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Os agentes patogénicos 
(os gérmenes) são 
organismos vivos que 
podem provocar doenças. 
Tanto as bactérias como 
os vírus são agentes 
patogénicos. Entramos 
em contacto com eles 
constantemente, uma vez que 
há agentes patogénicos no ar 
que respiramos, na comida 
que tomamos e em tudo o 
que nos rodeia.

Contudo, em geral, os agentes 
patogénicos não causam 
problemas, pois o sistema 
imunitário ataca-os quando 
entram no organismo.

l Quando um agente patogénico entra no corpo, 
as células do sistema imunitário (chamadas 
“CD4”) reconhecem-no como algo que não 
pertence ao organismo.

l São enviadas outras células do sistema 
imunitário (incluindo as CD8) para atacar e 
destruir o agente patogénico.

Quando o sistema imunitário está forte, você não adoece.

O sistema imunitário é a defesa natural do organismo. É formado por uma rede de células, tecidos e 
órgãos do corpo.

l O VIH infecta e destrói muitas das 
células CD4 do seu sistema imunitário.

l O sitema imunitário é o sistema de 
defesa do nosso organismo, que reconhece 
e combate os agentes patogénicos (ou 
gérmenes)

l Quando outro agente patogénico 
entra no organismo, o sistema 
imunitário não sabe como combatê-lo.

l O VIH debilita o sistema imunitário, 
o que significa que os agentes 
patogénicos comuns podem passar a 
provocar infecções e doenças.

l O agente patogénico pode 
multiplicar-se no organismo e fazer 
com que você adoeça.

l O tratamento anti-retroviral 
reforça o sistema imunitário.

Se o sistema imunitário se debilitou por causa do VIH, você pode adoecer.
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