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Qual a diferença 

entre SIDA  e VIH? 

Esta sigla corresponde a Síndrome da 

ImunoDeficiência Adquirida. A SIDA 

desenvolve determinadas infeções e 

tumores, tal como a diminuição de célu-

las do sistema imuni-

tário. A SIDA é uma 

doença causada pelo 

Vírus da Imunodefi-

c iênc ia  Humana 

(VIH), que ataca o 

sistema imunitário, 

destruindo a capaci-

dade de defesa do 

organismo. O doente 

infetado com o VIH fica progressivamen-

te débil, frágil e pode contrair várias 

patologias que, em última instância, 

poderão conduzi-lo à morte. 

O que é a SIDA? 

 

O que é o VIH? 

O Vírus da Imunodeficiência Humana é o 

causador da SIDA. Ataca as células do 

sistema imunitário, entrando nelas e 

integrando-se no código genético da 

pessoa. Infetadas as células, vão per-

dendo eficácia até que, com o tempo, a 

capacidade do organismo para combater 

doenças comuns diminui, abrindo a por-

ta às infeções oportunistas.  

Como se transmite o VIH? 

.Relações sexuais não protegidas; 

.Transfusões de sangue; 

.Transmissão de mãe infetada para o filho; 

.Partilha de seringas e agulhas. 

 

Como não se transmite o VIH? 

Contacto social; 

Tampos da sanita; 

Maçanetas; 

Picada de insetos; 

Loiça; 

Beijos. 

 

Será que a população de Tavira 

sabe como se transmite a SIDA e 

sabem a diferença entre VIH e 

SIDA? 

 Um dos outros objetivos do nosso trabalho era 

saber se as pessoas de Tavira saberiam como se 

transmitia esta doença e a diferença entre a SIDA e 

o VIH. Por isso, decidimos criar um inquérito e 

andámos pela cidade a interrogar os cidadãos da 

cidade. Questionámos 60 pessoas de diferentes 

classes etárias e dos dois sexos e eis as percenta-

gens das suas respostas: 


