DOS PRODUTORES DE INSIDE STORY

O CO N C E R TO DA V I DA D E L E . A LU TA DA V I DA D E L E .

GUIA DE FACILITAÇÃO
DO FILME
2

3

Conteúdo
Apresentação do The Lucky Specials

2

Finalidade e Mensagens Principais do Filme

3

Objetivos de Aprendizagem

3

Resumo do Argumento

4

Personagens Principais

6

Notas Para os Facilitadores

8

Ideias Para Incentivar a Discussão

12

TB: Os Fatos Essenciais que Todos
Precisam de Conhecer

16

TB: Algumas Expressões Úteis

20

Referências Para Mais Informação

21

1

Apresentação
The Lucky Specials
O QUE É O THE LUCKY
SPECIALS?
The Lucky Specials é
uma longa-metragem
de ficção que informa
os espetadores acerca
da tuberculose (TB)
ao mesmo tempo
que capta o interesse
através de um enredo
dramático. Neste filme
de “eduentretenimento,”
tanto as reviravoltas
do enredo como as
animações de vídeo
de caráter científico
transmitem às pessoas
o que elas necessitam
saber acerca da doença
da tuberculose (TB), do
respetivo tratamento
e prevenção.

Para reforçar as mensagens do filme
e para encorajar comportamentos
inteligentes relacionados com a prevenção
e o tratamento da TB, sugerimos que as
projeções comunitárias sejam seguidas
por debates. Utilize este guia para ajudar
os referidos debates.
Qualquer pessoa pode descarregar o
filme e este guia de facilitação existe em
inglês, francês, português e suaíli—todos
gratuitos—em www.luckyspecials.com.
QUEM FEZ O THE LUCKY SPECIALS?
The Lucky Specials foi produzido pela
Discovery Learning Alliance e pelo
Quizzical Pictures em associação com
os HHMI Tangled Bank Studios—com o
apoio do Howard Hughes Medical Institute
(HHMI), o Welcome Trust, e a USAID e o
PEPFAR através do Projeto de Liderança,
Gestão e Governança liderado pelo
Management Sciences for Health (MSH).
O guia foi elaborado por Carla Visser,
Nathene Morley e Carole Douglis.
RECONHECIMENTO E ISENÇÃO
DE RESPONSABILIDADE

© The Lucky Specials Productions.
(PTY) LTD MMXVII.
Todos os direitos reservados.
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Esta publicação foi possível através
do apoio generoso da Agência dos
Estados Unidos para o Desenvolvimento
Internacional (USAID) em conformidade
com o Acordo Cooperativo do Projeto
de Liderança, Gestão e Governança,
AID-OAA-A-11-00015. Os pontos de
vista expressos nesta publicação não
refletem necessariamente os pontos
de vista da USAID ou do Governo dos
Estados Unidos.

Finalidade e Mensagens
Principais do Filme
MENSAGENS PRINCIPAIS
•

A TB é uma doença contagiosa
transmitida através do ar. Não é uma
maldição. Não é uma falta de moral. É
provocada por uma bactéria (germes).
Todas as pessoas podem sofrer de TB.

•

A TB é curável se começar o
tratamento atempadamente e tomar
todos os medicamentos.

•

Assegure que tanto você como os seus
familiares fazem análises assim que
tiverem estado em contacto próximo
com alguém infetado com TB.

•

Assegure que faz análises logo que
possível se tiver tosse durante mais
de duas semanas ou outros sintomas
habituais da TB como suores noturnos,
perda de peso e cansaço.

•

Se não tomar a sua medicação para
a TB, corre o risco de novamente se
tornar contagioso e de ficar ainda mais
doente, com uma estirpe resistente aos
medicamentos. Consequentemente,
irá necessitar de um conjunto de
tratamentos mais longo e mais invasivo.

•

A TB e o VIH são doenças diferentes.
Mas o facto de sofrer de VIH aumenta
ainda mais o risco de sofrer de TB.
E ficam ambos piores se for “coinfetado,” ou se sofrer de ambas
as doenças.

The Lucky Specials tem o
potencial de reformular
o conhecimento
público, as atitudes e
o comportamento em
relação à TB. O cenário
das filmagens é a África
do Sul, o filme é relevante
para muitos locais
significativamente
afetados e tem a
finalidade de:
•

Fazer com que o público—
em todo o tipo de ecrã—
enfrente as realidades
científica e social atuais
da TB;

•

Permitir que os
trabalhadores do setor
da saúde em todos
os níveis tenham uma
ferramenta eficaz
para comprometer
as comunidades na
educação em relação
à TB, ao respetivo
tratamento e à
prevenção;

•

Motivar as pessoas e uma
mudança sistemática nos
comportamentos para
promover a prevenção da
TB, o rastreio, os exames
e o cumprimento do
protocolo do tratamento.

ACERCA DO FILME

i
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Resumo do Argumento
The Lucky Specials é uma
banda pop de pequena
dimensão de uma vila
poeirenta de extração
de minério na África do
Sul. Bandleader Mandla
trabalha nas minas mas
é um apaixonado pela
guitarra e sonha vir a
ser uma estrela. Bra
Easy—proprietário da
Easy’s Tavern e também
o baterista da banda—
encoraja Mandla e ensinalhe guitarra maskandi
(zulu moderno). A paixão
de Mandla é a sobrinha de
Bra Easy, Nkanyiso e quem
cuida dele.

Acontece que Bra Easy tem vindo desde há
muito tempo a ignorar os sintomas da TB. Ele
desmaia no palco e é levado para o hospital.
Entretanto, Mandla também evidencia
sintomas de TB. O pessoal do hospital pede
que o Mandla e outros parentes de Bra Easy
façam análises. Mesmo sabendo que a TB e
o VIH andam de mãos dadas, Mandla adia
até a Nkanyiso o encorajar a ir buscar os
resultados dele.
Mandla é diagnosticado com TB, mas tem
VIH negativo. As duas primeiras semanas
de tratamento são duras—Mandla está no
isolamento, sente-se doente e tem dificuldade
em se alimentar e em dormir. Nkanyiso dá
algum apoio a Mandla durante este período
e o relacionamento deles começa a florescer.
Depois do isolamento, ele vai continuar a
tomar comprimidos durante seis meses,
durante os quais ele tem que evitar fumar
e beber bebidas alcoólicas. Mandla está
preocupado acerca do que as pessoas na
comunidade dele pensam acerca da sua
doença, até que o seu amigo, José, confia que,
apesar do estigma que lhe foi causado para se
afastar da sua terra em Moçambique, desde
aí ele aprendeu a gerir a sua doença (VIH) e
a viver uma vida saudável. Em determinada
altura ele até teve TB e curou-se.
Rapidamente, o Mandla começou a sentir-se
mais saudável. Com mais energia, começou a
ficar impaciente com o regime do tratamento
e deixou de tomar os medicamentos. O que
Mandla não sabe é que os germes da TB se
mantêm no seu corpo, conforme mostrado nas
animações científicas ao longo do filme.
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ACERCA DO FILME

The Lucky Specials encontram
um novo baterista na sua própria
cantora de apoio, Zwanga e começa a
recuperar da ausência de Bra Easy.
Um promotor de música de
Moçambique quer contratar a banda
para um festival em Maputo. No
entanto, Mandla desmaia durante
a audição.
Agora, Mandla é diagnosticado com
TB (MDR) multirresistente. Desta vez
o tratamento é mais extremo: ele é
internado num hospital especializado
em TB MDR durante vários meses,
faz uma medicação forte com mais
efeitos secundários e leva injeções
com frequência.
Tem que tomar uma grande
quantidade de comprimidos todos
os dias durante mais de um ano. Mas
sobrevive. Bra Easy, tem os pulmões
demasiado danificados devido à
doença, não sobrevive.
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Depois de Mandla regressar
do hospital, a banda viaja para
Moçambique para o festival de
música. Mas não encontram nenhum
alojamento e não têm hipóteses de
atuar. O José leva a banda para a
casa dos pais dele, onde se reúne
com a família dele. A atitude positiva
de José lembra Mandla que tem
que cumprir com o seu regime
de tratamento da TB e procura
um profissional de saúde para lhe
administrar a injeção dele.
No último momento, a cantora
principal da banda fica doente
durante o festival de música e
a banda The Lucky Specials é
convidada a substituí-la perante
uma enorme multidão. A multidão
adora-os e os The Lucky Specials
conseguem assinar um contrato
para gravar. Utilizam os pagamentos
deles para salvar a Easy’s Tavern
(onde começaram) e que está com
problemas financeiros.
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Mandla
OROS MAMPOFU
O narrador e o protagonista.
Mineiro durante o dia e
músico à noite, Mandla para
mais cedo com o tratamento
para a TB, aparece com TB
multirresistente e finalmente
mantém o regime de
tratamento difícil.

Bra Easy
BLONDIE MAKHENE
Proprietário da Easy’s
Tavern, baterista e mentor
da banda.
Bra Easy tem TB
mas escolhe usar os
medicamentos tradicionais.
Depois de hospitalizado, no
entanto, insiste que Mandla
e os outros membros da
banda façam análises.
Bra Easy morre de TB.

Nkanyiso
SIVENATHI MABUYA
Nkanyiso dirige a Easy’s
Tavern quando o tio dela
Bra Easy é hospitalizado.
Toma conta da mesma e
mantém-na a funcionar
quando ele morre.
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José
RICHARD LUKUNKU
O baixista dos The Lucky
Special’s.
José vive com VIH e teve
TB; ele encoraja Mandla a
fazer exames.

Personagens Principais
Zwanga
FULU MUGOVHANI
Zwanga começa como
dançarina e cantora de
apoio dos The Lucky
Specials. Mas também
toca tambores tradicionais
sul-africanos—e ajuda a
salvar a banda tornando-se
na baterista depois do Bra
Easy ficar doente.
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Notas Para os Facilitadores
Como um facilitador, a
sua tarefa é reforçar as
mensagens de saúde
pública através do
envolvimento e do debate
com o público. Pode ser
necessário adaptar as
suas perguntas para cada
grupo de participantes,
uma vez que as
preocupações e os níveis
de conhecimento variam.
Por exemplo, os médicos
podem beneficiar de
informação diferente da
do público em geral.
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COMO ME DEVO PREPARAR?
Passamos a dar algumas sugestões para o
ajudar a preparar-se para a moderação e o
debate acerca do filme.
•

Veja o filme e analise este guia
antes do evento. Pode descarregá-lo
gratuitamente em
www.luckyspecials.com.

•

Analise as mensagens principais na
página 3. Se existirem mensagens
especiais aplicáveis ao seu público,
foque-se nas mesmas.

•

Assegure-se que compreende a TB—
como as pessoas são infetadas com a
mesma, os sinais e sintomas, os exames
e o diagnóstico, os fatores de risco e
o tratamento—tanto para a TB normal
como para a multirresistente. Para
detalhes, consulte a página 16 deste guia.
Assegure-se que compreende porque é
que as pessoas que vivem com VIH são
mais suscetíveis à TB e necessitam de
fazer exames relativamente à mesma
com mais regularidade.

•

Procure os serviços TB locais e
estabeleça um contacto com os
prestadores de serviços, de modo que
saiba para onde pode encaminhar os
participantes que tenham sintomas.
Melhor ainda: convide os prestadores
de serviços a oferecerem o rastreio
e as análises da TB no próprio local
do evento.

•

Estatísticas de investigação local acerca
da TB—quantas pessoas, de que idades,
têm probabilidade de sofrer de TB na sua

NOTAS

região? (As estatísticas globais dizemnos que cerca de um terço das pessoas
foram infetadas com TB, apesar de a
maioria não desenvolver uma TB ativa
com sintomas).
•

Os países têm as suas próprias
estratégias para a TB. Se tiver
disponibilidade, consulte as políticas
nacionais relativamente aos exames
de TB e o respetivo tratamento.

ASPETOS A CONSIDERAR QUANDO
PLANEAR O EVENTO
•

Considere o seguinte antes de divulgar o
seu evento e de enviar os convites.

•

Vai realizar uma única exibição e debate?
Ou está a planear uma série de exibições?
Baseado nessa escolha e no melhor
momento para o seu público—vai exibir
todo o filme ou apenas partes do mesmo?

•

Esta será por apenas por convite, ou vai
divulgar a mesma-online/com cartaz/
através dos meios de comunicação social?

•

Criar uma lista de presenças para
os participantes, incluindo o nome,
informação de contacto e feedback.

•

Criar um conjunto de regras básicas antes da
sessão. Por exemplo, considerar o seguinte:
Os telemóveis devem estar desligados? O
que é considerada linguagem apropriada/
não apropriada? Existe um limite de
tempo de intervenção por participante?
O debate será confidencial?

•

Planeia começar o seu evento de
apresentação com um quebra-gelo (ver
exemplo de atividade na página 12).

UTILIZE LINGUAGEM
COMPREENSIVA
Cada palavra conta,
especialmente quando
está a facilitar um debate.
Na página seguinte estão
algumas expressões usuais
que podem ter outras de
substituição mais úteis,
alternativas mais focadas
nas pessoas preferidas
pela comunidade da TB.
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LINGUAGEM
A EVITAR

UTILIZE ANTES

Suspeita de TB

Pessoa a ser avaliada para
a TB

Pessoa suspeita de ter TB

Pessoa com sintomas TB

Pessoa a sofrer com TB

Pessoa com TB

Vítima de TB

Doente de TB

Não cumpridor TB

Pessoa que não acaba a
respetiva medicação para
a TB
Pessoa que não conclui o
tratamento
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Cumprimento/
Incumprimento

Adesão

Cocktail de medicamentos

Medicamento(s)

Controlo de TB

Prevenção e cuidado
da TB

Paciente que completa o
tratamento

PORQUÊ?
Suspeito implica
suspeição e que alguém
é culpado. A expressão
pode aumentar o estigma
e a culpa por estar doente.
A sofrer e vítima implica
incapacidade como se
a pessoa não tivesse
controlo sobre a vida
dele/dela.
Não cumpridor é
outra expressão que
implica culpa para a
pessoa. Interrupção
do tratamento é com
frequência devida
a serviços de saúde
deficientes em vez de ser
devida a falhas pessoais.

Não cumpridor de novo
atribui culpa ao paciente.

Enquanto os pacientes
de um modo geral
tomam mais do que
um medicamento,
cocktail poderia
parecer desvalorizar
os efeitos secundários
graves relacionados
nomeadamente com o
tratamento da TB MDR.

O controlo da TB implica
que os especialistas
tenham poder sobre todos
os aspetos da prevenção,
do tratamento e dos
cuidados. Menospreza os
esforços mais significativos
das comunidades e das
pessoas com TB.

DICAS PARA NOVOS FACILITADORES
• Lembre-se que está a liderar um debate—
encorajar as pessoas a participar de modo
que pensem profundamente acerca do filme
e das respetivas mensagens.
• Não faça uma dissertação nem formule as
suas próprias opiniões. Pergunte a opinião
dos participantes e assegure que escuta mais
do que fala.
• Se ninguém articular uma mensagem principal,
continue a sondar. Se depois do seguimento,
continua por ser abordada uma mensagem
principal, pode ser abordada por si.
• Ajude os participantes a relacionarem o filme
com as suas próprias vidas: “O que pensa que
poderia ter feito?” “Conhece alguém na sua
vida que possa ter agido dessa maneira?”
• Tente que todos participem ativamente
caso o grupo não seja demasiado grande.
No caso de um ou outro dominar o debate,
diga-lhes que têm bons pontos de vista e que
gostaria de dar a oportunidade a outros para
participarem. Para as pessoas que se mantêm
caladas, diga qualquer coisa do género
de, “Para aqueles que ainda não tivemos a
oportunidade de ouvir, gostaríamos de saber
o que é que ELES pensam.”
• Encoraje cada um deles. Quando importante,
assegure que diz, “É um ótimo ponto de
vista.” “É uma boa questão.”
• Encoraje os seus participantes a responder
não só às suas perguntas mas também a
entrarem no debate uns com os outros.
• Pergunte se algum dos participantes teve, ou
conhece alguém que tenha tido TB. Como é
que foi a experiência deles, se semelhante ou
diferente da do Mandla? O que é que teria
feito ou o que é que o seu amigo teria feito
de diferente?
NOTAS
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Ideias Para Incentivar a Discussão
Há muitas formas de
conseguir que um debate
continue e se mantenha
com fluidez. Tem toda
a liberdade de utilizar
o seguinte ou as suas
próprias ideias.
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EXEMPLO DE ATIVIDADE:
MITO OU FACTO?
Leia um facto ou um mito acerca da
TB e deixe que o grupo lhes chame
FACTO ou MITO. Peça aos participantes
para explicarem porque é que cada
declaração é um facto ou um mito—
fazendo as correções conforme necessário
e adicionando factos na medida em que
sejam adequados. Passamos a dar alguns
exemplos que podem ser utilizados para
o exercício.

DEBATE

MITOS

FACTOS

A TB é uma maldição
ou um castigo de Deus
ou dos antepassados.

A TB é uma doença causada por uma bactéria (germes)
que se propagam no ar quando as pessoas tossem.
Qualquer pessoa pode ser contagiada, seja quem for.

A TB é incurável.

As pessoas com TB podem ser curadas! Mas têm que
iniciar o tratamento o mais cedo possível e concluir
todo o tratamento prescrito pelo seu médico.

Se padecer de TB,
também tem VIH.

É verdade que uma pessoa que viva com VIH corre
um risco maior de desenvolver a TB porque o seu
sistema imunitário está fragilizado. Mas a TB e o VIH
são doenças separadas, pode ter uma sem ter que
sofrer da outra.

Apenas as pessoas com
VIH/pessoas pobres/
malnutridas/que
trabalham nas minas
podem ser contagiadas
com a TB.

Todas as pessoas podem sofrer de TB. De facto,
uma em cada três pessoas no mundo tem germes
da TB no seu corpo—apesar de a maioria não
apresentar sintomas, como por exemplo a tosse.

A TB pode disseminarse através da partilha de
alimentos ou de bebidas
ou através do beijo.

A TB é uma doença aerotransportada, como
a constipação ou a gripe normal. A TB não se
transmite através do contacto físico ou da partilha
de alimentos.

Todos os que tiverem
TB devem ficar
isolados.

Quando alguém é diagnosticado com TB ativa, ele
ou ela deve permanecer em casa durante as duas
primeiras semanas do tratamento para minimizar o
contacto enquanto houver possibilidade de contágio.
Depois disso, já não há possibilidade de contágio—
desde que o tratamento seja feito na totalidade.

Pode parar de tomar a
medicação quando se
sentir melhor.

O tratamento deve ser feito na totalidade de
modo a obter a cura. Caso contrário, pode ter TB
multirresistente, que é mais difícil de curar.

Os curandeiros
conseguem curar a TB
sem antibióticos.

Alguns medicamentos tradicionais podem ajudar
com os sintomas da TB (como por exemplo a tosse),
mas apenas os antibióticos podem curar a TB e os
pacientes necessitam geralmente de tomar dois ou
mais tipos ao mesmo tempo.
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PERGUNTAS DIRETAS
COM RESPOSTAS
SUGERIDAS
De novo, deixar os
participantes responderem
e discutirem entre si.
Pode dar as respostas
abaixo caso não sejam
referidas por ninguém
ou enfatizá-las conforme
desejar.

Como é que o Mandla foi contagiado com
a TB?
• Bra Easy tinha TB ativa e transmitiu
a doença ao Mandla, ainda que não
propositadamente.
• Bra Easy não sabia que tinha TB durante
muito tempo porque se recusou a ir a uma
clínica para fazer análises.
Como é que o Mandla foi contagiado com a
TB MDR?
• Após algum tempo, o Mandla sentia-se
saudável e ficou impaciente por ter que
esperar por um novo fornecimento de
medicamentos, portanto deixou de tomar
os comprimidos.
• Os germes da TB mantinham-se no corpo
dele e os que permaneceram foram os mais
resistentes ao tratamento. Depois do Mandla
ter parado com o tratamento, estes germes
começaram a multiplicar-se e a dominarem.
Quais os fatores de risco que podiam ter
contribuído para as infeções do Mandla e do
Bra Easy?
• O Mandla trabalhava numa mina, onde era
exposto às poeiras de sílica que destroem
os pulmões (poeiras das rochas e dos
minerais). Também passou algum tempo
num espaço pequeno, mal ventilado com o
Bra Easy, que padecia de TB.
• Bra Easy era um homem idoso que
fumava e bebia muito. Em vez de procurar
tratamento médico, ele confiou nos remédios
tradicionais, tal como muti, que ajudava a
tosse dele mas que não podia curar a infeção.
O que é que os doentes, a enfermeira, os
amigos de Mandla e outros na clínica/casa/
taberna fizeram para se protegerem?
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• Máscaras e janelas abertas: As enfermeiras
e os médicos na Centro de Saúde usavam
máscaras que cobriam a boca e o nariz
para evitar respirarem a bactéria da TB.
Os pacientes de TB— Bra Easy e Mandla—
também usavam máscaras enquanto
estiveram hospitalizados para evitar a
propagação da bactéria. Quando Nkanyiso

visitava Mandla na casa dele, usava uma
máscara e abria as janelas. Quando o
Mandla recebia visitas nos serviços de MDR,
encontrava-se com elas no jardim no exterior.
• Vestígios de contacto: Quando os médicos
diagnosticaram o Bra Easy, aconselharam
que os seus contactos mais próximos
(família e amigos) fizessem análises à TB.
• Isolamento quando contagioso: Quando
Mandla começou o tratamento da TB,
permaneceu no quarto dele durante duas
semanas para evitar a exposição de outros
à TB. Quando o Mandla deu entrada no
hospital TB MDR, permaneceu no mesmo
durante dois meses, enquanto existia o
perigo de contágio. O Bra Easy apenas
deixou o hospital e regressou a casa depois
de já não haver risco de contágio.

OUTRAS QUESTÕES QUE
PODE COLOCAR:
• Será que a banda
tinha continuado sem
a Zwanga?
• A taberna tinha-se
mantido sem Nkanyiso, a
sobrinha do Bra Easy?
• O que mais o
surpreendeu no filme?
• Qual a informação que foi
apresentada no filme que
contradiz o que pensava
antes acerca da TB?

O que tornou difícil para o Mandla manter
o tratamento?

• O que é que faria se
desenvolvesse uma tosse
persistente com suores
noturnos?

• O Mandla tinha que ficar isolado durante
duas semanas no início do respetivo
tratamento. Sofreu os efeitos secundáriosnáuseas, falta de apetite e fraqueza.

• O que é que faria pela
sua família se fosse
contagiado com a TB?

• O Mandla vive sozinho e não tem família
ou muitos amigos perto que o pudessem
ajudar com o tratamento. Não contactou
com outros amigos com receio do estigma.
• Depois de se sentir melhor, estava
impaciente para continuar com a vida dele e
não quis aguardar em espera na clínica.
Que lições aprendeu o Mandla com a situação
do José?
• O José está a viver com o VIH e escolhe
assumir a responsabilidade pela saúde
dele. Alimenta-se bem, faz exercício, faz
o tratamento ARV e evita drogas e álcool.
Com ele, o Mandla aprende que pode
controlar uma doença sem sentir vergonha.
E que cuidar da sua própria saúde é uma
dádiva também para os entes queridos.
• O José também partilhou que
anteriormente ele tinha tido TB mas que
lutou e venceu—até as pessoas com VIH
podem ser curadas da TB.

DEBATE
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TB: Os Fatos Essenciais que Todos
Precisam de Conhecer
A tuberculose é uma
doença aerotransportada,
grave mas curável
provocada por uma
bactéria (Mycobacterium
tuberculosis). A bactéria
da TB ataca geralmente os
pulmões (TB pulmonar) mas
pode igualmente danificar
outras partes do corpo,
incluindo o cérebro, os rins
e a coluna. Muitas pessoas
vivem com a presença
latente ou adormecida da TB
nos seus corpos. De facto,
a Organização Mundial de
Saúde, estima que cerca
de um terço da população
mundial tem TB latente. Mas
apenas alguns desenvolvem
a doença da TB ativa—o que
é que pensamos quando
dizemos que alguém
“tem TB.”
NOTA: A TB É
PROPAGADA ATRAVÉS
DO AR E NÃO POR
CONTACTO FÍSICO, COMO:
• Cumprimentar
• Partilhar alimentos
ou bebidas
• Partilhar a escova
de dentes
• Tocar nos lençóis da
cama ou partilhar a
mesma casa de banho
• Beijar
• Contacto sexual
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O CICLO DE VIDA DA TB
Fase Um: A TB propaga-se através do ar tal
como uma constipação normal.
Quando uma pessoa com TB tosse, ou mesmo
respira, gotas invisíveis da bactéria da TB são
propagadas para o ar e podem aí permanecer
durante horas. Se as outras pessoas inalarem
as referidas gotas, podem ficar infetadas. Os
elementos da família, os amigos e os colegas
de trabalho—contactos próximos—são os que
têm maior probabilidade de serem infetados.
Fase Dois: Infeção latente de TB
A maioria das pessoas infetadas com TB
não se sentirá doente, uma vez que um
sistema imunitário saudável pode geralmente
combater a bactéria. Na TB latente, a bactéria
permanece no corpo mas fica adormecida
ou inativa. As pessoas com infeção latente
de TB não têm sintomas—e não provocam
o contágio.
Uma análise à pele ou ao sangue pode revelar
uma infeção latente de TB. As pessoas com
TB latente realizam então mais exames para
verificar se sofrem de TB ativa. Mesmo que
isso não aconteça, as pessoas com TB latente
devem fazer um tratamento para erradicar
totalmente a bactéria.
Fase Três: Doença de TB ativa
A TB ativa da qual sofrem o Mandla e o
Bra Easy, desenvolve-se quando o sistema
imunitário já não consegue manter a bactéria
da TB sob controlo. A bactéria adormecida
“desperta” e multiplica-se, danificando os
pulmões ou outros órgãos. Algumas pessoas
desenvolvem a TB ativa logo após terem
sido infetadas. Outros podem manter-se sem
sintomas durante anos ou mesmo décadas.
Outra doença, ou fumar ou mesmo talvez

o stress ou o cansaço, podem acionar a
alteração de infeção latente para TB ativa.
Uma pessoa com a TB ativa geralmente
sente-se doente e tem sintomas. Ele ou ela
podem infetar muitas outras pessoas antes
e imediatamente após terem começado o
tratamento. Sem o tratamento completo,
uma pessoa com TB ativa ficará gravemente
doente e pode morrer.
FATORES DE RISCO
Qualquer pessoa pode ficar infetada com TB,
apesar de algumas pessoas terem um risco
mais elevado de contrair a doença. Os fatores
de risco incluem:
• Contacto próximo com uma pessoa com
TB ativa
• Fumar
• Alimentação deficiente
• Instalações mal ventiladas, sobrelotadas
(prisões, minas, quartéis militares e
internatos)
• Doenças incluindo o VIH e a diabetes
Adicionalmente, determinados grupos etários
e profissões estão mais em risco:
• As pessoas idosas e as crianças com
menos de cinco anos, que tenham
sistemas imunitários enfraquecidos ou
subdesenvolvidos;
• As crianças filhas de mulheres com TB ativa
(estes bebés podem nascer prematuramente,
podem apresentar um peso baixo à nascença
e têm o risco de contrair a TB imediatamente
após o nascimento);
• Os mineiros, que inalam as poeiras de
sílica—poeiras das rochas e dos minérios—
enquanto estão a trabalhar. Ao longo do
tempo, as poeiras de sílica danificam os
pulmões, aumentando o risco da TB;

FACTOS DA TB

SINAIS E SINTOMAS
Os sinais e sintomas da TB
podem incluir o seguinte:
• Perda de apetite
• Dores no peito
• Cansaço e fraqueza
• Suores noturnos e febre
• Tosse contínua (durante
duas semanas ou mais ou
de qualquer duração se a
pessoa for VIH positiva).
Tosse com sangue é um
sinal de TB em estado
avançado.
• Perda de peso
Os sintomas nas crianças
podem ser diferentes.
Por exemplo, uma criança
pequena pode não ter uma
tosse profunda mas, por
outro lado, desenvolver
uma deformação
nas costas e não se
desenvolver. Tanto nas
crianças como nos adultos,
os sintomas da TB podem
manter-se moderados
durante muitos meses—
mas os exames não devem
ser adiados.

• Os profissionais de saúde em contacto com
os doentes de TB;
• Os migrantes, que podem ter dificuldade
em receber o tratamento;
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OS PACIENTES DE TB
DEVEM FAZER TODA A
MEDICAÇÃO!

• Os presos e os trabalhadores das prisões,
que vivem e trabalham juntos em espaços
confinados e sobrelotados com cuidados
de saúde limitados.

Se os pacientes tomarem
toda a medicação
conforme prescrito, regra
geral ficam curados. Caso
contrário—se não tomarem
algumas doses ou pararem
antecipadamente com
o tratamento—podem
ficar doentes de novo
e transmitir a TB a
outras pessoas. Podem
igualmente desenvolver
uma TB multirresistente a
qual é muito mais difícil
de curar.

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
• Se tiver sintomas de TB ou tiver estado
em contacto com alguém que os tenha,
dirija-se IMEDIATAMENTE a uma clínica
para fazer análises à TB. Um diagnóstico e
um tratamento atempado podem mantê-lo
em boas condições de saúde. E igualmente
importante, impedirá que transmita a doença
à sua família e amigos.
• Na clínica, a enfermeira irá colocar perguntas
acerca dos seus sintomas, seguidamente
faz a colheita de uma amostra de
expetoração para enviar para o laboratório.
A expetoração é um muco (mucus) que é
libertado do fundo dos pulmões.
• A enfermeira poderá igualmente pedirlhe para fazer uma análise VIH. O
VIH enfraquece o sistema imunitário,
tornando-o mais vulnerável à TB e a outras
doenças. Ter TB não significa que tenha VIH.
Mas necessita de conhecer o seu estado de
saúde para determinar o melhor tratamento.
• Se os técnicos encontrarem a bactéria
TB na sua expetoração, ser-lhe-ão
prescritos comprimidos para a doença e
provavelmente outros comprimidos para os
efeitos secundários. É necessário que tome
diariamente todos os seus medicamentos e
durante o período de tempo recomendado
pelos profissionais de saúde, para garantir
que a bactéria desapareceu totalmente.
Caso contrário, pode contrair a TB
multirresistente tal como o Mandla.
TB MDR E TB XDR
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Se um paciente desenvolver TB
MULTIRESISTENTE (TB MDR), como o Mandla
no filme, a bactéria no corpo dele/dela não
pode ser eliminada por dois dos antibióticos
normalmente utilizados para curar a TB—
Isoniazida (H) e Rifampicina (R). Esta forma da

doença é mais difícil e mais cara para curar do
que a TB vulgar (suscetível aos medicamentos)
e requer até dois anos de tratamento com
vários medicamentos. Adicionalmente aos
comprimidos, os pacientes normalmente levam
também numerosas injeções e ficam isolados
num centro de tratamento MDR durante meses.
Os pacientes com TB MDR podem igualmente
transmitir a TB MDR às pessoas que estão à
sua volta, tal como a TB que não é resistente
aos medicamentos.
TUBERCULOSE EXTENSIVAMENTE
RESISTENTE AOS MEDICAMENTOS (TB XDR)
é a forma de TB que é resistente a pelo menos
quatro dos medicamentos principais para a TB. As
pessoas com TB XDR necessitam de até dois anos
de tratamento extensivo com medicamentos e é o
tipo de TB mais difícil de tratar.
PODE IMPEDIR A PROPAGAÇÃO DA TB
A forma mais importante para parar a
propagação da TB é os pacientes com TB
taparem a boca e o nariz quando tossem e
tomarem todos os medicamentos para a TB
conforme prescrito. Outras medidas para
prevenir a TB:
• Manter-se saudável tanto quanto possível.
Comer alimentos nutritivos, incluindo
proteínas e grande quantidade de vegetais.
Fazer exercício e praticar uma boa higiene.
Evitar fumar, drogas e beber em excesso.
• Apoiar as pessoas que conhece no
tratamento da TB. Encorajá-los a cumprirem
com o respetivo regime de medicamentos
mesmo que tenham efeitos secundários e
até quando se sentirem melhores.

QUAL É A RELAÇÃO
ENTRE A TB E O VIH?
A TB e o VIH são doenças
diferentes. No entanto,
o VIH afeta o sistema
imunitário, tornando mais
fácil que uma pessoa com
VIH desenvolva a TB ativa
ou tornar-se “co-infetada.”
A TB não aumenta as
suas probabilidades de
contrair o VIH. No entanto,
porque um sistema
imunitário saudável pode
normalmente combater a
TB, sofrer de TB pode ser
um sinal de que a pessoa
está também a viver com
VIH. Atualmente, morrem
mais pessoas em todo o
mundo de TB do que de
VIH e é com frequência a
TB que em última instância
causa a morte de muitas
pessoas com VIH.
É importante destacar que
nem todas as pessoas que
vivem com VIH têm TB
ativa e vice-versa.

• As pessoas de risco elevado devem ser
vigiadas anualmente. Toda a família e os
amigos dos pacientes com TB ativa devem
igualmente fazer análises à TB.
• Se está a iniciar um tratamento, evite o
contacto com crianças pequenas ou com
outras pessoas que possam ter sistemas
imunitários fracos. Estas pessoas são mais
vulneráveis à infeção bacteriana.

FACTOS DA TB

19

Algumas Expressões Úteis
Terapia
antirretroviral (TARV)

O uso de uma classe especial de medicamentos
(antirretrovirais) para tratar a infeção VIH; os ART
têm que ser tomados durante toda a vida.

Tuberculose
extensivamente
resistente aos
medicamentos (TB XDR)

A TB XDR é uma forma rara de TB que é resistente
a quase todos os medicamentos e por conseguinte
muito difícil de tratar.

Sistema imunitário

A parte do seu corpo que o mantém saudável através
do combate aos germes; se o seu sistema imunitário
está fraco por causa do VIH ou devido a outras causas,
é muito provável que contraia a TB.

Infeção latente de TB

Uma situação na qual tenha sido exposto à bactéria
da TB e que permaneça no seu corpo, mas que não
faz com que se sinta doente; as pessoas com infeção
latente de TB não têm sintomas. Não podem propagar
a bactéria TB aos outros mas devem ser tratados ou
arriscam-se a desenvolver mais tarde a TB ativa.

Tuberculose
multirresistente aos
medicamentos
(TB MDR)

A TB provocada por uma estirpe de bactéria
TB que seja resistente a pelo menos dois dos
medicamentos mais usados para a TB: isoniazid
(INH) e rifampicin (RIF).

Expetoração

A expetoração é um muco (mucus) que é libertado do
fundo dos pulmões. Os técnicos de laboratório procuram
a bactéria TB na expetoração com um microscópio ou
outros instrumentos, para diagnosticar a TB.

Estigma

Estigma é um preconceito aplicado a determinado
grupo de pessoas. As pessoas com TB (e também com
VIH) são frequentemente discriminadas porque os
outros não compreendem a doença e estão receosos.

Doença de TB (Doença
de TB ativa)

Uma doença na qual a bactéria TB se multiplica e
ataca uma parte do corpo, ataca geralmente mas
nem sempre os pulmões. Os sintomas da TB ativa
incluem fraqueza, perda de peso, febre, perda de
apetite e suores noturnos. Os outros sintomas da
TB dependem do local da infeção; se a TB for nos
pulmões (TB pulmonar), os sintomas podem incluir
uma tosse má que persiste durante mais de duas
semanas, dor no peito e tosse com sangue.
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Referências Para Mais Informação
Centros de Prevenção e Controlo da Doença (CDC):
http://www.cdc.gov/tb/default.htm
•

Ficha de informação CDC da TB MDR:
http://www.cdc.gov/tb/publications/factsheets/drtb/mdrtb.htm

Instituto Nacional para as Doenças Contagiosas (Divisão do Serviço
Nacional do Laboratório de Saúde), África do Sul:
•

Informação TB: http://www.nicd.ac.za/?page=tuberculosis&id=17

•

Recursos TB: http://www.nicd.ac.za/?page=tb_resources&id=220

A Parceria Stop TB
•

Unidos para Erradicar a TB—Todas as palavras contam:
http://www.stoptb.org/assets/documents/resources/publications/
acsm/LanguageGuide_ForWeb20131110.pdf

Organização Mundial de Saúde (OMS): http://who.int/tb/en/
•

Relatório Global da Tuberculose 2016:
http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/

•

Tuberculose em Moçambique:
http://www.who.int/countries/moz/areas/tuberculosis/en/

•

Estratégia da OMS para Erradicar a TB:
http://www.who.int/tb/post2015_strategy/en/

•

Ficha de Informação Nº 04 da OMS acerca da Tuberculose,
atualizada em outubro de 2016:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/

Outros recursos da Internet:
•

TBfacts.org, TB na África do Sul:
http://www.tbfacts.org/tb-statistics-south-africa/

RECURSOS
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O C O N C E R TO DA V I DA D E L E .
A L U TA DA V I DA D E L E .
The Lucky Specials é uma banda de covers de pequena
dimensão de uma vila poeirenta de extração de minério
na África do Sul. Mandla (Oros Mampofu) trabalha
como mineiro durante o dia mas é um apaixonado pela
guitarra e sonha ser grande na indústria musical.
Quando a tragédia o atinge, Mandla e a sua amiga
Nkanyisi (Sivenathi Mabuya) e a banda têm de encontrar
forças para tornar os sonhos deles realidade. Enquanto
a tuberculose ameaça desfazer a banda, irão eles
encontrar uma forma de lançar o seu género novo de
música Africana?
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