
Você está infectado(a) pelo bacilo da 
tuberculose (um tipo de tuberculose)
You have TB infection (a type of TB)

Isso significa que você está com os germes da tuberculose em seu corpo, mas não se sente doente. 
Não é possível passar a infecção pelo bacilo da tuberculose para a sua família ou para outras pessoas. 
This means you have TB germs in your body, but you don’t feel sick. You can’t give TB infection to 
your family or other people. 

Neste momento, é muito importante usar medicamentos para combater a 
infecção pelo bacilo da tuberculose. 
It is important to take medicine for TB infection now.

Está infectada pelo bacilo da tuberculose
Has TB infection

Toma medicamentos para tuberculose
Takes TB medicine

Ao tomar o seu medicamento para tuberculose, você pode  
evitar uma doença tuberculosa e manter a sua família saudável! 

By taking your TB medicine, you can prevent  
TB disease and keep your family healthy!



Por que tomar medicamentos para tuberculose agora?
Why take TB medicine now?

A infecção inicial pelo bacilo da tuberculose pode se tornar uma doença 
clínica, a doença tuberculosa.
TB infection can turn into TB disease.

Se você contrair a doença tuberculosa, você também pode passá-la  
para a sua família ou para outras pessoas. 
If you become sick with TB disease, you can also give TB to your family or other people.

A doença tuberculosa pode comprometer qualquer parte do corpo, mas geralmente compromete os 
pulmões. Quando as pessoas têm a doença tuberculosa, elas geralmente se sentem doentes.  
TB disease can hurt any part of the body, but it usually hurts the lungs. When people have TB 
disease, they usually feel sick.

Se você contrair a doença tuberculosa, você pode apresentar:
If you become sick with TB disease, you might:

Tosse
Cough

Perda de peso
Lose weight

Cansaço
Feel tired

Febre
Have fever

Suor à noite
Sweat at night
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