Tratamento contra
a tuberculose e o VIH

infovihtal #81

Se a tuberculose o(a) está a pôr doente e se, além disso, estiver infectado(a) com o
VIH, terá, em princípio, de fazer o tratamento contra as duas infecções.
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Com o tratamento anti-tuberculose pode livrar-se da
bactéria que provoca a tuberculose (TB).
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Algumas pessoas
começam primeiro
o tratamento
anti-tuberculoso,
iniciando depois,
poucas semanas ou
meses mais tarde, o
tratamento contra o
VIH.
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No entanto, algumas
pessoas têm de iniciar
os dois tratamentos
ao mesmo tempo.

l Por outras palavras, pode
curar-se da tuberculose.
l O tratamento dura em geral
6 meses, mas pode ser
necessário mais tempo.
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Com o tratamento anti-VIH, reduz a possibilidade de se
voltar a infectar com tuberculose de novo no futuro.
Anti-VIH

l O tratamento anti-retroviral
ajuda a evitar que o VIH danifique
o sistema imunitário.
l Um sistema imunitário forte
proteje o organismo contra
as infecções, incluindo a
tuberculose.

sistema
inmunitário

l Isso dependerá da
urgência com que
você precise do
tratamento anti-VIH.

AntiVIH

A destacar
l Os fármacos anti-tuberculosos podem acabar com a
bactéria que produz a tuberculose.
l Os fármacos anti-retrovirais podem tornar o seu sistema
imunitário mais forte. Isto irá ajudá-lo(a) a evitar que se
infecte de novo com tuberculose no futuro.

Nota
Tanto no caso do tratamento anti-tuberculose como no do tratamento anti-retroviral, é muito importante tomar todas as doses
tal como foram prescritas. Após algumas semanas de tratamento, é possível que se sinta melhor, mas a tuberculose e o VIH
continuarão presentes no seu organismo, pelo que, se deixar de fazer os tratamentos, poderá ficar doente outra vez.
Por outro lado, é preciso ter em atenção que estes fármacos também podem provocar efeitos secundários, especialmente
quando se tomam juntos.
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Por favor, fotocópialo y Hazlo circular
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