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Soube recentemente que o seu teste de VIH é confirmadamente positivo. Tal

significa que está contagiado com o vírus VIH. Esta é uma notícia

avassaladora!

Estar infectado pelo VIH não significa, no entanto, que está necessariamente

condenado a morte iminente. Graças aos tratamentos e terapias médicas

actualmente existentes, é hoje possível viver com o VIH, tal como com uma

doença crónica. Há grandes chances de que tenha ainda muitos e bons

anos à sua frente. 

A medicina actual não tem, contudo, uma cura para a infecção pelo VIH.

Se viver na Suíça, tem direito, independentemente da sua nacionalidade e

estatuto de residência, a um bom acompanhamento médico e a tratamentos

modernos e eficazes. 

Os primeiros tempos que se seguem ao diagnóstico são, para a maior parte

das pessoas, muito difíceis. Há inúmeras questões que se colocam.

Por que logo eu? Posso viver com um diagnóstico destes? O que significa

em concreto? Para mim? Para o meu futuro? Para o meu parceiro, para a 

minha parceira? Para os meus filhos? Para os meus amigos e familiares?

A quem posso, devo ou pretendo contar? E de que forma?

Não tome decisões precipitadas numa situação destas. Pondere bem a

quem quer confiar o resultado. As informações e relatórios de casos nesta

brochura podem ajudá-lo a ganhar terreno, dando-lhe uma ideia clara do 

que significa exactamente o diagnóstico e do que é uma infecção pelo VIH.

E explica-lhe que tratamentos existem actualmente e qual o seu efeito

terapêutico. Pessoas que se viram confrontadas com a mesma situação que

você contam as experiências que tiveram e o que foi importante para

elas. Será também informado sobre o que significa a infecção pelo VIH no

que respeita à sexualidade, o que há a ter em conta no local de trabalho

e perante as seguradoras, etc. No final desta brochura encontrará indicações

sobre outras ofertas de informação e endereços úteis. 

Não hesite em recorrer, se necessário, às múltiplas fontes de informação,

aconselhamento e apoio. 

A equipa redactorial
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Infectado pelo VIH!!?

Embora provavelmente tenha ficado preocupado com o resultado, a certeza de

estar infectado é sentida por muitos, num primeiro momento, como um rude

golpe. Muitos são assaltados pelo medo ou dúvida, outros sentem-se com-

pletamente impotentes e mergulham numa dor profunda. O primeiro tempo

após a comunicação de um resultado de teste positivo pode ser marcado por

um estado confuso de vários sentimentos.

Foi um choque tremendo, senti-me totalmente impotente, não sabia como,
o quê, nem para onde ir. Senti uma pressão tremenda em mim, tinha frio
e calor ao mesmo tempo, pensei que tinha de fugir dessa situação – e no
trabalho tinha de me comportar como se nada se passasse.
Christa*, 55 anos

Estas são reacções compreensíveis perante a comunicação de um resultado

de teste positivo, dado que a saúde fica seriamente afectada por uma infecção

pelo VIH. 

No entanto, mesmo que num primeiro momento isso nem possa passar pela

cabeça, a experiência demonstra que as pessoas infectadas pelo VIH apren-

dem, com o tempo, a lidar com a infecção.

No início, pode ser razoável entregar-se aos sentimentos e aceitar esse estado

de «inactividade».

* Todos os nomes e outros dados relativos à nacionalidade foram alterados,
para protecção das respectivas pessoas.



Após umas noites sem dormir ou uns dias passados a cismar, muitas pessoas

fazem aquilo que as tem ajudado em situações difíceis da vida: algumas pro-

curam a solidão, outras desabafam com bons amigos, outras ainda informam-

se ou organizam o seu dia-a-dia de outra forma…

Caí numa fossa, senti-me mal durante uma semana, fechei-me em mim
mesmo, senti a solidão. Por que logo eu, por que eu, por quê? Ao mesmo
tempo pensei que tinha de ser forte.
Daniel, 37 anos

Nos primeiros dias é importante saber que os sentimentos terríveis dos pri-

meiros tempos são passageiros, que o avanço da infecção pelo VIH pode ser

travado, na maioria dos casos, com os meios médicos actualmente ao dispor,

e que geralmente há tempo suficiente para discutir calmamente com um médico

sobre as medidas necessárias a tomar.

É aconselhável não tomar decisões complexas logo após um resultado de

teste positivo. Quanto mais informações obtiver sobre o VIH e, em especial,

sobre os efeitos que a infecção e o tratamento podem ter no seu dia-a-dia,

mais capaz será de dar passos concretos para combater esta situação. Estes

conhecimentos ajudá-lo-ão a combater o medo paralisante. Por outro lado, o

facto de reprimir a infecção pelo VIH faz aumentar frequentemente um medo

subjacente.

Não hesite em recorrer à oferta de aconselhamento, mesmo que no momento

pareça não ter a energia para tal. Terá depois mais margem de acção. Coloque

todas as questões que lhe venham à mente e que o preocupem.

As pessoas infectadas pelo VIH que já vivem com a infecção há muitos anos

aconselham a que se procure rapidamente o contacto com um médico, que

possa dar apoio e transmitir confiança.

Para mim teria sido muito útil se soubesse que não estou só, que há muitas
pessoas no mesmo barco…
Natalie, 26 anos

No início senti-me miseravelmente. Tive mesmo de ficar três semanas hos-
pitalizada. Agora estou cheia de planos e de ideias…
Sofia, 29 anos, mulher natural do Mali, que vive na Suíça há oito anos

55
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A quem devo contar?

Logo após a comunicação do diagnóstico pode ser aconselhável desabafar

com uma pessoa próxima, a fim de obter apoio para essa crise aguda.

Telefonei de imediato às minhas duas amigas e disse-lhes que deviam vir
logo. Fiquei tão chocada. 
Christa, 55 anos

Saí do consultório e entrei logo em contacto com o meu companheiro. Anali-
sámos a situação. Ajudou-me muito. 
Martin, 40 anos

Infelizmente esta comunicação pode levar, por vezes, a situações desagradá-

veis ou decepcionantes e não pode voltar atrás com a informação sobre a sua

infecção. Se ainda não tiver a certeza do que esta notícia significa para si, é

melhor falar apenas com pessoas em quem tenha realmente confiança e com

cujo apoio possa contar. Quando tiver uma opinião clara sobre a sua infecção,

ser-Ihe-á mais fácil falar disso com pessoas em quem tenha menos confiança,

se assim o desejar. 

Não se precipite e recorra, se necessário, às ofertas de aconselhamento e

apoio.

Logo no início senti necessidade de contar isso a muita gente, para ate-
nuar a dor e o medo. Mas ainda não o fiz. Nem sequer a minha mãe sabe.
Participei em encontros de um grupo de VIH-positivos, e todos disseram
que não contariam a muita gente. Tudo muda de repente, particularmente
no trabalho, onde as relações pessoais são menos profundas. Muitos sen-
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tem-se repelidos. – Eu procurei uma psicoterapeuta logo no início. Eu
queria falar com alguém, apesar de tudo. É bom. Reduz a pressão de ter
de se falar sobre isso com os outros. 
Thomas, 34 anos

Eu escolhi a via da abertura, foi essa a minha via para resolver o assunto.
No meu grupo de homossexuais contei logo, aos meus pais só após 3 ou 6
meses.
Daniel, 37 anos

Mesmo que a família não deva saber, não te feches em ti mesmo. É isso
que aconselho a todos. Sentes-te tão só numa cultura estranha. Se calhar,
és repelido pelo teu marido ou família. É para isso que estamos aqui.
Aisha, membro da Associação Solidariedade Mulheres Africanas de Genebra

(endereço: pág. 45)

E não esqueça: A informação de que é VIH-positivo está sujeita às disposições

de protecção de dados. Ou seja, ninguém pode falar sobre isso a terceiros

sem o seu consentimento. Vale a pena chamar expressamente a atenção do

seu interlocutor ou da sua interlocutora, de que a sua esfera pessoal está pro-

tegida a nível legal. 

Em todo o caso, os médicos guardam segredo. Estão sujeitos ao dever de sigilo

médico. Ver mais informações na pág. 19 e na brochura «Datenschutz –
Schutz der Privatsphäre» («Protecção de dados – protecção da esfera privada»,

disponível em alemão, francês e italiano – endereço para envio de encomenda

na pág. 40).

Se viver numa relação, terá de decidir de que forma pode evitar uma trans-

missão do VIH ao seu parceiro ou parceira (sexo seguro ou abstinência de

sexo). Pode encontrar aspectos importantes a este respeito na pág. 31 desta

brochura. Pode obter mais pormenores na brochura «Beziehung & Sexualität»
(«Relação & vida sexual», endereço para envio de encomenda na pág. 40). 

Caso tenha dificuldade ou não consiga iniciar um diálogo com o seu parceiro

ou parceira, pode pedir apoio ao seu médico ou aos colaboradores dos 

centros de apoio contra a Sida. 

Pensei, de início, não contar por enquanto nada à minha esposa. Mas
tínhamos dormido juntos entretanto. Disse-lhe, então, logo que ela chegou
a casa.
Thomas, 34 anos
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Posso contagiar outras pessoas?

Quando recebi o resultado do teste, fiquei petrificada. E pensei logo:
Quem é que vai gostar de mim agora? Quem me vai tocar? Quem vai ficar
ao meu lado? – E comecei a chorar. 
Silvia, 38 anos, teste VIH positivo em 1999, hoje com um novo namorado

Quando me magôo, digo sempre ao meu filho que se deve afastar, não
lamber a ferida. Expliquei-lhe sobre o contágio. E agora ele percebe bem.
Agnes, 40 anos, teste VIH positivo em 1988; filho de onze anos, VIH-negativo

Na altura interrompi a minha vida sexual, não sabia sequer se era possível
comer com o mesmo garfo sem se contagiar, já sem falar da vida sexual. 
Christa, 55 anos, teste VIH positivo em 1993

Não há perigo de contágio do VIH, nem nas situações do dia-a-dia, nem atra-
vés de proximidade física ou carícias corporais. O vírus VIH não é transmiti-

do

– num aperto de mão, ao dançar;

– ao acariciar-se, namoriscar, coquetear;

– através de massagem; 

– ao abraçar, beijar, acariciar;

– ao masturbar-se mutuamente (estimulação mútua dos orgãos genitais com

a mão);

– ao comer de uma panela ou prato comum, ao beber de um mesmo copo;

– através de tosse ou espirros, através de lágrimas;

– ao tratar de bebés (colocar fraldas, dar de comer…);

– ao ver o pôr-do-sol no mar de braço dado, ao acampar, jardinar, etc.;
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– ao practicar todos os tipos de desporto (devido aos preconceitos existentes

pode ser aconselhável, sobretudo neste meio, abster-se de revelar a sua

infecção).

A infecção pelo VIH não é motivo para evitar encontros íntimos. O vírus não o

exclui da vida. Continua a ser possível muita, muita coisa. 

Apenas nas seguintes situações existe um risco de contágio do vírus VIH

entre pessoas:

• Relações sexuais sem preservativo
O sexo seguro (v. pág. 31) evita que infecte alguém com VIH através do acto

sexual. Use sempre preservativos no caso de relações sexuais com 
penetração.

• Consumo de drogas arriscado
Um uso seguro, ou seja, usando apenas as próprias seringas e agulhas bem

como apetrechos próprios (colheres, filtros, algodão, água) evita que transmita

o vírus por esta via ou que se infecte com outros agentes patogénicos.

• Transmissões mãe-filho durante a gravidez, durante o parto e aleita-
mento
Com as possibilidades médicas actualmente existentes este risco de trans-

missão pode praticamente ser excluído na Suíça. Informe o seu médico caso

esteja grávida ou pretenda engravidar.

Nestas situações, em que existe um risco de transmissão do
VIH, pode e deve proteger-se a si e aos outros (v. pág. 32 e
seguinte).

• Em muitos países são possíveis outras vias de transmissão do vírus:

por exemplo através de derivados do sangue não controlados ou de seringas

não esterilizadas em tratamentos médicos, ou através de instrumentos não

esterilizados na circuncisão masculina, na mutilação genital feminina, na

realização de tatuagens ou cicatrizes ornamentais, etc.
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A infecção pelo vírus VIH: aspectos
mais importantes

As pessoas estão diariamente expostas a agentes patogénicos: bactérias,

fungos, vírus, etc. Por essa razão, o corpo possui um sistema de defesa ou
imunológico. Este sistema de defesa ataca os invasores e torna-os inofensivos.

Isto protege-nos de muitas doenças e faz com que, por exemplo, uma gripe se

cure novamente.

Uma função importante nessa defesa é desempenhada por células especiais

que se movimentam em todo o corpo e que comandam essa defesa. São as

chamadas células helper ou células CD4. 

Uma infecção pelo vírus VIH debilita o sistema de defesa durante muitos

anos, até este deixar de poder executar devidamente as suas funções. IH

significa Imunodeficiência Humana, ou seja, uma deficiência no sistema imu-

nológico humano. 

Os vírus são minúsculos agentes patogénicos. Não podem multiplicar-se auto-

nomamente, e por isso utilizam as células humanas para se multiplicarem. O

vírus IH escolhe, para tal, principalmente as células CD4 do sistema imunoló-

gico. Ataca e destrói exactamente as células que são importantes para a defe-

sa contra os micróbios patológicos.

O corpo defende-se durante anos contra o vírus IH e continua a formar novas

células CD4. O vírus IH continua a destruir também estas novas células CD4

acabadas de formar. Durante muito tempo, uma pessoa infectada não se aper-

cebe geralmente desta luta entre as células CD4 e o vírus IH. O sistema imu-

nológico continua suficientemente operacional durante muito tempo. 

Soube por mero acaso que era seropositivo. Ao candidatar-me a uma vaga
num centro de saúde, foi-me sugerido um teste de Sida, que acabei 
por fazer. Estava calmo, não tinha qualquer medo. Foi então que: «Sim, é
VIH-positivo.»
Alexej, russo de 35 anos, que vive há doze anos na Suíça

Nem pensei que pudesse estar infectada. Era muçulmana crente, jovem,
virgem e com uma saúde óptima – e tinha visto pessoas VIH-positivas em
África que pareciam autênticos esqueletos. 
Aisha, mulher de 38 anos, do Zanzibar, que vive há treze anos na Suíça
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A maior parte das pessoas VIH-positivas não apresentam sinais exteriores

que identifiquem a infecção.

Com o passar dos anos, a destruição constante de células CD4 aumenta; o

restabelecimento das células é cada vez pior e estas tornam-se cada vez

menos funcionais. 

Os tratamentos médicos actualmente existentes impedem
que o vírus se multiplique nas células CD4. Não é possível
fazer desaparecer o vírus, mas é possível travar ou parar 
o processo de destruição do sistema imunológico.
(Mais pormenores na página 15 e seguintes e 28 e seguintes)

Quando o sistema imunológico está nitidamente debilitado, o corpo deixa de

poder defender-se devidamente contra outros agentes patogénicos novos.

Podem agora declarar-se várias doenças, que, sem a debilidade do sistema

imunológico, muito raramente se declaram: p.ex. infecções por fungos na

boca e na garganta, tuberculose, uma infecção especial dos pulmões, etc. 

Eu tinha tantos problemas nas gengivas, que tive de ir de urgência à Clínica
Dentária do Hospital Universitário. O chefe de serviço disse de imediato
que eu era VIH-positivo ou que a Sida já se tinha talvez declarado. Era um
fungo que só se apresentava desta forma declarada em pessoas com o
VIH ou Sida.
Adrian, 26 anos

Estas doenças são designadas por doenças oportunistas, uma vez que os

agentes patogénicos aproveitam a oportunidade de um sistema imunológico

debilitado. Só quando se declara uma destas doenças se fala de Sida. Con-

sidera-se que alguém tem Sida quando está infectado com o vírus IH e sofre

de uma doença relacionada com o enfraquecimento do sistema imunológico.

Algumas destas doenças podem conduzir à morte.

A Sida não é, assim, uma doença específica e autónoma, mas sim a fase

avançada de uma infecção pelo VIH, que não é tratada com êxito.

Há também tratamentos médicos para muitas das doenças
oportunistas. – E também neste caso (ou seja, quando
alguém tem Sida) um tratamento contra o VIH pode ajudar.
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VIH-positivo: o que significa 
exactamente?

Ser VIH-positivo não significa ser um caso perdido. Toda a vida sofre uma
reviravolta. Mas é preciso ter coragem. Não é o fim do mundo.
Francis, homem de 34 anos da Nigéria, que vive na Suíça há dois anos

O teste ao VIH é confirmadamente positivo?
Confirmadamente positivo significa que efectuou um primeiro teste, que lançou

a suspeita de que era VIH-positivo. Este resultado foi verificado e confirmado

através de uma segunda análise de sangue e um segundo teste. – Se tiver
apenas o resultado do primeiro teste, não se esqueça de que existem pri-
meiros resultados positivos que são falsos! Faça um segundo teste. Apenas

um resultado VIH-positivo confirmado significa que está realmente infectado

com o VIH.

O que significa VIH-positivo?
Quando alguém contrai o VIH, o seu corpo começa a desenvolver anticorpos,

cuja função é destruir estes agentes patogénicos. No caso de um teste ao

VIH, é feita uma análise ao sangue, para constatar a existência desses anti-
corpos específicos.

Se o teste for positivo, é porque foram encontrados no sangue estes anticorpos

contra o vírus IH. Embora o teste ao VIH não comprove directamente o vírus

IH, é um método muito seguro para descobrir uma infecção pelo vírus IH.
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Uma infecção pelo VIH declarada e comprovada através de
teste não pode ser curada, de acordo com os conhecimentos
actuais. O diagnóstico de VIH-positivo não fornece, contudo,
qualquer indicação sobre há quanto tempo alguém é portador
do vírus IH ou sobre o avanço da infecção. O diagnóstico indica

apenas que alguém está infectado pelo VIH e é portador do vírus.

A infecção pelo VIH tem três fases

1) Algumas semanas após o contágio com o VIH, a maioria dos infectados

contrai uma doença como uma gripe, designada por primo-infecção pelo VIH
(= primeira infecção). Nesta fase o sistema imunológico ainda não está pre-

parado para fazer face a este invasor. O vírus pode multiplicar-se rapidamen-

te. No entanto, o corpo produz rapidamente anticorpos, que atacam o vírus.

2) Após o sistema imunológico se ter adaptado ao invasor, segue-se

geralmente uma fase de vários anos, durante os quais o sistema imunológico

e o vírus se encontram em disputa permanente. No entanto, a pessoa afectada

quase não se apercebe de nada. É raro haver dores, mesmo sem tratamento

médico.

3) Esta fase termina com o enfraquecimento evidente do sistema imuno-

lógico e com a manifestação das primeiras doenças resultantes desse enfra-

quecimento. Esta fase é designada por Sida.

Ser VIH-positivo e ter Sida não é a mesma coisa. 

É preciso informar-se muito bem, mas mesmo muito bem, sobre a dife-
rença entre o VIH e Sida. Fala-se sempre apenas de Sida! Eu não tenho
Sida! Sou VIH-positivo; por isso é disso que falo. Isto dá esperança e
força.
Martin, 40 anos

Aprendi que não se morre disto. Temos de avançar. Temos de continuar a
viver, fazer planos. Penso no trabalho, numa formação, em obter uma auto-
rização de estadia. 
Sofia, 29 anos, desde 1995 «sem papéis» na Suíça
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Muitas pessoas ficam a saber da sua infecção pelo VIH relativamente tarde.

Talvez mesmo só quando surgem as doenças oportunistas (v. pág. 11). Nou-

tros casos, a infecção é detectada logo no início, logo após ter sido contraí-

da.

Pode esclarecer junto do seu médico, numa próxima consulta, em que fase a

sua infecção se encontra (v. pág. 24 e seguinte). Isto é importante para pla-

near o seu futuro e para decidir se deve optar por um tratamento já agora. 

De momento não quero pensar em iniciar um tratamento, por enquanto
não. Os valores mantêm-se constantes…
Thomas, 34 anos, casado, três filhos

Algumas (poucas) pessoas vivem há mais de 15 anos com a infecção pelo

VIH, nunca fizeram qualquer tratamento e, no entanto, não têm Sida. Por

enquanto não se sabe exactamente por que é que o vírus não destrói o 

sistema imunológico destas pessoas. 
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Tratamentos médicos: aspectos mais
importantes

Hoje vivo de uma forma completamente normal! Com algumas excepções.
Alterei os meus objectivos. E tomo medicamentos duas vezes por dia –
pelo que a ideia está sempre presente.
Martin, teste VIH positivo em Fevereiro de 2001, início do tratamento em Outu-

bro de 2001

As terapias combinadas contra o VIH permitem-me ajudar um paciente a
controlar a sua doença mortal e possibilitar-lhe uma vida em grande medida
normal. – O desenvolvimento das terapias combinadas contra o VIH é uma
das coisas mais incríveis na minha carreira de médico.
S. N., médico

Os medicamentos actualmente disponíveis contra o VIH são comprimidos,

cápsulas, xarope ou pó, que de momento têm de ser tomados diariamente

uma, duas ou três vezes. Apenas a combinação de vários medicamentos exerce

um efeito suficiente. Fala-se, assim, de terapias combinadas contra o VIH.
Estes medicamentos dificultam a multiplicação do vírus nas células do sistema

imunológico. Não podem, no entanto, expulsar o vírus IH do corpo. Ou seja,

não podem curar definitivamente a infecção pelo VIH.

Os medicamentos retardam, no entanto, de forma decisiva, a evolução de uma

infecção pelo VIH. Mantêm o vírus sob controle.

Podem, assim, no melhor dos casos, parar o processo de enfraquecimento do

sistema imunológico e contribuir mesmo para que um sistema imunológico já

enfraquecido se possa fortalecer. A expectativa de vida das pessoas com uma

infecção pelo VIH pode, graças a estes tratamentos, ser por vezes semelhante

ou igual à das pessoas sem infecção pelo VIH. 

No entanto, estes tratamentos têm de ser levados a sério. De seguida, alguns

aspectos importantes que deve conhecer relativamente a estas terapias com-

binadas.

1) De acordo com o conhecimento actual, a terapia combinada contra o

VIH é um tratamento a longo prazo. Uma terapia combinada actua somente
enquanto os medicamentos forem tomados regularmente e somente durante
este período. Em princípio os comprimidos têm de ser tomados durante a vida

inteira.
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2) Uma terapia combinada é em regra necessária, se o sistema

imunológico já estiver enfraquecido, ou seja, na maior parte dos casos, alguns
anos após a infecção pelo vírus. É, portanto, importante que em primeiro

lugar saiba qual é o seu estado de saúde actual, e como este evolui (v. pág.

24 e seguinte e 28 e seguintes). Pode obter as devidas informações durante

as consultas regulares no seu médico.

3) Para que uma terapia combinada contra o VIH tenha sucesso, é

essencial que os medicamentos sejam sempre tomados exactamente segun-

do o plano previsto. Não deve esquecer-se de tomar os medicamentos – uma,

duas ou três vezes por dia, sete dias na semana e também durante as férias.

Caso contrário, existe o perigo do vírus IH deixar de reagir aos medicamen-
tos e do tratamento deixar de surtir efeito. Deve questionar-se, antes do

início do tratamento, se está preparado para o fazer, se pode e pretende

observar as condições do mesmo. Nesta altura, deve discutir com o seu médico

qual o melhor plano de tratamento para o seu caso. As suas necessidades

pessoais desempenham um papel tão importante como as recomendações

científicas e médicas.

4) Tal como acontece com outros medicamentos fortes, a terapia com-

binada contra o VIH tem muitas vezes efeitos colaterais (por exemplo náusea,

diarreia, cansaço, erupções cutâneas, perturbações do sono). Alguns destes

efeitos colaterais surgem, sobretudo, logo após o início do tratamento e de-

saparecem ao cabo de algumas semanas; outros (p. ex. problemas de distri-

buição de gordura, nevralgias) manifestam-se somente após um longo período

de tempo. Geralmente os efeitos colaterais podem ser evitados hoje em dia,

e convém informar-se bem sobre eles antes do início de um tratamento. O

objectivo é que, a longo prazo, não sinta quaisquer efeitos colaterais do tra-

tamento.
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5) As terapias não exercem sempre o mesmo efeito em todas as pes-
soas. Pode ser que esteja infectado por vírus, sobre os quais certos medica-

mentos já não actuam. Se esta suspeita existe, os testes de resistência

podem indicar-lhe quais as opções possíveis e adequadas ao seu caso. 

Pode obter mais informações na página 28 e seguintes. 

A brochura «Bereit für die Therapie?» («Pronto para o tratamento?», disponível

em alemão, francês e italiano) pode ajudá-lo a decidir-se a favor ou contra um
tratamento. Endereço para envio de encomenda na página 40.

Os métodos de curas alternativos ou tradicionais podem contribuir, em cer-

tos casos, para a melhoria da qualidade de vida do paciente. Não foi possível

no entanto, até ao momento, comprovar a eficácia destes métodos contra o

vírus IH através de estudos científicos (v. também pág. 38 e seguinte)! 
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E como estrangeiro/a ?

Todas as pessoas que vivem na Suíça têm direito, independentemente do seu

estatuto de residência, a assistência médica e devem também poder tirar

partido dos tratamentos médicos actuais. 

Todos os anos há umas centenas de pessoas na Suíça que ficam a saber que

estão infectadas pelo vírus IH. Uma em cada cinco provém de um país africano,

uma em cada dez de um outro país europeu. Há pessoas da Ásia, América do

Norte, América Central e América do Sul, das Caraíbas, etc., que vivem na

Suíça e são VIH-positivas.

Independentemente da sua nacionalidade, outras pessoas do seu país estão

na mesma situação que você.

Inculcaram-nos a ideia de que a Sida era um castigo. As pessoas aceitaram
o cancro, mas o VIH… Há famílias onde não se fala disso. – O VIH nada
tem a ver com a religião. Pode afectar a todos, independentemente do
sexo, da idade – simplesmente todos. Não há razão para ter vergonha. 
Aisha, mulher do Zanzibar, 38 anos, na Suíça desde 1990
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1.
Ninguém fica a saber da sua infecção sem o seu
consentimento!

A informação de que alguém é VIH-positivo é confidencial. Ninguém pode falar

do seu diagnóstico a terceiros sem o seu consentimento. 

Os médicos estão sujeitos ao dever de sigilo médico. O seu médico e o pes-

soal auxiliar não podem contar a ninguém aquilo que você disser no consultório

ou no hospital, nem divulgar os resultados das análises: nem ao seu parceiro

ou à sua parceira, nem à Polícia de Estrangeiros, nem aos colaboradores de

centros para refugiados, nem às entidades patronais, nem a mais ninguém.

A menos que dê consentimento para tal. 

Eu sei que há pessoas que não podem encontrar-se na sala de espera. E
tomamos medidas para que tal não aconteça. Mas trato muitos e muitas
migrantes, e não só devido ao VIH. Quando alguém está na sala de espera,
ninguém sabe o que o trouxe aqui.
P. G., médico

Assistentes de consultórios médicos, pessoal farmacêutico, pessoal auxiliar,
tradutores, e todas as pessoas que trabalham em serviços de aconselha-
mento – consultores de centros de apoio contra a Sida, de centros de apoio

social, de organizações de migrantes, bem como os colaboradores dos seguros

de saúde – estão também sujeitos ao dever de sigilo profissional. 
O seu diagnóstico está bem protegido pelo dever de sigilo. As informações a

esse respeito não serão divulgadas quando recorrer aos serviços mencionados.

(v. excepções a esta regra na pág. 33.)

Pode obter informações detalhadas na brochura «Datenschutz – Schutz der
Privatsphäre» («Protecção de dados – protecção da esfera privada», disponível

em alemão, francês e italiano – endereço para envio de encomenda pág. 40). 

2.
As despesas de um tratamento médico necessário estão
sempre cobertas durante a estadia na Suíça

O acompanhamento médico de uma pessoa infectada pelo VIH custa muito

dinheiro. Estas despesas não são, contudo, suportadas por si, independente-

mente do seu estatuto de residência na Suíça.

Todas as pessoas com residência na Suíça podem e têm obrigatoriamente de

fazer um seguro de saúde, independentemente do seu estatuto de residência.

Os «sem-papéis» devem também fazer um seguro de saúde (directriz da Repar-
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tição Federal de Segurança Social relativamente à obrigatoriedade de seguro

dos «sem-papéis», circular 02/10 de 19 de Dezembro de 2002). Efectue sem

demora um seguro de saúde, caso ainda não o tenha feito.

No caso de pessoas que cá vivem sem estatuto de residência (p.ex. pessoas

que foram presas logo após a sua chegada ao país), os custos de um trata-

mento médico necessário serão assumidos por outras instituições durante a

sua estadia. (Isto não é válido no caso de estadias de férias!)

Se tiver dúvidas relativamente ao seguro de saúde ou ao pagamento das des-

pesas, pode dirigir-se ao serviço de aconselhamento jurídico da Aids-Hilfe
Schweiz, que terá todo o gosto em esclarecer as suas perguntas: 

044 447 11 11. Em casos de urgência, a Aids-Hilfe Schweiz pode disponibili-

zar contributos em dinheiro do seu fundo de solidariedade, se, p. ex., não

puder assumir despesas não comparticipadas e franquias. Entre em contacto

com o Centro de Apoio contra a Sida do seu cantão.

3.
O que fazer no caso de dificuldades linguísticas e de
comunicação?

Com africanos falo geralmente em francês ou inglês, e não costuma haver
problemas. Apenas uma senhora de Angola veio com uma tradutora da
Caritas. Falava apenas português e uma língua local. Com a tradutora
falou em português.
P. G., médico

É muito importante que possa comunicar com o seu médico. Caso haja difi-

culdades de comunicação, deve procurar apoio. Pode sempre trazer alguém

consigo que traduza. Se não conhecer ninguém ou preferir não trazer alguém

conhecido como intérprete, saiba que há outras opções.
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Se for tratado num centro de tratamento do VIH num dos grandes hospitais,

podem ser encontradas soluções dentro do próprio hospital. Os hospitais têm

listas de colaboradores que podem traduzir. Depois de pedir-lhe consenti-

mento, o seu médico irá procurar uma pessoa adequada. 

Caso pretenda procurar você mesmo um tradutor profissional, queira contactar

o centro de aconselhamento (pode encontrar endereços na brochura «Guia da

Saúde na Suíça», endereço para envio de encomenda na pág. 40). Neste caso

terá provavelmente de assumir as despesas.

4.
Se a sua expulsão da Suíça estiver iminente, aconselhamos que

entre urgentemente em contacto com o Centro de Apoio contra a Sida da sua

região ou directamente com o consultório jurídico da Aids-Hilfe Schweiz. 

5.
Tenha coragem para procurar apoio
Há na Suíça várias organizações de ou para migrantes. Estas podem transmi-

tir-lhe um pouco do calor da pátria, apoiam e aconselham no caso de dificul-

dades de todo o tipo: problemas jurídicos, problemas matrimoniais, etc. 

Na Associação Solidariedade Mulheres Africanas de Genebra temos sempre
tempo para falar uns com os outros. Quando alguém tem de regressar ao
país de origem, não pode levar medicamentos no saco, mas leva a sua
experiência no grupo. Isto dá esperança. – É esta a razão da nossa orga-
nização. E para manter a nossa cultura viva. Partilhamos os bons e os
maus momentos. Aqui podemos viver a nossa cultura. 
Aisha, teste VIH positivo 1990

Na página 44 estão indicados endereços, onde pode obter informações sobre

organizações existentes para migrantes.

A maioria destas organizações não são especializadas em questões relativas

ao sistema de saúde e, em especial, à infecção pelo VIH. O seu médico pode

geralmente aconselhá-lo melhor sobre estes temas. No caso de perguntas

relativamente ao sistema de saúde e a seguros, bem como a outras organi-

zações, os consultores dos Centros de Apoio contra a Sida podem prestar-lhe

um apoio útil.

Além disso, a brochura «Guia da Saúde na Suíça» pode também ajudar as pes-

soas residentes na Suíça a orientarem-se no nosso sistema de saúde. Esta

brochura contém informações sobre a assistência médica e esclarecimentos

sobre a legislação e regulamentos importantes, tais como o seguro de saúde

e de invalidez.
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Encontrar o médico certo

Digo a todos os pacientes logo na primeira consulta que devem ser eles
a decidir sobre quem deve fazer o acompanhamento médico. Devem ser
eles a escolher a evolução do tratamento. Afinal é um tratamento de longa
duração. Caso não tenham uma boa relação com o médico, os resultados
não serão satisfatórios.
S. N., médico especializado em VIH

O meu médico de família encaminhou-me para o Hospital Universitário.
Não queria ser ele a ocupar-se do caso. O Hospital Universitário era,
segundo ele, o melhor local. – No início tive problemas lá. Tinha um médico
diferente todos os anos. Agora tenho uma médica excelente.
Martin, teste VIH positivo em 2001

Todas as pessoas com residência na Suíça são obrigadas a ter um seguro de

saúde. A legislação sobre os seguros de saúde garante a todos o direito de

escolha de médico.

Os segurados podem escolher livremente entre os serviços autorizados e
adequados para o tratamento da sua doença.

Legislação suíça sobre o seguro de saúde, Art. 41, alínea 1

Esta lei só não é aplicável se renunciar voluntariamente a este direito, optan-

do por uma modalidade de médico de família ou HMO. (Se escolheu uma des-

tas modalidades de seguro de saúde, você é obrigado, por ter desconto nos

prémios, a ir sempre ao mesmo consultório, onde eventualmente será feito o
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encaminhamento para especialistas.) Pode, no entanto, rescindir este acordo,

se o pretender, no próximo período contratual. 

Tire partido do seu direito de livre escolha de médico. Muitas pessoas com

uma infecção pelo VIH dizem, por experiência própria, que é muito importante

encontrar um médico com quem se sintam à vontade e que seja especialista

no tratamento de uma infecção pelo VIH.

O tratamento de uma infecção pelo VIH requer conhecimentos especializados.

A maioria dos médicos de família não têm experiência dos tratamentos contra

o VIH, constantemente actualizados. Por isso, o seu médico de família trabal-

hará geralmente em colaboração com um centro de tratamento do VIH ou com

um médico experiente. Terá, assim, uma equipa de tratamento ideal, consti-

tuída por um médico que o conhece bem e um especialista em VIH, que con-

hece a fundo a infecção pelo VIH.

E como pode encontrar, se necessário, especialistas adequados, caso não

tenha médico de família ou este não possa orientá-lo? Na lista telefónica não

pode descobrir quem é especializado no tratamento das infecções pelo VIH.

Mas tem duas possibilidades:

• Em Basileia, Berna, Genebra, Lausana, Lugano, St. Gallen e em Zurique

há centros de tratamento de VIH nos hospitais. Pode obter os endereços na

página 45. Pode contactar directamente com um destes centros e marcar uma

consulta.

• Pode perguntar no Centro de Apoio contra a Sida da sua região quais

os médicos de família que são especializados em VIH. A Aids-Hilfe Schweiz

poderá fornecer-lhe o endereço do Centro de Apoio contra a Sida mais próximo,

sem ter evidentemente de mencionar o seu nome (telefone 044 447 11 11). 

Escolha o acompanhamento médico mais adequado para si. Trata-se da sua

saúde e do seu bem-estar.

Aspectos a ter em conta na escolha do médico: que ele esteja disposto a
ouvir, que me leve a sério e que tenha tempo suficiente.
Doris, teste VIH positivo em 1986, desde 1996 com terapia combinada contra

o VIH

No final do quarto mês após o diagnóstico, decidi mudar de médico. O
novo médico está sempre disposto a ouvir-me e a esclarecer-me. Desde
então sinto-me melhor e recupero a esperança.
Eric, teste VIH positivo em 2002
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A próxima consulta

É o próprio paciente quem deve decidir, em última instância, quando será
a próxima consulta. Alguns perguntam: «Tem tempo amanhã outra vez?». E
então podem vir de novo no dia seguinte, claro. Outros preferem de
momento não saber mais nada. Então eu faço uma recomendação.
S. N., médico

Eu recalcava tudo. Procurava um emprego. Vivia como se nada se pas-
sasse. Não queria saber nada da história do VIH. Queria ser como os
outros. Embora soubesse que já não o era. 
Tanja, 35 anos

Deve ser você próprio a decidir quando vai de novo a uma consulta. Convém,

no entanto, não deixar passar mais de um a três meses até à próxima

consulta. Esta é importante porque o médico pode responder às questões em

aberto. E, além de tudo, é útil para fazer o ponto da situação. O estado geral

de saúde é bom? O sistema imunológico está intacto ou apresenta sinais de

debilidade? Isto deve ser constatado agora, para poder fazer-se uma análise

comparativa mais tarde. Constitui uma boa base para avaliar o estado e a

evolução da infecção pelo VIH. 

A questão concreta é se é aconselhável um tratamento já agora ou se se pode

esperar mais tempo, sem correr perigo. Um tratamento contra o VIH iniciado

a tempo pode livrá-lo de doenças graves.
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Excepções
• Se suspeitar que se infectou apenas há umas semanas, os especia-

listas recomendam que vá de novo ao médico rapidamente. Nesse caso pode

decidir-se se a infecção acabada de contrair, a chamada primo-infecção ou

primeira infecção, deve ser tratada (v. pág. 13 e 30).

• Se já sofrer de uma doença provavelmente associada à infecção pelo

VIH, deve, para bem da sua saúde, encetar rapidamente os passos seguintes. 

Na próxima consulta, o seu médico far-lhe-á um exame físico minucioso e

tentará reconstruir com a maior exactidão possível a história antecedente à

infecção, com o seu auxílio. Além disso, retira sangue para análise. É sobre-

tudo importante determinar a quantidade de células CD4 e a quantidade de

vírus no sangue (v. pág. 28 e seguinte). Mas são também aconselháveis

outras análises de sangue para determinar se há eventuais doenças associa-

das. Em certos casos são feitos exames de raios X ou ecografias. 

Esta próxima consulta e as análises de sangue são importantes para si, uma

vez que (em casos extremamente raros) pode acontecer que o primeiro diag-

nóstico não tenha sido correcto! E tal seria revelado nas segundas análises.

De seguida, são geralmente aconselhadas consultas aproximadamente de

três em três meses. No início de um tratamento ou quando surgirem problemas

durante um tratamento, são necessárias talvez consultas mais frequentes.

Mas se se sentir bem, estas podem ser mais espaçadas.

Tente ser aberto com o seu médico e falar da sua situação tal como a está a

viver. Só assim ele terá a possibilidade de o conhecer como pessoa. E isto é

essencial para que o médico o compreenda melhor.
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O que quero esclarecer na próxima
consulta?

A estratégia que desenvolvi aos poucos foi: tenho de me observar. Vou ao
médico com apontamentos. Senão vou esquecer-me de metade das ques-
tões e venho para casa com dúvidas. O meu namorado pergunta então:
«Perguntaste isto, perguntaste aquilo?» Não quero que isso torne a acon-
tecer. 
Martin, 40 anos, em tratamento médico devido ao VIH desde 2001

De início escrevia sempre as questões que me vinham à mente. Obtive
informações na internet. Informei-me sobre coisas que já devia ter sabido
antes. Encomendei também o dossier sobre tratamentos na Aids-Hilfe
Schweiz. Agora vou todas as semanas ao médico. Posso então fazer direc-
tamente as minhas perguntas. E, de qualquer modo, à pessoa que acom-
panha o estudo. Sabia muito pouco a este respeito. E tinha de começar
de imediato o tratamento.
Adrian, 26 anos, em tratamento médico devido ao VIH desde 2001

Não tenha vergonha de perguntar tudo que deseja saber. Tem o direito de

saber

• o que é uma infecção pelo VIH,

• que análises foram sugeridas e por quê,

• quais são os seus valores e o que significam,

• por que razão lhe é aconselhado um tratamento neste momento,
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• que alternativas existem ao tratamento,

• como actuam os medicamentos contra o VIH,

• que efeitos colaterais podem surgir,

• por que razão deve tomar que medicamentos, e com que frequência,

etc.

Mas nem só as questões relativas à medicina são apropriadas. Fale de tudo
que o preocupa: questões relativas à sexualidade, à protecção contra o
contágio, à qualidade de vida, etc. – ou o que observa em si mesmo. Não

tenha vergonha de expressar as suas preocupações e medos. Possivelmente

ser-lhe-á útil anotar as respostas e informações.

Tinha de ganhar coragem e dizer aquilo que pretendia. Que não estou
contente. Tão em baixo. – Agora tomo outros medicamentos e os valores
estão bem. 
Martin, teste VIH positivo em inícios de 2001, início do tratamento no outono

de 2001

Considere o seu médico como uma pessoa que o pode aconselhar e informar

do ponto de vista médico. Tente, em conjunto com ele e de acordo com as

suas necessidades, obter o melhor para si. 

Após o aconselhamento, decidirá o que pretende ou não. Mesmo que o médico

o aconselhe, por exemplo, a iniciar urgentemente o tratamento, deve ser você

a decidir se pretende aceitar ou não este conselho. No fim de contas, é você

quem terá de tomar os medicamentos, quem terá de viver com o tratamento…

E é a sua vida que está em causa se quiser esperar mais tempo.

Estabeleça uma colaboração de confiança com o seu médico. Quanto mais

pormenorizadamente lhe explicar as suas necessidades e opiniões pessoais,

mais depressa poderão tomar decisões em conjunto a favor ou contra um

tratamento.

O meu relacionamento com os médicos alterou-se com a infecção pelo
VIH. Fui educado a ter respeito. Mas agora penso que são apenas pessoas
como eu. Mas tenho dificuldade em aceitar quando não podem dar-me
mais informações. Quando chegam aos seus limites…
Agnes, teste VIH positivo em 1988, início do tratamento em 1997

Geralmente o tratamento decorre assim: quando vou ao médico, eles tiram
sangue. E, de seguida, não espero até à próxima consulta; telefono antes
para me informar dos valores. Consoante os valores, fico a saber o que
devo perguntar da próxima vez.
Doris, teste VIH positivo em 1986, início do tratamento em 1996
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Começar já um tratamento ou só mais
tarde?

Na altura, quando estava muito doente, passava mesmo muito mal. Mas
não queria convencer-me a fazer um tratamento. Esperei muito tempo
antes de começar. 
Yves, 46 anos, teste VIH positivo em 1983, início do tratamento em 1998

É estupendo haver esta terapia combinada! Não sentir pânico todos os
dias. Quando vou adoecer de novo? Vou morrer em breve? Graças aos
medicamentos tenho uma qualidade de vida bastante boa. 
Tanja, 35 anos, teste VIH positivo em 1989, início do tratamento em 1996

Para os prognósticos futuros e para saber se é recomendável um tratamento

neste momento, é importante saber qual o avanço da infecção pelo VIH. Há

dois valores decisivos para tal:

1) O número de células CD4, também designadas por valor de CD4. Num

estado de saúde bom, uma pessoa tem cerca de 500 células CD4 ou mais

por microlitro de sangue. À medida que a infecção pelo VIH avança, este

número diminui. Quando for inferior a 350-200 células, é aconselhável iniciar

um tratamento contra o VIH, dado que o risco de contrair infecções oportu-

nistas aumenta consideravelmente (v. pág. 11). 

Sem tratamento o número de células CD4 pode aproximar-se do zero. 
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2) A carga viral no sangue, também designada por «viral load». Com

tratamentos muito eficazes, os vírus no corpo multiplicam-se tão pouco que

deixam de poder ser medidos no sangue. Sem tratamento, a carga viral pode

elevar-se a alguns milhares por mililitro de plasma sanguíneo, podendo também

ultrapassar um milhão.

Renunciar (temporariamente) a um tratamento?
Não se precipite a decidir-se a favor ou contra um tratamento. Talvez seja 

tudo rápido demais para si. Nesse caso, aguarde! Se calhar, precisa de mais

informações. Nesse caso, peça ao médico que o esclareça naquilo que neces-

sitar. 

A decisão de iniciar ou não um tratamento é sua. Trata-se da sua saúde.

Ninguém pode retirar-lhe esta responsabilidade, ninguém pode obrigá-lo a

fazer um tratamento, e ninguém deve privá-lo de um tratamento, se este 

for adequado por razões médicas e você o desejar. Discuta as suas preocu-

pações e pensamentos a este respeito com o seu médico – várias vezes, se

necessário.

Não tome decisões apenas para afastar de vez o assunto. E mesmo que de

momento não se decida por um tratamento, o seu médico continuará a acom-

panhá-lo da melhor forma possível.

Tratamento da infecção avançada
Do ponto de vista médico, é urgentemente recomendável o tratamento da

infecção avançada pelo VIH. E muitas pessoas com o VIH, que já passaram

muito mal, viveram o início de uma terapia combinada como uma oferta de

vida, apesar dos problemas a ela associados. No entanto, é livre para renun-

ciar a um tratamento, caso não pretenda iniciá-lo.

Importante: O primeiro tratamento do VIH é aquele que tem
mais chances de ser bem sucedido. Verifique, assim, se 
tem todas as informações necessárias, antes de iniciar um
tratamento, e se se sente interiormente preparado para 
o realizar. É você quem decide quando isto acontece.

Faz agora 17 dias que iniciei o tratamento. Além de efeitos colaterais mínimos
– dores de cabeça… ou será do tempo… «o vento frio de Genebra»? – já não
posso dizer senão que espero com todo o coração poder suportar o trata-
mento. Dado que amo a vida e tenho um bocado de medo de morrer…
Jean-Pierre, 28 anos
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Tratamento da primo-infecção
É raro o diagnóstico do VIH ser feito durante a primo-infecção (v. pág. 13), ou

seja, nas primeiras semanas a seguir ao contágio pelo VIH. Mesmo que a sua

infecção date de há apenas algumas semanas, pode ser ocasião de iniciar

imediatamente um tratamento. No entanto, não há razões tão fortes para

recomendar o tratamento como no caso de uma infecção avançada.

Deve, em todo o caso, recorrer a um centro de tratamento de VIH para o

tratamento da primo-infecção. E caso opte por isso, tem de agir rapidamente

já na próxima semana. Importante: Pode voltar atrás com a sua decisão e 

interromper o tratamento, caso decida outra coisa. Se, ao contrário, chegar 

à conclusão mais tarde que era melhor ter iniciado o tratamento de imediato,

a fase mais importante já passou. Neste caso tem de decidir rapidamente,

mas não se deixe pressionar a fazer algo com que possa não concordar. 
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Vida sexual: o que fazer?

Quando soube da minha infecção pelo VIH, perdi todo o interesse sexual
no início. – À medida que o choque desapareceu, voltei a ter interesse. 
Jan, 45 anos, VIH-positivo desde 1986

Hoje não sinto o sexo como algo especialmente difícil ou diferente devido
à minha infecção pelo VIH. 
Tanja, 35 anos, VIH-positiva desde 1989 

Protejo os outros do contágio com preservativos, mas não preciso de dizer
que sou VIH-positiva.
Josianne, mulher de Angola, que vive há três anos na Suíça

Só queria «dar uma queca», com isto no pensamento: Vá lá, quem sabe o
tempo de vida que tens…
Stefan, 33 anos

Muitas pessoas perdem, no início, todo o interesse sexual quando ficam a

saber que são VIH-positivas. Não conseguem imaginar-se a ter de novo uma

vida sexual ou a serem desejadas por alguém.

No entanto, depois do choque inicial, geralmente o interesse volta. E muitas

pessoas com o VIH ou Sida afirmam que, após o choque inicial, voltaram a ter

uma vida sexual tão satisfatória como dantes. 

Pense, no entanto, que: a infecção pelo VIH é transmissível por via sexual,
mesmo que se sinta saudável ou esteja a realizar um tratamento médico

eficaz. É, por isso, essencial que pratique exclusivamente sexo seguro. Sexo

seguro significa:

• Utilizar preservativos em qualquer tipo de relação sexual com penetra-

ção (vaginal ou anal). 

• Caso pratique sexo oral, tenha atenção especial a que não entre esper-

ma ou sangue menstrual na boca do seu parceiro ou parceira. Deve também

seguir esta regra, caso alguém pratique sexo oral consigo. 

Deve seguir também estas regras se partir do princípio ou tiver a certeza de

que o seu parceiro ou a sua parceira é igualmente VIH-positivo. Pode infectar-

se uma segunda vez com o vírus IH. E pode ainda contagiar-se com um vírus

que seja resistente a certos medicamentos, o que pioraria drasticamente as

chances do seu tratamento. 

Podem também ser transmitidas sexualmente outras doenças (p.ex. sífilis,

hepatite B, herpes). As pessoas com um sistema imunológico menos forte
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devem evitar a todo o custo outras infecções, uma vez que têm um maior risco

de complicações. As infecções adicionais podem eventualmente prejudicar a

evolução da infecção pelo VIH. 

Importante:
• Se optar por não contar sobre a sua infecção pelo VIH e não utilizar

preservativos quando tiver relações sexuais, pode ser perseguido judicial-
mente. Se houver um contágio do VIH, pode ser condenado a uma pena de pri-

são de vários anos! Em processos jurídicos não é evidente que a protecção

contra uma infecção pelo VIH seja entendida como responsabilidade de

ambas as pessoas maiores envolvidas. 

• Se proteger o seu parceiro ou a sua parceira do contágio do VIH (isto

é, utilizar preservativos e tiver atenção que não entre na sua boca esperma

ou sangue menstrual), não há qualquer obrigação legal de comunicar o seu

diagnóstico. No entanto, caso o preservativo rompa ou escorregue, terá

necessariamente de o comunicar. O seu parceiro ou parceira terá então a pos-

sibilidade de efectuar uma profilaxia pós-exposição (PEP) medicamentosa, que

poderá talvez ainda evitar um contágio. Neste caso, o seu parceiro ou parcei-

ra terá de se dirigir o mais rapidamente possível, o mais tardar no dia seguin-

te, a um centro de tratamento de VIH (Endereços na pág. 45). 

• Perante o seu parceiro fixo ou sua parceira fixa, comunicar o seu
diagnóstico é apenas uma questão de honestidade e lealdade. Isto dá-lhe a

oportunidade de fazer um teste ao VIH e, em caso de necessidade, recorrer a

tratamento médico. Além disso, podem pensar em conjunto como vão resol-

ver a situação.
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Também aqui há excepções à regra de que ninguém deve comunicar o seu
diagnóstico sem o seu consentimento: 
• Se transmitir o vírus ao seu parceiro ou parceira com o seu conheci-

mento, isto é considerado, no quadro do direito penal, como lesão corporal

grave. Consoante a legislação cantonal, o médico é, neste caso (e apenas

neste), autorizado (mas não obrigado) a comunicar às autoridades policiais ou

a depor num processo.

• Se o seu médico estiver convencido que o seu parceiro sexual ou a sua

parceira sexual deve ser informado/a sobre a sua doença, e você não estiver

de acordo, este pode apresentar um pedido perante as autoridades tutelares

para ser dispensado do dever de sigilo médico. Questione o seu médico sobre

como vai proceder, caso se encontre nessa situação.

Pode obter informações pormenorizadas sobre este tópico na brochura 

«Beziehung & Sexualität» («Relação & vida sexual», disponível em alemão,

francês e italiano – endereço para envio de encomenda na pág. 40). Esta

explica, entre outras coisas, em que situações há o risco de transmissão do

VIH e em que situações não há. Fala sobre a PEP e explica em que circuns-

tâncias duas pessoas VIH-positivas podem renunciar ao preservativo com um

risco justificável. A brochura explica quais os efeitos que uma infecção pelo

VIH ou o seu tratamento podem ter na vida sexual e como lhes fazer face. O

que deve ter em conta caso deseje engravidar? Com que sinais físicos indi-

cativos de outra doença sexualmente transmissível que não o VIH se deve pro-

curar um médico? Estas e outras questões são igualmente respondidas na

brochura.
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E no local de trabalho?

Na segunda-feira, após ter feito o teste, fui trabalhar de novo. O trabalho
fez-me muito bem. Não sou na realidade um viciado em trabalho. Mas o
trabalho deu-me alguma força moral. Nos primeiros tempos trabalhei um
pouco mais, para me esquecer da situação. Mas a rotina, os actos repeti-
tivos, deram-me uma certa força moral.
Thomas

No meu local de trabalho ninguém sabe, e prefiro assim. Discutimos uma
vez numa reunião se se deve contar ao chefe, caso se tenha uma doença
contagiosa. Trabalho na área da restauração. A resposta foi um sim claro.
Então perguntei: «Também no caso do VIH?». Eles responderam que natu-
ralmente se devia contar. Eu contradisse-os e perguntei o que fariam, caso
eu fosse VIH-positivo. Uma senhora disse: «Eu não te daria mais a mão.»
Foi uma situação horrível. Bom, ela é uma pessoa muito medrosa; mesmo
quando alguém está com gripe, ela tem medo. Algumas pessoas reagiram
bem, outros mostraram que, nesse caso, preferiam não se aproximar
muito de mim. – Há uma grande falta de informação.
Andreas, parceiro VIH-negativo de uma mulher VIH-positiva

Não é, em caso algum, obrigado a informar a sua entidade patronal ou a

secção de pessoal que o seu teste ao VIH foi positivo. Independentemente da

sua profissão, no dia-a-dia e desde que sejam observados os regulamentos

de higiene respectivos de cada profissão, não há risco de que infecte alguém

com o VIH. Mesmo em profissões como talhante ou enfermeiro/a ou na res-

tauração não há qualquer dever de informação!
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O modo como está segurado junto da entidade patronal – apenas seguro

obrigatório ou complementar – continua sem alterações, como acordado.

Também não tem qualquer dever de informação relativamente aos seguros

existentes.

Geralmente é aconselhável ser discreto e não revelar que é VIH-positivo no
local de trabalho, nos primeiros tempos após o diagnóstico. Quando estiver

mais à vontade com o diagnóstico, poderá decidir melhor a quem vai falar dele

voluntariamente e a quem não o fará.

Procura de emprego
Também no caso de estar à procura de emprego, não precisa de revelar o seu

diagnóstico no seu dossier de candidatura, nem aquando da entrevista. Só

precisa de comunicá-lo, caso a sua aptidão para o trabalho se encontre redu-

zida para a carga horária acordada – mas não indicando qual a doença que

está na base dessa inaptidão.

No entanto, pode haver problemas: ao concluir seguros complementares ou

no exame pelo médico da sua confiança. É, assim, aconselhável que se
prepare bem para as situações especiais da procura de emprego. 

As brochuras «Job und HIV» («Trabalho e VIH») ou «Datenschutz – Schutz der
Privatsphäre» («Protecção de dados – protecção da esfera privada», disponíveis

em alemão, francês e italiano) fornecem-lhe todas as informações que lhe

podem ser úteis no mundo do trabalho. Pode ver o endereço para envio de

encomenda na pág. 40.
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Os meus seguros?

Gostaria de estar melhor segurado. Fazer um seguro de vida. Ou um seguro
para tratamentos dentários. Ou um seguro médico privado. Mas não sei
onde o fazer. Em todo o lado é preciso preencher questionários que contêm
perguntas sobre Sida. É desagradável. E não consigo fazer o seguro, é difí-
cil.
Alexej

O diagnóstico do VIH não altera nada em relação a todos os seguros obriga-

tórios na Suíça:

– seguro de saúde obrigatório

– seguro de velhice e sobrevivência

– seguro de invalidez

– seguro de previdência profissional obrigatório

– seguro de desemprego, etc.

O diagnóstico do VIH não afecta também quaisquer outros seguros e/ou seguros

complementares que tenha feito voluntariamente antes do diagnósico do VIH

– tal como um seguro existente para os dias em que não trabalhar devido a

doença ou caso tenha feito um seguro de saúde mais caro (p.ex. semi-privado

ou privado).

Em nenhum dos casos existe um dever de informação da sua parte. Pode,

além disso, mudar em qualquer altura de seguro de saúde, onde tenha feito

o seguro básico. Caso tenha, no entanto, feito seguros suplementares, não
os rescinda!
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Existem, na realidade, grandes dificuldades se pretender fazer um seguro

suplementar após o diagnóstico (p.ex. privado ou semi-privado). Ao concluir

estes seguros, as seguradoras podem fazer perguntas sobre doenças exis-

tentes e você tem o dever de dar respostas verdadeiras. As seguradoras recu-

sarão fazer o seguro com base nas suas informações ou colocarão reservas

devido à infecção pelo VIH. 

Se, nestes casos, silenciar a sua infecção pelo VIH quando fizer algum

contrato, incorrerá na chamada infracção da obrigação de declarar. As segu-

radoras não são, nesse caso, obrigados a pagar os serviços e podem denunciar

o contrato. Além disso, não lhe serão devolvidos os pagamentos de prémios

até aí prestados!

Pode ver uma descrição completa da situação na área de seguros no dossier

«Leben mit HIV/Aids» («Viver com o VIH/Sida», disponível em alemão e francês

– endereço para envio de encomenda na pág. 40) ou em www.aids.ch (clicar

em «Für HIV-Positive» [«Para VIH-positivos»], de seguida em «Recht» [«Direi-

to»]). Pode também obter aconselhamento pessoal no Centro de Apoio contra

a Sida da sua região ou perguntar directamente no aconselhamento jurídico

da Aids-Hilfe Schweiz (endereços na pág. 44 e seguinte). 

Importante: Se até agora fez apenas um teste VIH anónimo num laboratório

ou num hospital, aproveite a oportunidade e, antes das próximas consultas,

obtenha aconselhamento sobre o melhor procedimento num Centro de Apoio

contra a Sida cantonal (endereços na pág. 44).
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Plantas medicinais, alimentação,
álcool, fumo, desporto…

Após o primeiro choque, pesquisei quais as coisas que poderiam ajudar a
reforçar o meu sistema imunológico. Tendo parado com as drogas, caí no
lado oposto: nada de comprimidos para as dores de cabeça, nada de
medicamentos, nada. Em vez disso grandes doses de vitamina C e hiperi-
cão. – Às vezes tenho quase vontade de rir: querer curar a Sida com chá
verde e vitamina C…
Doris, 40 anos, teste VIH positivo em 1986, início do tratamento em 1996

No início somos assaltados por pensamentos fatalistas. Oh, que é isto?
Olhem só como eu presto atenção à minha saúde agora. Já não adianta
muito. Mas agora estou a pensar deixar de fumar. Vou pensar muito mais
em mim no futuro. O trabalho tem de ocupar um papel secundário.
Martin, 40 anos, teste VIH positivo em 2001

O diagnóstico de VIH-positivo não implica basicamente nenhuma alteração

obrigatória do estilo de vida, excepto numa área: no comportamento sexual.

No entanto, não é necessário que de momento se «castigue» ainda mais ou

se restrinja muito, abdicando de hábitos que o fazem sentir-se bem. É acon-

selhável, com o tempo, viver de forma «um pouco mais saudável» em todas as

áreas, tendo em vista o prognóstico a longo prazo e a qualidade de vida. Goze

de uma maior qualidade de vida!
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Algumas sugestões para tal: 
Os estudos revelam que, oito anos após o uso de certos medicamentos contra

o VIH, o risco de enfarte cardíaco, como efeito colateral, aumenta 3%. É, no

entanto, mínimo e de pouca importância quando comparado sobretudo com o

risco de fumar. 

No que respeita ao vinho, cerveja e aguardente, aplicam-se as mesmas con-

dições às pessoas infectadas pelo VIH que são válidas para todas as outras

pessoas. Um consumo moderado de álcool não é prejudicial (desde que não

se verifique adicionalmente uma infecção pelo vírus da hepatite).

Movimento suficiente – jogar, dançar, andar de bicicleta, praticar desporto… –

faz bem ao seu coração e é benéfico para a circulação. O movimento ajuda

também a combater os estados depressivos e contribui para o bem-estar

geral. No entanto, não exagere. Deve sentir-se bem!

Uma alimentação variada com muitos frutos e legumes é mais agradável que

uma alimentação com produtos pré-confeccionados ou «junk food». E é útil

para o seu corpo e sistema imunológico. – As dietas radicais ou uma alimen-

tação especializada com base em certas crenças são mais prejudiciais que

benéficas, devido à concentração em certas substâncias nutritivas. E não

deixe de continuar a apreciar os seus «pecados» gastronómicos: o bolo de

chantilly de sete camadas, o ovo estrelado em manteiga com toucinho no

domingo de manhã, a pizza congelada à frente da TV… A questão aqui não é

a infecção pelo VIH, mas o sentir-se bem, o que lhe dá realmente prazer. 

No caso de uma infecção avançada pelo VIH ou caso efectue uma terapia com-

binada contra o VIH, talvez sejam necessárias algumas alterações no que res-

peita à alimentação. O seu médico pode aconselhá-lo a este respeito 

(v. também a brochura «Rund um die Ernährung» («Aspectos relacionados com

a alimentação», disponível apenas em alemão – endereço para envio de enco-

menda na pág. 40). 

De acordo com os conhecimentos científico-médicos actuais, não há quaisquer

vitaminas, plantas medicinais ou tratamentos da medicina tradicional ou
alternativa que curem a infecção pelo VIH ou que possam influenciá-la de

forma decisiva. No entanto, a medicina tradicional, complementar ou alterna-

tiva pode dar um contributo valioso para melhorar a sua qualidade de vida. 

Caso utilize tratamentos que não os da medicina clássica, é muito importante

que mantenha o médico ao corrente. Nalguns casos há acções recíprocas
indesejáveis entre as substâncias activas da medicina clássica e as dos
tratamentos alternativos ou tradicionais!

Se tiver acesso à espiritualidade ou religiosidade, promover ou dar atenção

ao seu lado espiritual pode fazer aumentar também a sua qualidade de vida.
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Mais material informativo

Endereço para encomenda
Aids-Hilfe Schweiz, Postfach 1118, 8031 Zürich

Telefone 044 447 11 13, fax 044 447 11 14

shop@aids.ch; www.shop.aids.ch (encontrará aqui todas as publicações on line)

Todos os materiais pretendidos ser-lhe-ão enviados numa
embalagem neutra. Isto significa que não se vê do exterior 
o conteúdo do pacote postal e que este não menciona o
remetente (Aids-Hilfe Schweiz). 

Outras brochuras desta série para pessoas VIH-positivas
(disponíveis em alemão, francês e italiano)
«Bereit für die Therapie?» («Pronto para o tratamento?») – explica, numa

linguagem mais simples, por que razão são essenciais bons cuidados de

saúde, e dá sugestões sobre como consegui-los. (24 páginas)

«Beziehungen & Sexualität» («Relações & vida sexual») – apresenta as várias

questões e problemas que se colocam relativamente às relações e à vida

sexual, e fornece informações dignas de confiança, que servirão de base às

próprias decisões. (48 páginas)

«Datenschutz – Schutz der Privatsphäre» («Protecção de dados – protecção

da esfera privada») – apresenta as disposições legais sobre a forma de lidar

com informações sobre a sua pessoa e diagnóstico, e enuncia os direitos e

possibilidades que o assistem para proteger a sua esfera privada. (32 páginas)

«Recht haben – Recht bekommen» («Ter direitos – e deles poder usufruir») –

esclarece quais os passos que é necessário dar na «selva burocrática» para

realmente fazer valer os seus direitos. (32 páginas)

«Job und HIV» («Trabalho e VIH») – compila todas as informações importantes

de que necessita no mundo do trabalho e na procura de emprego. (aprox. 32

páginas)

«Rund um die Ernährung» («Aspectos relacionados com a alimentação») –

apresenta-lhe as possibilidades de melhorar a sua qualidade de vida através

de uma alimentação adequada, e dá sugestões concretas sobre o que pode

fazer em caso de problemas (p.ex. diarreia, prisão de ventre…). (72 páginas,

disponível apenas em alemão)
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Informações médicas e legais aprofundadas
(disponível em alemão e francês)
«Leben mit HIV und Aids» («Viver com o VIH e Sida») – dossier pormenorizado

com os capítulos «Grundlagen» («Princípios fundamentais»), «Medikamentöse

Behandlung gegen HIV» («Tratamento medicamentoso contra o VIH»), «Neue

Ansätze zur Bekämpfung von HIV» («Novas abordagens na luta contra o VIH»),

«Behandlung akuter Erkrankungen» («Tratamento de doenças graves»), «Beson-

dere Aspekte» («Aspectos especiais», entre outros VIH em crianças, VIH em

mulheres), «Methoden der Komplementärmedizin» («Métodos da medicina

complementar»), «Psychologische und psychotherapeutische Behandlung»

(«Tratamento psicológico e psicoterapêutico»), «HIV/Aids und Recht in der

Schweiz» («VIH/Sida e direito na Suíça»).

Aprox. 300 páginas, 80 francos – possível redução de preço após acordo. 

«Swiss Aids News» – Revista bimensal com novidades sobre medicina e direito.

Assinatura anual 40 francos – possível redução de preço após acordo. 

Guia sobre o sistema de saúde na Suíça
(disponível em 19 línguas – alemão, francês, italiano, inglês, espanhol,
português, albanês, árabe, bósnio, farsi, croata, russo, sérvio, somali,
tamil, tailandês, turco, urdu, vietnamês)
«Guia da Saúde na Suíça», publicado por: Ministério Federal de Saúde, Cruz

Vermelha Suíça, Caritas Suíça.

Sites úteis na internet

Sites do editor desta brochura
www.aids.ch – home page da Aids-Hilfe Schweiz (alemão, francês, italiano,

inglês). Encontrará aqui todos os materiais informativos e mais informações

on line. 

www.bag.admin.ch/aids – home page da secção Sida da Repartição Federal

de Saúde. Encontrará aqui, entre outras coisas, os números relativos à epi-

demiologia (alemão, francês, italiano, inglês).

www.workpositive.ch – ofertas de emprego da Aids-Hilfe Schweiz: serve de

intermediário entre pessoas VIH-positivas à procura de emprego e entidades

patronais que empregam pessoas VIH-positivas (alemão, francês).

www.chat.aids.ch – site de fóruns e debate da Aids-Hilfe Schweiz (alemão,

francês).
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Sites de organizações da comunidade internacional 
www.who.int – home page da Organização Mundial de Saúde (francês, inglês,

espanhol).

www.unaids.org – home page dos programas de combate à Sida da ONU.

Sites em língua alemã
www.hiv.ch – artigos especializados e listas de links excelentes sobre mais

ofertas. Responsável: Dr. M. Flepp.

www.infekt.ch – o site do Departamento de Infecciologia do Hospital Cantonal

de St. Gallen com artigos úteis e actuais relativos ao VIH (clicar em «Infek-

tionskrankheiten» («Doenças infecciosas»), depois em «HIV» («VIH»).

www.aidshilfe.de – o site do Centro de Apoio contra a Sida alemão com infor-

mações abrangentes.

Sites em língua francesa
www.groupesida.ch – site do Groupe sida Genève (posto de Genebra da Aids-

Hilfe Schweiz), entre outras coisas com informações básicas sobre o VIH/

Sida, sobre prevenção e para pessoas com VIH/Sida.

www.sida-info-service.org – site da linha de escuta francesa com telefone de

aconselhamento 24 h e muitos links e informações.

Sites em língua inglesa
www.aegis.com – site independente com informações variadas e aprofundadas.

www.aidsmap.com – site de uma rede de ONGs na Grã-Bretanha com infor-

mações actualizadas (versões também em francês, espanhol e portugues).
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Sites em língua espanhola
www.fase.es – site da fundación anti-sida españa com informações relativas ao

vírus IH e seus tratamentos, aconselhamento on line.

www.huesped.org.ar – site da Fundación Huésped argentina com informações

excelentes para pessoas VIH-positivas.

www.vihpositivo.com – site da web para Espanha e América Latina. Resumo

das notícias diárias e novidades, etc. do que é importante para si saber.

Seguido por pessoas VIH-positivas e actualizado diariamente.

Sites em língua portuguesa
www.aids.gov.br – site do programa nacional de VIH/Sida no Brasil, informa-

ções extremamente úteis.

www.aidsportugal.com – site de chat e fórum bem como lista de links deta-

lhada.

abraco.esoterica.pt – (acesso sem www) site da ONG mais importante no

domínio do VIH/Sida em Portugal.

Site em língua italiana
www.anlaids.it – Página italiana da Associazione Nazionale per la Lotta con-

tro l’AIDS (Associação nacional da luta contra a Sida), com um fórum e pos-

sibilidade de colocar questões a especialistas por via electrónica.

Cuidado: Na internet há também muitas informações falsas
e enganosas!
É compreensível que as pessoas se agarrem a tudo o que prometa uma
cura. Mas tenho de dizer que muitas vezes é uma pura charlatanice o que
aparece na internet. 
A. F., médico

No fim-de-semana procurei na internet – e encontrei coisas antigas sobre
«tratamentos ineficazes», etc. Senti-me bastante mal. 
Thomas, teste VIH positivo em 2001
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Endereços úteis

Há muitas possibilidades de se informar. Só é preciso ter coragem para
contactar as várias instituições. Não tive experiências negativas na minha
procura de informação. As pessoas foram todas muito prestáveis.
Franziska, 34 anos

Os colaboradores de todas as instituições e organizações
a seguir mencionadas estão sujeitos ao dever de sigilo 
profissional. Não podem fornecer informações relativas à
sua pessoa, nem mesmo a repartições e autoridades.

Informações relativas aos endereços seguintes e outros
Aids-Hilfe Schweiz, telefone 044 447 11 11

aids@aids.ch, www.aids.ch

Apoio de urgência 24 h por dia
Dargebotene Hand, telefone 143

Centros regionais de Apoio contra a Sida 
Em quase todos os cantões da Suíça existem Centros de Apoio contra a Sida

reconhecidos e que oferecem

• informações sobre médicos na região, que têm experiência no 

tratamento de pessoas VIH-positivas;

• aconselhamento individual (p.ex. relativamente à decisão de fazer 

um tratamento, à vida sexual, etc.);

• acompanhamento mais prolongado (se pretendido)

• informação e orientação sobre outras ofertas na região

• grupos de discussão e pontos de encontro de pessoas VIH-positivas

• psicoterapeutas adequados

• organizações de e para migrantes, etc.

Pode recorrer a estas ofertas de forma anónima, se pretender, ou seja, sem

mencionar nunca o seu nome. As suas informações são tratadas de forma

totalmente sigilosa. Os Centros de Apoio contra a Sida não podem informar

as repartições estatais e não estatais. 

Pode encontrar estes endereços na lista telefónica, na internet em

www.aids.ch, ou obter mais informações nos Centros suíços de Apoio contra

a Sida pelo telefone 044 447 11 11. 
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Centros de tratamento de VIH na Suíça
Basileia: Medizinische Poliklinik, Kantonsspital, 4031 Basel,

Tel. 061 265 50 05

Berna: HIV-Sprechstunde, Medizinische Poliklinik, Inselspital, 3010 Bern,

Tel. 031 632 25 25

Genebra: Division des Maladies Infectieuses, HCUG, 1211 Genf,

Tel. 022 372 96 17

Lausana: Division des Maladies Infectieuses, CHUV, 1011 Lausanne,

Tel. 021 314 10 22

Lugano: Ambulatorio di malattie infettive, Ospedale Civico, 6900 Lugano,

Tel. 091 805 60 21

St. Gallen: Infektiologische Sprechstunde, Kantonsspital, 9007 St. Gallen,

Tel. 071 494 10 28

Zurique: Abteilung für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene,

Universitätsspital, 8091 Zürich, Tel. 01 255 33 22

Aconselhamento jurídico
Aids-Hilfe Schweiz, de segunda a quinta-feira, telefone 044 447 11 11

Aconselhamento por juristas e outros especialistas relativamente a questões

jurídicas relacionadas com o VIH/Sida. 

Informações sobre organizações para migrantes da África Subsariana
Cantão de Berna – Projecto Multicolore do Aids-Hilfe Bern (Centro de Apoio

contra a Sida de Berna), telefone 031 390 36 36

Cantão de Genebra, Vaud e Zurique – Projecto da Cruz Vermelha Suíça e do

Instituto dos trópicos suíço (Schweizerischen Tropeninstitut), em estreita cola-

boração com os Centros regionais de Apoio contra a Sida. Coordenação: 031

387 73 38. 

Nos outros cantões deve dirigir-se aos Centros locais de Apoio contra a Sida

para obter informações adicionais.

Organização de africanas VIH-positivas
ASFAG Association Solidarité Femmes Africaines de Genève

(Associação Solidariedade Mulheres Africanas de Genebra)

Case postale 2753 – 1211 Genève 2; Telefone 079 726 61 89; www.asfag.org

As mulheres da ASFAG também aconselham homens VIH-positivos de África.

Para além das ofertas aqui referidas, há inúmeras outras: centros paroquiais de

apoio contra a Sida, centros de aconselhamento na área da Sida e crianças,

organizações na área das drogas, para pessoas homossexuais e bissexuais,

para profissionais do sexo, etc. Os Centros de Apoio contra a Sida na sua região

ou a Aids-Hilfe Schweiz podem fornecer-lhe todos os endereços úteis. Encon-

trará alguns endereços também na rúbrica «Endereços» em www.aids.ch.
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Aids-Hilfe Schweiz, Konradstrasse 20, Postfach 1118, 8031 Zürich

Para encomendas: telefone 044 447 11 13, fax 044 447 11 14

shop@aids.ch, www.shop.aids.ch

Para outras informações: telefone 044 447 11 11, fax 044 447 11 12

aids@aids.ch, www.aids.ch

ZEWO, marca registada para instituições de utilidade pública

Conta para donativos
Aids-Hilfe Schweiz, Zürich, 80-23678-6

Fiquei ali sentado com a boca seca e o coração a bater e não

sabia o que dizer. Não estava muito informado. Foi numa

sexta-feira. – Voltei para casa com esta informação e com uma

folha de papel na mão e perguntei a mim mesmo como diria

isso à minha mulher. 

O que recomendo? Dirigir-se o mais depressa possível a um

bom médico. Não esperar e tentar por si próprio dominar 

a situação. – Esse fim-de-semana pareceu-me durar anos. Por

isso dirija-se de imediato a um médido e pergunte. Sozinho

não conseguirá ir muito longe.

Thomas, 35 anos, teste VIH positivo há três anos

Fiquei completamente chocado, e durante um mês, três

meses, fiquei completamente desalentado. O médico disse-me:

Não vai morrer! Não vai morrer com o tratamento.

Francis, nigeriano, 34 anos, que vive há dois anos na Suíça


