
ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA GLOBAL: ÁREA DE SAÚDE

Em comunidades de baixa renda, receber cuidados médicos adequados não é uma questão 
simples. Falta de transporte, altos custos e educação são todos fatores que tornam a 
acessibilidade ainda mais difícil. O resultado é que centenas de milhares de pessoas morrem de 
doenças evitáveis, complicações de parto ou doenças transmitidas pela água todo ano. 

Através de projetos holísticos facilitados pelas igrejas do Nazareno e apoiados pelo Ministério 
Nazareno de Compaixão, pessoas são apoiadas em curto e longo prazo. Considerando que 
muitos desses projetos de saúde são integrativos, eles tanto conectam pessoas a um cuidado 
médico existente como empoderam novos comportamentos para criar mudanças que durem. 

Um exemplo está espalhado em cinco países da África, onde um novo Projeto integrado está 
conectando voluntários de saúde da comunidade com aqueles que não conseguem acessar 
cuidados médicos com facilidade. Voluntários para fortalecer a comunicação com instalações 
médicas como também oferecendo melhores opções de água limpa, saneamento e higiene.

Seu Impacto: Conectando Todas as Pessoas com a Saúde

Na Libéria, água limpa 
e treinamento de 

habilidades combatem 
doenças holisticamente.

Um centro no Líbano está 
oferecendo tanto cuidado de 
saúde física quanto mental.

Voluntários na Zâmbia estão 
desestigmatizando o HIV e 

AIDS através de um serviço de 
afirmação de dignidade.

Na América Central, 
brigadas médicas móveis 

levam assistência para aqueles 
que mais precisam delas.

Dois anos atrás, a Evelyn estava operando um negócio de tecelagem de cestos e vendendo 
legumes, quando duas crises seguidas de saúde atingiram sua família. A Evelyn, que mora 
na área rural do Quênia, descobriu que tinha câncer de mama ao mesmo tempo em que seu 
esposo Philip sofreu um acidente de moto que o deixou incapaz de andar sem ajuda. 

Contas médicas e de transporte rapidamente se acumularam. O casal parou de ir ao medico e, 
apesar de todos os seus esforços, as lesões consequentes do câncer da Evelyn foram infectadas. 
Evelyn e Philip também são HIV positivos, mas os custos os impediram de receber a medicação. 
Sem poder trabalhar e dependentes dos filhos para as tarefas diárias da casa, Evelyn não via 
muita esperança de mudança. “Tínhamos perdido novamente a esperança de viver, porque não 
havia ninguém para nos ajudar,” ela disse.

Voluntários médicos da comunidade, parte do novo Projeto de saúde integrado, chegaram à casa 
de Evelyn depois de ouvir a sua história. Eles rapidamente perceberam a urgência e forneceram 
transporte para o hospital para o tratamento contínuo de HIV. Os voluntários também ajudaram 
Evelyn a fazer seus curativos, entregaram medicações e ofereceram aconselhamento médico e 
espiritual. Agora ela tem esperança de recomeçar com seu negócio em breve. 

“Às vezes a igreja nos visita com seus profissionais de 
saúde e isso faz com que eu me sinta amada,” Evelyn 
explica.

Cuidados de Saúde no Quênia
Voluntários no Quênia reúnem-se para compartilhar recursos de saúde com a comunidade. 
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