
Notes Saber mais sobre o assunto?
Nas pessoas infectadas pelo VIH, a causa mais comum de sistema imunitário 
enfraquecido ou imunodepressão é a ausência de tratamento da infeção. A depressão 
do sistema imunitário pode também ocorrer quando, por exemplo, existem outras 
doenças, más condições de vida (alimentação e habitação), durante a gravidez, na 
infância e nas idades mais avançadas.

O Básico
TB e VIH

A NAM é uma organização de base 
comunitária reconhecida, com sede no  
Reino Unido. Trabalhamos com 
especialistas na área da medicina, 
investigação e serviço social e com 
pessoas afectadas pelo VIH. Produzimos 
material impresso e on-line com 
informação sobre VIH em Inglês, 
incluindo material (guias de recursos) 
para pessoas que vivem com VIH e para 
profissionais que desenvolvem trabalho 
nesta área.

Este material é baseado numa 
publicação original da NAM. A NAM não 
poderá ser responsabilizada pelo rigor 
da tradução ou da relevância da mesma a 
nível local.

Lamentamos que, sendo uma 
organização inglesa, não possamos 
comunicar com falantes de  
português. No entanto, o nosso site 
www.aidsmap.com, inclui uma base 
de dados com informação sobre todos 
os serviços disponíveis a nível global. 
Poderá ser um recurso para encontrar 
organizações ou serviços de saúde.

O nosso site www.aidsmap.com tem 
diversos materiais de leitura traduzidos 
que podem igualmente  
ser descarregados.
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A bactéria infeta, 
normalmente, 
os pulmões,  mas 
pode também 
infetar outras partes 
do corpo (tais 
como, os ossos e as 
articulações).

A bactéria transmite-se 
(de uma pessoa para 
outra) através do ar. 
Pode entrar no organismo 
quando se respira. 

A TB é uma infeção causada por uma 
bactéria. 
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O sistema imunitário 
pode ser fortalecido 
através de medicamentos 
antirretrovirais. 
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Pode-se eliminar a 
bactéria através de 
medicamentos para a TB. 
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A bactéria não provoca doença a todas as pessoas. Tal depende da debilidade do sistema imunitário. 4
Se o sistema imunitário 
tiver todas as suas 
capacidades a bactéria 
é eliminada. 

Se o sistema imunitário não 
tiver capacidade para eliminar 
completamente a bactéria, 
mantém-na sob controlo e não se 
desenvolve doença.  
Tal designa-se por “infeção latente”. 

Se o sistema imunitário está 
fraco, este não consegue 
controlar a bactéria. A bactéria 
da TB replica-se provocando 
doença. 
Tal designa-se por “infeção ativa”.
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Quando o sistema imunitário está deprimido pela acção do VIH, existe uma maior vulnerabilidade ao 
desenvolvimento de Tuberculose (TB).

Pontos importantes l  A TB é causada por uma bactéria que se 
transmite pelo ar. 

l  Quando a infecção pelo VIH não 
é tratada, o sistema imunitário 
enfraquece e existe maior 
vulnerabilidade ao aparecimento de TB.

l A TB é uma doença grave mas tem cura.


