
Notes Saber mais sobre o assunto?
Quer para a TB quer para o VIH, é importante tomar todas as doses dos 
medicamentos como prescritas. Após algumas semanas de tratamento, existe 
uma melhoria no estado de saúde embora a TB ainda esteja presente assim como a 
infecção pelo VIH. Se o tratamento for interrompido a doença volta a aparecer.

Estes medicamentos podem causar efeitos secundários, em particular quando 
administrados em conjunto. Consultar a nossa brochura “VIH&TB” para mais 
informações.
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Tratamento da co-infecção 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 
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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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Pontos importantes l Pode-se eliminar a bactéria da TB com 
medicamentos antibacilares. 

l  O sistema imunitário pode ficar mais forte com 
os medicamentos antirretrovirais. Tal, ajudará a 
prevenir TB no futuro. 

Através do tratamento para a TB, é 
possível eliminar a bactéria que causa a 
doença. 

l A TB tem cura. 
l Normalmente, o tratamento 

dura seis meses, mas poderá 
prolongar-se.

O tratamento da infeção pelo VIH, pode reduzir 
o risco de se ficar novamente infetado pela TB no 
futuro. 

Algumas pessoas iniciam primeiro o tratamento para a TB. 
Posteriormente, umas semanas ou alguns meses mais tarde iniciam 
o tratamento para a infeção pelo VIH 

Em alguns casos é necessário iniciar ambos os tratamentos na mesma altura.

l  Tal depende da urgência do início do tratamento da infeção pelo VIH. 

l Os medicamentos 
antirretrovirais 
ajudam a prevenir 
o dano causado 
pelo VIH no sistema 
imunitário. 

l Um sistema imunitário 
forte defende o 
organismo de infeções, 
incluindo a TB. 
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Quando se tem tuberculose (TB) e VIH, normalmente, é necessário 
fazer o tratamento tanto para a TB como para a infecção pelo VIH. 


