Cuidado com a febre
e a constipação!

O agente de saúde vai à escola
Uma manhã, a Quinta estava a preparar-se para a escola. Estava ansiosa
para ir à escola naquele daia.
O agente de saúde queria visitar a escola na parte da tarde e ensinar aos
alunos como cuidar de crianças doentes.
Quinta estava contente. Ela tinha onze anos. Tinha dois irmãos e uma
irmã. O irmão mais velho tinha sete anos, o irmão
mais novo cinco, a Joana, a irmã pequena, três
anos.
Quinta muitas vezes cuidava deles quando
a sua mãe estava fora. Eles estavam sempre
doentes. Era também assim com as outras
crianças que ela conhecia. Às vezes, uma
criança da tabanka ficava muito
doente e morria.
Quando a Quinta estava saindo
da casa nesse dia, a sua tia Ana,
disse: »Deves voltar para casa logo
em seguida da escola, sempre estás
atrasada!«
»Oh, Ana!« disse a mãe, »A Quinta não chega tarde muitas vezes! Normalmente, é uma boa menina!«
»Hhm!«, disse a tia.
Quando o seu marido morreu, atropelado por um carro, a Ana foi viver
com a família.
Quinta não gostava dela. Ela sempre falava com uma voz irritada. Sempre
que ela via a Quinta fazendo alguma coisa, dizia:
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»Isso não é certo!« Por isso a
Quinta a chamava a »Senhora
Não-é-certo«, quando não havia
adultos muito perto. A tia até
mesmo dizia »isso não é certo«
sobre as coisas que Quinta
aprendia na escola. Por isso, a
menina sempre tentou
esconder-se quando a via e
só dizia: »Bom dia, tia«, ou
«sim, tia«, e fugia depressa.
A Quinta gostou do seu
dia na escola. À tarde, a agente
de saúde veio. A professora disse:
»Vamos cumprimentar a Nha Fatu, ela é uma agente de saúde e virá toda
quinta-feira.Vai dar-nos seis lições e quer nos ensinar como cuidar de crianças doentes. Em seguida, vocês vão ser capazes de cuidar dos seus irmãos e
irmãs, quando estão doentes«.
Todos os alunos escutaram
com muita atenção. Todos
tinham irmãos e irmãs que
ficavam doentes frequentemente.
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A enfermeira começou com

a primeira lição.
»Hoje vamos falar sobre a febre. Quem de vocês já teve febre?« Várias
crianças levantaram a mão. »Como vocês se sentiam?« Muitas crianças
queriam responder. »Eu estava quente.« »Eu tinha uma dor na minha cabeça.«
»Eu tinha sede todo o tempo.« »A minha boca estava muito seca. O gosto foi
mau.« »Eu tinha uma dor no meu ouvido.« «Eu tive dores nos meus olhos
quando olhei na luz do sol. »Eu tive tosse e constipação!« »O meu corpo
estava todo húmido.«
A enfermeira ficou satisfeita. »Muito bem! Vocês são meninos e meninas
muito inteligentes!

corpo quente
dores de cabeça
muita sede
boca seca
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Então ela perguntou: »Vocês choraram muito?«
»Sim, choramos«, responderam as crianças.
»Por que vocês choraram?«
A Quinta respondeu: »Porque eu estava sozinha. Os meus amigos estavam
a brincar lá fora, ouvia eles gritarem, mas não podia vê-los e me sentia muito
sozinha.«
»Isso foi muito triste, Quinta,« disse a enfermeira.
Depois perguntou: »Quem cuidou de vocês? O que a vossa família fez
para ajudar vocês?«
»A minha mãe me deu um pouco de água.« »A minha tia me lavou.«
»Eles me deram remédios.«
»Bem,« disse a enfermeira. »Vamos pensar como se pode ajudar uma criança
com febre.«
Ela olhou em volta da classe. »Amadu, a tua tia lavou-te. Por que ela fez
isso?«
»Para ficar limpo«, respondeu o Amadu.
»Isso é certo«, disse a enfermeira. »Vocês devem lavar
todo o corpo em água fresca
para torná-lo limpo. Quando
temos febre, uma água sai do
nosso corpo, como acontece
quando nós corremos. Como
chamamos esta água?«
Nenhuma das crianças
sabia.
»Chamamos esta água
suor«, disse a enfermeira.
»Olha, vou escrever esta
palavra no quadro para vocês:
S - U - O - R«
Então, devemos lavar o corpo com água fresca para afastar o suor. A água
fresca faz com que o corpo fique frio e ao mesmo tempo pode baixar a febre.

suor
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Depois devemos vestir o doente com roupa limpa. Não se deve cobrir o
doente com cobertas quentes.
Pode aumentar a febre. Basta quando muito um pano leve. Por favor,
escrevam nos seus livros. Isso vai ajudar vocês a lembrarem-se.
Lavar o corpo tira a febre,
suor e sujeira tudo vai-se embora.
Lavar as crianças em água fria,
lavá-las muitas vezes por dia.
Na próxima semana vamos falar sobre a boca.Vou ensinar como tirar o
mau gosto e como parar a sede. Até logo, vocês todos!«
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A segunda lição
Na semana seguinte, a enfermeira começou: »Na semana passada vocês me
contaram que o gosto na boca foi mau quando vocês tiveram febre.Vocês
estavam com sede. O que a Mariama contou?
A sua mãe deu-lhe água. A água limpa sempre é muito bom também para
doentes.«
Então a enfermeira perguntou: »Vocês gostam de fruta? De qual tipo de
fruta vocês gostam?«
Os alunos responderam: »Laranja.« »Limão com açúcar.« »Ananas.«
»Manga.« »Goiaba.« »Cajú.«
»Muito bem!« disse a Fatu.
»E como é que a boca de
vocês se sente quando
comem a fruta?«
O Amadu respondeu: »Ela
se sente fresca e tem um
gosto doce.« »Bom, Amadu,«
disse a enfermeira. »Uma
criança com febre está fraca.
Pode beber muito bem, mas
só pode comer alimentos
moles. Por isso temos de tirar o sumo da fruta.Vou mostrar como se faz isso.
Primeiro lavem as mãos cuidadosamente antes de tocar os alimentos,
como eu estou a fazer agora. Se vocês não lavam as mãos antes da preparação
de qualquer comida, a criança pode tornar-se mais doente, por que as mãos
sujas podem transmitir outras doenças.
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Devem dividir a fruta em duas partes
iguais. Espreme-se cada metade com as mãos
e todo o sumo vai pingar no copo.
As crianças com febre gostam de beber
sumo de frutas. Laranjas e limões são as melhores. São muito fáceis de espremer e têm
muitas vitaminas que ajudam a acabar com a
doença. Pode colocar um bocado de açúcar.
Sobretudo o sumo de limão não sabe bem sem açúcar. Ponham também água.
Mas a água deve ser limpa. Ou a vossa mãe pode preparar um chá duma
planta que se chama »Chá de Belgate«. É uma planta que cresce no quintal.
Tem folhas compridas com um bom cheiro do tipo de limão. É um bom
»mesinho da terra« para baixar a febre«.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Como preparar um chá
buscar uma mão cheia de folhas de Chá de Belgate no quintal
lavar bem as folhas com água limpa
cortar as folhas com uma faca limpa em pequenos pedaços
colocar as ervas numa panela limpa
ferver 4 canecas de água separadamente numa outra panela
derramar a água a ferver sobre as
ervas
tapar a panela
deixar a panela tapada durante
algum tempo
coar num pano limpo ou coador
limpo
beber o chá quando está morno ou
frio, durante todo o dia

Então a enfermeira perguntou:
»Vocês beberam muito durante a
febre?« Uma das crianças respondeu:
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»Não. Eu queria beber muito, mas não havia ninguém para me dar qualquer
coisa.«
A enfermeira disse: »As crianças com febre devem beber muito. Elas
devem beber mesmo muito! Tira a febre e faz as suas bocas mais frescas. Mas
não devem beber muito de uma vez só. Então vocês devem dar a elas bebidas
em pequenas quantidades, mas muitas vezes ao dia.«
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A terceira lição
A quinta-feira seguinte chegou. Todas as crianças aguardavam com entusiasmo a terceira lição.
A enfermeira começou: »Hoje vamos falar sobre a comida. Que tipo de
alimentos crianças doentes gostam de comer?« perguntou ela.
Um dos meninos respondeu: »Eu não queria nada para comer quando
estava com febre«.
Um outro menino disse:
»A minha mãe me deu frango, mas eu não
queria comer nada.«
»Bem,« disse a enfermeira, »crianças com
febre precisam de alimentos para
ficarem fortes novamente. Se não
comem, a doença vai ficar muito
tempo.
Mas toda a comida deve ser
mole. Crianças doentes não
podem comer alimentos duros.
Quem viu já alguma vez a
mãe fazendo comida mole como
uma papa ou um puré?«
Todos os alunos levantaram as mãos.
»Quinta, como a tua mãe fez uma papa?« perguntou a enfermeira. »Ela
amassou a comida em uma tigela grande«.
»Muito bom! Podem-se amassar muitos alimentos, por exemplo mangas
ou bananas.
Uma comida deste tipo é muito boa para crianças com febre. Mas não dar
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muito de uma vez, vai fazer os meninos doentes vomitarem. Que outros
alimentos cozidos podem-se amassar?«
Várias crianças responderam: »Cenoura.« »Arroz.« »Ervilhas.« »Milho.«
»Feijão.« »Folhas verdes.«

»Muito bom«, disse a senhora. »E quando vocês misturam alimentos,
adicionem um pouco de óleo de cozinha para dar ainda mais força!
Mas falta um legume, que é muito importante para cada pessoa, mas
sobretudo para pessoas doentes e fracas. Quem conhece esta planta?«
Os alunos falaram em voz baixa. Finalmente um rapaz disse: »Não estou
muito certo, mas ouvi falar de Nené badaji?«
»Formidável«, exclamou a enfermeira. »Quem mais conhece este legume?«
Só dois alunos levantaram a mão.
»Mas vocês todos conhecem esta árvore, que cresce no quintal, que tem
estas flores brancas com o cheiro suave e que não tem folhas em baixo
porque as cabras gostam muito delas.«
»As nossas galinhas gostam destas folhas também! Mas as pessoas podem
comer esta palha?»
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»Certo! Esta árvore é chamada »árvore das maravilhas« porque é uma
maravilha para cada pessoa. Pode curar tantas doenças, pode tratar a água e é
uma »bomba« de vitaminas e proteinas que são importantes para o bom
funcionamento do corpo.
É a planta mais rica para as pessoas de todo o mundo. Imaginem, esta
maravilha cresce aqui na nossa terra!
Podem-se comer as flores, as vagens que parecem como feijão e as folhas.
As folhas podem-se comer cruas ou cozidas. Uma possibilidade muito boa
para doentes ou pessoas fracas são as folhas em pó.«
»Em pó, como se faz isso?« perguntou o Amadu.
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»Então vou explicar isso:
• cortar os ramos de Nené badaji
• levar os ramos directamente para casa ou pôr na sombra
• tirar as folhas e lavá-las bem, depois cortar os talos em pedaços do
tamanho de um dedo e dar essas partes duras de comer aos animais
• espalhar as folhas fora do sol ou do vento; pode ser dentro da casa em
cima da mesa, porque a luz directa do sol provoca uma perda de
vitaminas
• de vez em quando virar as folhas (vão estar secas dentro de dois ou
três dias)
• pilar as folhas
• passar as folhas em pó por uma peneira e tirar os pedaços duros
• guardar o pó numa lata ou vidro bem fechado e escuro
• preparar nova Nené badaji em pó todos os meses
»Mas Senhora! Nós devemos comer esta farinha«? exclamou a Mariama.
»Sim«, respondeu a enfermeira. »Mas não se come este pó sem nada mais.
Deve-se misturar com a papa do bebé ou com a mafe.
Uma colher três vezes cada dia para os meninos grandes ou uma colherinha três vezes por dia para bebés. É muito fácil de comer assim misturada,
sabe bem e pode tornar o corpo dos doentes mais forte novamente.
Agora uma nova cantiga para vocês lembrarem-se:
Beber sumos ou chá,
comer papa de bananas, de cenoura e arroz,
comer feijão e Nené badaji
é bom para o doente e dá força.«
Os alunos ficaram muito espantados e conversaram muito depois da escola
e no caminho para a casa.
Quinta logo voltou para casa e contou a sua mãe sobre a lição. »Posso
ajudar a próxima vez quando os meus irmãos estão doentes?« perguntou ela.
»Sim, querida«, disse a mãe. Quinta foi brincar com seus irmãos e irmãs.
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Ela ouviu a tia dizer: »Não é certo, Maria!
Nós todos sabemos que não se deve tocar numa criança com febre. Não
se deve dar comida a uma criança doente! E ainda por cima esta palha para
cabras! E sumos! Lavar em água fresca! O que eles ensinam na escola? É
muito mal!«
A mãe da Quinta respondeu: »Não te preocupes, Ana, tenho a certeza que
tudo está certo. São ideias novas. Devemos ficar contentes. A enfermeira está
a ensinar a nós pela boca dos nossos filhos.«
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A quarta lição
A enfermeira começou com a nova lição: »Hoje vamos falar sobre os
olhos.
Como foram os teus olhos quando tiveste febre, João?«
João disse: »Doeram-me muito, não estiveram limpos. Estavam pegados, como
quando se tem açúcar nos dedos. Às vezes eu não consegui abrir meus olhos.
As moscas vieram e sentaram-se em cima. Tentei afastar os bichos, mas não
podia. Não tive força para isso.»
»Coitado! O que fizeste?» perguntou a enfermeira.
João disse: »Escondi a minha cabeça debaixo dum pano.«
»Eu também», disse o Amadu. »Mas as moscas não se foram embora. Podia
ouvi-las ainda.»
»O que faz os olhos pegajosos? O que se pode fazer? Quem pode me dar
uma resposta?» perguntou a enfermeira.
Mariama disse: »Uma vez eu tive sujidade no meu olho. Tentei tirar com o
meu dedo, mas no outro dia o meu olho estava um pouco pegado.«
»Sim, Mariama. Sujidade faz os olhos pegados«, disse a senhora.
»Se tiramos a sujidade as moscas não vêem. Como podemos tirar a sujidade?«
»Podemos lavar os olhos com água?« perguntou a Quinta.
A enfermeira estava muito contente. »É isso mesmo, Quinta. Mas a água
deve ser sempre limpa!«
A Mariama disse: «A minha mãe tem sempre um pouco de água num
pote coberto.
Esta água deve ser limpa, porque nós usamos para beber. Podemos usar
esta água para lavar os olhos?«
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«Sim. Mas primeiro devemos lavar as nossas mãos com cuidado! Depois
tomar uma tigela bem limpa. Deitar um pouco de água limpa nela, mais um
bocadinho de sal. Não se deve pôr muito sal porque isso vai magoar os olhos
e doer.
Um bocadinho de sal só é bom! Em seguida, tomar um pano ou um
lenço velho mas limpo, rasgar em pequenos pedaços, molhar em nessa água e
lavar um olho muito suavemente. Em seguida, pegar um outro pedaço de
pano e lavar o outro olho.
Depois deitar os pedaços no lixo ou melhor ainda, queimar os paninhos
usados. Em seguida, lavar as mãos mais uma vez, para não apanhar a doença
também.Vocês devem fazer este tratamento
da lavagem dos olhos várias vezes ao dia.
Então vamos escrever no caderno:
Lavar os olhos em água limpa e fresca,
isso vai impedir os olhos de ficarem
doentes,
queimar os pedaços de pano, logo após,
assim as moscas sujas não vêm mais.«
Os alunos copiaram as palavras do
quadro. No fim, a enfermeira disse: »Na
próxima semana vamos falar sobre moscas e
outros insetos.«
»Ma, Nha Fatu, Nha Fatu«, exclamou um
menino que quase nunca falou nas aulas.
»Tenho mais uma ideia o que se pode fazer com o pano limpo!«
»Então conta Carlos!« disse a enfermeira um bocado impaciente. »Quando a
criança doente tem constipação pode-se limpar o nariz com o pano e
quando tem tosse pode cuspir o catarro no pano.«
»Formidável! Quase esqueci-me disso. Carlos tem razão. Quando uma
criança tem febre muitas vezes tem também constipação e tosse. Sai uma
água clara ou amarela do nariz e quando a pessoa tosse ou espirra, gotinhas
desta água vão para o ar.
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Quando uma pessoa sã fica perto do
doente e respira esse ar, ela pode apanhar a
constipação ou a tosse também. Por isso
tenham muito cuidado com esse catarro.
Vocês devem cortar pedaços de panos
maiores do que para a limpeza dos olhos
e limpar o nariz com eles. Também serve
papel higiênico para o nariz (mas não
para os olhos). Quando o doente tem
tosse, é bom cobrir a boca com o
pano ou o papel higiênico e deixar o
doente cuspir dentro desse
pano. Depois devem-se
queimar os panos ou o
papel. Um doente nunca
deve limpar o nariz num pano que se usa para outro destino e nunca deve
cuspir no chão! Se um doente não observa esta regra, ele vai espalhar a sua
doença mais na sua família.
Ma gosi no dibi di kaba kinti kinti, no atrasa tciu! O professor para dar a
aula de matemática já está a esperar! Té logo!«
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A quinta lição
Na semana seguinte, a enfermeira perguntou:
»Qual é o nosso tema hoje?«
»Os insetos?« »Moscas!« »Mosquitos!«
»Muito bom«, disse Nha Fatu. «Gostamos de insetos em casa?«
»Não!« »Por que não?«
»Porque eles picam!« »Eles fazem mal à nossa comida.« »Eles andam em
cima de nós.« »Por que eles entram na casa?« perguntou a enfermeira.
Domingos disse: »Eles estão à procura de comida.«

Outro aluno disse: »Eles estão procurando alguém para picar!«
»Sim,« disse a enfermeira. »As crianças doentes são muito fracas. Elas não
podem fazer que as moscas vão-se embora. Como podemos manter as
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moscas e outros insetos longe do doente?«
Os alunos responderam »Se abanamos as mãos, as moscas vão-se embora.«
»Se cobrimos a nossa comida e a água, elas não têm nada para comer e talvez
vão-se embora«.
»Se mantemos tudo limpo na nossa casa, os insetos não querem entrar«.
»Sim, agora vocês podem escrever nos cadernos:
Manter a água e todos os alimentos cobertos,
manter afastados todas as moscas e insetos,
por que vão tornar os doentes mais doentes
ainda«.
Depois a enfermeira disse: »Quinta, tu
te sentias solitária quando estiveste com
febre?«
»Sim«, respondeu a Quinta, »eu
queria alguém para conversar, mas
ninguém veio«. A enfermeira fez que sim. »As
crianças doentes não
devem sentir-se solitárias.
Crianças solitárias não podem
melhorar rapidamente, crianças felizes podem melhorar muito mais depressa.
Como podemos tornar os meninos doentes felizes?«
»Nós podemos falar com eles.« »Podemos contar histórias para eles.«
»Podemos cantar para eles.«
»Sim,« disse a enfermeira. »Vocês podem contar o que fizeram na escola.
Podem brincar com eles. Mas sempre devem fazer essas coisas falando baixo,
sem fazer barulho.
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Crianças doentes não gostam de ficar sozinhas, mas elas não gostam de
ruído, porque muitas vezes elas têm dor de cabeça. Barulho pode piorar a dor
e dá-lhes mais febre.
Para além disso quando estás com eles, podes afastar os insetos.
Agora, tomem mais nota:
Conversar com eles e contar histórias;
dizer o que fizeram na escola,
cantar e fazê-los felizes.
Vocês sabem agora como cuidar dos seus irmãos e irmãs quando eles têm
febre. Na próxima semana vou explicar como cuidar de crianças com febre,
que têm dificuldades de respirar«, disse a enfermeira sorrindo.
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Depois da escola, Quinta e Mariama voltaram juntas para casa. Quinta
falou com a amiga sobre a sua tia. »Tenho medo dela!« disse.
»Eu também!« disse a Mariama. »Ela sempre está zangada e sempre grita
comigo! Não gosto dela! Mas vamos cantar essa cantiga sobre a febre que
anotamos em nossos cadernos?«
Elas começaram a cantar. De repente a Mariama parou. »Pss!« sussurrou.
»Ela está lá!« »Onde?« »Lá! No caminho em frente de nós!«
»Vamos embora«, disse a Quinta calmamente. »Talvez ela ainda não nos
tenha visto«.
Elas começaram a escapulir, mas a tia já tinha visto as meninas. Ela estava
muito zangada.
»Venham aqui!« gritou. As duas meninas se aproximaram.
»Essa cantiga é aborrecida«, ela gritou. »O que os professores ensinam a vocês
na escola? Eles enchem as suas cabeças com ideias doidas!«
As duas meninas não sabiam porque ela estava tão irritada. Elas estavam
com medo.
»Desculpe, tia! Nós aprendemos esta cantiga na escola. Estávamos tentando
lembrar.«
»Vocês não devem cantar músicas malucas como
essa! Vou informar as vossas mães sobre isso!«
As duas meninas correram todo o caminho
para casa. Quinta logo contou tudo à sua mãe.
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»Ela sempre grita comigo!« disse a chorar. »Mesmo com as coisas que
estou a aprender na escola!«
»Psch!« disse a mãe. »Deves ser amável com a tua tia. Ela não teve sorte na
vida. Nunca foi para a escola. Ela precisa de ajuda para aprender essas coisas.«
»Oh!« disse Quinta, »não tinha pensado nisso!« e saiu para brincar com os
seus irmãos e irmãs, mas ainda estava com medo da sua tia.
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A sexta lição
»Hoje«, a enfermeira começou, »vou ensinar os sinais de perigo durante a
febre.
Febre pode ter muitas causas diferentes. É o sinal que a pessoa está doente.
Pode ser o único sinal da doença, uma febre simples só. Então não tem
perigo.Vai passar com um tratamento de casa. A febre pode acompanhar um
outro sinal leve, como por exemplo uma constipação. Também não é perigosa.
Mas a febre pode complicar-se e pode acompanhar outros sinais graves,
como por exemplo vómito (ramassa), diarreia (panga barriga), convulsão, ou
dores.
São »sinais de perigo«. Nesses casos o doente precisa logo dum tratamento
especial no Centro de Saúde ou Hospital.
Sobre um outro sinal de perigo vamos falar hoje.«
«Domingos«, disse a senhora, »faz favor e corre uma vez à volta do parque.
Deves correr muito depressa. Em seguida, vem logo para cá.«
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Domingos ficou muito surpreendido, mas levantou-se logo e correu à
volta do parque infantil. Quando voltou, estava respirando muito depressa.
Puff! Puff! Puff! Puff!
Ele estava fazendo muito barulho!
»Olhem para Domingos,« disse a enfermeira.
»Vejam como ele está respirando. Muito rápido! E faz este barulho. Puff!
Puff! Puff! Ele respira com muita dificuldade, ou não?
Assim fazem as crianças quando têm uma doença perigosa, que se pode
desenvolver de uma febre simples, chamada pneumonia.Vamos dizer todos
juntos: Pneu - mo - ni - a.
É uma inflamação dentro do nosso peito. Quando doentes com esta
doença respiram, eles respiram muito depressa e fazem barulhos assim,
mesmo quando estão sentados.
Mais do que o Domingos está a fazer agora. Eles sopram todo o tempo
desta maneira. É um »sinal de perigo«!
Quando o vosso irmão ou a vossa irmã doente começa a soprar tão
depressa, vocês logo devem chamar a vossa mãe. Se a mãe não está em casa,
chamem qualquer outra pessoa.
Vocês devem contar isso logo a um adulto!
Depois devem chamar- me depressa ou um outro agente de saúde.Vou vir
logo e trazer um medicamento contra essa febre complicada. O remédio é
muito forte e vai ajudar a curar o vosso irmão ou a vossa irmã. Uma criança
com essa febre complicada deve ter o medicamento muito depressa, se não,
está em perigo de morrer. Muitas crianças morrem cada ano em África por
causa desta doença pneumonia.«
A enfermeira olhou para todos. «Vocês entenderam muito bem?« perguntou.
«Sim«.
«Esta febre é muito perigosa. Os doentes têm muita água pegada, que
chamamos muco ou catarro, na boca. Isso é que faz aquele barulho. Eles
tentam tirar o catarro. Por isso tossem muito. Uma parte desta água pode sair,
mas outra parte fica para dentro e tapa o peito.«
Quinta levantou a mão. «Sim, Quinta?«
«É como a água pegada que sai do nariz? Eu tinha catarro no meu nariz
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quando tinha uma constipação.«
«Sim, é o mesmo. Sempre quando os doentes tossem, um pouco deste
catarro sai da boca. Este muco é muito perigoso e carrega a doença.Vocês
devem ter muito cuidado para não apanhar esta doença também! Vocês se
lembram o que podem fazer? Já falamos disso.«
»Eu sei!« »Então Carlos?«
»Podemos tomar um pedaço dum pano ou papel higiênico e pôr o pano
em frente da boca do doente sempre quando está a tossir.
Então, o muco vai para o lenço e não é perigoso para
nos. Depois jogamos o pano ou o papel no fogo e
lavamos as mãos.«
»Muito bem!« A enfermeira mostrou muitas peças
de pano. Ela pegou um outro pedaço. »Tenham
sempre um pedaço de pano limpo na mão. Então
vocês estarão prontos quando o doente tossir de
novo. Também serve papel higiênico.«
Ela disse: »As crianças com uma febre
simples gostam de deitar-se,
crianças com pneumonia
devem sentar-se para poder
respirar bem. Mas são muito
fracas e não têm a força de
levantarem. Por isso vocês
devem ajudar.
Vamos repetir mais uma vez:
• Quando uma criança apanha febre com esta tosse e respira depressa e com
ruído, chamem um adulto imediatamente!
• Vocês devem conhecer estes sinais alarmantes! A pneumonia é um perigo, a
criança precisa logo dum remédio especial.
• Arranjem um pano ou papel higiênico para o catarro que os doentes estão
a cuspir com a tosse. O catarro é perigoso. Queimem o pano e lavem as
mãos!
• Sentem o doente e o ajudem com todo cuidado a ficar sentado para ele
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•

poder respirar mais fácilmente!
Fazer as outras coisas contra febre, vocês já aprenderam a fazer!
- Lavar o doente em água fresca!
- Manter os olhos limpos!
- Dar pequenas quantidades de sumos ou de chá muitas vezes ao dia!
- Dar pequenos pratos moles, como uma papa ou puré! Não esquecer a
Nené badaji!
- Não deixar o doente só!

Assim o vosso irmão ou a vossa irmã vai ficar bem depressa!
»Hoje foi o último dia«, disse a enfermeira. »No próximo ano vou voltar e
ensinar um outro assunto. Adeus!«

Lavar o corpo tira a febre,
suor e sujeira tudo vão-se ebora,
lavar as crianças em água fria,
lave-las muitas vezes ao dia.
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Quinta ajuda a curar a sua irmã
Quando a Quinta está a brincar com as suas amigas, ela sempre toma
conta da sua irmãzinha Joana.
Um dia, durante as férias, a Quinta estava brincando com seus irmãos e
amigas. Mariama estava com ela. Todas as crianças estavam a brincar juntos.
Fora da Joana. Ela estava sentada ao lado duma árvore, mas ela não estava a
brincar. Parecia infeliz e de repente começou a chorar.

Mariama disse: »Quinta, está tudo bem com a Joana? Ela não está a
brincar como ela normalmente faz!«. »Acho também estranho como ela está«,
respondeu Quinta. Ela foi até a Joana e colocou o braço em volta da irmã30

zinha. »Qual é o problema, Joana?« perguntou.
Joana soluçou. »Estou com muita dor!«
»Onde tens dores?« »Aqui!« Joana pôs a mão
na cabeça. »Sinto-me mal!« chorava ela.
A Quinta perguntou a Mariama.
»Podes cuidar dos meus irmãos?
Acho que
Joana está doente.Vou para
casa com ela«.
»Sim, sim«, disse Mariama. »Não
te preocupes!«.
A Quinta levou a irmã para
casa. A sua mãe e a sua tia estavam
fora na feira. Joana tinha a testa quente.
As suas roupas estavam húmidas. »Isso
deve ser o suor«, pensava Quinta. »Devo lavar a pobrezinha.«
Ela lavou a irmã com água fria. Então vestiu-a com roupas limpas e secas.
Em seguida espremeu algumas laranjas e deu o sumo em pequenos goles à
Joana.
Depois ela lavou os olhos dela com um bocado de água limpa do pote de
beber, cobriu a menina com um pano limpo e sentou-se ao lado. Ela afastou
os insetos para longe com a mão e falou baixinho com a Joana até que a mãe
e a tia voltaram para casa.
Quando a mãe chegou, Quinta contou-lhe o que aconteceu com a Joana.
»Lavei a Joana, vesti uma nova roupa e dei-lhe a beber«, disse ela. »Deixei os
meus irmãos com a Mariama.«
»Boa menina!« disse a mãe. «Fizeste muito bem. Podes cuidar da Joana
enquanto estou a trabalhar. Se tens um problema, vem e conta-me.«
»Maria, o que estás a dizer?? Não podes deixar a Quinta fazer todas essas
coisas!« disse a tia.
»Sabes que tudo isso é errado! Joana deve ficar sozinha. Ela não deve
comer nem beber.«
»Por favor, Ana! Deixa-me cuidar dos meus filhos da minha própria
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maneira.«
A Quinta olhou da sua mãe para a tia. Ela estava muito preocupada.
»Sim, sim, façam o que quiserem!« gritou a tia. »Eu vou- me embora! Mas
vais ver! Vais arrepender-te!«
»O que devo fazer, mãe?« perguntou Quinta em voz baixa. A mãe sorriu:
»Faz o que a senhora enfermeira te ensinou.«
Todo o dia a Quinta cuidava da Joana. Ela muitas vezes ficava húmida de
suor. Cada vez a Quinta lavou a sua irmazinha e limpou os seus olhos.
Quando Joana teve catarro, Quinta limpou o nariz dela com um pano e
cobriu a sua boca quando teve tosse, como a enfermeira tinha explicado.
Espremeu algumas frutas para ela beber. Uma vez até espremeu alguns
tomates e acrescentou um pouco de sal.
À noite, a mãe estava a cozinhar feijão. »Posso ter um pouco de feijão, por
favor, mãe?« Perguntou, »posso amassá-los para Joana.«
»Será que ela vai comer feijão, o que achas?« perguntou a mãe.
»Não sei«, respondeu a Quinta. »A enfermeira ensinou nos a tentar. Não
quero muitos.
E podemos acrescentar algumas folhas de Nené badaji do quintal? A
senhora disse que dão força?«
»Sim, vamos tentar«, disse a mãe.
»Joana não vai comer isso!« ouviu
Quinta a tia murmurar.
A Quinta amassou os feijões e as
folhas de Nené badaji e acrescentou
um pouco de óleo de cozinha. Ela
levou o prato para a Joana e ajudou
a irmã a comer.
Joana não queria muito, mas
comeu uma grande parte do seu
prato.
A mãe ficou surpresa. »Não pensava
que uma criança doente quisesse
comer qualquer coisa«, ela disse.
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»Muito bem, Quinta!«
Mesmo a tia ficou surpreendida. Mas apesar
disso ela disse: »Estás a fazer muitos erros,
Maria!«
Após a refeição, Quinta deitou-se
perto da irmãzinha. Joana já estava
dormindo. Logo a Quinta dormiu
também.
De repente, a Quinta acordou. »O
que é este barulho?« ela perguntou-se.
Joana tinha tosse e estava respirando
depressa e ofegando! Tinha pneumonia!
Logo ela foi para a sua mãe.
»Mãe, acorda, acorda! A Joana está
muito doente, ela tem »os sinais de
perigo« como a enfermeira nos ensinou.
Ela tem pneumonia!«
»O que ela está dizendo?« murmurou o pai.
»Joana está muito doente, ela está em perigo«, respondeu a mãe. »Vá e
chama a enfermeira!«
»Mas é muito cedo de manhã!« ele respondeu. «Não posso ir agora, estou
ainda tão cansado.«
Quinta estava com medo. »Por favor, mãe! A Joana deve ter um certo
medicamento muito depressa!«
»Então está bom!« disse o pai. »Eu vou.« E ele foi se embora com a
bicicleta.
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Perto da casa, ele encontrou a Maimuna. »Espere uma hora, não deves
acordar a gente agora!« disse ela. »É um caso urgente!« exclamou o pai e
foi-se embora. A senhora nunca tinha ido à escola. Ela não tinha filhos. Ela
não conhecia os »sinais de perigo«.
No caminho, ele encontrou um homem grande que disse: »As crianças
sempre estão doentes e pouco depois ficam melhor. O meu filho tem febre
também.
Obedece-me, eu sou mais velho, tenho experiência. Espera alguns dias e
entretanto vá fazer cerimônias!« Ele tinha filhos. Ele tinha ido para a escola.
Mas ele não conhecia os »sinais de perigo«.
»Não, é um caso urgente!« exclamou o pai e foi-se embora. O homem
grande ficou zangado.
Depois o pai passou na casa da sua prima Paula. Ela é muito simpática.
Conhece os »sinais de perigo«, mas não faz nada. Ela disse: »Os meus filhos
sempre estão doentes. Um deles mesmo morreu. Estamos sem sorte. Há
pessoas que nunca têm sorte. Talvez o teu filho vai morrer também.«
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O pai disse: »Não! A minha filha não vai morrer. Eu vou encontrar a
enfermeira!«
O pai foi para o Centro de Saúde. A enfermeira não estava lá. Logo ele foi
muito depressa para a casa dela. Ela não estava. „Hoje ela foi à feira muito
cedo«, disse a sua filha.
Na feira, o pai procurou e procurou e finalmente encontrou a enfermeira.
Estava sentada em uma cadeira sem chinelos. Um sapateiro tentava consertá-los.
»Venha depressa, a minha filha pequena está muito doente! Ela tem febre
alta, respira muito depressa e faz ruídos. Quinta diz, que é pneumonia!»,
gritou o pai. Logo a enfermeira saltou para a sua bicicleta. „Fique com os
meus sapatos«, ela chamou e eles foram juntos para casa com grande velocidade.
Entretanto na casa, a tia disse: »Eu sabia que alguma coisa ia acontecer!«
»Quinta, quando é que a Joana começou a ofegar«, perguntou a mãe.
»Não sei«, respondeu a Quinta.
»Eu ouvi este barulho quando acordei.« Os dois irmãos acordaram também.
»Qual é o problema?« perguntaram eles sonolentos.
»Joana está muito doente, devem ficar muito quietos!«
Quinta voltou para perto da Joana. As suas roupas estavam muito húmidas
e os olhos estavam pegados. Ela lavou a irmã
em água fresca e vestiu-a com roupas secas e
limpas. Em seguida, limpou os olhos dela.
Depois Quinta lavou as suas próprias
mãos. Ela sentou-se ao lado da irmã,
levantou-a e ajudou a menina com
todo cuidado ficar sentada.
Finalmente, Quinta ouviu vozes.
A enfermeira entrou. Ela olhou para
Joana.
»Sim«, disse, »a menina tem
pneumonia. Quinta, estou a
ver que fizeste tudo o que te
ensinei. És uma menina muito
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inteligente. Com o medicamento e a
tua ajuda, a tua irmã vai ficar melhor
em breve.«
A tia escutou. »Hhm!« disse. Mas
não disse mais nada. A enfermeira
deu a Joana um medicamento e
explicou:
»Dá para tua irmã deste
medicamento toda manhã e
toda noite.Vou voltar esta
noite e ver como ela está.«
Todo o dia a Quinta
cuidava da sua irmã pequena. Lavava a menina,
limpou os seus olhos e o seu
nariz e fez sumos para beber e
purés para comer. Conversava com
ela e segurava-a com carinho.
A enfermeira veio à noite. Ela estava muito contente
com a Quinta. »Como uma verdadeira enfermeira!« disse ela. »Continua a
fazer assim e chama-me de novo se vais precisar de mim.«
Todos os dias, a Quinta cuidou de Joana e deu lhe o remédio. Brincava e
conversava com ela e mantinha-a contente.
Um dia, a Quinta estava lavando a Joana. A mãe e a tia estavam a discutir.
»Essas idéias parecem que são certas«, disse a tia. »Mas eu não sei.Você não
está preocupada com as coisas que a Quinta está a fazer?«
»Não«, respondeu a mãe. »E não te preocupes tão pouco. Essas novas idéias
são muito boas. Quinta aprendeu a cuidar de crianças doentes. Ela cuidou de
Joana muito bem. Tu não podes ver que ela está muito melhor?«
»Não tenho certeza«, disse a tia. «Vou esperar ainda e ver. Joana não está
ainda completamente bem.« Mas ela não estava tão irritada como de
costume.
Depois de alguns dias Joana parou de ofegar. Ela começou a melhorar e
melhorar. Depois de pouco tempo ela estava novamente de boa saúde. Ela já
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podia sair para brincar com as outras crianças.
»Quinta«, disse a mãe, »Fizeste muito bem. A enfermeira está muito
contente contigo e eu também!«
»Obrigada, Mãe«, respondeu a Quinta e ficou muito orgulhosa. Poucos
minutos depois, a tia retornou da feira. »Onde está a Joana?« perguntou ela.
»Está a brincar lá fora«, respondeu a mãe.
»Não acredito isso!«, a tia estava muito surpreendida. A mãe riu.
»Tens que acreditar nisso! Olha!«
As duas mulheres abriram a porta e olharam para fora. Joana estava a
brincar alegremente com as outras crianças.
»Que pena que nós não aprendemos essas coisas quando éramos mais
jovens, Ana. Tu te lembras que as crianças morreram desta febre complicada
que eles chamam agora
pneumonia?« »Sim«,
respondeu a tia.
»Mas essas crianças de
hoje estão a aprender
muitas novas coisas e vão
saber muito bem como
cuidar dos seus filhos
quando forem adultos.«
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Pensa bem!
Qual é o motivo se uma criança está a chorar?
• Às vezes, a criança chora e chora. Está com raiva? Está com fome?
Qual é o problema? Às vezes não é nada disso. O seu nariz não está a
escorrer. Não tem tosse. Não está quente. Não tem um problema grave.
É suficiente falar e brincar com ela. Em poucos minutos, ela vai rir e
rir.
• Às vezes, a criança chora e chora. Ela não está com raiva. Ela não está
com fome. O seu nariz está escorrendo. Tem tosse. A sua respiração não
é rápida. Tem uma constipação. Em um ano, uma criança tem mais ou
menos três vezes ou mais uma constipação. A maioria das constipações
melhora em pouco tempo. Basta limpar o seu nariz com um pano
limpo, falar e brincar com ela. Em poucos minutos, ela vai rir e rir.
• Às vezes, a criança chora e chora. Ela não está com raiva. Ela não está
com fome. Seu nariz está a escorrer. Tem tosse. Sente-se um bocado
quente. A sua respiração não é rápida. É apenas uma outra constipação.
Ela deve brincar tranquilamente. Deve beber bastante e continuar a
comer.Vai ficar melhor logo logo.
Lembra-te o que se faz no caso duma constipação com
uma febre simples:
lavamos o corpo do doente em água fresca,
limpamos os seus olhos e o seu nariz,
damos pequenas quantidades de sumo muitas vezes,
38

damos uma pequena quantidade de comida mole muitas vezes por
dia,
afastamos os insectos,
mimamos e falamos com o doente.
• Às vezes, a criança chora e chora, mas não chora alto. Ela não está com
raiva. Ela não está com fome. Seu nariz está a escorrer. Tem tosse. Está
quente. Não quer brincar. Está muito quieta, não se mexe. Respira
muito depressa.
Ela pode ter uma doença muito grave e pode morrer. Uma doença
chamada pneumonia. Cada ano a pneumonia mata milhares de crianças
e bebés nas nossas cidades e aldeias. Eles não precisavam de morrer.
Muitos morrem porque as pessoas, nem os pais, conhecem os sinais.
Deve-se prestar atenção aos «sinais de perigo«!
Crianças ou bebés com pneumonia devem ser levados rapidamente ao
Centro de Saúde ou ao Hospital para receber remédios do enfermeiro
ou do médico.
Lembra-te quais são os »sinais de perigo«:
O sinal mais importante da pneumonia é a respiração rápida,
mesmo quando o doente está em repouso.
Não são respirações profundas.
Um outro sinal de perigo é a respiração com ruídos.
Quando se notam estes sinais de perigo:
Deve-se informar imediatamente o agente de saúde!!!!!
Este livro é feito para a educação das famílias/crianças em questões de
saúde nas escolas da Guiné-Bissau.
Os alunos devem aprender a assistência que se pode dar a um doente com
febre e constipação.
O livro dá valor ao tratamento com antecedência, preventivo, e mostra o
papel importante que as crianças mais velhas têm no tratamento de crianças
doentes em casa.
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É importante compreender o que é uma febre ou constipação simples e a
partir de quando se desenvolve uma doença perigosa, que não se pode tratar
com os »mesinhos da casa« mas precisa do tratamento no Centro de Saúde
ou no Hospital.
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