10 AÑOS INFORMANDO
Y ATENDIENDO
A PERSONAS INMIGRANTES
CON VIH
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O sistema imunitário humano protege o corpo contra
agentes externos causadores de doenças. As células
imunitárias são uma parte essencial deste sistema. Viajam
através do sangue para combaterem infecções em qualquer parte do organismo. Cada um desse tipo de células
desempenha um papel diferente.
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LINFÓCITOS B

Produzem anticorpos, que são
umas pequenas substâncias
(proteínas) que bloqueiam vírus e
outros micro-organismos e alertam
as outras células imunitárias da
presença de um agente invasor.

LINFÓCITOS T CD8+

Destroem células do organismo
daniﬁcadas e/ou infectadas por
vírus, bactérias ou outros agentes
patogénicos. Também destroem,
quando as reconhecem, células
cancerosas.
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LINFÓCITOS T CD4+

Coordenam a resposta imunitária
através da libertação de substâncias
químicas que activam a criação de
anticorpos por parte dos linfócitos
B e o ataque aos agentes patogénicos por parte dos macrófagos e dos
linfócitos T CD8+. São as principais
células atacadas pelo VIH.

GTT-VIH

GRUPO DE TRABAJO SOBRE
TRATAMIENTOS DEL VIH

MACRÓFAGOS

Ingerem agentes patogénicos e
toxinas, para os destruir, mediante
a acção de diversas substâncias
químicas. O VIH também pode
infectar este tipo de células e
permanecer no seu interior.

OTRAS CÉLULAS
IMUNITÁRIAS
Células dendríticas
Têm uma função semelhante à
dos macrófagos. O VIH também
pode infectá-las e alojar-se no
seu interior.
Neutróﬁlos
Ingerem e destroem bactérias e
outros agentes patogénicos
que poderiam causar infecções
oportunistas.
Linfócitos NK
São capazes de reconhecer e
destruir células infectadas (têm
uma actividade semelhante à dos
linfócitos T CD8+, ainda que sejam
menos selectivos).
Basóﬁlos e eosinóﬁlos
Estão implicados na resposta
inﬂamatória e no ataque a
parasitas, respectivamente.
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¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS
Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org
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