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Meyan Village, Turkana, Noroes-

te do Kenya, 2011. Um grupo mu-

lheres e crianças aguardando na 

fila por avaliação médica do MSF 
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Guerras, desastres naturais, pragas, surtos, epidemias, países 

desconhecidos, língua, cultura... Não há barreiras para 

profissionais dedicados a ajudar os necessitados
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A organização Médicos Sem 

Fronteiras (MSF) foi fun-

dada em 1971 na França 

por um grupo de médicos e jornalistas 

que, ao participarem como voluntá-

rios auxiliando e reportando a Guer-

ra da Biafra, na Nigéria entre 1967 e 

1970, perceberam a precariedade da 

ajuda humanitária internacional.

Hoje, são cerca de 30 mil profissio-

nais de diversas áreas e nacionalida-

des, prestando serviços em mais de 

60 países. O objetivo da organização 

é oferecer cuidados emergenciais 

de saúde em conflitos, epidemias, 

catástrofes naturais, desnutrição, a 

excluídos do acesso à saúde e em lo-

cais onde há carência no sistema de 

saúde. Dentre muitos prêmios con-

quistados nesses quase 42 anos de 

existência, vale destacar que a Orga-

nização Médicos Sem Fronteiras foi 

congratulada com o prêmio Nobel da 

Paz em 1999. 

A outra vertente da instituição é in-

formar e tornar pública a situação 

dos povos atendidos. “Além de pres-

tar assistência, entramos também por 

uma questão de observação, para po-

der informar o mundo sobre que está 

ocorrendo naquele determinado lo-

cal”, afirma Eliana Ramos, enfermei-

ra da MSF, com experiência em Hon-

duras, Moçambique, Malaui, Índia e 

atualmente está no Sudão do Sul.

Uma notícia de crise que envolva 

qualquer população, o apelo de en-

tidades internacionais, ou de um 

governo ou de organizações não go-

vernamentais podem ser a semente 

de uma missão. Presente um ou mais 

desses requesitos, a Médicos Sem 

Fronteiras envia uma equipe ao local 

a fim de avaliar a situação, obtendo 

informações acerca da quantidade 

de pessoas envolvidas, necessidades 

médicas, infraestrutura local (sanea-

mento, água, transporte etc.), situa-

ção política e potencial local de rea-

ção ao problema.  

Enfermeira Katy Smith atende bebê 

que sofre de subnutrição em Agok, 
Sudão do Sul, 2012

Enfermeira vacinando garota 

síria refugiada no Líbano, na 
Escola Pública Aarsal
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Atualmente, por conta da pobreza e 

da quantidade de conflitos da região, 

o continente onde se concentram a 

maioria dos projetos é a África. Mas 

a organização também possui mis-

sões na Ásia, América Central, Euro-

pa, América do Sul e Oceania. Para 

tornar tudo isso em realidade, a MSF 

tem como base a independência, 

a imparcialidade e a neutralidade. 

“Normalmente é o Coordenador de 

Terreno ou Coordenador do Projeto 

que fala com as autoridades e apre-

senta organização. Mas temos que ter 

cuidado nesses conflitos, pois eles 

não entendem muito bem o conceito 

de neutralidade logo quando chega-

mos. Devemos repetir a todos, po-

pulação e contendores, quem somos 

e para que estamos lá. Um exemplo 

dos nossos princípios é que não é per-

mitido uma pessoa armada ou com 

uniforme militar entrar na clínica”, 

explica Eliana. 

Com o passar do tempo que a Mé-

dicos Sem Fronteiras está instalada 

no local, todos começam a respeitar 

e entender a intenções da organiza-

ção. No Congo, há conflitos de rebel-

des e forças do governo e a entidade 

está no país há mais de 25 anos. “Lá 

existe um hospital da MSF e estava 

ocorrendo um tiroteio em frente ao 

prédio. Balas atingiam a instituição. 

Certo momento, os dois lados cessa-

ram fogo em razão da localidade em 

que estavam e foram se enfrentar em 

outro local. Pois eles tinham a cons-

ciência de que se atingissem profis-

sionais da MSF ou pacientes, nós 

seriamos obrigados a sair dali e eles 

ficariam sem assistência de saúde”, 

descreve Ramos. 

Além disso, a Médicos Sem Frontei-

ras avalia constantemente o nível de 

vulnerabilidade da região onde atua, 

e conta com medidas de segurança 

como toque de recolher, limitação 

de deslocamento e até evacuação das 

equipes. “Risco zero não existe, mas 

se pensarmos que em mais de 41 anos 

de história da organização em zonas 

de guerra, violência urbana e outros 

contextos voláteis tivemos pouquís-

simos incidentes, podemos garantir 

que o tema segurança é uma priorida-

Lá existe um hospital da organização e estava 
acontecendo um tiroteio em frente ao prédio. Balas 

atingiam a instituição. Certo momento, os dois lados 
cessaram fogo em razão da localidade em que estavam 
e foram se enfrentar em outro local. Pois eles tinham a 
consciência de que se atingissem profissionais da MSF 
ou pacientes, nós seriamos obrigados a sair dali e eles 

ficariam sem assistência de saúde

Eliana Ramos, enfermeira da MSF

Avril B
enoit
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de”, certifica Vanessa Cardoso, recrutadora da organização. 

A entidade não possui fins lucrativos, não tem relações de 

qualquer natureza com governos e instituições e somente é 

sustentada por doações. Mais de 3 milhões de pessoas pelo 

mundo contribuem com a MSF, das quais mais de 55 mil são 

brasileiras. Ela conta com profissionais de vários segmentos, 

a assistência multidisciplinar é a melhor forma de realizar um 

atendimento amplo e completo aos povos visitados. 

O enfermeiro participa da assistência direta ao paciente, ad-

ministra medicação, realiza curativos, além de fazer a pre-

venção e educação da população e dos profissionais regio-

nais, para que deem continuidade no projeto e aprimorem 

o atendimento de saúde local.  De acordo com Vanessa, os 

profissionais que atuam pela MSF são enfermeiros, pediatras, 

infectologistas, médicos generalistas, urgentistas, cirurgiões, 

anestesiologistas, ginecologistas, fisioterapeutas, psicólogos, 

psiquiatras, farmacêuticos, biomédicos ou bioquímicos, an-

tropólogos, engenheiros, arquitetos e administradores.

Recrutamento 
Para fazer parte da MSF, o candidato deve enviar currículo 

em inglês ou francês e carta de motivação em português à 

Médicos Sem Fronteiras. Feita a primeira análise de docu-

mentos, o profissional que tiver o perfil procurado pela or-

ganização, recebe um telefonema ou uma ligação via Skype 

para uma entrevista. Se bem sucedido nessa fase, é agendado 

um dia para o recrutamento, realizado no Rio de Janeiro (sede 

da MSF no Brasil). O recrutas recebem diversas informações 

sobre a instituição e são submetidos a um teste vivencial, exa-

me de língua estrangeira e entrevista individual. Caso apro-

vado, a equipe de recursos humanos busca uma missão para a 

qual o agora expatriado deverá se preparar para atuar. 

São pré-requisitos para incorporar a MSF: ter diploma uni-

versitário, registro no respectivo conselho profissional, expe-

riência profissional comprovada de, no mínimo, dois anos em 

sua área de atuação e ótimos conhecimentos em francês e/ou 

inglês. Não há limite de idade, mas a MSF exige que o pro-

fissional esteja em boa saúde física e mental para enfrentar os 

percalços de uma missão.   

A organização paga aproximadamente mil euros por mês de 

trabalho. Ademais, o profissionais recebem uma ajuda de 

custo em moeda local para gastos pessoais. E todas as despe-

sas vinculadas ao projeto como passagens, seguros, transpor-

te e estadia são cobertas pela instituição. “Temos vantagens 

e desvantagens, apesar de não receber salário enquanto não 

estou em uma missão, não tenho gastos enquanto estou. Os 

contratos assinados têm tempo determinado, mas podem ser 

prorrogados”, ilustra Eliana. 

Sobre aprimoramento profissional, existe um calendário anu-

al de treinamentos básicos da MSF. “Caso queira ainda pedir 

um curso de especialização aqui ou fora do país, eles con-

tribuem financeiramente, mas nesse caso temos que assinar 

um termo nos comprometendo a continuar trabalhando na 

organização por mais um certo período”, conta a enfermeira.

Quanto à barreira da língua, o inglês ou francês nem sem-

pre são suficientes para suprir o déficit de comunicação entre 

profissionais e entre profissionais e pacientes. “Em quase to-

dos os contextos em que a organização atua, há uma grande 

Maureen Akenga, diretora 

clínica do MSF, trata criança 

com grave caso de malária no 

campo de refugiados Doro, no 

Sudão do Sul, que na época 

da foto (novembro de 2012) 

abrigava aproximadamente 

45.000 pessoas
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variedade de línguas, as quais nem sempre dominamos. As-

sim, caso seja necessário, podemos requisitar a ajuda de um 

funcionário local para tradução, para facilitar a comunicação. 

Além disso, os profissionais devem se dedicar também à lei-

tura dos protocolos da MSF por seu conteúdo e pelos termos 

que podem auxiliar o trabalho”, esclarece Vanessa.

“Risco zero não existe, mas se 
pensarmos que em mais de 41 anos 

de história da organização em 
zonas de guerra, violência urbana 
e outros contextos voláteis tivemos 
pouquíssimos incidentes, podemos 

garantir que o tema segurança é uma 
prioridade”

Vanessa Cardoso, recrutadora da MSF

D
iv

ul
ga

çã
o/

M
SF

Recrutamento de profissionais para a MSF na 

sede da MSF no Brasil, no Rio de Janeiro

Claire Besombe, enfermeira chefe. Os 
integrantes da MSF oferecem cuidados de 

saúde a crianças gravemente desnutridas no 
Intensive Therapeutic Feeding Programme 

em hospital da MSF, no campo de refugiados 

Yida, Sudão do Sul, 2012

Enfermeira Sita Cacioppe compõe o time de 
emergências do MSF no sul de Abyei e partes do 
norte do estado de Warrab, no Sudão do Sul, 2012
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Eu me formei na Universidade de Taubaté em 2000 e já tinha 

a intenção de trabalhar na área humanitária, um serviço de 

saúde com um âmbito social, onde houvesse carência de pro-

fissionais, como no Amazonas, trabalhar com indígenas ou 

no Nordeste, mas não era muito fácil encontrar esse tipo de 

oportunidade. Fui trabalhar em um posto de saúde da família 

de  Ubatuba por oito anos. Fiquei um pouco frustrada com a 

politicagem na saúde pública. 

Eu nunca tinha ouvido falar da Médicos Sem Fronteiras, mas 

em 2006 eles abriram recrutamento. Eu me interessei e co-

mecei a contatá-los. Eles foram muito gentis e deixaram bem 

claro os requisitos para admissão. A partir daí eu comecei 

a me preparar, principalmente para desenvolver meu inglês. 

Em 2008, pedi demissão do meu emprego e fui à Irlanda fa-

zer um curso de idioma. Quando retornei, fiz o processo de 

recrutamento e eu entrei na MSF.

Na primeira missão procuraram me encaixar onde seria mais 

fácil a adaptação e me fizeram uma proposta para ir à Moçam-

bique. Foi ótimo pois eu ainda estava um pouco insegura com 

o inglês e lá só teria que falar em português. Fui para trabalhar 

numa área psico-social e, apesar de não ter especialização em 

psicologia, eu gosto do tema. 

A região subsaariana da África sofreu uma epidemia de 

AIDS há 20 anos. Nessa época, nenhum dos países tinha recur-

sos para realizar diagnóstico, tratamento, ou prevenção. Assim, 

a MSF iniciou todo esse trabalho voltado a essa epidemia e até 

hoje há projetos na região. Fiquei na província de Tete, uma re-

gião bem quente no centro do país, a 1.500 km de Maputo, capi-

tal de Moçambique. Era uma campanha de AIDS (inclusive, foi 

o MSF que iniciou o diagnóstico e tratamento de HIV no país), 

focado no aconselhamento para testes e início de tratamento da 

doença. Portanto, tínhamos uma equipe de conselheiros que fa-

Experiências de uma enfermeira através das fronteiras
Eliana Ramos

Os pacientes não entendem muito bem 
a questão da adesão ao tratamento, 

as regras envolvidas, como horário de 
atendimento, agenda realizada de acordo 
com a demanda do serviço de saúde. Mas 
por outro lado sofriam com transporte, 

alimentação, pobreza e tinham 
dificuldades para corresponderem às 

nossas expectativas. Percebi a situação 
e a cultura deles e compreendi que deve 
haver um meio termo, uma tolerância.

Diário de bordo
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ziam o teste e preparavam os pacientes pra iniciar o tratamento. 

Havia uma sessão de aconselhamento antes e depois do teste, an-

tes durante e depois do tratamento. Minha função era trabalhar 

juntamente a esses conselheiros para supervisão e treinamento, 

capacitação, educação etc. Foi um trabalho difícil, pois os profis-

sionais moçambicanos são rígidos e muito sérios no tratamento. 

Os pacientes não entendem muito bem a questão da adesão ao 

tratamento, as regras envolvidas, como horário de atendimento, 

agenda realizada de acordo com a demanda do serviço de saúde. 

Mas por outro lado sofriam com transporte, alimentação, pobreza 

e tinham dificuldades para corresponderem às nossas expectati-

vas. Percebi a situação e a cultura deles e compreendi que deve 

haver um meio termo, uma tolerância. 

Retornei em 2010 e, 15 dias depois, fui ao Malaui. Tratava-se de 

uma campanha de vacinação contra sarampo, decorrente de outra 

epidemia na África Subsaariana. Lá fiquei um mês e meio, pois 

a campanha já estava em andamento quando cheguei. Pudemos 

dar uma oportunidade a pessoas que não têm a doença de receber 

a vacina, a prevenção. E, de repente, ver o índice do sarampo cair, 

foi muito recompensador. A grandiosidade da campanha que a 

MSF fez foi assustadora. 

Após isso, fui à Honduras, onde havia uma epidemia de dengue. 

Fizemos uma intervenção e permaneci um mês e meio. Ao retor-

nar, fiquei parada uns três meses e depois recebi uma missão no 

continente asiático. Fiquei um ano e meio na Índia e foi o projeto 

mais marcante do qual participei, do início de 2011 a julho de 

2012. Era um projeto na região central do país, onde há um con-

flito interno quase desconhecido no mundo.

Essa região corresponde basicamente a dois estados, que são ri-

cos em minérios. O governo descobriu isso e, juntamente com 

algumas empresas multinacionais, queria deslocar a população 

daquela região, ou melhor, expulsá-los para campos longe dali. 

Assim, um grupo local rebelde de origem Maoista se uniu contra 

a intervenção e tomou conta da região. Eles se dizem protetores 

do local. Por um lado foi bom, mas eles também exploram muito 

a população. O governo e o grupo maoista estão sempre em con-

flito. Assim, equipes de saúde do governo não entram no local e 

essa população ficou bem desamparada nesse quesito, à mercê 

da situação. 

A gente trabalhava em clínicas móveis compostas de dois enfer-

meiros e um médico. Os enfermeiros faziam consultas passavam 

os casos mais graves aos médicos quando necessário. Se vissem 

que era algo menos grave, como infecção por fungo por exemplo, 

faziam a prescrição de acordo com o protocolo. 

Os profissionais do MSF que trabalhavam com a gente não fala-

vam inglês e dependíamos de tradutores, o que era muito cansati-

vo. Mas a missão foi fantástica. Foquei muito meu trabalho com 

tuberculose, que era um dos principais pontos do projeto. Tinha 

muita gente com a doença e o atendimento dos profissionais de lá 

era péssimo, mal feito, e o aconselhamento ao paciente também 

era ruim. Foi um trabalho a longo prazo e no qual pude ver mais 

resultados, o melhor da minha carreira.

Recentemente, o Sudão foi dividido em duas partes, norte e sul. 

O sul conseguiu independência, e agora há muitas pessoas fugin-

do do norte do Sudão para campos de refugiados no sul. Hoje em 

dia, estou em uma missão em um desses campos de refugiados 

no Sudão do Sul, por um período inicial de seis meses.




