. O actual comportamento 
muda as mensagens de prevenção do HIV tem pouco 
significado em relação aos objectivos entendidos pela 
rapariga, num contexto em que as condições estruturais 
oferecem poucas oportunidades e esperança limitada para a 
economia segura.

Um modelo para expandir o cuidado 
antiretroviral no centro de saúde rural

Jornal da Intenational AIDS Society 2009,

12:22 doi:10.1186/1758-2652-12-22
A versão electrónica deste artigo é mais completa e pode ser 
acedida online no site http:/www.jiasociety.org/content/12/1/22
Autores: Kara K Wools-Kaloustian, John E Sidle, Henry M Selke, Rajesh 

Vedanthan, Emmanuel Kemboi, Lilian J Boit, Viola T Jebet, Aaron E 

Carroil, William M Tierney e Sylvester Kimaiyo.

Antecedentes: o maior obstáculo enfrentado por muitos 
países de baixo rendimento no estabelecimento e manutenção 
de programas de tratamento do HIV é a falta de provedores 
de cuidados médicos formados. Para resolver esta escassez a 
Organização Mundial da Saúde recomendou tarefas transferidas 
para pares infectados de HIV.

Métodos: estabelecemos um método de cuidados de HIV 
que usa pacientes infectados com o HIV e coordenadores de 
cuidados da comunidade (CCCs) para cuidar dos seus pares 
clinicamente estáveis com assistência de assistentes pessoais 
digitais pré programados (PDAs). Ao invés de expo-los a 
cuidados normais, visitas clínicas mensais, neste modelo, 
os pacientes eram consultados trimestralmente em clínicas 
e mensalmente pelos seus CCcs na comunidade durante o 
espaço de tempo intermediário de dois meses. Este estudo foi 
conduzido na Divisão Kosirai, Quénia ocidental, onde 8 das 
24 sub locais (áreas geográficas definiradas) na divisão eram 
atribuídas aleatoriamente para a intervenção e as restantes 
usadas como controlos.

Antes de entrar no campo, o CCCs passou por formação e 
controlo didáctico intensivo relacionado a avaliação e suporte 
de pacientes infectados pelo HIV, bem como o uso de PADs. 
As PADs foram programadas com questões específicas e 
para alertar se as respostas estavam fora dos parâmetros pré 
estabelecidos. Os CCCs eram avaliados regularmente em seis 
áreas de desempenho. Foi usada uma análise impressionista 
sobre as transcrições dos encontros mensais do grupo 
que formou a base de feedback contínuo e programa de 
melhoramento da qualidade para avaliar este modelo.

Resultado: todos os 8 CCCs atribuídos fizeram a sua formação e 
orientação com sucesso, foram para o campo e permaneceram 
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activos nos dois anos de estudo, sobre a avaliação dos CCCs, 89% 
dos seus resultados sumários foram registados como superior 
durante o primeiro ano e 94% como superior durante o segundo 
ano. Foram levantados 6 temas da análise impressionista 
no primeiro ano: divulgação da confidencialidade e da 
“comunidade; funções e responsabilidade; logística; parceria 
de cuidados clínicos; aderência a antiretroviais; e questões do 
PDA. No final do teste, dos os pacientes que não perderam 
acompanhamento, 64% (56 dos 87) na intervenção e 52% (58 
dos 103) no grupo de controlo estavam dispostos a continuar no 
programa (p =0.26)

Conclusão: descobrimos que um modelo de tratamento 
antiretroviral que transferiu as tarefas de controlo de paciente e 
a entrega do antiretroviral na comunidade r pacientes infectados 
pelo HIV foi aceite e praticável..

HIV/SIDA, crescimento e pobreza em 
Kwazulu-Natal na África do Sul: uma 
pesquisa integrada, uma análise 
demográfica e amplamente económica

 
Jornal da Intenational AIDS Society 2009 
A versão electrónica deste artigo é mais completa e pode ser 
acedida online no site http:/www.jiasociety.org/content/12/1/18
2009 Thrulow, Jeff Gow e Gavin George
Antecedentes: este documento avalia o impacto económico do 
HIV e SIDA na província do Kwazulu- Natal e no resto da África 
do Sul.

Métodos: expandimos os estudos anteriores usando: uma 
estrutura analítica integrada que combinou pesquisas sólidas de 
trabalhadores com prevalência do HIV por sector e ocupação; 
um modelo demográfico que produziu projecções populacional 
e força de trabalho; e um modelo de economia regionalizada 
ligada a pesquisa baseada no módulo micro simulação. Esta 
estrutura permite uma avaliação macro-microeconomica complete.

Resultados: os resultados revelam que o HIV e o SIDA 
reduzem consideravelmente o crescimento económico anual, 
principalmente através da redução da taxa a longo prazo da 
mudança técnica. Contudo, o impacto sobre a pobreza do 
rendimento é pequeno e a desigualdade é reduzida pelo 
HIV e SIDA. Isto porque o alto índice de desemprego entre as 
famílias de rendimento baixo minimiza os custos económicos 
da mortalidade aumentada. Contrariamente, a redução do 
crescimento económico prejudica as famílias de rendimento alto 
apesar da baixa prevalência do HIV. 

Conclusão: concluímos que o aumento no crescimento 
económico que resulta do HIV e SIDA é suficiente para equilibrar 
a pressão da população inserida na pobreza do rendimento. 
Contudo, os incentivos para mitigar o HIV e SIDA assentam-
se não apenas em famílias pobres infectada mas também em 
famílias de alto rendimento não infectadas. Os nossos resultados 
revelam o grande peso que o HIV e SIDA colocam sobre o futuro 
desenvolvimento económico em Kwazulo-Natal e na África do 
Sul, e confirma a necessidade política para politicas para reduzir 
os custos económicos da pandemia.

Pesquisas anónimas sobre o HIV no local 
de trabalho como uma ferramenta de 
advocacia para o seguro de saúde pessoal 
acessível em Namíbia

Jornal da Intenational AIDS Society 2009 

2:7 doi:10.1186/1758-2652-2-7

A versão electrónica deste artigo é mais completa e pode ser 
acedida online no site http:/www.jiasociety.org/content/de Beer 
e tal; licensee BioMed Central Ltd.

Autores: Ingrid de Beer, Hanna M Coutinho, Peter J van Wyk, Esegie 
Gaeb, Tobias Rinke de Wit e Michelevan Vugt

Antecedentes: Com uma prevalência HIV adulta de 15%, 
Namíbia precisa de estratégias de financiamento da saúde para 
aliviar a carga do sector público. Este artigo fala da eficácia das 
pesquisas HIV nos locais de trabalho como uma ferramenta para 
elevar a aceitação desses seguros pelos funcionários do sector 
formal em Namíbia.

Métodos:  Pesquisas sectoriais anónimas sobre a prevalência 
do HIV foram conduzidas em 24 empresas privadas na Namíbia, 
entre Novembro de 2006 e Dezembro de 2007, com testes 
rápidos de fluidos orais, cujos resultados falam sobre vantagens 
do seguro de saúde pessoal e produtos disponíveis. A avaliação 
do impacto foi conduzida em Outubro de 2008, incluindo o novo 
seguro de saúde aceite por várias empresas.

Resultados: Dos 8,500 funcionários alvos, 6521 foram filtrados 
por HIV, a taxa de participação sendo de 78.6%. em geral 15.0% 
(95% CI 14.2-15.9%) dos funcionários testados HIV positivo 
(ordem de 3.0-23.9% nas empresas). O sector mineiro teve a 
maior percentagem de seropositivos (21.0%) e o da informação 
e tecnologia (IT) a mais baixa (4.0%). Dos 6,205 funcionários 
anteriormente não segurados, 61% inscreveu-se no seguro de 
saúde pessoal até Outubro de 2008. A maior parte dos seguros 
(78%) cobriu só HIV e SIDA.

Conclusão: a proporção de funcionários seropositivos do 
sector formal na Namíbia está em linha com as estimativas de 
prevalência nacional e varia por sector de emprego. Houve um 
aumento na aceitação do seguro no sector de saúde pessoal, 
sugerindo que as pesquisas anónimas sobre o HIV no local de 
trabalho podem servir para motivar as empresas privadas a 
fornecerem seguro de saúde aos trabalhadores.
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Pessoas Portadoras de deficiência e o 
HIV SIDA – uma revisão sistemática de 
literatura sobre África

Health Economics and HIV/SIDA Reseach Division (HEARD), 
Universidade de Kwazulu –Natal, África do Sul
Jornal da Intenational AIDS Society 2009 
2:9 doi:10.1186/1758-2652-2-9
Autores: Jill Hanass-Hancock
A versão electrónica deste artigo é mais completa e 
pode ser acedida online no site http:/www.jiasociety.org/
content/2/1/9 
2009 Hanass-Hancock, licensee BioMed Central Ltd.

Resumo

Esta revisão fala sobre o trabalho empírico em pessoas 
portadoras de deficiência e HIV/SIDA em África na década 
passada e sobre a literatura actualmente acessível. A revisão 
apresenta dados de pesquisas e resultados, revelando que 
as pessoas portadoras de deficiência são mais vulneráveis 
a contrair o HIV, a falta de acesso a informação, testagem 
e tratamento, assim como lacunas na pesquisa e áreas de 
reflexão. Enquanto a vulnerabilidade e o acesso tem sido 
investigado, existem poucos estudos sobre a prevalência. 
Parte do trabalho focalizou na população surda e muito 
pouco foi feito para outros grupos de pessoas portadoras de 
deficiência.
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Intervenções de aconselhamento sócio - psicológico para 
estudantes adolescentes participantes no programa sobre 

cuidados domiciliares, no distrito de Zaka, Zimbabwe
Resumido por V Kernohan

O que é que o estudo 
procura revelar?

 Quais são os efeitos psicológicos 
em estudantes adolescentes de 
participarem na administracao de 
cuidados domiciliares a pacientes 
doentes terminais?

 Qual é a atitude do estudante 
adolescente em relação a 
administração de cuidados 
domiciliares?  

 Que desafios estão a ser 
enfrentados pelos conselheiros 
profissionais na realização das suas 
tarefas no programa de cuidados 
domiciliares?

 Será que os professores notam 
alguma diferença entre os 
adolescentes envolvidos nos 
cuidados domiciliares e os que 
não? 

A pesquisa foi motivada pela crença de que cuidar 
de país ou outro familiar querido doente terminal 
diariamente em casa era uma situação desgastante, 
especialmente se a pessoa que presta cuidados for um 
estudante adolescente que tenha outros compromissos 
escolares. Também acreditava-se que, alem de suporte 
material, os adolescentes precisam de aconselhamento 
psicológico Professional. O estudo procura também 
estabelecer se a participação em programas sobre 
cuidados domiciliares teve algum efeito nas vidas 
sociais e académicas dos estudantes afectados, mas 
esta é uma área que precisa de mais pesquisa visto 
que o estudo actual não foi capaz de estabelecer esta 
questão.

Várias pesquisas de estudo, conduzidas em 
Zimbabwe e outras partes, centralizaram se na 
situação da criança órfão devido ao SIDA, mas 
pouco foi feito sobre a provisão de aconselhamento 
sócio - psicológico profissional para os adolescentes 
cujos país ainda estão vivos, mas num estado de 
doença terminal que requer cuidados dos seus filhos 
adolescentes para as suas necessidades diárias. Cuidar 
de um paciente terminal pode ser um a experiencia 
traumática, especialmente se o paciente sofre de SIDA. 
Conjugado á desinformação sobre a condição de como 
ela se propaga, combinado o estigma ligado a doença, 
muitos adolescentes que cuidam de tais pacientes 
vivem num estado de pânico e poderiam beneficiar-se 
do aconselhamento sócio – psicológico.   

Com base no trabalho realizado por Mangal (2004), 
que identificou oito necessidades sócio – psicológicas, 
este estudo defende que todos os estudantes 
adolescentes que participaram na formação cuidados 
domiciliares deveria ser proporcionados; liberdade, 
segurança, amor e afecção, um sentido de realização, 
reconhecimento, ou aprovação social, companhia, 
asserção e expressão pessoal.

Os estudantes adolescentes que cuidam dos 
seus familiares doentes terminais são privados do 
cuidado que eles próprios deveriam receber dos seus 
familiares, e também podem ser expostos ao estigma 
e a discriminação. Isto pode resultar em sofrimento 
emocional e mental pois estão sujeitos a sofrimento 
emocional e a falta de suporte que harmoniza 
e tranquiliza a mente. Este grupo é geralmente 
designado como “crianças de sofrimento” e são 
consideradas como ‘ órfãs’6. 

Como uma estimativa de 2,000 pessoas 
a morreram todas as semanas em Zimbabwe, 
evidentemente muitas destas mortes são de país 
que morreram depois de uma doença prolongada, 
na qual as suas crianças tomavam conta deles. Para 
além de que, a doença terminal dos país pode resultar 
em mudança completa do estilo de vida, porque os 
tais país são incapazes de continuar a trabalhar e de 
sustentar as suas famílias. O estuda revela que esta 
mudança pode ser ainda mais desgastante que a morte 
iminente. 

O autor recomenda grupo de aconselhamento 
a estudantes adolescentes que participam na 
administração de cuidados domiciliares por ser 
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amplamente usado em escolas, agências e em 
prática privada; não apenas por ser eficiente, mas 
porque geralmente demonstra mais aconselhamento 
económico do que individual

Este estudo estabelece que muito pouco 
aconselhamento sócio – psicológico Professional 
foi dado a participantes de programas de cuidados 
domiciliares e conclui que é necessário mais trabalho 
para melhorar a interacção entre conselheiros 
profissionais e os participantes em programas sobre 
cuidados domiciliares. Adolescentes participantes 
em programas sobre cuidados domiciliares são um 
grupo muito negligenciado em relação a provisão 
de serviços de aconselhamento sócio – psicológicos 
e apoio hospitalar. O estudo concluiu que muitos 
pacientes de doença terminal e os sues cuidadores 
não estavam devidamente informados sobre a 
existência de aconselhamento profissional e quando 
questionados, preferiam a oferta de material suporte 
ao invés de aconselhamento. Isto é sugestivo de nível 
de desespero do adoloescente em relação a satisfação 
das suas necessidades materiais.

O autor recomenda que haja mais interacção 
entre os conselheiros profissionais e os participantes 
em programas sobre cuidados domiciliares de modo 
que os cuidadores adolescentes sintam-se com poder 
de resistir a estigmatização que eles enfrentam. 
Embora os conselheiros profissionais estejam 
disponíveis, devido a falta de recursos eles estão 
indispostos ou incapazes de visitar aos cuidadores 
adolescentes.

Contudo, também foi notado que era necessário 
algum suporte hospitalar, pois existe grande 
necessidade do fornecimento de medicamentos. 
Se isto fosse fornecido, então o pessoal do hospital 
poderia acompanhar os conselheiros para fornecerem 

algum do equipamento necessário para lidar com 
pacientes de doença terminal, tal como luvas, sabão 
e toalhas.

Várias recomendações foram feitas para 
melhorar a situação: a maior de todas foi de que a 
*Contribuição para o SIDA deveria ser usada para 
financiar a programas de assistência social como 
o aconselhamento sócio – psicológico como um 
aspecto de cuidados domiciliares. 

Este estudo, de algum modo, vai acentuar a 
terrível situação dessas ‘crianças de aflição’ mesmo 
no contexto de um programa oficial de cuidados 
domiciliares, que deveria oferecer-lhe algum 
suporte. Como refere o autor, a falha na resposta das 
necessidades desta população jovem pode causar mais 
tarde sérios problemas psicológicos. Dado ao número 
desta população jovem, o futuro das sociedades da 
população da África austral pode estar em jogo.

*Em Zimbabwe, todos os pagadores fazem a sua 

contribuição para o custo de resposta ao SIDA, conhecida 

popularmente como Contribuição para o SIDA

Steven Sekeni é docente e coordenador (Psicologia 

Educacional) Great Zimbabwe University, Masvino, 

Zimbabwe: e-mail sekenisteven@yahoo.com

ACONSELHAMENTO A GRUPO DE 
ESTUDANTES ADOLESCENTES QUE 

PARTICIPAM NA ADMINISTRAÇÃO DE 
CUIDADOS DOMICILIARES POR SER 

AMPLAMENTE USADO EM ESCOLAS, 
AGÊNCIAS E EM PRÁTICA PRIVADA; 

NÃO APENAS POR SER EFICIENTE, MAS 
PORQUE GERALMENTE DEMONSTRA MAIS 
ACONSELHAMENTO ECONÓMICO DO QUE 

INDIVIDUAL.

6Mpofu, Chiremba, Kent [2003]
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Novas publicações no SAfAIDS Resources Centre Network Novas publicações no SAfAIDS Resources Centre Network 

Entendendo e desafiando o estigma TB: Ferramenta 

para acção. Kidd, Ross e tal (2009) Aliança 

Internacional do HIV/SIDA: Brighton

Um módulo de formação concebido para apoiar aos 
formadores a enfrentar o estigma contra o TB na 
sociedade. O módulo pode ser usado para formar 
uma ampla audiência incluindo líderes comunitários, 
pessoal médico, doentes TB, funcionários do programas 
TB e grupos suporte.  

Actualização da epidemia SIDA (2009) _UNUSIDA: 

Geneva

Relatórios apresentando novos dados sobre as 
tendências no campo mundial do HIV. O relatório 
revela que as novas infecções por HIV reduziram a 17% 
em relação aos passados oito anos. Também revela 
que desde 2001, o número de infecções na África 
subsaariana é de aproximadamente 15% baixo, o que 
significa cerca de 400,00 menos infecções em 2008. 
O relatório realça que para além do pico e do curso 
natural da epidemia, os programas de prevenção do 
HIV estão a fazer a diferença. Também analisa como 
é que os modos de transmissão estão a mudar de 
abordagem dos esforços de prevenção do HIV.

Crianças em destaque! Um manual de formação 

fácil de se usar que promove os direitos da criança 

e questões culturais em relação ao HIV na África 

austral (2009)

SAfAIDS: Zimbabwe 

Manual para formadores, voluntários comunitários e 
provedores de serviços. O manual avalia o impacto 
do HIV e alguma práticas culturais sobre os direitos 
das crianças. Baseado em dialogues com crianças 
nos distritos de Uzumba, Maramba e Pfungwe em 
Zimbabwe. O manual permite um desenvolvimento 
colectivo das soluções da comunidade para a mudança 
ambiental. O livro é baseado no facto, conhecimentos 
acumulados e na experiencia, é reforçado por um 
grupo de caracteres fictícios que confrontaram a 
realidade de HIV a nível da comunitário.

Campanhas parcerias múltiplos concorrentes e 

comunicações para a resposta regional coordenada. 

Equipe de Suporte Regional UNSIDA para a África 

ocidental e austral (2009) 

Soul City Institute: Johannesburg

Relatório da reunião dos profissionais de comunicações 
sobre a prevenção do HIV realizada em Johannesburg, 
África do Sul, em Setembro de 2008. O relatório faz um 
inventário e discute as praticas e progressos na África 
austral na abordagem do risco de parcerias múltiplos 
concorrentes. O relatório realça a importância de 
partilha e coordenação de comunicações dirigidas 

não apenas as parcerias múltiplos concorrentes, 
mas também estende esforços de combinações de 
prevenção.

Estimativas nacionais do HIV/SIDA do Zimbabwe, 

2009. Estimativas nacionais do HIV/SIDA Grupos 

de Trabalho do Zimbabwe, (2009) Ministério da 

Saúde e Protecção da Infância: Zimbabwe 

O relatório descreve a ultima estatística sobre 
a prevalência e incidência do HIV e do SIDA no 
Zimbabwe, número de mortes relacionadas ao 
HIV, o impacto de cuidado e do tratamento sobre a 
prevalência do HIV, e o numero de mulheres grávidas 
e de crianças afectas pelo HIV, incluindo o numero 
actual de órfãos de SIDA.

Pesquisa de Tuberculose e o desenvolvimento: 

análise críitica de tendências de financiamento, 

2005-2007 – uma actualização.

Agarwal, Neha (2009) Grupo de Acção do 

Tratamento: Nova York

Uma análise de financiamento anual para a pesquisa 
da Tuberculose e o desenvolvimento mundial, de 2005 
a 2007. O relatório revela tendências no financiamento 
e demonstra um défice alarmante no crescimento 
da pesquisa do TB e desenvolvimento durante o ano 
inicial que teve a cobertura da Global Plan para travar 
a TB 2006 2015.

Travar a TB. Sampaio, Jorge (2009) OMS Parceria 

para travar a TB: Geneva

Uma colecção de discursos feitos pelo Enviado 
Especial das Nações Unidas para travar a TB, Jorge 
Sampaio, desde 2007 a 2009. Os discursos referem que 
a incidência da TB é desnecessariamente alta e realça 
que a TB é uma doença curável que pode ser travada.
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Revisões do Livro
Panos London
Vozes que iluminam
Vistas e ouvidas: 
Envolvendo crianças na resposta ao 
HIV e SIDA

Compreendendo e desfiando o 
estigma TB: Uma ferramenta de acções

Por Robin Vincent
Panos London, Março de 2009
ISBN: 978-1-870670-42-5

Este pequeno e agradável documento, 
maravilhosamente ilustrado com fotografias por Chris 
De Bode, explora o crescente interesse em envolver 
crianças na resposta ao HIV e SIDA bem como os 
desafios que permitem as crianças expressarem 
efectivamente as suas opiniões e prioridades. Também 
analisa como é que as crianças podem ser bem 
apoiadas usando uma serie de abordagens de media 
e de comunicação, reconhece as barreiras para a 
participação das crianças e os desafios em acomodar os 
seus estilos distintivos de comunicação. Também realça 
iniciativas promissoras que apoiam as comunicações e a 
participação das crianças.

O documento desafia aos fazedores da política e 
aos profissionais para basearem-se sobre os sucessos 
documentados que envolvem crianças nas decisões que 
afectam as suas vidas e para fornecer-lhes ferramentas 
e espaço para participarem efectivamente na resposta 
ao HIV. Acima de tudo, ele da ênfase a importância de 
ouvir a voz das crianças e experiencias e reconhecer 
a sua energia e criatividade para tratar as suas 
realidades vivas do HIV e do SIDA, nas suas famílias e 
comunidades. 

Este leve livro mostra as entrevistas e 
conhecimentos recolhidos por Anthony SWift e Don 
Maher para o seu livro ‘Growing Pains: How poverty 
and AIDS are challenging childhood’ (que revimos 
incidentalmente na ultimo questão trazida no SAfAIDS 
News) e faz uso de experiências de pessoas vivendo em 
comunidades afectadas por pobreza e HIV, e realça os 
esquemas bem sucedidos de envolvimento da criança.

São necessários significantes Investimentos de 
tempo e de recurso para garantir haja envolvimento de 
crianças na resposta do HIV e este livro mostra como 
este processo pode ser iniciado.

Pela Aliança Internacional do 
HIV e SIDA e ZAMBART
Março de 2009
ISBN: 1-905055-55-2

Esta é outra ferramenta de acções, numa séerie de 
Alianças de sucesso na luta contra o SIDA e tem como 
objectivos combater o estigma relacionado ao TB; que 
pode ser maior e impeça aos sofredores ao atendimento 
clínico para o diagnóstico e tratamento, causando 
a perda de vida desnecessária e ao aumentando de 
taxas de transmissão nas comunidades afectadas. O 
manual pode também ser usado em conjunção com a 
ferramenta Aliança ‘understanding and challenging HIV 
stigma: toolkit for action’. A epidemia HIV tem servido 
para intensificar o estigma TB pois em muitos países, é 
assumido que um diagnóstico TB indica que a infecção 
HIV está por detrás.

Este módulo de formação foi desenvolvido com a 
ajuda de pacientes de TB, trabalhadores da saúde e do 
pessoal comunitário de suporte da TB, a ser usado com 
uma vasta audiência para ajudar a enfrentar a estima 
TB. A testagem do móodulo confirmou que o material é 
muito eficiente quando apresentado em grupos mistos, 
tais como, por exemplo, pacientes de TB juntamente 
com os trabalhadores da saúde.

Inclui uma apresentação sobre o estigma TB e 
vários exercícios para listar o estigma TB. A Senão 
2 aborda questões por volta do aumento da 
compreensão e da redução do medo da TB. Em 
vários módulos discute-se o ‘sim e não’ dos métodos de 
tratamentos a curto prazo directamente observados, as 
ligações entre o HIV e a TB,  o peso do segredo, questões 
da TB e de direitos humanos entre outros, terminando 
com nota positiva com o modulo sobre o fortalecimento 
e planificação das acções. 

Esta ferramenta é essencial em qualquer 
programa com base na comunidade em áreas com alta 
prevalência do HIV.

Ambos os manuais aqui revistos podem ser 
encontrados no  SAfAIDS Resources Centres e satélites.

As Noticias SIDA  da SAfAIDS são publicadas pelo Serviço de Disemminação de informação sobre VIH e SIDA da Africa na Austral, SAfAIDS. Os artigos podem ser photocopiados, reimpressos ou 
providenciados de forma abreviadas. E stes artigos não visam criar lucros e toda a informação é feita para SAfAIDS e a fonte original ou autor (quando) aplicãvel).  

A SAfAIDS precisa de qualquer material usado.

Subscrição: Uns dois anos de subscrição são 60 dolares somente para Africa, noutros lugares, 80 dolares para seis topicos. Pode-se pagar em cheque ou em dinheiro vivo na SAfAIDS. 
Organizaçoes locais ou individous em Africa que n ão são capazes de pagar podem solicitar um subsidio complementar.  As revistas da SAfAIDS estao diponiveis gratis no nosso website.
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 Editor, Nós agrademos observaçoes, comentarios e qualqer opiniano util que fara da revista da SAfAIDS uma melhor publicação.

Diga-nos o que você pensa!
A SAfAIDS gostaria de ter a sua opinião sobre o conteúdo do SAfAIDS 

News. O que é que você gosta nele? O que é que você não gosta? Existem 
áreas que você gostaria que nós incluíssemos que ainda não estão cobertas?

Favor tenha algum tempo para pensar sobre estas questões e diga-
nos o que é que você pensa. A sua opinião é valiosa para a certeza de que 

a revista continue a dar resposta para as suas necessidades em termos da 
informação sobre o HIV e SIDA na região da África Austral.

Favor de enviar o seu comentário para: editor@saqfaids.org.zw ou 
através do correio The Editor, SAfAIDS, P O Box A509, Avondale, Harare, 
Zimbabwe.


