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O tratamento anti-retroviral – que ao longo deste
livro será designado TARV – serve para prolongar a
vida das pessoas com SIDA. Apesar de já existir em
Moçambique, o TARV ainda não está disponível de
graça para todas as pessoas que vivem com o HIV.
Apenas alguns Hospitais Provinciais e alguns
Centros de Saúde fornecem TARV gratuitamente.
Mesmo que tu não tenhas acesso ao TARV, podes
ainda assim prolongar a tua vida.
Este livro ajuda-te a compreender o que é este
tratamento e como podes prolongar a tua vida
sem o TARV. Para além disso, ensina também o
que precisas de saber para te prevenires do HIV
e do SIDA e sobre os cuidados básicos de
saúde.
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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
Changana, Sena e Macua e encontram-se nas
caixas que aparecem nas zonas laterais das
páginas desta forma:
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Algumas informações que aparecem neste livro estão destacadas em caixas
coloridas para ajudar as comunidades a compreendê-las. Essas caixas são
assim:

Informação para a comunidade

Todos podemos contribuir para que o HIV não se espalhe, dando
apoio às pessoas vivendo com o HIV e o SIDA. Com o nosso
apoio, elas podem ter uma vida mais saudável.

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

Muitas pessoas acham que cuidar dos doentes do SIDA é tarefa
apenas para mães e avós. Ajudar é responsabilidade de todos.
Por isso, tu também tens esta responsabilidade!

Esta revista é parte de um projecto regional de comunicação para saúde que inclui Botswana,
Lesotho, Swazilândia, Malawi, Zâmbia, Zimbabwe, Namíbia e Moçambique. Este programa
regional conta com o apoio da SOUL CITY e é financiado pela Comunidade Europeia,
Embaixada dos Países Baixos, Cooperação Irlandesa para o Desenvolvimento, DFID e BP.
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O HIV e o tratamento
Senhora doutora, ouvi dizer que se
pode fazer tratamento anti-retroviral
(TARV) para enfraquecer o HIV
dentro do meu corpo. Como é que
eu posso saber se preciso ou não de
tomar esses medicamentos?

sistema
imunológico

Primeiro tens que fazer uma análise
ao sangue, que vai informar-te
sobre o estado do teu sistema
imunológico. Só depois vais saber
se precisas ou não de fazer o TARV.

ndlela ya
nsawutiso
ngugumira
nthenda
Ithu sinvareleliha
eruthu
vírus
mahlungu
cinpfunye
mwasithu

esperma
mbeu ya xinuna
umuna
ekhalawa
fluídos vaginais
tinhome ta vusati
madzi a kunyini
othothowa wa
ethiyana
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O que é o HIV?
O HIV é um vírus que provoca o SIDA e vive no sangue, no esperma e nos
fluídos vaginais.
O vírus é transmitido de uma pessoa para outra através de fluídos sexuais ou
do sangue. Pode também ser transmitido ao bebé durante a gravidez, durante
o trabalho de parto ou através de amamentação.
Quando o HIV entra no corpo de uma pessoa, vai destruindo o sistema
imunológico.

anti-retroviral (TARV)
O que é o sistema imunológico?
O sistema imunológico protege o organismo dos vírus e de outras doenças.
Também ajuda o corpo a combater as doenças e a sarar as feridas. Quando o
HIV entra no corpo de uma pessoa, vai destruindo o sistema imunológico.

organismo
miri
m`manungo
erutthu

Se vives com o HIV, uma das maneiras de certificares se ainda estás forte é fazer
um exame de sangue para saberes o número de células de defesa – CD4 no teu
corpo. As celúlas de defesa – CD4 fazem parte do nosso sistema imunológico.
Quando o sistema imunológico estiver forte, o número de células de defesa –
CD4 é elevado. Isto quer dizer que tu ainda estás saudável.

células de defesa
maselula ya
kuvhikela
agugumiri
iselula

Quando o HIV destrói o sistema imunológico, o número de células de defesa
– CD4 vai baixando aos poucos. Um número baixo de células de defesa –
CD4 significa que o teu sistema imunológico está fraco.
A fraqueza do sistema imunológico cria espaço para a existência de doenças. Ao
contactares o trabalhador da Saúde, ele deverá discutir contigo o TARV.
O trabalhador da Saúde fará a contagem das células de defesa – CD4 no teu
sangue para poder dizer-te se precisas ou não do TARV. No caso de
precisares, irás passar por um período de preparação, acompanhado de
aconselhamento. O trabalhador de Saúde irá explicar os benefícios e alguns
efeitos colaterais do TARV e como deves usar os medicamentos anti-retrovirais
para que te dêem bons resultados.

benefícios
svipfunu
udidi
etthu yoorera

O TARV atrasa o efeito do HIV e ajuda a prolongar a vida
de forma saudável. Se tomares os anti-retrovirais como
deve ser, o número de células de defesa – CD4 no teu
sangue vai aumentar, e o teu sistema imunológico também
ficará mais forte. Nessa altura voltarás a sentir-te bem.
Depois de teres começado a tomar os remédios, tens
que continuar a tomá-los para o resto da tua vida. Se
parares, o número das tuas células de defesa – CD4 vai
baixar novamente.

Faz o teste de HIV o mais cedo possível
Todos os que já começaram a ter relações sexuais deveriam fazer o teste
de HIV.
torização

Formulário de Au

Se o teu teste for negativo, aprende como podes proteger-te
para continuares seronegativo(a). Lê as páginas 8 e 9.
Se o teu teste for positivo, deves ter esperança.
Com uma vida saudável e o tratamento
adequado, tu podes viver mais tempo. Lê as
páginas 20 a 25.
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Como é que podes
David, como é que se
apanha o HIV?

sexo sem
protecção
Kufambelana
masangu ungana
xitlhangu
nyenga ne
kuviga
oraruwa
wohikosopa
ehiikosompe

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 com uma
pessoa que esteja infectada pelo HIV; através da gravidez; durante o parto
e através da amamentação, se a mulher estiver infectada. Pode também
ser transmitido através do contacto com sangue que esteja contaminado.

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.
te!
bram
e
L
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É mais fácil transmitir o HIV se tu ou o(a) teu (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(à) teu (tua)
parceiro(a) sexual para também se tra no Centro de Saúde mais próximo.

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 durante a amamentação. Cerca de 1 em cada 3
bebés de mães que são seropositivas nascem com o vírus do
SIDA. Para perceberes isto melhor, lê as páginas 36 a 39.
A mulher tem mais possibilidades
de passar o HIV para o seu bebé se:
Estiver infectada pelo HIV e
engravidar.
Estiver doente de SIDA e ficar
grávida.
Se se infectar com o HIV durante
a gravidez.
Lembra-te: faz sempre o teste de HIV antes de decidires engravidar.

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 ou que o teu familiar vai receber, porque este
pode não estar em condições de perguntar por ele próprio.
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, pelo menos,
10 minutos. Pode também ser
transmitido através de lâminas e
outros instrumentos cortantes e
perfurantes que estiverem
contaminados pelo HIV.
Quando fores ao curandeiro,
leva sempre contigo a tua
própria lâmina.
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Como evitar a
Já perdi muitos amigos por
causa do SIDA. Como é que
podemos fazer para
parar a disseminação
do HIV?

Há muitas maneiras. Eu e o
meu parceiro decidimos fazer
sexo só com preservativo.

Há muitas maneiras de se evitar a disseminação do HIV
As mais importantes são:

1
2
3
6

Não fazer sexo

Ser fiel a 1(um) parceiro

Usar preservativo sempre que tiver relações sexuais

disseminação do HIV?
1

Não fazer sexo

O HIV é transmitido principalmente através de relações sexuais
desprotegidas. A maneira mais segura de evitar a disseminação do
HIV é não fazer sexo. Iniciar a vida sexual é uma decisão muito
importante, principalmente para ti que és jovem. Deves analisar profundamente
o início da tua vida sexual porque podes não estar ainda preparado(a) para
enfrentares essa responsabilidade. Lê mais informações sobre isto nas páginas
14 e 15 para ficares a saber mais sobre os jovens, o sexo e o HIV.
As pessoas mais velhas ou as pessoas que já tiveram relações sexuais podem
decidir não fazer sexo. Tu podes decidir namorar sem que tenhas relações
sexuais. Não é verdade que o sexo torna uma relação mais forte. Existem
muitas maneiras de mostrar ao(à) nosso(a) parceiro(a) que gostamos dele(a)
sem manter relações sexuais. Quando estiveres pronto(a) para iniciar a tua vida
sexual, lê as páginas 8 e 9 para saberes como fazer isso de maneira segura.

João, dissesteme que tinhas
feito sexo com
a tua antiga
namorada. Mas
eu ainda não
estou
preparada.

É muito difícil para
ti gostares de mim
sem fazermos sexo?

te!
bram
e
L

responsabilidade
mfanelo
basa
muteko

Eu compreendo, Zita. Podemos
encontrar outras maneiras de
nos sentirmos felizes.

Fico contente por saber
que temos a mesma
opinião sobre a nossa
relação, João.

Sim, isso também significa
que não teremos que nos
preocupar com o perigo de
apanhar o HIV enquanto
não fizermos sexo.

Zita, eu respeito-te muito.
Não fazer sexo não
significa que deixamos de
gostar um do outro.

Nunca deves fazer sexo como forma de provares o teu amor pelo(a) teu(tua)
parceiro(a), mas sim quando achas que estás pronto(a) para assumir as
responsabilidades. Respeita o teu corpo e viva com responsabilidade.
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Como evitar a disseminação

2

Ser fiel

3

Usar o preservativo

Uma relação em que ambos os parceiros são
seronegativos e fiéis um ao outro é a mais segura.
Vocês só podem saber se são ou não seronegativos
fazendo o teste de HIV.
Se o teste dos dois for negativo, mesmo assim devem usar preservativo
durante três meses. Depois disso, façam novamente o teste. Se os dois
ainda forem seronegativos, podem parar de usar preservativos. Mas só
podem fazer sexo um com o outro.
Atenção, se um de vocês mantiver relações sexuais com outra pessoa,
nem que seja uma só vez, deixa de estar protegido. Aí, tem que voltar a
usar preservativo, até fazer novamente o teste e estar seguro de que não
se infectou.
Se um parceiro for seronegativo e o outro seropositivo, devem usar
sempre o preservativo quando fizerem sexo.

“Sexo com protecção” significa fazer sexo com preservativo. Existem
preservativos masculino e feminino.

O preservativo masculino
Usa sempre o preservativo quando fizeres sexo. Podes
obter o preservativo masculino gratuitamente nos Centros
de Saúde, Hospitais e GATVs. Também podes comprá-lo
nas farmácias, lojas e supermercados. Procura um local de
venda de preservativos e/ou locais onde estes estejam disponíveis
gratuitamente na tua comunidade.

O preservativo feminino
É um preservativo que deve ser usado pela mulher. Este
preservativo é colocado algum tempo antes de a mulher ter
uma relação sexual. Não é fácil conseguir estes
preservativos e eles não são gratuitos. Vê no teu Centro de
Saúde e nas farmácias mais próximas se existem preservativos
femininos. As mulheres têm o direito de se protegerem contra o
HIV e o SIDA. Temos que lutar para que o preservativo feminino
esteja disponível a todas as mulheres.
te!
bram
e
L
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Sempre que iniciares um novo relacionamento que envolva sexo, usa sempre o
preservativo. É tua responsabilidade protegeres a ti e ao(à) teu(tua) parceiro(a);
lembra-te, não podes dizer só pela aparência se alguém é seropositivo ou não.

do HIV?
Como usar o preservativo masculino
As ilustrações abaixo não têm a intenção de ofender ou aborrecer as
pessoas. Elas estão aqui para fazer com que toda a gente compreenda a
mensagem claramente.
É importante usares o preservativo correctamente. Tu deves usar o
preservativo da seguinte maneira:

pressiona
tshikelela
pfinye
mpure

1

2

Usa um novo preservativo sempre que
fizeres sexo. Verifica sempre o prazo de
validade no pacote. Preservativos fora
do prazo não são seguros. Procura uma
pequena ranhura nas margens do
pacote e abre-o dessa ranhura com as
mãos para que não o danifiques dentro
do pacote.

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.

3
Desenrola o preservativo para baixo
para que todo o pénis fique coberto
com o preservativo. Agora estás pronto
para penetrar a tua parceira.

5

4

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

6

LIXO

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

te!
bram
e
L

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

Algumas pessoas usam cremes por fora do preservativo para facilitar o acto
sexual. O acto sexual não lubrificado é perigoso porque pode causar irritações
nos órgãos sexuais e aumentar o risco de seres infectado(a). Se tiveres que
utilizar um lubrificante, não uses gel de petróleo ou creme à base de óleo
porque danificam o preservativo. Procura saber qual o gel seguro para ti.
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Por que é que o HIV
Evolução do HIV/SIDA

2006

Diz-me lá Rafik, por que
é que o HIV continua a
espalhar-se?

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

Por que é que o HIV ainda está a espalhar-se?
Há muitas razões que explicam por que é que o HIV ainda está a
espalhar-se. Lê a página a seguir para saberes algumas das principais
razões.
Há também muitas ideias e crenças erradas em relação ao HIV, que
contribuem para o seu alastramento. Lê as páginas 12 e 13 para ficares
a saber mais sobre estas ideias erradas.
Informação para a comunidade

Todos podemos contribuir para que o HIV não se espalhe, dando apoio às pessoas
vivendo com o HIV e o SIDA. Com o nosso apoio, elas podem ter uma vida mais
saudável.
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continua a espalhar-se?
As principais razões pelas quais o HIV continua a espalhar-se:
Muitas pessoas seropositivas não falam sobre o seu estado.
Têm medo de falar porque as comunidades ainda culpam as
pessoas com o HIV de se terem deixado infectar. As
comunidades pensam que o HIV não é assim tão grave por
não verem pessoas que vivem com o vírus.
Muitas pessoas não usam preservativo porque têm medo
que os seus parceiros pensem que são seropositivas e as
discriminem. Os jovens queixam-se de que alguns
trabalhadores da Saúde ralham com eles quando vão ao
Centro de Saúde pedir preservativos.
Algumas pessoas têm medo de fazer o teste de HIV porque
receiam que as outras pessoas as discriminem.
Algumas pessoas que vivem com o HIV não se tratam
porque têm medo que os trabalhadores da Saúde contem
a outras pessoas que elas são seropositivas. Os
trabalhadores da Saúde não têm o direito de contar
isto a ninguém. Essa atitude é contra a lei.
As pessoas seropositivas podem adoecer de SIDA mais
rapidamente devido a todas as preocupações derivadas
da maneira como as outras pessoas lidam com elas.
Por vezes as mulheres e os homens fazem sexo em troca de dinheiro
ou de favores especiais para melhorarem as suas condições de vida.
Estas pessoas podem ter medo de pedir aos parceiros para
usarem o preservativo. Mas atenção, não são só os pobres
que se infectam pelo HIV. Todas as pessoas correm esse
risco, independentemente do seu nível de vida, do seu sexo,
da idade, da raça, da religião, da cultura e do nível de
escolarização.
Em muitas sociedades, as mulheres não decidem sobre a sua
vida sexual e acabam pensando que devem fazer aquilo que
os seus parceiros mandam fazer. Elas têm medo de pedir
ao parceiro para usar o preservativo, mesmo sabendo que ele
já teve relações sem protecção com outras mulheres.
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Por que é que o HIV continua
Ideias erradas sobre o HIV, o SIDA e o sexo:
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
seu aspecto. A única forma de se saber é fazer o teste de 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 e também doenças de transmissão sexual (DTSs).
Muitos jovens não pensam bem antes de terem relações sexuais.
Acham que não vão apanhar o HIV. Isto não é verdade.
Qualquer pessoa pode apanhar o HIV. Os jovens devem
ser educados sobre o uso de preservativos, o sexo, as DTSs, incluindo
o HIV, para além das questões ligadas à gravidez e o impacto que
estas coisas podem ter na sua vida.
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(a) teu(tua) parceiro(a) já for seropositivo(a), podes ficar infectada(o)
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), desde que este(a) esteja infectado(a). A melhor forma
de o saber é fazer o teste com o(a) seu(sua) parceiro(a).
Quando alguém insiste em usar o preservativo, as pessoas
pensam que essa pessoa é seropositiva. Isto não é verdade.
A atitude de uma pessoa insistir no uso do preservativo é muito
correcta e de grande sentido de responsabilidade. É da responsabilidade
dessa pessoa proteger a saúde dela e a saúde do(a) seu(sua) parceiro(a).
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a espalhar-se?
Como o estigma e a discriminação afectam as pessoas vivendo
com HIV e SIDA

discriminação
vutsan´wi
kupwaza
othanhiwa

Muitas culturas e religiões têm regras muito duras contra falar-se sobre sexo.
Isto significa que as pessoas não falam abertamente sobre o sexo. Assim,
ideias erradas sobre o sexo, o HIV e o SIDA continuam a ser
espalhadas.
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 castigo de Deus. O HIV é um
vírus como tantos outros que provocam outras doenças. A maioria
das pessoas das igrejas cuida e dá apoio às pessoas que vivem com
o HIV na comunidade. Ninguém merece ter o HIV.
Muitas pessoas pensam que as pessoas seropositivas
não pertencem às suas comunidades e não deveriam
ser aceites pelas suas famílias. Isto não é verdade.
A Constituição da República de Moçambique protege os direitos de todas as
pessoas, mesmo se estiverem doentes ou se forem seropositivas. O HIV não
retira os laços familiares, nem qualidades e nem capacidades da pessoa
infectada.
Muitas pessoas pensam que os seropositivos não
deveriam trabalhar porque são um peso para os
empregadores. Para além disso, eles podem infectar
os outros. Isto não é verdade.
A lei moçambicana diz que os empregadores não podem mandar ninguém
fazer o teste de HIV sem o seu consentimento. Também não podem despedir
ninguém por ser seropositivo. Ninguém se infecta por trabalhar no mesmo
sector de trabalho ou empresa que uma pessoa seropositiva.

Muitas pessoas pensam que só as pessoas que são
homossexuais, negras, pobres ou migrantes é que se
infectam pelo HIV. Isto não é verdade.
Todas as pessoas correm o risco de serem infectadas pelo HIV.
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Os jovens, o sexo
Fala com os teus pais sobre sexo
Os teus pais podem compartilhar contigo os seus
próprios sentimentos e valores em relação ao sexo.
Eles podem também explicar-te como o teu
corpo funciona. Devido a tabus e outros
aspectos culturais, espaço para
conversas sobre sexo e sexualidade
entre pais e filhos quase que não
existe. Cria um ambiente para que
possas ter estas conversas com os
teus pais, mas com todo o cuidado,
para que eles não te achem
pessoa sem respeito.

Os meus
Pensa bem antes de teres relações
amigos dizem
sexuais
que a minha
O sexo sem risco é maravilhoso, mas
namorada vai
podes optar por não ter relações
abandonar-me se não
sexuais até seres mais velho(a)
tiver relações sexuais
ou casado(a).
com ela.
Se não tiveres relações
O sexo é uma escolha muito
sexuais, corres menos
pessoal para ti e para a tua
riscos de apanhar
namorada. Vocês devem discutir
o HIV.
isso juntos. Compromisso significa
relação protegida. Provavelmente os
teus amigos não sabem grande coisa sobre
os perigos do sexo. Fala com eles sobre o
SIDA.
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Procura os Serviços Amigo do Adolescente e Jovem para obteres
aconselhamento e mais informação sobre a saúde sexual e reprodutiva,
DTSs e sobre o HIV e o SIDA.

e o HIV
O sexo sem risco é maravilhoso, mas podes optar
por não ter relações sexuais até seres mais
velho(a) ou casado(a).
Ter conhecimento é ter poder, tanto para
rapazes como para raparigas. Descobre
tudo o que tens que saber antes de
começares a fazer sexo.

E se eu tiver
vontade de fazer sexo?
Podes masturbar-te e atingir o orgasmo como forma
de retardares o início das relações sexuais. Isto é
muito mais saudável para os
Tenta
rapazes e para as raparigas
convencer o
do que ter sexo sem
teu namorado
protecção.
a usar sempre
Nós jovens
o preservativo
precisamos
de saber mais
Nem sempre é fácil para
sobre sexo. O
as namoradas fazerem sexo
sexo é
seguro. Por vezes têm receio
maravilhoso
que os seus namorados batam
quando é feito de
nelas ou as maltratem ou mesmo
forma protegida. É na
que pensem que elas não são fiéis.
ado lescência e no
Nunca se deve bater numa mulher. Não
início da juventude que
uses a força física para humilhar ou
queremos experimentar
dominar os outros, respeita sempre os
coisas novas e excitantes.
direitos de cada um para que os teus sejam
respeitados também.
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.
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Como é que podes saber
Enfermeira Josina,
como é que
podemos saber
quem é seropositivo
e quem não é?

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.
Fazer o teste de HIV não é uma decisão fácil mas é importante. A única
maneira de sabermos se temos o vírus é fazer o teste de sangue.

Por 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 dessa informação para que possas 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.
Informação para a comunidade

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

16

se és seropositivo ou não?
Fazer o teste de HIV
É muito importante que fales com um activista 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 conselheiro ou o trabalhador da Saúde sabem 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 pré-teste. Depois do teste, o conselheiro irá discutir os
resultados do teu teste contigo e explicar o que significa para a tua
vida. A isto chama-se aconselhamento pós-teste.
Algumas pessoas preferem levar um amigo ou alguém
em quem confiem. Esta pessoa pode dar-te apoio e
ajuda antes e depois do teste.

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, sem
praticar sexo ou se o praticares usando sempre o preservativo 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.
Tenta não entrar em pânico. Ainda podes viver
muito tempo e continuar a ter uma vida
saudável com o vírus no corpo.
Procura saber mais sobre o HIV e o SIDA. Este
livro tem muitos conselhos que te podem
ajudar.
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As várias fases
É muito importante
fazeres uma análise ao
sangue para saberes o
teu estado em relação
ao HIV. O HIV tem
três fases distintas.

2
1

És seropositivo(a) mas ainda te sentes com saúde
Isto significa que nesta fase o teu sistema
imunológico ainda está forte e que o número de
células de defesa – CD4 é elevado. Não precisas
ainda de tratamento anti-retroviral (TARV). Lê as
páginas 20 a 25 para saberes mais sobre como
podes continuar com saúde.
Se és pai ou mãe, prepara os teus filhos e
parceiro(a), falando-lhes sobre o HIV até que
sintas que eles têm informação suficiente para
compreender e lidar melhor com esta situação.
Prepara tudo para que eles sejam bem cuidados no
caso de adoeceres ou morreres. Procura alguém
para te ajudar a enfrentar esta situação. Lê as
páginas 42 e 43 para te informares de outras coisas
que ainda podes fazer enquanto estiveres com saúde.
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do HIV
3

És seropositivo(a) e já estás doente de SIDA
Nesta fase, adoeces muitas vezes, ou então adoeces e tens
dificuldades em melhorar. Isto significa que o teu sistema
imunológico já está muito fraco. Deves procurar tratar todas as
doenças que tiveres. Nesta fase deves também começar a fazer o
TARV. O TARV não está ainda disponível em todo o país.
Existe apenas em alguns Centros de Saúde e alguns
Hospitais Provinciais. Nas páginas 52 e 53 deste livro
há uma lista de Serviços de Saúde que oferecem este
tratamento.
Muitas vezes as pessoas que vão fazer este tratamento
estão muito doentes e não conseguem tomar conta delas
próprias. Se estás nesta situação, a pessoa que cuida de
ti e que vai receber os teus medicamentos deve
compreender tudo o que estiver relacionado com o
TARV. Lê as páginas 26 a 31 sobre este
assunto. Fala com um trabalhador da
Saúde para te dar mais
informações.

És seropositivo(a) e começas a sentir-te doente
Nesta fase, o teu sistema imunológico começa a
enfraquecer. Neste momento o trabalhador de
Saúde irá fazer-te o teste das células de defesa CD4. Este teste vai dizer-te se precisas ou não
de fazer o TARV.
A maior parte das doenças que apanhas quando
és seropositivo(a) podem ser tratadas. Mas
deves ter cuidado porque algumas delas são
muito perigosas. É importante ires ao Centro de
Saúde para te tratares de qualquer doença. Lê as
páginas 32 a 35 para mais informações.

Não precisas de tomar os medicamentos anti-retrovirais (ARV) enquanto o teu sistema
imunológico estiver ainda forte e estiveres com saúde. Os ARVs, tal como todos os
medicamentos, têm efeitos secundários. Lê as páginas 30 e 31 sobre isto. Uma vez começado
o TARV, deves tomar os medicamentos todos os dias da tua vida.
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Podes ter uma vida
Enfermeira Josina,
eu sou seropositivo.
Como posso cuidar
de mim?

Eu estou aqui para te
ajudar. Os teus amigos e as
pessoas da tua comunidade
também podem ajudar-te.

Podes sentir-te assim ao descobrires que és seropositivo(a):

te!
bram
e
L
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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 (o) tua (teu) parceira(o)
e culpá-la(o) de te ter infectado.

Com medo – Podes ter medo da reacção
que a tua família e outras pessoas próximas
poderão ter quando souberem. 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.

Muitas pessoas acham que cuidar dos doentes do SIDA é tarefa apenas para mães e avós.
Ajudar é responsabilidade de todos. Por isso, tu também tens esta responsabilidade!

longa e saudável com o HIV
Lembra-te sempre que estes sentimentos são normais
Podes lidar com os teus sentimentos de muitas maneiras.
Aprende a ter esperança. A esperança dá-te forças para enfrentares os
teus problemas. Ajuda-te também a viveres uma vida normal e
saudável.
O TARV também é um motivo para teres esperança. Com o TARV
podes viver mais tempo e ter uma vida saudável com o HIV.

O trabalhador da Saúde deve ajudar-te
A maioria dos trabalhadores da Saúde querem prestar um bom
serviço aos seus pacientes, mas eles precisam da ajuda de todos.
A comunidade pode ser voluntária para ajudar os trabalhadores da
Saúde em alguns serviços. Isto ajuda a melhorar a qualidade dos
cuidados que os doentes recebem. Por exemplo:
Os activistas e voluntários podem cuidar dos doentes em casa destes.
Para seres activista ou voluntário não precisas de estar ligado ou
trabalhar para uma organização; precisas apenas de estar bem
informado sobre o HIV e o SIDA e de ter vontade de
ajudar as pessoas da tua comunidade.
Podem também oferecer aconselhamento às pessoas
depois destas fazerem o teste de HIV.
Podem ajudar a limpar o Centro de Saúde ou
o Hospital, ou fazer serviços de segurança.
Os activistas e voluntários podem
ainda ajudar as pessoas a
compreender o HIV e outras
questões de saúde.

Informação para a comunidade

Podemos todos trabalhar em conjunto para melhor lutarmos pelos nossos direitos
e pelo nosso bem estar.
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Cuida do teu espírito
Se és seropositivo(a)
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
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, vegetais e feijões, galinha e peixe.

Faz exercícios físicos
Isto é bom para te manter activo(a) e ocupado(a). Assim
ficarás mais saudável e não estarás constantemente
preocupado(a) com a tua saúde.

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).
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e do teu corpo
É muito importante parar de beber e de fumar!
É importante que pares de fumar e de beber. O tabaco e a bebida
enfraquecem o teu sistema imunológico e podem provocar muitas
doenças. Se o teu corpo estiver fraco, o vírus do SIDA ficará mais
forte.

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 com regularidade, conforme o trabalhador da
Saúde indicar.
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 do SIDA.
Se no Centro de Saúde descobrirem que tens alguma doença,
vão tratar-te logo.
Se não tratares as doenças rapidamente, elas podem
agravar-se e fazer com que fiques muito doente.
Lê o capítulo sobre como “Tratar as doenças quando se é
seropositivo”, nas páginas 32 a 35.

Aprende mais sobre o tratamento anti-retroviral (TARV)
O TARV está disponível nos Hospitais Provinciais e em alguns
Centros de Saúde. O Governo moçambicano e seus parceiros já estão a
fornecer medicamentos gratuitos em alguns Centros de Saúde do país. Aprende
mais sobre estes serviços nas páginas 52 e 53. Procura saber mais
sobre o TARV no Centro de Saúde mais próximo de ti.
O TARV não cura o SIDA mas ajuda-te a teres uma vida mais longa e mais
saudável. A maior parte das pessoas não precisam de fazer o TARV quando
descobrem que são seropositivas. Elas podem viver ainda muito tempo antes de
começarem a fazer o tratamento. Fala com um trabalhador da Saúde para
saberes quando deves começar a fazer o TARV.
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Come 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.

As pessoas que vivem com o HIV ou o SIDA devem comer todos os
dias a maior quantidade e variedade possível dos seguintes alimentos:
Frutas e vegetais. Estes alimentos
ajudam-nos a combater as doenças.

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

Maheu ou iogurte. Estes alimentos podem
ajudar-nos a digerir bem a comida.
Pão, arroz, mandioca, batata-doce de
polpa alaranjada e xima. Estas comidas
dão-nos energia para crescer, brincar,
trabalhar e aprender.

oportunistas
mavabzi
yakunghenela
akungwinira
iretta
parasitas
tinyokana
manyoka
miyoowa
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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.

saudáveis
Prepara e guarda a tua comida num lugar seguro
Se os alimentos não forem cozidos 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 o têm
porque o seu Sistema Imunológico é mais fraco. Isto significa que
é importante cozinhar e guardar os alimentos com
segurança.
Coze a carne e a galinha até as partes de dentro
deixarem de ter cor rosada.

bactérias
svitsongwatsongwana
pirombo
anonkoko

Não uses ovos que estejam partidos. Coze os ovos
muito bem.
Quando comeres restos de comida de outras
refeições, ferve-os bem 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.

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.

te!
braLem

Estes alimentos ajudarão qualquer pessoa da tua família que esteja
infectada com o HIV a manter-se saudável.
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Iniciar o tratamento
Enfermeira, já tem
os resultados do
meu teste CD4?

Sim. A contagem das tuas
células de defesa mostrou que
tens de começar a fazer o
TARV imediatamente porque
o teu organismo está fraco.

O que é o tratamento anti-retroviral?

pneumonia
mukhuhlana
kumala muya
e tthekusha

O tratamento anti-retroviral (TARV) é uma combinação
de medicamentos que são dados a quem está doente
com SIDA. Estes medicamentos enfraquecem o HIV
no corpo.
O TARV não cura o SIDA. Ajuda a tornar o teu
sistema imunológico mais forte, para que fiques
mais saudável. Também ajuda o corpo a prevenir
e a combater doenças como a pneumonia, a
tuberculose (TB), a diarreia e outras.

Se tiveres dúvidas sobre o HIV e o SIDA, incluindo sobre o seu
tratamento, telefona para a Linha Alô Vida, número 800 149149 ou
82 1490. A chamada é gratuita e segura. Ninguém saberá que ligaste
para esta linha, porque não precisas de dizer o teu nome quando
telefonares.
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anti-retroviral (TARV)
Como é que o TARV te ajuda?
O TARV é bom para o doente e também para a sua família.
O doente pode levar uma vida mais saudável e mais longa.
Se a pessoa que está a fazer o TARV é quem sustenta a
família, ou um pai ou uma mãe, ela poderá continuar a
dar assistência à sua família.

Onde posso fazer o TARV?
Apenas alguns Centros de Saúde fornecem o TARV gratuitamente.
Em Moçambique, o TARV só é administrado por médicos. Eles
têm de ser adequadamente formados para que possam ajudar
as pessoas que precisam do TARV. À medida que se
formarem mais médicos, e houver mais recursos disponíveis,
mais Centros de Saúde poderão oferecer o TARV. Procura
mais informações sobre as organizações que oferecem o
TARV. Ver pág. 52 e 53.

Eu sou seropositivo(a), mas ainda não preciso de iniciar o TARV
porque o meu sistema imunológico ainda está forte. O que posso
fazer para manter-me saudável?
Nem todas as pessoas seropositivas precisam de fazer o TARV. O teu
médico vai dizer-te quando deves iniciar. Há várias coisas que podes
fazer para manteres-te saudável.
Junta-te a um grupo de apoio. Vais aprender muito sobre o HIV, e
também partilhar os teus problemas e sucessos com outras pessoas.
Come de forma saudável e faz exercícios físicos. Isto vai manter o
teu corpo e a tua mente fortes (lê as páginas 22 a 25).
Pára de fumar e de beber.
Faz controles regulares do teu estado de saúde. O trabalhador da
Saúde deve fazer-te o teste de sangue para contar as células de
defesa – CD4 regularmente. Assim, ele saberá quando deves
começar a fazer o TARV. Se só começares a tomar medicamentos
muito tarde, poderás ficar demasiado doente e os trabalhadores da
Saúde poderão ter mais dificuldades em ajudar-te.
Informação para a comunidade

Antes do início e durante o tratamento anti-retroviral muitos centros de saúde
prescrevem o co-trimoxazol para prevenção de pneumonia, e outras doenças.
O co-trimoxazol protege o sistema imunológico.
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Como fazer com
Arranja alguém para te ajudar no
tratamento
Antes de começares a fazer o tratamento,
certifica-te de que pelo menos uma pessoa
sabe que estás a fazer o TARV. Essa
pessoa pode ser um amigo ou um familiar.
Pede a essa pessoa para te lembrar que
deves tomar os medicamentos todos os
dias. Pede também que te ajude a perceber
se estás a sofrer efeitos secundários. Lê as
páginas 30 e 31.

Não partilhes os teus medicamentos
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Pode ser que existam outras pessoas que
precisem do tratamento em tua casa ou na
vizinhança. Se lhes deres algum dos teus
medicamentos, o TARV não irá funcionar
nem para ti nem para essas pessoas e
poderá mesmo prejudicar-vos. Se não
tomares os medicamentos na dose certa, o
HIV irá tornar-se mais forte e o TARV
deixará de ter algum efeito em ti; mesmo
que na vez seguinte tomes todos os
medicamentos da forma correcta, o TARV
não irá fazer efeito.

Toma os medicamentos sempre à
mesma hora
De cada vez que te esqueceres de
tomar os medicamentos na hora certa,
o HIV irá tornar-se mais forte. Depois
de algum tempo, o tratamento deixará
de fazer efeito em ti. Usa um horário e
um calendário para te ajudar a saber
sempre quando deves tomar os
medicamentos. Mostra-o à pessoa que
te ajuda com o tratamento. Ela irá
ajudar-te a lembrares-te de tomar os
teus medicamentos.
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Tenta parar de beber álcool antes de
iniciares o TARV
O álcool enfraquece o sistema
imunológico. Pode ainda fazer com que
te esqueças de tomar os teus
medicamentos, ou aumentar os efeitos
negativos do tratamento.

que o TARV te ajude?

Usa preservativo sempre que tiveres
relações sexuais
O TARV pode tornar-te mais forte,
mas não cura o HIV. Mesmo que te
sintas forte, o HIV ainda estará no teu
corpo; ainda poderás infectar alguém
que seja seronegativo. Podes também
aumentar a carga de HIV no teu
corpo, se tiveres relações sexuais com
uma pessoa seropositiva, aí, o
tratamento não poderá ajudar-te.

Controla a tua saúde regularmente
Deves fazer testes regulares no teu
Centro de Saúde. Assim, o(a) médico(a)
poderá tratar qualquer nova doença ou
problemas que surjam. Ele(a) irá verificar
se o tratamento está a resultar ou não.

Diz ao teu médico se estás a tomar outros
medicamentos
Isto inclui vitaminas, qualquer medicamento que
compres numa farmácia e também medicamentos
tradicionais como a batata africana e o aloé vera.
Se tomares estes medicamentos enquanto fazes o
TARV, o tratamento pode não resultar, ou poderá
fazer com que fiques doente. É importante que
saibas os nomes correctos dos
medicamentos que estás a tomar.
TARV
Se não os souberes, leva as
Tratam
TAR
ento
embalagens dos medicamentos Anti-retroviral ATrntatamento
i-retrovira
l
contigo e mostra-os ao(à)
médico(a).
Aprende outras coisas que podes fazer nas páginas 22 e 23:
Ter uma alimentação saudável
Fazer exercícios físicos

Parar de fumar e de beber
Procurar apoio
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Problemas no
Enfermeira, tenho tido
sonhos maus e tenho uma
erupção cutânea em todo
o corpo. O que pode
estar a causar isto?

Ainda bem que vieste ter comigo
novamente, David. Pode ser que
sejam os efeitos secundários do
tratamento anti-retroviral (TARV).

erupção
cutânea
mavabzi ya
xikhumba
pyakubvula
isubstansiya
kimika
efeitos
secundários
swivanngiwa
kupfendula
khanda
Ithuku va
nikhulini

O que são efeitos secundários?
Todos os medicamentos são feitos com base em
substâncias químicas. Por vezes fazem com que
não te sintas bem. São os chamados efeitos
secundários dos medicamentos. Algumas pessoas
queixam-se de efeitos secundários do TARV
quando começam o tratamento.

substâncias
químicas
mirhi
kutayirira
Ithu
sinkhumelela

te!
braLem
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Quando estiveres a tomar os remédios do TARV, tens que fazer regularmente uma
contagem das tuas células de defesa – CD4, para que tu e o trabalhador da saúde
possam saber se o tratamento está a resultar ou não.

início do TARV
Cuidados a ter ao fazer o TARV
Os medicamentos anti-retrovirais são muito fortes, e podem
causar efeitos secundários.
Muitos desses efeitos secundários podem ser tratados se
forem descobertos cedo. Portanto, é muito importante que
percebas isto antes de começares a tomá-los. Se tiveres
dúvidas pede mais informações a um trabalhador de Sáude.
É também muito importante que tomes os medicamentos
como o médico te mandar tomá-los.

Estes são alguns dos efeitos secundários que podes sentir quando
fizeres o TARV:
Náusea e vómitos

Dores de estômago

Dores nas pernas

Sonhos maus

Dores de cabeça

Sensação de cansaço profundo

Erupção cutânea

Diarreia

náusea
hlambuka
nyambvuka
ntima
weetha murima

Dificuldades em dormir
Normalmente, estes efeitos secundários desaparecem depois de algumas
semanas. Depois sentes-te melhor. Mas deves contar de imediato ao(à)
teu(tua) médico(a) se tiveres estes efeitos secundários. Não interrompas o
tratamento sem antes falares com o(a) teu(tua) médico(a).

te!
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Não te esqueças de dizer ao(à) teu(tua) médico(a) todos os medicamentos que
estás a tomar, mesmo que sejam apenas vitaminas. Esses medicamentos podem
funcionar bem se não forem misturados com outros, mas podem causar efeitos
secundários se forem tomados ao mesmo tempo que fazes o TARV.
Se tiveres dúvidas pede mais informações a um trabalhador de Sáude
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Tratar as doenças
O TARV não cura o SIDA, mas torna-te mais forte para que possas combater
outras doenças. Deves tratar sempre qualquer doença que tenhas assim que ela
apareça. Em seguida vais encontrar algumas doenças comuns que afectam as
pessoas seropositivas.

Tosses
Há diversos tipos de tosses. Alguns podem ser graves.
Procura o Centro de Saúde se:
Estás com tosse há mais de duas semanas.
Tosses muito.
Quando tosses, sai sangue.
Tens dificuldades em respirar.
Se as tuas tosses duram há muito tempo e tens dores no peito quando tosses, pode
ser que tenhas bronquite, tuberculose, pneumonia, ou outra doença. Isto tem que
ser tratado no Centro de Saúde.

Pneumonia
A pneumonia é grave, e podes precisar de ficar internado no Centro de Saúde ou
Hospital.
Podes estar com pneumonia se:
Sentes uma dor aguda no peito e tens tosse.
Tens falta de ar.
Tens especturação.
Tens febre – sentes muito calor e muito frio ao mesmo tempo.
As pessoas seropositivas podem ter um tipo de pneumonia diferente do que afecta
as pessoas que não têm o HIV no seu corpo. Esta pneumonia é muito grave
porque significa que o teu sistema imunológico está muito fraco. Os médicos
podem ver isto fazendo uma análise de sangue chamada contagem das
células de defesa CD4. Se o teu número de células de defesa – CD4
for baixo, precisas de fazer o TARV. Com o tratamento, o teu
sistema imunológico fica forte para poder combater as doenças. Lê
mais sobre isto na página 3.
Sinais de que tens pneumonia grave:
Tosses muito.
Estás sempre com falta de ar.
Tens especturação.
Se fores seropositivo os Centros de Saúde vão dar-te
medicamentos para prevenir a pneumonia grave.
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comuns em casa
Tuberculose (TB)
A TB é sempre grave, mas quando se é
seropositivo, ela pode ser ainda pior.
Deves tratar-te o mais cedo possível.
O tratamento da pneumonia dura entre 6 a 8
meses. Acaba sempre de tomar os
medicamentos que te dão, mesmo que te sintas
melhor. Se não fizeres isto, a próxima vez que
estiveres doente os medicamentos não farão efeito em ti.
Se os medicamentos fazem com que te sintas mal, ou se aparecem erupções
na tua pele, deves contar isto a um trabalhador da Saúde. Mas não pares de
tomar os medicamentos.
Vai ao Centro de Saúde se:
Tens tosse há mais de duas semanas.
Quando tosses, sai sangue ou muco amarelo ou verde.
Tens febre
Transpiras muito durante a noite.
Perdes muito peso.

muco
xikhohlola
mkhololwa
nikaru

Lembra-te: Nem todos aqueles que têm tuberculose têm HIV ou SIDA.

Diarreia
Se tiveres fezes líquidas ou soltas mais do que
duas vezes por dia, então é porque estás com
diarreia. Se a diarreia durar 3 ou 4 dias
procura um médico. A diarreia é perigosa
porque provoca a desidratação. Pode morrer-se
de desidratação quando o corpo fica com pouca
água, por isso deves beber muitos líquidos se
estiveres com diarreia.

diarreia
kuhuda
kuphandza
wooporari
desidratação
kuluzamati
uma khanda
ovaluwa

Sintomas de diarreia grave:
Pele seca e mole.
Língua e boca secas.
Tonturas e fraqueza.
Pouca urina, ou ausência da urina.
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Tratar as doenças comuns em casa
Problemas de pele
Muitas pessoas que vivem com o HIV no seu corpo têm
problemas de pele. A maior parte destes problemas não são
perigosos mas podem fazer com que te sintas
desconfortável e pouco atraente. Mas, atenção, nem
todas as pessoas que têm problemas de pele
têm o HIV no seu corpo. Qualquer pessoa
pode ter problemas de pele.
Se tiveres problemas de pele, vai fazer o
teste de HIV.
Vai ao Centro de Saúde ou Hospital pois
lá saberão dizer-te o que deves tomar.

Candidíase ou Sapinho
A Candidíase, ou Sapinho, é uma doença que aparece na boca ou na
vagina.
Podes estar com esta doença se:
Tens pontinhos brancos na língua ou nas gengivas, ou na parte de
dentro das bochechas.
vagina
xirho xa xisati
nyini
ethiyana

Tens pontinhos brancos na pele de
dentro ou de fora da vagina.
Tens corrimento e sentes
comichão na vagina.
O que deves fazer?
Não uses sabão para lavar a vagina
pois pode piorar a comichão.
Não pares de comer. Comer bem
é importante para manter o
corpo saudável.
Vai ao Centro de Saúde ou
Hospital para te tratares.
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Stress
Não é fácil viver com nenhuma doença. Pessoas que
vivem com o HIV passam com frequência por
diferentes emoções. Estas situações podem fazer-te
sentir-te sozinho(a), preocupado(a), ou com medo. Isto é normal. Algumas
pessoas chamam stress a estas diferentes emoções. Podes fazer algumas
coisas para combater o stress:
Partilhar as tuas emoções e sensações com outra pessoa pode fazer-te
sentir melhor.
Juntar-te a um grupo de apoio.
Fazer exercícios físicos.

Depressão
Se tiveres os seguintes sinais, pode ser que estejas com
uma depressão:
Sentes-te em baixo ou triste durante a maior parte do tempo.
Perdes interesse em fazer coisas. Às vezes, podes nem ter
vontade de sair da cama.
Dormes mal durante a noite.
Tens dificuldades de concentração.
Não sentes vontade de comer.
Fala com o(a) teu(tua) médico(a) ou outro trabalhador da Saúde. A depressão
pode ser tratada, fazendo com que te sintas melhor.

stress
kuyipirwa
kuyipirwa
onyonyiwasa

depressão
gome
kulebwedeka
oripiwa murima

concentração
kukongometa
miyalakanyu
balalika
munsolo
wuupuwela
vancene

Demência
Uma pessoa com demência pode apresentar os seguintes sinais:
Esquece-se das coisas com muita frequência.
Não consegue prestar atenção.
Pode perder o equilíbrio ou mesmo ficar paralisada.
Muda constantemente de comportamento e humor.
Sente-se frequentemente confusa – o que diz ou faz não faz sentido.
Pode deixar de conversar com as outras pessoas.
Estes sinais podem ser causados por outras doenças. O trabalhador da Saúde
ou um médico deve verificar se não sofres de outras doenças antes de dizer
que se trata de demência. Se tiveres demência pode ser que o HIV tenha
afectado o teu cérebro. Isto é uma doença séria. Podes ter que tomar os
medicamentos anti-retrovirais.

demência
lihlanyi
nsala
okwa onepa
paralisada
awoma svirho
utenda wa
nkhuku
wuuma
mutika
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As mulheres seroEnfermeira Josina, 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.

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
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 fizerem o
tratamento preventivo.
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.
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positivas e a gravidez
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.

Transmissão Vertical
Se és seropositiva, tu e o teu bebé deverão receber
tratamento preventivo para reduzir as
possibilidades de passares o HIV ao teu bebé. A
transmissão vertical é a forma mais comum de
transmissão do HIV para as crianças, embora não
seja a única. Fala com o trabalhador da Saúde
sobre isto. Apenas os trabalhadores da Saúde
devem administrar o medicamento.

xarope
xarope
xarope
ixarope

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.

parto à cesariana
Kuphuluka hi
kuhandzuliwa
kulekwe na
kupandulwa
mimba
oyara wo
woporariwa

Alimenta o teu bebé com cuidado
Mesmo estando a fazer o tratamento preventivo,
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.
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Bebés e o HIV
Senhora doutora Amélia,
sou seropositiva. Quando
e como é que posso
saber se o meu bebé
tem o vírus do SIDA?

Quando o teu bebé tiver 12
a 18 meses, o teste de 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
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o parto

a amamentação

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 12 a 18 meses de idade.

O meu filho é seropositivo – o que devo fazer?
As crianças seropositivas precisam de amor e cuidados, tal como as outras.
Tal como os adultos, elas podem ter uma vida saudável. Se o teu filho for
seropositivo, deves:
Fazer com que ele se alimente de forma saudável.
Levá-lo regularmente a consultas no Centro de Saúde. O trabalhador da
Saúde irá fazer o teste de contagem das células de defesa – CD4 para ver
se o sistema imunológico do teu filho ainda está forte.
Levá-lo a iniciar o TARV logo que o trabalhador de Saúde te disser que é
necessário fazê-lo. Todas as crianças são diferentes e, por isso, elas iniciam
o TARV em momentos diferentes.

Os medicamentos anti-retrovirais e as crianças
O teu filho só irá iniciar o TARV quando o seu sistema
imunológico estiver muito fraco. Nesta altura, ele estará
já doente com SIDA.
Os medicamentos anti-retrovirais dão bons resultados
se a criança os tomar todos os dias e à mesma hora.
As crianças que fazem o TARV precisam de ter
alguém que as ajude a fazer bem o tratamento.
As crianças devem também apanhar todas as vacinas
normais.
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Falar sobre o HIV e
Rafik, sou seropositivo.
Achas que devo dizer
isto aos meus filhos?

Sim Tomás. É importante que
digas aos teus filhos para que
juntos se preparem para o
futuro. Não é fácil, mas é
importante.

Estes passos podem ser úteis antes de dizeres a mais alguém
que és seropositivo(a):
Conversa sobre o HIV e o SIDA com amigos
e 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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Nas páginas 52 e 53 deste livro, há uma lista de organizações que podem ajudar-te
com conselhos úteis.

o SIDA com as crianças
Por que 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(a).
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.
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Falar sobre o HIV e o SIDA
Mãe, eu estou assustada
porque tu tens SIDA. Os meus
amigos dizem que tu vais
morrer, eu tenho medo.

Minha filha, não tenhas medo. Eu
tenho uma alimentação mais cuidada
e felizmente também tomo os
medicamentos anti-retrovirais e eles
ajudam-me a ficar forte e a viver
muito tempo. Eu vou explicar-te tudo
sobre o SIDA.

Por que devemos falar com as nossas crianças sobre o HIV e o SIDA?
Às vezes é difícil até para os adultos falar sobre o HIV e o SIDA. As
crianças podem ter mais dificuldade em compreender estes assuntos e por
isso ficam tristes e assustadas quando sabem que o seu pai ou a sua mãe
está doente.
Ajuda os teus filhos a compreenderem o que é o HIV e o SIDA. Tu
podes conversar com eles e dar informação e apresentar-lhes factos
sobre o HIV e o SIDA.
Fala com os teus filhos sobre o teu estado de saúde sempre que tenhas
uma oportunidade para o fazer. Assim, eles vão sentir que te ajudam e
que estão incluídos nas tuas decisões.
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Os teus familiares e amigos podem ajudar-te a conversar com os teus
filhos sobre o HIV e o SIDA. Podes mesmo pedir-lhes que estejam
presentes quando falares com os teus filhos.

com as crianças
Conversar com as crianças sobre o HIV e o SIDA ajuda-as a lidarem
com a situação
Falar com os teus filhos sobre o HIV e o SIDA ajudaos a compreender e a enfrentar o teu estado de saúde.
Tal como foi difícil para ti quando descobriste que
eras seropositiva(o), os teus filhos também podem
ter dificuldade em entender a situação. Fala
abertamente com eles para que não se sintam
excluídos, desamparados, ou mesmo culpados
pela tua doença.

Conversa com os teus filhos sobre o que eles
sentem em relação à tua doença e ajuda-os a
compreender e a ultrapassar os sentimentos
negativos.

Procura saber como os teus filhos são
tratados pelas pessoas da comunidade e da
escola que frequentam. É importante que
percebas se os teus filhos estão a ser
discriminados para que possas ajudá-los a
enfrentar essa situação, pois ela pode mesmo
traumatizá-los.
De vez em quando pede aos teus filhos para
irem contigo ao aconselhamento. Eles vão
sentir-se úteis, e vão aprender mais sobre o
HIV e o SIDA e aprender a lidar com os
sentimentos.
te!
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Há diversos serviços que apoiam crianças afectadas pelo HIV e o SIDA. Procura
organizações de base comunitária na tua comunidade; procura os Serviços Amigo
do Adolescente e Jovem (SAAJ) para aconselhamento e apoio. Estas organizações
podem ajudar-te a apoiar crianças afectadas pelo HIV e SIDA.
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Como o HIV e o SIDA
Que bom que vocês me estão
a ajudar a cuidar das crianças.
Não sei o que seria de nós sem
a vossa ajuda.

transmissão
vertical
kutuletiewa
anyimbeni
kuthaphula
mbali
m`mimba
oravihiwa ni
amama awe

Todas as crianças precisam de carinho e apoio, pois elas são o nosso
futuro. As crianças afectadas pelo SIDA ou infectadas pelo HIV precisam
de tanto carinho e apoio como as outras crianças.
Algumas crianças ficam afectadas pelo HIV e SIDA ao perderem o pai,
a mãe, ou os dois, devido ao HIV e SIDA. Outras crianças tornam-se
seropositivas através da transmissão vertical.

As crianças são afectadas pelo HIV e SIDA de diferentes formas

precocemente
ni kuhantlisa
ucali mwana
ohinathi
wuunuwa
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As crianças sentem-se tristes e desamparadas quando os seus pais estão
doentes. Elas podem sentir-se angustiadas por não poderem ajudar os
pais, ou traumatizadas por acompanharem a doença prolongada dos pais
e sua posterior morte.
As crianças afectadas pelo HIV e SIDA podem perder a sua auto-estima.
Elas podem mesmo deixar de brincar com as outras crianças.
As crianças que perdem os seus pais muito cedo podem assumir tarefas e
responsabilidades de adultos precocemente e podem tornar-se
trabalhadoras informais para sustentar a família.
As crianças que perdem os seus pais podem não ter condições para se
sustentarem. Assim, elas tornam-se menos resistentes às doenças e mais
vulneráveis a abusos diversos que são praticados contra elas pelos adultos.

afectam as crianças?
Como o HIV e o SIDA afectam as crianças que estão a estudar?
As crianças afectadas pelo HIV e SIDA, cujos pais estão
doentes ou morreram, podem não ser capazes de
acompanhar devidamente as aulas e de fazer os seus
trabalhos de casa correctamente porque estão
preocupadas e perturbadas.
As crianças podem sentir-se desmotivadas em relação à
escola por serem alvo de discriminação pelos seus
colegas e professores.
As crianças podem faltar à escola por estarem doentes,
ou por terem de tomar conta dos seus pais ou irmãos.
Elas podem também faltar à escola por não terem condições para
assumirem as despesas escolares, comprar o seu material escolar
e uniformes.

As famílias são afectadas pelo HIV e SIDA de diferentes formas
As crianças podem sentir-se desamparadas pelos pais e, para
fugirem desse problema, podem sair de casa e irem viver na rua.
As meninas podem tornar-se trabalhadoras de sexo para
sustentarem a família. Outras podem ficar em casa e chefiar
os agregados familiares bastante cedo e terem que abandonar
a escola.
As famílias que recebem crianças órfãs têm menos condições
para cuidar de toda a família.
Pessoas idosas e desfavorecidas podem ter que tomar
conta dos netos, e a família fica mais vulnerável à pobreza.

Crianças afectadas pelo HIV e SIDA nas comunidades
As crianças seropositivas, ou cujos pais estão doentes
ou morreram de SIDA, por vezes não são autorizadas
a brincar com outras crianças.
Algumas pessoas pensam que se uma pessoa morreu
de SIDA o resto da família também tem SIDA.
Algumas pessoas afastam as crianças da escola e dos
eventos comunitários se elas são seropositivas, ou se têm
pais que estão doentes ou que morreram de SIDA.

autorizadas
kupfumeleliwa
kutayiriswa
ohiyeriwa
wiira

45

Todos nós podemos
A comunidade tem um papel muito importante no apoio às crianças afectadas pelo
HIV e SIDA. Os líderes comunitários devem contribuir para que estas crianças sejam
integradas socialmente, garantindo a sua inserção em famílias substitutas, garantindo
a continuação dos seus estudos e o apoio moral para que elas não se sintam
desamparadas nem abandonadas.

Tu também podes ajudar as crianças afectadas pelo HIV e SIDA
Tu podes assegurar que crianças afectadas tenham todos os documentos
necessários para se matricularem na escola. Podes também garantir que
elas não abandonem os estudos por falta de motivação.
Tu podes ajudar as crianças afectadas, visitando as suas casas,
providenciando alimentos, vestuário e brinquedos. Podes também
ajudá-las com os trabalhos domésticos, como fazer a
limpeza da casa, cozinhar, resolver os deveres de casa.
Também podes ajudá-las a tomar conta dos seus
irmãos e dos próprios pais.
Tu podes passear com crianças afectadas juntamente
com outras crianças, encorajando-as a falarem dos
problemas que as afectam com as pessoas em que
elas confiam no seio da tua comunidade.
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apoiar as crianças
Como podem as comunidades apoiar
as crianças afectadas?
As comunidades podem identificar as
crianças afectadas e encaminhá-las para as
instituições governamentais e não
governamentais que prestam apoio a crianças
afectadas pelo HIV e SIDA.
As comunidades podem ajudar as crianças a
obterem documentos tais como: certidão de
nascimento e certificado de pobreza. A
certidão de nascimento é muito importante
para que crianças afectadas tenham acesso
aos serviços públicos e de assistência social.
O certificado de pobreza é importante para
garantir isenção do pagamento de propinas
nas escolas.
As comunidades podem apoiar as crianças
com refeições, no acesso à escola, na
aquisição do uniforme escolar, no pagamento
das suas propinas, bem como na identificação
de famílias substitutas.

Tu podes identificar grupos
comunitários que prestam
auxílio às crianças
afectadas pelo HIV e SIDA
na tua comunidade,
assegurando que elas se
beneficiem do apoio desses
mesmos grupos. Vê as
páginas 52 e 53 deste livro.

As comunidades podem igualmente partilhar
conhecimentos, habilidades para vida e falar
com as crianças sobre situações de risco. Por
exemplo, as crianças do
sexo feminino devem
ser instruídas sobre
como proceder em
caso de uma eminente
violação sexual ou
mesmo quando
convidadas a terem
relações sexuais em
troca de dinheiro ou
outros bens.

Informação para a comunidade

As comunidades podem organizar encontros regulares com professores e alunos para
falarem de iniciativas que visem apoiar as crianças afectadas pelo HIV e SIDA.
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Como combater o
É tão lindo quando as crianças
convivem sem preconceitos! Nós
os adultos devíamos aprender
com elas!

É dever da escola ajudar a alterar a situação de discriminação
das crianças afectadas pelo HIV e SIDA
Todas as crianças têm o direito de frequentar a escola. As crianças afectadas
pelo SIDA ou infectadas pelo HIV não devem ser discriminadas, nem pelos
colegas, nem pelos professores e nem pelos encarregados de educação das
outras crianças. Elas precisam de mais carinho e apoio do que as outras
crianças, tanto dentro da escola como fora dela.
Nenhuma escola deve recusar-se a aceitar uma criança por causa da sua
condição serológica ou de seus pais ou encarregados de educação. Todas
as crianças têm direito à educação.
As crianças afectadas pelo HIV e SIDA não constituem perigo algum para
as outras crianças, nem para os professores. Elas devem ser tratadas como
as outras crianças, pois todas as crianças têm direito à educação.
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estigma e a discriminação
É da responsabilidade da escola assegurar que as
crianças tenham informação correcta sobre o HIV
e o SIDA, e que não sejam discriminadas se
estiverem afectadas pelo HIV e SIDA.

Os professores e os directores das escolas devem apoiar as crianças
afectadas pelo HIV e SIDA
Professor, procura ajuda e apoio de conselheiros ou activistas, para discutires
e aprenderes formas de lidar com crianças afectadas pelo HIV e SIDA.
Professor, procura saber mais sobre como as crianças são afectadas pelo
HIV e SIDA dentro e fora da escola, para poderes agir juntamente com os
teus colegas.
Professor, fala com os teus colegas sobre como se pode ajudar as famílias
e as crianças necessitadas, especialmente as que estão afectadas pelo HIV
e SIDA. Dá maior atenção a estas crianças, dá-lhes amor e apoio para que
a sua vida escolar e pessoal não seja tão afectada!

Quando penso como o HIV e
o SIDA afectam o rendimento
escolar destas nossas crianças,
nem sei o que fazer...

te!
braLem

Senhora Directora, para começar, acho que
a escola deveria organizar actividades de
sensibilização para ajudar os pais a
compreenderem melhor o HIV e o SIDA e a
combaterem o estigma e a discriminação
contra as crianças afectadas
pelo HIV e SIDA.

A lei moçambicana diz que todas as crianças têm o direito de ir à escola.

49

Coisas que deves fazer
O TARV ajuda-te a viver mais tempo, mas não é uma cura para o SIDA. Tu deves
preparar o teu futuro e o dos teus filhos o melhor possível.

Como pai/mãe podes preparar o futuro dos teus filhos desta maneira:
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 confiança na tua comunidade. Diz a essa
pessoa o que queres que aconteça com os teus filhos e
com os teus bens se morreres.

bens
minchumu
pyombo
Ithu so okalana
testamento
textamentu
kustumunya
nlakano

atitude de
responsabilidade

Mayencela ya
vutihlamuleli
kulemedza
mukalelo
wowithithimiha

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(a) amigo(a) 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.
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enquanto ainda estás forte
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 quando os seus pais morrem?

positivamente
ndlela yinene
udathaphula
weekekai
lidar
Kukongomana
kukhala
mavarelo

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.

Quando uma mãe morre, os seus
filhos podem ser enviados para viver
junto da família dela. 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.
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.

te!
braLem

Para que nada disto aconteça, planifica o futuro dos teus filhos enquanto ainda
estás forte.
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Lista das ONGs e Instituições
Aconselhamento e Testagem de Saúde (ATS, ex-GATV)/
Tratamento Anti-Retroviral (TARV)
Maputo Cidade
Hospital Central de Maputo
Hospital Militar
Centro de Saúde 1º de Junho
Centro de Saúde 1º de Maio
Centro de Saúde da Polana Caniço
Hospital Geral de Chamanculo
Centro de Saúde Urbano do Alto-Maé
Centro de Saúde Urbano do
Xipamanine
Hospital Geral José Macamo
Hospital Geral de Mavalane
Centro de Saúde da Malhangalhene
Centro de Saúde Patrice Lumumba

Maputo Província
Hospital Geral da Machava
Centro de Saúde Urbano da Matola II
Centro de Saúde de Marracuene
Centro de Saúde de Ndlavela
Centro de Saúde de Boane
Hospital Rural da Manhiça

Gaza
Hospital Provincial de Xai-Xai
Centro de Saúde de Xai-Xai
Hospital Rural de Chicumbane
Hospital Rural de Manjacaze
Centro de Saúde da Macia
Centro de Saúde de Guijá
Hospital Rural do Chóckwè
C.S. Urbano Patrice Lumumba
Hospital Rural de Chibuto

Inhambane
Hospital Provincial de Inhambane
Hospital Rural de Chicuque
Hospital Rural de Vilankulos
Centro de Saúde de Zavala
Centro de Saúde de Morrumbene
Centro de Saúde de Massinga
Centro de Saúde de Homoíne

Sofala
Hospital Provincial da Beira
C. S. de Manga-Chingussura
Centro de Saúde da Ponta Gêa
Centro de Saúde da Munhava
Centro de Saúde de Nhamatanda
Hospital Rural de Búzi
Hospital Rural de Marromeu
Centro de Saúde da Gorongosa
Centro de Saúde de Caia
Centro de Saúde de Mangunde
Centro de Saúde de Maríngue

Manica
Hospital Provincial de Chimoio
Hospital Rural de Catandica
Centro de Saúde de Gondola
Centro de Saúde de Manica
Centro de Saúde de Espungabera
Centro de Saúde de Sussundenga
Centro de Saúde de Chitobe

Zambézia
Hospital Provincial de Quelimane
Hospital Rural de Milange
Hospital Rural de Mocuba
Hospital Rural de Gúruè
Centro de Saúde de Alto Molócuè
Centro de Saúde de Inhassungue
Centro de Saúde de Nicoadala
Centro de Saúde de Pebane
C.S. de Maganja da Costa
Centro de Saúde de Mopeia
Centro de Saúde de Morrumbala
C.S. de Namacurra Sede
Centro de Saúde de Namarroi
Centro de Saúde de Mocuba
Centro de Saúde de Gúruè
Centro de Saúde de Ile
Centro de Saúde de Lugela
Centro de Saúde de Gilé

Tete
Hospital Provincial de Tete
Hospital Rural do Songo
Centro de Saúde de Changara
Centro de Saúde de Moatize
Centro de Saúde de Mutarara
Hospital Rural de Angónia
Centro de Saúde de Manje
Centro de Saúde de Tsangano

Nampula
Hospital Central de Nampula
Hospital Militar de Nampula
Centro de Saúde 25 de Setembro
Hospital Rural de Angoche
Centro de Saúde de Moma
Centro de Saúde de Monapo
Hospital Geral de Nacala Porto
Hospital Rual de Namapa
Hospital Rural de Monapo
Centro de Saúde de Meconta
Centro de Saúde de Memba
Centro de Saúde de Malema
Centro de Saúde de Anchilo
Centro de Saúde de Mecuburi
Centro de Saúde de Murrupula

Niassa
Hospital Rural de Lichinga
Hospital Rural de Cuamba
Centro de Saúde de Mandimba
Centro de Saúde de Mecanhelas

Cabo Delgado
Hospital Provincial de Pemba
Centro de Saúde Urbano de
Montepuez
Centro de Saúde de Ancuabe
Centro de Saúde de Chiúre
Centro de Saúde de Namumo
Centro de Saúde de Balama

Aconselhamento e Testagem de Saúde (ATS, ex-GATV)
Maputo Cidade
Centro de Saúde Romão
Centro de Saúde Albasini
Centro de Saúde Bagamoio
Centro de Saúde da Catembe
Centro de Saúde da Inhaca

Maputo Província
Centro de Saúde Matola Gare
Centro de Saúde da Catembe
Centro de Saúde da Inhaca
Centro de Saúde de Marracuene
Centro de Saúde da Namaacha
Centro de Saúde de Goba
Centro de Saúde de Changalane
Centro de Saúde da Moamba
Centro de Saúde de Ressano Garcia

Gaza
C.S. Urbano do Chókwè
Centro de Saúde Chalucuane
Centro de Saúde de Chidenguele
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C.S. Urbano de Chibuto
C.S. de Chicualacuala
Posto de Saúde Chissano
Centro de Saúde de Massingir

Inhambane
Centro de Saúde Urbano de
Inhambane
Centro de Saúde Urbano da Maxixe
Centro de Saúde de Guiua
Centro de Saúde de Mapinhane
Centro de Saúde de Inharrime
Centro de Saúde de Govuro
Centro de Saúde de Inhassoro
Centro de Saúde Mabote

Sofala
Centro de Saúde do Dondo
Centro de Saúde Urbano de
Nhaconjo

Manica
Centro de Saúde de Nhamahonia
Centro de Saúde 1º de Maio
Centro de Saúde de Guro
Centro de Saúde de Nhacafula

Nampula
Centro de Saúde 1º de Maio
Centro de Saúde da Ilha de
Moçambique
Centro de Saúde de Namialo
Centro de Saúde de Munupelane
Hospital Rural de Ribauè

Niassa
Centro de Saúde de Metangula
Centro de Saúde de Chimbonila
Posto de Saúde de Majune
Centro de Saúde de Marrupa

Zambézia
Centro de Saúde de Milange

Tete
Centro de Saúde de Boroma
Centro de Saúde Urbano Marundo
Centro de Saúde Fonte Boa
Centro de Saúde de Zóbuè
Centro de Saúde Carbomoc
Centro de Saúde Lifidzi

Cabo Delgado
Centro de Saúde de Natite
Hospital Rural de Montepuez
Hospital Rural de Mocímboa da Praia
Centro de Saúde de Metoro
Centro de Saúde de Macomia
Centro de Saúde do Ibo
Centro de Saúde de Metuge
Centro de Saúde de Mecufi
Hospital Rural de Mueda
Centro de Saúde de Palma

que podem ajudar-te
Associações de Pessoas Vivendo com HIV/SIDA em Moçambique
Maputo

Gaza

Kindlimuka
Avenida Paulo Samuel Kankhomba,
nº 1426,
Tinhena

Kuvumbane
Cidade de Xai-Xai

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

Utomi
Cidade de Inhambane

RENSIDA
Av. Vladimir Lénine, nº14 - 24, 1ºandar,
dtº.
KUYAKANA
Av. Emilía Daússe, 2156, 2º andar, flat 6

Hihlulile
Matola-Fomento
Rua Serpa Rosa, Q-20, Casa nº 1

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

Tete

Zambézia

Chigwirizano

Esperança

Médicos Sem Fronteiras

Hospital de Dia/Hospital Central de
Quelimane

Manica
Rudo-Kubatana
Rua 17 de Julho nº 379,
Chimoio

Nampula
Nivenhee
Núcleo Provincial de Combate ao
HIV/SIDA,

Rua Sem Saída

Kewa
Av. Samora Machel, Campo Base
Quelimane, Zambézia

Niassa
Kwimuka
Núcleo Provincial de Combate ao
HIV/SIDA

Rua L.A.M Lichinga
Olaka
Cuamba

Lista das Organizações e Associações que apoiam as COVs
Maputo

Província de Inhanbane

Direcção Provincial da Mulher e
Acção Social
AMODEFA
HELVETAS
Casa do Gaiato
Helvetas (Matutuíne)
Cruz Vermelha

Maputo Cidade
Direcção Provincial da Mulher e
Acção Social
Save The Children

Província de Gaza
Direcção Provincial da Mulher e
Acção Social
Save The Children
Cruz Vermelha de Moçambique
REENCONTRO

Direcção Provincial da Mulher e
Acção Social
Save The Children
Cruz Vermelha
Care International

Província de Sofala
Direcção Provincial da Mulher e
Acção Social
Save The Children
ADPP
ASVIMO-Associação de Apoio aos
Idosos, Viúvas e Crianças Vulneráveis

Província de Tete
Direcção Provincial da Mulher e
Acção Social
Save The Children
Aldeia das Crianças S.O.S

Província de Manica
Direcção Provincial da Mulher e
Social
Save The Children- Norway
OMES
Kubatana
Kubatsirana
Comités de COVs

Província de Niassa
Direcção Provincial da Mulher e
Acção Social
Save The Children
Concern Universal

Província da Zambézia
Direcção Provincial da Mulher e
Acção Social
Save The Children
Cruz Vermelha de Moçambique
Pastoral da Criança

Associação Kewa
Save The Children-Uk
Comités de COVs (Morrumbala sede)

Província de Nampula
Direcção Provincial da Mulher e
Acção Social
Save The Children
Associação Desafio Jovem de
Moçambique
Save The Children-US
AMORA
APHATANI
ADPP

Província de C. Delgado
Direcção Provincial da Mulher e
Acção Social
Save The Children
Aldeia das Crianças S.O.S
Arco Íris

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