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Tuberculose e VIH 1

Se o VIH já debilitou o 
seu sistema imunitário, 
você está mais 
vulnerável à infecção 
por tuberculose.

A tuberculose é uma infecção 
causada por uma bactéria 
conhecida também como 
bacilo da tuberculose. Esta 
bactéria pode passar de uma 
pessoa para outra através 
do ar, ou seja, através da 
respiração.

Em geral, a bactéria infecta 
os pulmões. No entanto, pode 
também infectar outras partes 
do seu corpo (como os ossos e as 
articulações).
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A bactéria não faz necessariamente com que fique muito doente e vá à cama. Isso dependerá de quão 
forte ou fraco esteja o seu sistema imunitário.3

Se o seu sistema 
imunitário estiver 
muito forte, acabará 
com a bactéria.

Se o seu sistema imunitário 
estiver bastante forte, não 
matará a bactéria, mas mantê-
la-á controlada e você não se 
sentirá doente. 
A isto se chama “infecção 
latente”.

Se o seu sistema 
imunitário estiver fraco, 
não poderá controlar a 
bactéria, que se multiplica 
e o fará ficar doente. 
A isto se chama “infecção 
activa”.
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Tuberculose e VIH 2

A destacar

l A tuberculose é provocada 
por uma bactéria que se 
transmite através do ar.

l A infecção pelo VIH não 
tratada debilita o seu 
sistema imunitário e 
faz com que tenha mais 
probabilidade de ficar 
doente por tuberculose do 
que as outras pessoas.

l A tuberculose é uma doença 
grave, mas pode ser curada.

Os sintomas incluem: 

Uma tosse que se 
prolonga por mais 
de três semanas

Febre

Perda de 
apetite

Cansaço

Os fármacos anti-
tuberculosos podem acabar 
com a bactéria.

Os fármacos contra o VIH 
podem fazer com que o seu 
sistema imunitário fique mais 
forte.
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Notas
No que se refere às pessoas com VIH, a causa mais frequente de um 
sistema imunitário debilitado é não tomar os medicamentos anti-
retrovirais ou não os tomar de forma correcta. O sistema imunitário 
também pode ser afectado por outras razões: outros problemas 
médicos, não ter uma alimentação adequada, más condições de 
alojamento, gravidez, ou por ter uma idade muito baixa ou muito 
avançada.

Las fichas 74, 75, 76, 77 y 78 se basan en una publicación con copyright original de NAM, organización sin ánimo de lucro del VIH, con sede en el Reino 
Unido.  La publicación original está disponible en www.aidsmap.com.  La traducción de este material se ha realizado con la autorización de NAM. 


