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Todos nós precisamos de saber o que
é o HIV e o SIDA. Este livro vai
ajudar-te a compreender melhor o
HIV e o SIDA. Vai também ajudar as
pessoas vivendo com o HIV e o
SIDA a viver positivamente.

Lê este livro e partilha a informação
que aprenderes com a tua família e
os teus amigos.

Se o Português não é a tua
língua materna, podes
precisar da tradução de
algumas palavras para as
compreenderes. Estas
palavras estão sublinhadas.
Elas estão traduzidas em
Macua, Changana e Sena
nas caixas que aparecem nas
zonas laterais das páginas.

Como usar este livro

Algumas informações que aparecem neste livro estão
destacadas em caixas coloridas para ajudar as comunidades
a compreendê-las. Essas caixas são assim:

Há também caixas coloridas que te vão ajudar a recordares-te
das coisas importantes. Elas aparecem assim:

Lembra-te!
Lembra-te!

Muitas pessoas que são seropositivas não sabem disso porque
ainda não fizeram o teste do HIV.

Informação para a comunidade
Deves receber aconselhamento antes e depois de fazeres o
teste, mesmo que os resultados do teu teste sejam negativos.

Português
Changana
Sena
Macua
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O HIV e o SIDA?
Doutora, de
onde é que
veio o SIDA?

Olha, ninguém sabe
de onde é que veio
o SIDA. A verdade
é que o SIDA
afecta a todos.

O que causa o SIDA?
O SIDA é causado por um vírus chamado HIV. O vírus que causa o
SIDA só pode viver no sangue, no esperma e nos fluídos vaginais e é
demasiado pequeno para ser visto sem aparelhos apropriados.

Como é que o HIV é transmitido?
O HIV é transmitido de uma pessoa para outra através de fluídos 
sexuais ou do sangue. Depois começa a atacar o organismo por 
dentro.
Um bebé antes de nascer pode também apanhar o HIV se a mãe já o
tiver. O vírus que causa o SIDA pode ser transmitido ao bebé durante
a gravidez, durante o trabalho de parto ou através da amamentação.

Lembra-te!
Lembra-te! O SIDA existe em todo o mundo. Esta doença está a espalhar-se muito

rapidamente e a infectar muitas pessoas.

fluídos vaginais
tinhome ta 
vusati
madzi a kunyini
othothowa wa 
ethiyana

amamentação
kumamisa
yamwisa   
wamwiha    
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O que significa ser
seronegativo?

Como é que o HIV te faz ficar doente?
Temos um sistema muito importante no nosso corpo chamado 
Sistema Imunológico. O sistema imunológico protege o organismo
dos vírus e das doenças. Também ajuda o corpo a combater as 
doenças e a sarar as feridas.

Quando o vírus do SIDA entra no corpo de uma pessoa, vai 
destruindo o sistema imunológico. Isto significa que o corpo não
consegue mais lutar contra doenças tais como a tuberculose (TB) ou a
pneumonia, e que também não consegue curar-se a si próprio. O vírus
que causa o SIDA vai-se tornando cada vez mais forte e enfraquece o
Sistema Imunológico. Quando esta pessoa começa a ficar doente com
mais frequência, aí significa que ela tem SIDA. Pode levar muitos anos
até que uma pessoa que é seropositiva fique doente de SIDA.

As pessoas que têm SIDA apanham muitas doenças. Podem perder
peso e ter diarreia, feridas na boca, tosse, pneumonia, dores de cabeça, 
inchaços, febres, feridas, e sofrem dos nervos. Estas doenças 
demoram muito tempo a melhorar e, às vezes, tornam a voltar 
depois de tratadas. As pessoas que têm SIDA podem morrer de uma 
destas doenças.

O que significa ser
seropositivo?

Lembra-te!
Lembra-te! Muitas pessoas que são seropositivas não sabem disso porque ainda não

fizeram o teste do HIV. Ninguém sabe se é seropositivo até fazer o teste. Se
não tens dinheiro para pagar o teste, então o estado fornece-o gratuitamente.

Seronegativo
O Jorge e a Lisa são
seronegativos porque não têm o
HIV nos seus corpos.

Seropositivo
O Jorge e a Lisa são seropositivos
porque agora têm o HIV e podem
passar esse vírus para outras
pessoas. Ainda estão com bom
aspecto, pois uma pessoa infectada
não muda a sua aparência física só
porque está infectada.

SIDA
O Jorge e a Lisa têm o HIV
há muitos anos. Eles já
estão doentes, têm SIDA
porque têm o HIV no corpo
e outras doenças.

sistema
imunológico

ndlela ya 
nsawutiso
ngugumira 
nthenda
Ithu sinvareleliha 
eruthu
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viole
kudumela 
pwaza
okanyereria

Rafik, como é que se
pode contrair
o HIV?

Amélia, a maior parte das pessoas apanha o
HIV por fazer sexo sem protecção com uma
pessoa infectada pelo HIV.

Como é que se transmite o HIV?
O HIV é transmitido através das relações sexuais desprotegidas, da
gravidez e da amamentação, assim como do sangue contaminado
pelo HIV.

Lembra-te!
Lembra-te!

Sexo

A maneira mais frequente de se transmitir o HIV
é quando uma pessoa mantém relações
sexuais sem preservativo com alguém que
já esteja infectado.
As crianças podem contrair o HIV de um
adulto seropositivo que abuse sexualmente
delas ou que as viole.

É mais fácil transmitir o HIV se tu ou o teu (a tua) parceiro(a) tiverem uma doença
sexualmente transmissível (DTS), como a sífilis ou a gonorreia. Se achares que tens
uma DTS vai ao centro de saúde para seres tratado(a). Pede ao teu (à tua)
parceiro(a) sexual para também se tratar no centro de saúde mais próximo.

Como é que podes

sexo sem
protecção

Kufambelana 
masangu 
ungana 
xitlhangu
nyenga ne 
kuviga
oraruwa 
wohikosopa
ehiikosompe
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contrair o HIV?
Gravidez e amamentação

Uma mulher grávida que tenha o HIV pode passá-lo para o
seu bebé durante a gravidez, no momento do nascimento da
criança ou quando a amamenta. Cerca de 1 em cada 3
bebés de mães que são seropositivas irão nascer com o
vírus do SIDA. Para perceberes isto melhor lê as páginas
12, 13, 14 e 15.

A mulher grávida tem mais
possibilidades de passar o HIV se:

Estiver doente de SIDA.

Contrair o vírus do SIDA antes
ou durante a gravidez.

Sangue

O HIV pode também ser transmitido através da transfusão de sangue
contaminado. Por isso, pergunta sempre se foi feito o teste de HIV ao
sangue que vais receber.

O HIV pode ser transmitido se duas pessoas tiverem um corte ou 
ferida aberta e os seus sangues se misturarem, sendo uma delas 
seropositiva.

O HIV pode ser transmitido de uma pessoa para outra se usarem as
mesmas seringas e agulhas que não tiverem sido fervidas por 10 
minutos. Pode também ser transmitido
através de lâminas e outros
instrumentos cortantes que
estiverem contaminados com o
vírus. Quando fores ao
curandeiro, utiliza sempre uma
lâmina nova para te tratares ou
leva sempre contigo a tua
própria lâmina.
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Diz-me lá Rafik, por
que é que o HIV ainda
se está a espalhar?

A principal razão é que muitas
pessoas fazem sexo sem protecção,
ou seja, sem usar o preservativo.

Como é que eu posso evitar que o HIV se espalhe?
Podes escolher não fazer sexo nenhum. Isto chama-se abstinência. 
Se não tiveres relações sexuais, há poucas possibilidades de apanhares 
o HIV.

Se tiveres relações sexuais, protege-te sempre. Sexo com protecção 
quer dizer que deves usar o preservativo em todas as tuas relações 
sexuais.

Se tiveres relações sexuais apenas com um(a) parceiro(a) que sabes
que não tem HIV. A única maneira de se saber isto é fazerem os dois o
teste de HIV. Tu e o teu parceiro ou tua parceira devem ser fiéis um ao
outro depois de fazerem o teste. Lê as páginas 10 e 11.

Se trabalhas com sangue, usa sempre luvas. É também importante limpares as 
superficies de trabalho com javel.

Se te injectas com drogas, não partilhes as seringas com ninguém.

Lembra-te!
Lembra-te!

Por que é que o HIV

superfícies de
trabalho

tindhawu ta 
kutirhela ka tona
padzulu pa 
pyombo pya basa
nipuro 
vinvariwa 
muteko 

abstinência
kutitsona
siya
wiisinanela
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continua a espalhar-se?
Ideias erradas sobre o HIV, SIDA e sexo

Muitas pessoas não falam abertamente sobre sexo. Isto permite que muitas
ideias erradas sejam espalhadas. Estas são algumas das concepções
erradas sobre o sexo, HIV e SIDA:

Há pessoas que ainda acreditam que só vão ficar infectadas com
o HIV se tiverem muitos parceiros. Elas acreditam que estão
seguras desde que tenham apenas um parceiro de cada vez. Isto
não é verdade.

Se o teu (a tua) parceiro(a) já for seropositivo (a), podes ficar
infectado (a) com o vírus do SIDA se tiverem relações sexuais
sem protecção. Isto pode acontecer mesmo que tenhas relações
sexuais somente com esse(a) parceiro(a).

Muitas pessoas acreditam que o HIV e o SIDA são um castigo de Deus.
Isto não é verdade.

O HIV e o SIDA não são castigos de Deus. Algumas pessoas das igrejas
cuidam e dão apoio às pessoas que vivem com o HIV na comunidade.
Ninguém merece ter o HIV.

Muitos homens acreditam que só são homens se tiverem muitas
parceiras sexuais. Isto não é verdade.

Ter muitos parceiros sexuais aumenta o risco de apanhares o HIV.

Muitas pessoas acreditam que se estás infectado/a com o HIV é
porque foste enfeitiçado/a. Isto não é verdade.

O HIV e o SIDA não estão associados à feitiçaria. São
doenças bem conhecidas, não são causadas por feitiçaria. Qualquer pessoa
pode apanhar o HIV. Lê as páginas 4 e 5 para saberes como é que o HIV
é transmitido.

Muitas pessoas acreditam que se pode dizer se uma pessoa tem
ou não o HIV pelo seu aspecto. Isto não é verdade.

Não se pode dizer se uma pessoa tem ou não o HIV só pelo aspecto
dela. A única forma de ter a certeza é fazer o teste de HIV.
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A pobreza faz com que o
HIV se espalhe facilmente 

Outras razões que fazem com que o HIV ainda esteja a espalhar-se em Moçambique

Por vezes, as mulheres
fazem sexo em troca de
dinheiro ou de favores
especiais para melhorar
as suas condições de
vida.

Estas mulheres podem
ter medo de pedir ao seu
parceiro para usar o
preservativo.

Mas, atenção, não são só
os pobres que são
infectados com o HIV.
Todas as pessoas correm
esse risco porque o HIV
não escolhe a cor, o sexo
e o nível de vida da
pessoa que infecta.

Pessoas que viajam por
razões de trabalho fazem,
por vezes, sexo não
protegido com diferentes
parceiros sexuais. Isto
aumenta as hipóteses de
serem infectadas.

Por que é que o HIV continua

Muitas mulheres acham
que têm que obedecer ao
homem

Em muitas sociedades,
as mulheres não
decidem sobre a sua
vida sexual. Elas
acham que têm que
fazer aquilo que os seus
parceiros mandam
fazer.

Isto significa que elas
têm medo de pedir ao
parceiro para usar o
preservativo, mesmo se
souberem que ele teve
relações sexuais sem
protecção com outra
mulher.

Alguns homens acham
que se uma mulher
disser que eles devem
usar preservativo, isso
significa que ela
mantém relações
sexuais com outros
homens.

Alguns homens
tornam-se violentos
quando as suas
parceiras lhes pedem
para usar preservativos.

As pessoas têm medo e
sentem-se envergonhadas
em relação ao SIDA

Muitas pessoas que
têm o HIV não
querem falar sobre
isso. Isto acontece
porque as
comunidades ainda
culpam as pessoas
com o HIV de se
terem deixado
infectar. Ninguém é
culpado de contrair o
HIV.

Se as pessoas tiverem
medo de falar sobre o
vírus que causa o
SIDA, haverá silêncio
sobre esta doença.

Então, cada vez mais
pessoas vão acreditar
que o HIV não existe,
e isto significa que o
HIV vai espalhar-se
ainda mais.
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Passo 3: Desenrola o
preservativo para baixo
para que todo o pénis
fique coberto com o
preservativo. Agora
estás pronto para
penetrar a tua parceira.

Algumas pessoas, em
especial os jovens,
podem ter vergonha
de ir ao Centro de
Saúde para pedir
preservativos. Por
vezes, alguns
trabalhadores da
Saúde zangam-se
com eles por
considerarem que
aqueles são
demasiado jovens.

Outros trabalhadores
da saúde ameaçam
que vão contar aos
seus pais se os jovens
forem ao Centro de
Saúde pedir preser-
vativos. Não tenhas
receio de pedir
preservativos no
Centro de Saúde. É
um direito teu fazê-
lo, e os trabalhadores
da saúde devem
respeitar esse direito.

Não tenhas vergonha de pedir preservativosFalar sobre sexo pode ser
difícil mas é necessário

a espalhar-se?

Passo 1: Utiliza um novo
preservativo sempre que
fizeres sexo. Verifica sempre
o prazo de validade no
pacote. Preservativos fora do
prazo não são seguros. Abre-
o com as mãos para que não
o danifiques dentro do
pacote.

Passo 2: Antes de
penetrares a tua parceira,
coloca o preservativo no
pénis erecto. Pressiona a
ponta do preservativo
quando o colocares para
retirar todo o ar da ponta.

Passo 5: Agora, com
muito cuidado retira o
preservativo do pénis.
Dá um nó para que
nenhum sémen vaze do
preservativo.

Passo 4: Depois de teres
terminado as relações
sexuais retira o pénis antes
de ele amolecer. Segura o
preservativo quando
retirares o pénis para que o
preservativo não caia.

Passo 6: Embrulha o
preservativo usado num
papel. Deita este papel
numa lata de lixo ou
em qualquer lugar onde
as crianças não o
possam encontrar.

Algumas religiões e culturas têm regras muito
duras contra falar-se sobre sexo. Muitas pessoas
mais velhas sentem vergonha de falar sobre
sexo e por isso não ensinam os seus
filhos a proteger-se do HIV. 

O preservativo masculino
Podes obter preservativos nas farmácias,
lojas, supermercados, centros de saúde,
barracas e GATVs. Procura um local de venda de
preservativos na tua comunidade.

Usa sempre um preservativo quando tiveres relações sexuais. O
preservativo masculino existe e é gratuito nos centros de saúde.
Os desenhos a seguir mostram como deves usar o preservativo.

Passos de utilização do preservativo masculino
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Fazer o teste de HIV não é uma decisão fácil mas é importante. A única
maneira de saberes se tens o vírus ou não, é fazeres o teste de sangue.

Por que que é importante fazer o teste de HIV?
Fazer o teste de HIV significa que estás a assumir a responsabilidade 
pela tua própria saúde.

É a única maneira de ficares a saber se és seropositivo(a) ou não.

Precisas de saber o que fazer para proteger a tua saúde. Assim podes
manter-te saudável durante mais tempo.

Também precisas de saber o que fazer para evitares que outras pessoas
se tornem seropositivas.

Como é que podes saber

Informação para a comunidade
Deves receber aconselhamento antes e depois de fazeres o teste, mesmo que os
resultados do teu teste sejam negativos.

Não podemos dizer que alguém é
seropositivo só pela aparência. A
maior parte das pessoas que têm o
vírus do SIDA não sabe que o tem.

Enfermeira Josina,
como é que podemos
saber quem é
seropositivo
e quem não é?
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E se o meu teste for negativo?
Isto significa que tu não tens o vírus do SIDA no teu sangue. Mesmo
assim, deves fazer o seguinte:

Continuar a ter relações sexuais com protecção. Usa sempre o
preservativo para não apanhares o HIV depois do teste.

Se tiveres tido há pouco tempo relações sexuais sem protecção, o vírus
pode não aparecer no primeiro teste. Espera mais três meses, não tenhas
relações sexuais desprotegidas durante esse período e vai fazer outro
teste para teres a certeza.

Continuar a aprender mais sobre o HIV e o SIDA.

Apoiar as pessoas que são seropositivas na tua comunidade.

E se o meu teste for positivo?
É normal que sintas medo e fiques chocado(a) ou
que não acredites naquilo que estás a ouvir. Procura
alguém que possa ajudar-te em relação àquilo que
estás a sentir.

Procura saber mais sobre o HIV e o SIDA. Este
livro tem muitos conselhos que podem ajudar-te.

Tenta não entrar em pânico. Ainda podes viver
muito tempo e continuar a ter uma vida saudável
com o vírus no corpo.

Fazer o teste de HIV
É muito importante que fales com um conselheiro ou com um
trabalhador da saúde sobre o teste de HIV. Eles podem ajudar-te
respondendo a quaisquer perguntas que queiras colocar sobre o HIV
e o SIDA e sobre o teste.
O activista ou o trabalhador da saúde sabe que podes ter medo e podes
estar preocupado(a). Eles vão dar-te apoio, e ajudar-te a estares
preparado(a) para os resultados do teste. A isto chama-se
aconselhamento antes do teste.
Algumas pessoas podem preferir falar com um amigo ou alguém em
quem confiem. Esta pessoa pode dar-te apoio e ajudar-te antes e depois
do teste.
Quando receberes o resultado do teu teste, vais precisar de falar
com um conselheiro ou trabalhador da saúde. Eles vão
discutir os resultados contigo e o que eles significam
para ti. A isto chama-se aconselhamento depois do teste.

se és seropositivo ou não?
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Mulheres grávidas seropositivas

As mulheres que são seropositivas e que estão grávidas podem passar o
HIV para os seus bebés. Isto pode ser difícil de suportar, principalmente
se descobrem que são seropositivas só depois de já estarem grávidas. As
mulheres que sabem que são seropositivas devem pensar muito bem e
fazerem o teste de HIV antes de decidirem ter um filho. Isto porque:

Cerca de um em cada três bebés nascidos de uma mãe seropositiva
irão também apanhar o HIV se a mãe e o bebé não tomarem
nevirapina.

Os bebés com o HIV adoecem com muita frequência. Normalmente,
morrem ainda muito pequenos.

Se fores seropositiva e, entretanto, ficares grávida, podes ficar doente
de SIDA mais rapidamente.

As mulheres sero
Senhor Doutor Cabral,
estou grávida e
disseram-me que devia

fazer o teste de HIV.
Sou obrigada a fazer
esse teste?

Ninguém pode obrigar-te a fazer o teste;
mas, se estás grávida, é melhor saberes
se tens ou não o HIV para tentares
proteger o teu filho da infecção.
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Toma nevirapina durante o parto
A nevirapina é um medicamento que diminui as
possibilidades de passares o HIV ao teu bebé. Deves
dar também ao teu bebé pequenas quantidades de
nevirapina durante três meses depois do seu
nascimento. Os bebés tomam o medicamento em
xarope. Assim é-lhes mais fácil engolir o
medicamento. Tu e o teu bebé devem ser tratados
com nevirapina se forem seropositivos. Fala com o
trabalhador da saúde sobre isto. Apenas os
trabalhadores da saúde devem administrar-te o
medicamento.

Parto à cesariana
A possibilidade de o HIV passar da mãe para o
bebé é maior no parto natural do que no parto à
cesariana. Fala com o trabalhador da saúde sobre
isto.

Alimenta o teu bebé com cuidado
Mesmo estando a tomar nevirapina, ainda podes
passar o HIV ao teu bebé através do leite do peito.
Há coisas que podes fazer para evitar que o HIV
passe para o teu bebé durante a amamentação. Fala
com o trabalhador da saúde sobre isto. Precisas de
escolher o que é melhor para ti e para o teu bebé.

Opções à disposição da mulher grávida
Se és seropositiva e estás grávida, deves ir a um centro
de saúde para receberes orientação adequada e
medicamentos que reduzem as possibilidades de
transmitires o HIV ao teu bebé.

positivas e a gravidez

xarope
xarope 
uci 
xarope

Parto à cesariana
Kuphuluka hi 
kuhandzuliwa
bala nfutete
oyara wo 
woporariwa
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Senhora doutora Josefa,
sou seropositiva.
Quando é que posso
saber se o meu bebé
tem o vírus do SIDA?

Bebés e o HIV

Quando o teu bebé tiver 15 a
18 meses, o teste do HIV pode
dizer se o teu bebé tem ou não
o vírus.

Muitas pessoas pensam que uma mulher que tem o HIV não pode ficar
grávida. Isso não é verdade, podem ficar grávidas, entretanto, não é
aconselhável engravidar. Em cada ano há milhares de bebés que nascem
com o HIV.

A maior parte dos bebés que são seropositivos não vive durante muito
tempo. Alguns morrem antes de completarem 2 anos de idade. Quase
todas as crianças seropositivas morrem antes dos 8 anos de idade.

A maioria dos bebés apanha o HIV das suas mães. Isto pode acontecer
durante:

a gravidez o parto a amamentação
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Como é que sei se o meu bebé tem o HIV ou não?

Há bebés que ficam doentes mais vezes do que
outros. Em alguns casos, pode ser porque as suas
mães são seropositivas. Noutros casos, pode
também ser porque esses bebés são
seropositivos.

Se o bebé não aumenta de peso, pode ser
porque é seropositivo.

Só um teste ao sangue pode dizer se um
bebé é ou não seropositivo. Se fores
seropositiva, faz um teste ao teu bebé
para saber se ele é ou não é seropositivo.
O teste só pode dar-te a certeza disso se o
bebé tiver 15 a 18 meses de idade.

Um bebé com o HIV precisa de mais atenção e cuidados

A maior parte dos bebés seropositivos fica doente mais vezes. Algumas
das doenças são fáceis de tratar com medicamentos. Outras podem ser
difíceis de curar. Um bebé seropositivo irá normalmente precisar de ir ao
Centro de Saúde mais vezes do que outros bebés. Os bebés seropositivos
podem ter alguns destes problemas:

Não aumentam de peso mês após mês, ou não crescem normalmente.

Têm muita diarreia.

Têm pneumonia ou tuberculose.

É muito doloroso para os pais verem o seu
pequeno bebé a ficar tantas vezes doente. Isto
pode fazer com que fiquem desesperados e
com medo. Se o teu bebé estiver doente,
procura apoio de um trabalhador da saúde,
de um activista, ou da tua família.
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Pensa bem antes de teres
relações sexuais.
Não devias ter relações
sexuais até estares bem
crescido/a porque o teu
corpo ainda não está
preparado para isso.

Os jovens e o HIV

Os meus amigos dizem
que a minha namorada

vai abandonar-me se não
tiver relações sexuais com ela.

Provavelmente os teus amigos não
sabem grande coisa sobre os perigos

do sexo. Fala com eles sobre o SIDA.
O sexo é uma escolha muito pessoal

para ti e para a tua namorada. Vocês
devem discutir isso juntos.

Os jovens podem abster-se do sexo até serem mais velhos.
Tu podes optar por não ter relações sexuais. Se não tiveres relações sexuais corres
menos riscos de apanhar o HIV.

Estás à procura da(o) parceira(o)
certa(o)?
Isto significa que podes querer
ter relações sexuais com muitas
parceiras ou muitos
parceiros. Tenta evitar isso.

abster-se
kutikhoma
kusiy
wiiramusha,
wiitharusha
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Tenta convencer
o teu namorado a
usar sempre o
preservativo.

Nem sempre é fácil para as
namoradas fazerem sexo
seguro. Por vezes têm receio
que os seus namorados lhes
batam ou maltratem ou mesmo que
pensem que elas não são fiéis. Nunca
se deve bater numa mulher.

Às vezes, os namorados acusam as suas
namoradas de desconfiarem deles quando
lhes pedem para usar preservativo.
Raparigas, falem com os vossos
namorados sobre o uso do
preservativo. Falem
com eles sobre os
riscos da prática
de sexo não
protegido.

E se eu tiver vontade de fazer sexo?
Podes masturbar-te e atingir o orgasmo.
Isto é muito mais saudável para os
rapazes e para as raparigas do que

ter relações sexuais sem
protecção.

Nós jovens
precisamos
de saber mais
sobre sexo.
Isso é muito
bom. É nesta
fase da vossa
vida que querem
experimentar coisas
novas e excitantes.
Mas não devem
ter relações sexuais
sem protecção.
Não vale a pena! 

O sexo é maravilhoso mas podes não saber ainda
o suficiente sobre as suas consequências.
O saber é um poder. Procura saber tudo o que é
necessário antes de começares a ter relações sexuais.

Jovem,
procura um
Serviço
Amigos do
Adolcescente
e Jovens
(SAAJ). Terás
mais
informações
sobre saúde
sexual
reprodutiva
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Nas páginas 40 e 41 deste livro,há uma lista de organizações que podem ajudar-te
com conselhos úteis.Lembra-te!

Lembra-te!

Rafik, sou seropositivo.
Achas que devo dizer
isto aos meus filhos?

Não é fácil falares disso aos
teus filhos, Tomás. Mas é
importante que tu e os teus
filhos se preparem juntos para
o futuro.

Falar sobre o HIV e

Estes passos podem ser úteis antes de dizeres a mais alguém
que és seropositivo:

Conversa sobre o HIV e o SIDA com amigos,
familiares.

Apresenta factos sobre o HIV e o SIDA às
pessoas, se elas tiverem informações erradas.

Convida as pessoas a conversarem sobre o
HIV e o SIDA, de maneira a que possam
ficar mais informadas.

Ajuda as pessoas a enfrentarem o medo
em relação ao HIV e ao SIDA.

Dá-lhes este livro para lerem.
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Porque é que os pais devem contar
aos seus filhos que são seropositivos?

Os filhos precisam de saber que
qualquer pessoa pode apanhar o HIV
e que não se deve envergonhar por
isso.

Os filhos precisam sentir que são
incluídos na tomada de decisões sobre
a doença dos seus pais. Eles também
podem querer ajudar a tomar conta do
pai ou da mãe quando estes estiverem
doentes. É importante que os pais
compreendam os sentimentos dos
filhos.

Os filhos e os pais podem conversar
sobre o que poderá acontecer no
futuro.

Os filhos precisam de ajuda para
enfrentarem o HIV e o SIDA. Pede
apoio aos amigos mais próximos e
aos outros membros da família.

O silêncio é mau para todos
Tu podes ter medo de dizer aos teus filhos que és seropositivo. Pode ser
difícil fazer isso. Mas os filhos preocupam-se quando vêem que alguma
coisa está mal e que ninguém diz nada.

Eles podem sentir-se culpados pela tua doença.

Podem não saber como manifestar amor e desejo de te apoiar.

Por vezes podem acreditar nas coisas erradas que tiverem ouvido
sobre o HIV e o SIDA.

Todas estas preocupações podem até afectar o rendimento deles na
escola. Podem fazer com que eles vivam com medo e se sintam
inseguros.
Por todas estas razões, é importante que os pais conversem com os seus
filhos sobre a sua condição de seropositivos.

o SIDA com as crianças
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Viver de maneira

Xiluva, eu aprendi a aceitar
que sou seropositivo e ainda
consigo ter uma vida normal.

Isso é bom, Bento. A
isso chama-se viver
de maneira positiva.

Não há cura para o SIDA.
Mas há muitas maneiras de
se viver de maneira positiva
com esta doença. Viver de
maneira positiva com o HIV

e o SIDA significa:
Viver com

esperança.

Compartilhar  os teus
problemas com a família
e com os amigos para que
eles te possam ajudar.

Ter uma vida saudável
com exercício físico e
descanso suficientes.

Alimentar-te com comida
saudável.

Ocupar-te o mais tempo
possível.

Lembra-te que ainda estás
vivo(a) e que podes ainda
gozar a tua vida.

Este livro pode ajudar-te a
viver de maneira positiva
com o HIV e o SIDA.

Se fores seropositivo, usa sempre o preservativo quando tiveres relações sexuais.
Isto irá evitar que sejas re-infectado e que infectes os outros.

VIVER
DE MANEIRA POSIT

IV
A

re-infectado
kutlhela 
utluleliwa
thaphula 
pontho
oravato

HIV
SIDASaibamais... Vivamais
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É assim que te podes sentir ao descobrires que és seropositivo(a):

Chocado(a) – Podes nem acreditar no que estás a
ouvir. Podes até negar isso e fingires que os
resultados do teste estão errados.

Zangado(a) – Podes ficar zangado(a) contigo
mesmo(a) por teres tido relações sexuais sem
protecção. Podes ficar zangado(a) com a tua (teu)
parceira(o) e culpá-la(o) de te ter infectado.

Com medo – Podes ter medo da reacção que a tua
família poderá ter quando souber. Podes também ter
medo de morrer.

Culpado(a) – Podes culpar-te a ti mesmo(a) de teres
tido relações sexuais sem protecção. Podes também
achar que isso é castigo por alguma coisa má que
tenhas feito.

Lembra-te sempre de que estes sentimentos são normais. Há muitas
maneiras de tentares enfrentar os teus sentimentos. Aprende a ter
esperança. A esperança dá-te forças para suportares os teus problemas e
também ajuda-te a levar uma vida normal e saudável.

Se tiveres perguntas a fazer sobre o HIV e o SIDA, telefona para a
Linha do Alô Vida, números 800 149149 ou 082 149. A chamada
é gratuita e segura. Ninguém saberá que ligaste para esta Linha
porque não precisas de dizer o teu nome quando telefonares.

positiva com o HIV e o SIDA
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Cuida do teu espírito
Se és seropositivo tens de
manter o teu espírito e o
teu corpo fortes. Isto
ajudar-te-á a não ficares
doente.

Como cuidar
do teu espírito
e do teu corpo 

Pára de fumar e de beber!
O tabaco e a bebida enfraquecem o teu corpo. Se o teu
corpo estiver fraco, o vírus que causa o SIDA
consegue ficar mais forte.

Pede apoio às pessoas
Junta-te a um grupo de apoio de pessoas que vivem
com o HIV e o SIDA. Fala com alguém quando te
sentires sozinho(a), triste ou zangado(a).

Alimenta-te de comida adequada
A comida não vai curar-te do SIDA, mas pode ajudar a manter o teu
Sistema Imunológico forte. Come alimentos frescos, por exemplo,
fruta e vegetais, feijões, galinha e peixe.

VIVER
DE MANEIRA POSIT

IV
A
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Vai ao Centro de Saúde fazer exames médicos regulares

Uma pessoa que vive com o HIV deve ir ao Centro de Saúde
para fazer exames médicos de 3 em 3 ou de 4 em 4 meses.

O trabalhador da saúde vai aconselhar-te e vai ajudar-te a
enfrentar quaisquer problemas que possas ter.

Trata qualquer doença assim que surgir
As pessoas com o HIV ficam doentes com muita facilidade.

É importante ires ao centro de saúde se estiveres
doente porque todas as doenças enfraquecem o teu
corpo e este fica com menos força para lutar contra
o vírus que causa o SIDA.

Se no centro de saúde descobrirem que tens alguma
doença, vão tratar-te.

Aprende mais sobre medicamentos anti-retrovirais

Há medicamentos que podem enfraquecer o vírus
que causa o SIDA e fazer com que fiques bem
durante muito tempo. Estes medicamentos são
chamados anti-retrovirais.

Estes medicamentos devem ser tomados por toda a vida.

O governo está a fornecer estes medicamentos gratuitamente em alguns
Centros de Saúde. Procura saber quais os Centros de Saúde que atendem
pessoas vivendo com o HIV e o SIDA. Para saberes mais informações
sobre os medicamentos anti-retrovirais vê as páginas 40 e 41.

Se fores seropositivo não precisas de tomar anti-retrovirais enquanto
estiveres saudável e o teu Sistema Imunológico estiver forte. Pergunta
ao teu médico quando é que deves começar a tomar esses
medicamentos.

Os anti-retrovirais não curam o SIDA. Ninguém e nada cura o SIDA.

Para garantires uma vida saudável e para teu apoio moral, fala com o
trabalhador da saúde sobre estes medicamentos anti-retrovirais.

e do teu corpo
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As pessoas que vivem com o HIV ou o SIDA devem comer todos os
dias a maior quantidade e variedade possível dos seguintes alimentos:

Toda a gente precisa de alimentos saudáveis
Comer alimentos saudáveis é importante para todas as pessoas. Para as
pessoas que vivem com o HIV ou o SIDA é ainda mais importante porque
estes alimentos ajudam-nas a manterem-se fortes, a combater as doenças e
a ter um peso adequado e saudável. Muitos dos alimentos que comemos
todos os dias são saudáveis.

Mantém-te saudável

Frutas e vegetais. Estes alimentos
ajudam-nos a combater as doenças.

Feijões, sementes de girassol, carne,
galinha, peixe, leite e ovos. Estes
alimentos mantêm o corpo forte.

Maheu ou iogurte. Estes alimentos
ajudam-nos a digerir bem a comida.

Pão, arroz, mandioca, batata-doce de
polpa alaranjada, xima. Estas
comidas dão-nos energia para
crescer, brincar, trabalhar e aprender.

Manteiga, óleo, manteiga de amendoim, óleo de coco e óleo
de amendoim. Estes alimentos dão-nos energia. Todos eles
podem comer-se com farinha de milho ou outras comidas.

Sementes de abóbora. As sementes de abóbora são muito importantes
porque contêm zinco e selénio. O selénio é um mineral que reforça o
Sistema Imunológico, ajuda o teu corpo a lutar contra as doenças
oportunistas e ajuda a limpar os parasitas do teu estômago.

VIVER
DE MANEIRA POSIT

IV
A

oportunistas
mavabzi 
yakunghenela
nyakupitira
mwasithu

maheu
mahewu
mahewu
mahasa

parasitas
tinyokana
manyoka
iretha so 
minku
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Prepara e guarda a tua comida num lugar seguro 

Se os alimentos não forem cozinhados ou guardados de forma adequada,
podem transportar bactérias que causam doenças. As pessoas que têm o
HIV apanham doenças com mais facilidade do que as que não têm
porque o seu Sistema Imunológico é mais fraco. Isto significa que é
importante cozinhar e guardar os alimentos com segurança.

Cozinha a carne e a galinha até as partes de dentro
deixarem de ter cor rosada.

Não uses ovos que estejam partidos. Cozinha os
ovos muito bem.

Quando comeres restos de comida de outras
refeições, aquece-os até ferver para matar todas as
bactérias.

Lava as tuas mãos antes e depois de mexeres nos
alimentos e de comeres.

Lava todas as frutas e vegetais misturando uma
colher de chá de javel num litro de água. Isto vai
matar todas as bactérias.
Ferve bem a água para beber.

Lembra-te!
Lembra-te! Estes alimentos ajudarão qualquer pessoa da tua família que esteja

infectada com o HIV a manter-se saudável.

Comer alimentos saudáveis não significa gastar muito dinheiro

Escolhe frutas e vegetais próprios da época do ano, porque estes são
mais baratos. Se a fruta for muito cara, come mais vegetais.

O feijão, o arroz e a farinha de milho são
mais baratos que a carne e a galinha.

Bebe água ou chá com muito pouco açúcar,
em vez de refrescos.

Prepara a tua própria comida, em vez de
comprares refeições já preparadas ou de
take-away.

vivendo com o HIV e o SIDA

bactérias
Svitsongwa
tsongwana
pirombo
axikoko
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COMBATER

As pessoas que vivem com o HIV ou com o SIDA têm o direito de
ser respeitadas, amadas e bem cuidadas por todos 

Não apanhas o HIV por conversar com pessoas que vivem com o HIV ou
que estejam afectadas pelo SIDA.

Não apanhas o HIV por tocar, conversar, brincar, praticar desporto ou
trabalhar com alguém que esteja infectado com HIV e/ou que esteja a
viver com SIDA.

Não apanhas o HIV por partilhares o mesmo copo, o mesmo prato ou os
mesmos talheres com uma pessoa que tenha o HIV ou o SIDA.

Vivendo com pessoas

IMPORTIMPORTANTE ANTE 

Formas correctas de tratar as pessoas que vivem com o HIV e o SIDA

Acolher, conviver e respeitar as pessoas que vivem com o HIV e o SIDA.
Não isolar ou desprezar as pessoas vivendo com o HIV e o SIDA.
Não culpar o/a doente pela sua situação e abandoná-lo/a.

As crianças com o HIV ou com o SIDA podem ir à escola?
Não se apanha o HIV por estar na mesma escola ou creche frequentada por
crianças que vivem com o HIV ou com o SIDA ou ainda que sejam filhos de pais
que vivem com HIV ou com o SIDA. A lei moçambicana diz que todas as
crianças têm o direito de ir à escola, sejam elas seropositivas ou tenham elas pais
que vivem com o HIV ou o SIDA.
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que têm o HIV e o SIDA
Ninguém é culpado por contrair o HIV

Algumas pessoas culpam mais as mulheres do que os homens pela
infecção com o HIV. Na verdade nenhuma pessoa é mais culpada que
outra por tornar-se seropositiva. Os homens e as mulheres são iguais e
devem ser tratados com igual amor e carinho quando estiverem com o
HIV ou o SIDA.

Se vives com o HIV ou o SIDA tens direitos que não devem ser
violados

Há uma lei em Moçambique que protege as pessoas seropositivas e as
que vivem com o SIDA. Esta lei diz o seguinte:

É ilegal demitir trabalhadores por serem seropositivos.

Se vives com o HIV, tens direito ao sigilo em relação à tua situação de
seropositivo/a dentro e fora do teu local de trabalho. Por isso, o teu
empregador nunca poderá obrigar-te a revelar a tua situação em
relação ao HIV.

Se vives com o HIV ou o SIDA tens direito de continuar a trabalhar
enquanto ainda estiveres com força e saúde
para o fazer.

Nenhum empregador pode impedir-te
de te candidatares nem recusar-te
o emprego por não teres feito
o teste do HIV.

Os direitos das pessoas que vivem com o HIV ou com o SIDA também são direitos
humanos. Se os teus direitos te forem negados, procura uma organização que trate
das questões do HIV e SIDA ou da violação de direitos humanos e pede ajuda. No
final deste livrinho irás encontrar uma lista de organizações que te poderão ajudar.

Lembra-te!
Lembra-te!



28

ESTIG
M

A
E

D
ESCRIMINAÇÃO

COMBATER A comunidade pode combater a

O HIV e o SIDA afectam todos nós 

Mesmo que não estejamos infectados somos afectados pelo HIV e o
SIDA. Todos nós conhecemos alguém que vive com o HIV ou o SIDA.
Pode ser alguém de quem gostas, como um parente, um(a) amigo(a),
teu/tua parceiro/a ou mesmo alguém distante. Até podes ser tu, pois se
nunca fizeste o teste não tens como saber.

Uma pessoa que vive com o HIV pode viver por mais tempo se tiver o
apoio de alguém. Muitas pessoas acreditam que só as mulheres podem
ajudar a cuidar de pessoas doentes. Isto não é verdade. Todos nós
podemos ajudar a cuidar de pessoas que vivem com o HIV.

Algumas pessoas não têm ninguém para cuidar delas. Esta secção do
livro pode ajudar-te a compreender como as pessoas da tua comunidade
podem ajudar-te e apoiar-te emocionalmente.

Para além dos activistas, voluntários e dos trabalhadores de saúde e dos
GATVs, existem diferentes grupos de pessoas de confiança que te
podem ajudar a viver com o HIV e o SIDA e a combater o estigma e a
discriminação.

Amigo ou membro da família
Leva um amigo ou parente contigo quando fores fazer o teste ou
quando te fores aconselhar. O teu amigo ou parente poderá ajudar-te
se o resultado do teu teste for positivo e pode também receber

aconselhamento para melhor te ajudar. Pode ser que te
sintas mais à vontade ao falar com alguém que conheces

muito bem, a quem confies e tenhas a certeza de que
poderá compreender como te sentes.

Tens o direito de pedir à pessoa para não
revelar o resultado do teu teste.

Não precisas de dizer a todas as pessoas que
vives com o HIV.

Não tenhas medo que as pessoas saibam
que fizeste o teste, pois se não lhes
contares o resultado, elas também não
saberão.
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Curandeiros
Os curandeiros compreendem as nossas crenças e a nossa cultura.
Consulta um curandeiro, se isso é importante para ti. Ele poderá
aconselhar-te.

Os curandeiros devem aconselhar as pessoas
a irem aos Centros de Saúde quando
elas estão doentes e têm sintomas
de SIDA.

Os curandeiros não curam
o SIDA, mas podem dar-te
remédios que ajudam a tratar
as doenças oportunistas.
Esses remédios
tornam o teu sistema
imunológico mais
forte.

discriminação de pessoas com HIV ou SIDA? 

Todos nós podemos ser activistas e, assim, ajudar a comunidade a compreender
o HIV e o SIDA e a combater o estigma e a discriminação.

IMPORTANTE 

Grupos religiosos
Podes receber conforto e apoio
espiritual dos grupos religiosos.

Os grupos religiosos podem
promover o sexo seguro e
transmitir mensagens sobre a
abstinência, fidelidade e uso do
preservativo.

Os líderes religiosos devem
encorajar as famílias a falar
sobre questões relacionadas
com o HIV e o SIDA.
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Previne as infecções
Como deves proteger-te
Não é muito fácil apanhares o
HIV quando estás a tomar
conta de alguém que é
seropositivo. Mas é importante
que te protejas quando o fazes.

Como tratar a roupa suja

Mantém a roupa
suja e a roupa de
cama que esteja
suja com sangue,
diarreia ou outros
líquidos do corpo
separada do resto
da roupa.

Usa sacos plásticos
ou luvas para
protegeres as tuas
mãos quando
estiveres a mexer e a
lavar a roupa suja.
Deixa as roupas
dentro de água com
sabão durante pelo
menos 10 a 15
minutos.

Lava a roupa de
cama e as peças de
vestuário em água
com sabão.
Pendura-as a secar
em locais onde
apanhem muito
sol. Certifica-te
que deixas a roupa
secar bem.

Queima os
pensos e as
gazes que não
possam ser
lavados.

PREVENIR

E TRATAR
INFECÇÕES

roupa de cama
malansoro
nguwo 
zakugonera
ikuwo sa 
vakamani

seropositivo
munhu angani 
HIV
nyakuthaphula
muthu 
omuranve HIV
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Não toques em líquidos como sangue, urina e fezes sem
usar luvas ou sacos plásticos para te protegeres.
Usa estes sacos ou luvas quando estiveres a
limpar uma pessoa doente. As luvas
e os sacos ajudam a prevenir que apanhes
doenças, por isso é tão importante que
os uses quando estás a tratar uma
pessoa que tenha HIV.

Como manter limpo o sítio onde dormes
É importante que o colchão ou a esteira, os lençóis
ou capulanas, as mantas e as almofadas das pessoas
que estão doentes estejam sempre limpos. Coloca
um saco de plástico por cima do colchão ou da
esteira para protegeres a superfície.

Podes fazer os teus próprios lençois de plástico se
juntares alguns sacos e os passares a ferro todos
juntos. Certifica-te de que usas sacos resistentes.
Lava os lençóis, capulanas, mantas e almofadas
tantas vezes quanto possível. Limpa os lençóis feitos
com os sacos de plástico com um pano humedecido
em água bem quente.

Lava as luvas ou os sacos de plástico
em água quente depois de cada
utilização.

Não partilhes agulhas, lâminas, escovas
de dentes, mulala, ou qualquer outra
coisa que uses para lavar os dentes, com
outras pessoas.

Mantém todas as feridas limpas e
tapadas. Certifica-te que toda a gente
em casa faz a mesma coisa.

em casa

superfície
ndhawu
padzulu
vasulu veethu

mulala
mulala
nchichi wa 
nyamudima
mulala



32

54321

Se tiveres fezes líquidas ou soltas
mais do que duas vezes por dia,
então é porque estás com diarreia. A
diarreia é perigosa porque provoca a
desidratação. Pode morrer-se de
desidratação quando o corpo fica
com pouca água. Procura um Centro
de Saúde ou um médico se tiveres
algum sinal de desidratação.

SINAIS DE DESIDRATAÇÃO:
Pele seca e a cair.
Boca e língua secas.
Sensações de tonturas e fraqueza.
Não urinar ou urinar muito pouco.

Como tratar a diarreia

1. Bebe muitos líquidos
É importante teres a certeza que o corpo não perde muita água. Bebe
água de cada vez que fores à casa-de-banho urinar ou evacuar. Isto não
cura a diarreia, mas evita que o teu corpo fique desidratado.
Podes tomar as seguintes bebidas:

Sopa pouco espessa e feita só de vegetais.

Água usada para ferver arroz ou para fazer papas de farinha de milho.

Mistura de sal e açúcar feita em casa – aprende a seguir como fazer.

Como fazer a mistura caseira de sal e açúcar:

Deita um litro
de água limpa
para dentro de
um recipiente.

Junta oito
colheres de
chá de açúcar

Junta meia
colher de
chá de sal.

Mistura bem. Bebe um copo
de cada vez
que sentires
vontade de ir à
casa-de-banho.

Trata as doençasPREVENIR

E TRATAR
INFECÇÕES

desidratação
Kuluza ka 
mati amirini
kutsunsa 
manungo
olaluwa

diarreia
kuhuda
kuphandza
muanamuluku

tonturas 
nzhululwana
swipa ntima
naaryryu

espessa
svakutiya
kukhota
ottikana

recipiente
xibza
combo
ekahi

Diarreia 
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2. Continua a comer
Pode ser que não te apeteça comer porque estás
doente. Mas é importante que continues a comer.

Quando estiveres com diarreia deves comer cinco
pequenas quantidades de comida ao longo do dia.

Tenta preparar comida fresca. Não guardes comida
cozinhada por mais de dois dias.

Come comida líquida, esmagada ou tenra, como
sopa e papas.

Come alimentos com pouca gordura. Não
acrescentes óleo à comida.

Come frutos fáceis de mastigar, como bananas e papaia.

Não uses temperos picantes na comida.

Não comas vegetais de folhas, como espinafres e couve.

PERDA DE PESO
Muitas pessoas infectadas com o HIV perdem peso. Isto é muitas vezes causado
por doenças como a diarreia e a tuberculose.

Faz exercício regularmente para manter os músculos fortes.
Come muitos alimentos ricos em vitaminas, como arroz, batatas e papas.
Come muitos alimentos com muitas proteínas, como feijão, ovos, leite e peixe.
Não pares de comer, mesmo se estiveres doente e não te apetecer comer.

Não tens de comprar alimentos caros para ter uma alimentação saudável.
O feijão não é caro, e faz tão bem como a carne. Podes cultivar os teus
próprios vegetais. Os vegetais têm muitas vitaminas e estas mantêm os teu
corpo saudável e ajudam a combater as doenças.

Lembra-te!
Lembra-te!

Descobre qual é a doença que tens e trata dela o mais cedo possível.

regularmente
minkama 
hinkwayu
kazinji kene
waxaru

vitaminas
mavhitamina
pya kukhumisa
ivitamina

proteínas
maproteyina 
pya kugugumira
iproteina

tenra
svakuwolova
citete
wolowa

comuns em casa
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mel
sumo de limão
água fervida e limpa

Tratar as doenças comuns em casa

Tosses
Tossir é a forma natural que o corpo utiliza para limpar as
vias respiratórias. É o corpo a tentar livrar-se das mucosas.
Não tomes medicamentos recomendados por amigos ou
curandeiros para fazer parar a tosse.

Como tratar a tosse

Bebe muita água.
Anda a pé para te manteres activo(a).
Bebe chá com mel e limão.
Podes fazer um remédio feito em casa – aprende como podes fazer
este medicamento na caixa com as instruções.
Faz inalação de vapor.
Pede para te fazerem fisioterapia em casa – vê como se faz na
página 35.

Como preparar o remédio caseiro

Junta estes alimentos em quantidades iguais

A quantidade pode ser medida em colheres de
chá, colheres de sopa ou chávenas pequenas.

Bebe uma colher de chá da mistura de 2 em 2
horas ou de 3 em 3 horas. Podes beber a
mistura fria ou quente.

Como preparar a inalação de vapor
Enche uma bacia grande com água a ferver.
Cobre a tua cabeça e a bacia com um pano ou uma
toalha grande, e inclina a cabeça por cima da bacia.
Inspira o vapor profundamente.
Faz isto durante cerca de 15 minutos, até que não haja
mais vapor.

IMPORTIMPORTANTE ANTE Tem sempre o cuidado de manter as crianças
pequenas afastadas da água quente.

mucosas
marhimila
mawutosi
itthu 
soterenya 
sinkala 
muhina
mweethiyane

fisioterapia
kuwolola
kuthathamula
manungo
okanha

Inspira
kukoka moya
pumira nkati
wupuweliwa,
okeliha 
iphumu

vias
respiratórias

svirho sva 
kuhefemula
hi svona
njira zaku-
puma nazo
munmu-
mulele-ahu

PREVENIR

E TRATAR
INFECÇÕES
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Tuberculose (TB)
Se estiveres a tossir por mais de duas semanas, pode ser um sinal de
tuberculose (TB) ou de pneumonia. Se estiveres com TB ou pneumonia, vais
precisar de medicamentos do Centro de Saúde ou da farmácia. Certifica-te
que tomas todos os medicamentos que o médico te
mandar tomar até que eles acabem.
Se tiveres problemas de saúde deves procurar logo
o Centro de Saúde próximo da tua casa.

SINAIS DE TB
Tossir sangue ou muco
amarelo ou verde.
Febre: Tens febre se o teu
corpo estiver quente e se
transpirares muito, ou se
estiveres a tremer.
Transpirar toda a noite.

Lembra-te!
Lembra-te!

Nem todas as
pessoas que têm TB
têm o HIV ou o
SIDA.

Como fazer fisioterapia em casa
Deita-te de barriga para baixo, com
uma toalha por cima das costas.

A pessoa que estiver a cuidar de ti
deve fazer uma espécie de concha
com as mãos. Ela deve então dar
palmadas na parte de cima das

tuas costas, com força.
Deve fazê-lo como se
estivesse a bater num
batuque.

Lembra-te!
Lembra-te!

Podes também deitar-te com a cabeça
voltada para uma das pontas da cama.

Agora muda de posição e deita-te de costas
para baixo. A pessoa que estiver a fazer a
fisioterapia deve dar-te palmadas no peito.

A pessoa que estiver a cuidar de ti deve
dar palmadas também nos lados do

peito.

Deves tossir e deitar fora
todo o muco que sentires.

Vai até ao
centro de
saúde se não
te sentires
melhor
depois destes
tratamentos.

febre
kuhiseta
feruka
eruthw
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Toma cuidado com o que comes se tiveres inflamação na boca

Não comas comida picante, ou comida que seja preciso mastigar muito.

Comida pegajosa como manteiga de amendoim pode fazer a
inflamação piorar.

Não comas alimentos que estejam ou muito quentes ou muito
frios.

Podes comer alimentos fáceis de mastigar ou esmagados, como
batatas, pêra abacate, iogurte, sumos de vegetais e sopa.

IMPORTIMPORTANTEANTE

Tratar as doenças comuns em casa
Inflamação (ou candidíase)

Sinais de inflamação
Pontinhos brancos na língua ou nas gengivas, ou
na parte de dentro das bochechas.
Pontinhos brancos na pele de dentro ou de fora
da vagina.
Se tiveres candidíase na vagina, pode ser que
sintas também comichão e vontade de urinar
muitas vezes.

Como tratar as inflamações

O alho pode ser utilizado para aliviar a inflamação.
Para aliviar a inflamação na boca: mastiga um dente de alho.

Para fazer chá de alho: corta dois dentes de alho em pedaços
pequenos, e coze-os devagarinho em água (um
copo chega). Bebe um copo deste chá três vezes
por dia.

Para uma inflamação que dá comichão na
vagina: introduz um dente de alho descascado na vagina.

Para te manteres sempre saudável: utiliza o alho nos teus cozinhados.
O alho também melhora o sabor da comida.

A candidíase ou
inflamação é uma
doença que provoca
pontinhos brancos
na boca ou dentro
da vagina.

Não uses sabonete ou sabão para lavar a vagina. Pode aumentar a comichão.
Não pares de comer. É importante que comas bem, para que te mantenhas saudável.
Procura o teu médico ou o Centro de Saúde se a inflamação piorar.
Lembra-te sempre: dirige-te ao centro de saúde para o tratamento de doenças. Não
tomes medicamentos sem o conselho de um trabalhador da saúde.

PREVENIR

E TRATAR
INFECÇÕES

aliviar 
kupumba
kutsudzula
ovuvura

vagina
Xirho xa 
wansati
nyini
ethiyana

pegajosa 
svakurhete-
muka
camafuta
iopatta
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Problemas de pele e feridas
Muitas pessoas que vivem com o HIV têm problemas de
pele. Há diferentes tipos de infecções e estes causam tipos
diferentes de problemas de pele. Vai a um médico ou ao
Centro de Saúde da tua zona se tiveres problemas de pele.
Eles irão dizer-te que tipo de problema tens e que medica-
mentos deves tomar.

Alguns problemas de pele podem ser causados por doenças
como a tuberculose.

Outros podem ser causados por falta de Vitamina A e Vitamina
B6 no organismo.

Como tratar os problemas de pele

Mantém a zona da pele que tem problemas limpa e seca. Se
possível, anda com ela descoberta.

Se as roupas roçarem nas feridas, cobre as feridas com um
penso que não fique muito apertado, ou com um pedaço de
outro tecido limpo e que não aperte.

Não toques noutras partes do teu corpo quando tiveres
tocado nas feridas abertas. Caso contrário, isso poderá
espalhar o problema para outras zonas do corpo. Lava as
tuas mãos depois de teres tocado em qualquer ferida.

Utiliza gel de banho em vez de sabonete quando te lavares
pode ser bom para a pele seca.

Também podes passar óleo por todo o corpo. Mas não o
passes por cima das feridas abertas.

Podes também manter a tua pele saudável se comeres
alimentos que contenham Vitamina A e Vitamina B6, como
alho, bananas, fígado, vegetais de folhas de um verde
escuro e vegetais de cor amarela, verde e laranja.

Pessoas doentes e de cama que tenham problemas de pele
Se estiveres acamado porque estás doente, estas coisas são importantes:

Muda a posição em que estás deitado(a) pelo menos de hora a hora, ou
de duas em duas horas.

Faz massagens para melhorar a circulação do sangue no corpo. Isto vai
ajudar a evitar que apareçam feridas na pele causadas por estares muito
tempo deitado(a) na mesma posição.

Lembra-te!
Lembra-te!

Vai até ao
centro de saúde
se não te
sentires melhor
depois destes
tratamentos.

acamado 
Kukumeka uli 
sangwini
alipabonde
muretha ori 
vakamani

massagens 
kuwolola, 
kutlema
tsamika
okanhana
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Fala com amigos ou familiares que possam tomar conta dos
teus filhos quando tu já não o puderes fazer.

Fala com os teus filhos sobre o lugar onde eles irão viver
depois de tu morreres.

Se não tiveres parentes para tomarem conta das tuas
crianças, fala com uma assistente social, líderes religiosos,
conselheiros ou líderes comunitários. Estas pessoas são de
confança na tua comunidade. Diz a essa pessoa o que queres
que aconteça com os teus filhos e com os teus
bens se morreres.

Coloca todos os documentos importantes
num local seguro. Diz aos teus filhos
onde esses documentos estão

guardados. Alguns exemplos destes
documentos são o teu testamento, a cédula de
nascimento dos teus filhos, o teu bilhete de
identidade, os certificados e diplomas escolares, a
escritura da casa ou o título de propriedade do terreno,
e o número de telefone ou contacto de alguns amigos e
familiares.

Diz a um amigo ou familiar, ou aos teus filhos
mais velhos, como vão ser pagas as despesas do
funeral. Dá-lhes o contacto de uma empresa ou
pessoa que possa organizar o funeral.

Faz um testamento. Um testamento é um
documento legal que diz o que deve ser
feito com os teus bens no caso de morreres.
Isto vai garantir que não haja discussões
ou conflitos por causa dos teus bens.

Fazer um testamento não é só
falar de morte. Mais importante
do que isso, é falar de vida e
preparar o futuro dos teus filhos.
É também uma atitude de
responsabilidade para com
aqueles que te são queridos.

Coisas que deves fazer

bens
minchumu
pinthu
Ithu so okalana

testamento
textamentu
mboni
nlakano

bens
ndzhaka
pyanu
sookalana

atitude de
responsabilidade

Mayencela ya 
vutihlamuleli
nzeru zadidi
mukalelo 
wowithithimiha 

Podes preparar o futuro dos teus filhos desta maneira:
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lidar
Kukongomana
kukhala  
mavarelo

Para que nada disto aconteça planifica o futuro dos teus filhos enquanto
ainda estás forte. 

Quando uma mãe morre, os seus
filhos podem ser enviados para viver
junto da família da mãe. Quando isto
acontece, as crianças perdem a sua
casa, a comunidade e os amigos.

As crianças que vivem em casas
alugadas podem ter que abandonar
essas casas quando ambos os pais
morrem. Se não tiverem outro sítio
para ir, podem acabar por viver na rua.

Lidar com a morte
A morte é um assunto sobre o qual as pessoas não gostam de falar, mas é
importante pensar sobre isso. Uma maneira de viver positivamente é
pensares sobre o futuro enquanto ainda estás forte. Faz planos para que a
tua família consiga lidar com a tua morte caso fiques muito doente.

O que acontece às crianças se os seus pais morrem?

Os familiares podem ficar com as crianças. Para algumas famílias, ter
mais crianças a viver em casa significa ter menos comida e roupa para
os outros membros da família. As crianças podem ter que lutar por
comida e outros bens necessários.

Irmãos e irmãs podem ser separados, ao serem enviados para viver
com familiares diferentes, quando os seus pais morrem.

enquanto ainda estás forte
positivamente

ndlela yinene
udathaphula
weekekai

Quando um pai morre, os seus filhos
podem ficar sem casa. Um pai que
queira garantir que os seus filhos
continuem a viver na sua casa pode
falar sobre este assunto com os seus
familiares antes dele morrer. Ele deve
também colocar os seus desejos num
testamento.
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Maputo Cidade
Centro de Saúde 1º Junho

Centro de Sa1úde 1º de Maio 
Rua da Resistência

Centro de Saúde do Alto Maé
Av.Eduardo Mondlane, nº2848
Tel: 01-400186

Cliníca Adolescentes
Hospital Central de Maputo
Av. Eduardo Mondlane

Centro de Saúde de Bagamoyo
Bairro do Bagamoyo
Tel: 01 - 470412

C. de Saúde de Chamanculo

C de Saúde do Xipamanine
Av. Joaquim Chissano
Tel: 01 - 401970

Dispensário da ONU
Tel: 01 - 416280

Laboratório da Clínica da
Sommerchield
Tel: 01 - 493924/6

LAC Lda Laboratórios
Tel: 01 - 300026
Laboratórios da Faculdade de
Medicina
Tel: 082 - 3164080

Laboratório do Hospital Militar
Rua General Teixeira Botelho
Tel: 01-416835

Maputo Provincía
Hospital Central da Matola

Posto de Saúde de Boane 

C. de Saúde de Namaacha
Distrito de Namaacha

Centro de Saúde de Djavela

Hospital Geral da Machava
Rua do Jardim 
Tel: 01 - 708147

Centro de Saúde da Manhiça
Rua 18
Tel: 01 - 810141

Posto de Saúde de Beleluane 

Posto de Saúde de Eduardo
Mondlane

Posto de Saúde  de Campoane

Posto de Saúde de Massaca II 

Postode Saúde de Mahanhane

Gaza 
Centro de Saúde de Xai – Xai
Cidade de Xai- Xai
Centro de Saúde de Chibuto
Distrito de Chibuto

Centro de Saúde de Chokwé
1º Bairro, Tel: (021)20016
Fax: (021) 20206

Centro de Saúde de Macia
Distrito de Macia

C.de Saúde de Chicumbane
Distrito de Chicumbane

Centro de Saúde de Mabalane

Centro de Saúde de Guijá
Distrito de Guijá

Centro de Saúde de Massingir
Distrito de Massingir

C. de Saúde de Manjacaze
Distrito de Manjacaze

C.de Saúde de Chidenguele

Inhambane 
Centro de Saúde Urbano

Hospital Rural de Chicuque

Centro de Saúde de Mabote

Centro de Saúde de Massinga
Distrito de Massinga

Centro de Saúde de Vilanculos
Distrito de Vilanculos

Centro de Saúde de Zavala

Sofala
Sind. Beira
Cidade da Beira

Centro de Chingussura Manga

Rede Integrada/Hospital Central
da Beira

Centro de Saúde de Dondo

C. de Saúde de Nhamatanda

C.de Saúde da Ponta Gea

Centro de Saúde de Búzi

Centro de Saúde de Gondola

Centro de Saúde de Munhava

Manica
Centro de Saúde Vila Manica

Centro de Saúde de Gondola

H. Central de Nhamaohna

Hospital Central 1º de Maio

Centro de Saúde de Manica Sede

Centro de Saúde Espungabera 

H.Provincial de Chimoio

Centro de Saúde Eduardo Mondlane

Zambézia
Hospital Provincial de Quelimane

Centro de Saúde de Milange

Hospital Rural de Mocuba
Distrito de Mocuba

Hospital Rural de Gurúe
Distrito de Gurúe

Tete 
Centro de Saúde de Matundo

Centro de Saúde Fonte Boa

Centro de Saúde de Moatize

Centro de Saúde n.3 Tete

Centro de Saúde n 4 Tete

Centro de Saúde Ulongue

Hospital Provincial de Tete

Nampula
Hospital Provincial de Nacala
Porto

C.de Saúde 25 de Setembro

Centro de Saúde de Namialo

Niassa
H. Provincial de Lichinga

Hospital Ruaral de Cuamba

Cabo Delgado
Hospital Provincial de Pemba

Maputo
Kindlimuka
Avenida Paulo Samuel Kankhomba,
nº1426,
Tel: 01 314153, Cell: 082 8884390

Kuiakana
Ao Cuidado da Rensida,
Av. Vladimir Lenine,
nº1424,1ºandar/dtº, Tel: 01 301014
Cell:082 9493120
Maputo

Tinhena
Ao Cuidado Centro de Saúde
1º de Maio, Polana Caniço

RENSIDA
Av. Vladimir Lénine, nº14 - 24,
1ºandar, dtº.
Telefone: 403041

KUYAKANA
Av. Emilía Daússe, 2156,2ºandar,
flat 6, Telefone: 403041
Cell: 0829723160

Gaza
Kuvumbane
Cidade de Xai-Xai
Tel: 022 26766

Inhambane
Utomi
Cidade de Inhambane
082 3562690

Sofala
Khulupira
Rua Major Serpa Pinto
Edifíco do Governo, 5º andar
Beira/Gabinete Provincial de
combate ao HIV/SIDA

Manica
Rudo-Kubatana
Rua 17 de Julho nº379,
Chimoio, Cell:082 5727420

Zambézia
Esperança
Hospital de Dia/Hopital Central de
Quelimane
Tel: 04-213311, Cell: 082 5643140

Kewa
Av. Samora Machel, Campo Base
Quelimane, Zambézia
Cell: 0825534910

Tete
Chigwirizano
Médicos Sem Fronteiras,
Tel: 052 23554, Cell: 082 2750010

Nampula
Nivenhee
Núcleo Provincial de HIV/SIDA,
Rua Sem Saída,
Tel: 06 216119

Niassa
Kwimuka
Núcleo Provincial de Combate ao
HIV/SIDA
Rua L.A.M Lichinga,
Tel: 071 20704, cell: 082 6826180

Olaka 
Cuamba 
082 6719880

Gabinete de Aconselhamento e Testagem Voluntário (GATV)

Lista das ONG´s e Instituições

Associações de Pessoas Vivendo com HIV/SIDA em Moçambique
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Maputo Cidade 
Rede Integrada / Hospital Central
de Maputo,
Av. Ed. Mondlane

Rede Integrada/Hospital Geral de
Mavalane
Av. OUA,1033

Centro de Saúde Polana 

Caniço, B. Polana Caniço A

Centro de Saúde 1º de Maio

Rua da Resistência

Centro de Saúde 25 de Junho

Centro de Saúde Albasini

Rede Integrada/Centro de Saúde
de Chamanculo

Centro de Saúde Alto Maé
Av. Eduardo Mondlane, 2848
C. de Saúde de Maxaquene
Av. Patrice Lumumba

C. de Saúde de Xipamanine
Av. Joaquim Chissano

Centro de Saúde da Catembe,
distrito José Macamo

Maputo Província
Rede Integrada/Machava
Distrito de Marracuene

Centro de Saúde de Namaacha

Centro de Saúde da Matola I
Av. Capucho Paulo

Centro de Saúde de Ressano
Garcia

Centro de Saúde de Magude
Estrada Nacional 204

Hospital Rural de Manhiça

Gaza
Rede Integrada/Hospital
Provincial de Xai-Xai
Bairro 13 Tavene

Hospital Rural de Chicumbane

Rede Integrada/Hospital Rural de
chókwè, Cp. 125

Hospital Rural de Chibuto

Centro de Saúde de Macia

Distrito de Bilene
Centro de Saúde de Guijá

Inhambane
Rede Integrada/Hospital
Provincial de Inhambane
Av. Eduardo Mondlane

Centro de Saúde de Maxixe,
Bairro de Chambone

Centro de Saúde de Massinga
Distrito de Massinga

Centro de Saúde de Homoíne
Distrito de Homoíne

C. de Saúde de Quissico-Zavala
Distrito de Zavala

Manica

Rede Integrada /Hospital Rural
de Catandica, Barué

Rede Integrada/ Hospital
Provincial de Chimoio

Centro de Saúde de Manica

Centro de Saúde de Gondola

Sofala
Rede Integrada/ Hospital
Provincial da Beira

Rede Integrada/ Nhamatanda
Distrito de Nhamatanda

Hospital Rural de Buzi
Distrito de Buzi

Centro de Saúde de Dondo

Nampula
H. Provincial de Nampula
Cidade de Nampula

Niassa
H. Provincial de Lichinga

Zambézia
H.Provincial de Quelimane

Tete
Hospital Provincial de Tete

Hospital Rural de Songo

Hospital de Chitima

Centro de Saúde de Changara
Distrito de Changara

Centro de Saúde de Moatize
Distrito de Moatize

Centro de Saúde de Zobue
Distrito de Zobue

Maputo Cidade 

Hospital Central de Maputo 
Av. Eduardo Mondlane

Centro de Saúde do Alto Maé
Av. Eduardo Mondlane, nº2848
Tel: 01- 400186

Centro de Saúde 1º de Maio
Rua da Resistência

Centro de Assistência ao domicilío

Hospital Geral da Machava

Gaza

Hospital de Dia Xai Xai, Chokwe, Gaza 

Manica

Hospital Provincial de Manica, Chimoio

Sofala

Hospital Provincial de Beira

Tete

Hospital Provincial de Tete, 

Nampula 

Hospital Provincial de Nampula
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que podem ajudar-te
Cuidados Domiciliários ligados as Unidades Sanitárias

HOSPITAIS DE DIA-Tratamento de Anti-retrovirais (TARV) 

Projecto de Desenvolvimento Comunitário do Programa Vida Positiva financiado por: 

N.B: Estes serviços ainda não estão disponíveis em todas as unidade sanitárias do país




