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As equipas Stop à
Tuberculose e Germes da Tuberculose
vão disputar o desafio final da Ta aMundial
contra a Tuberculose.
A equipa Germes da Tuberculose é forte
e duranteanos derrotou muitas equipas;
os seus jogadores são perigosos
pois podem passara tuberculose, uma doen a
grave. Stop à Tuberculose tem de
jogar muito bem paravencer o desafio:
é possível derrotar os Germes da
Tuberculose! Stop àTuberculose está empenhada
em ganhar o desafio: o seu capitão Luís Figo
saberádar-lhes bons conselhos.
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As equipas Stop à Tuberculose e Germes
de Tuberculose vão disputar o desafio final da
Ta a Mundial contra a Tuberculose. A equipa Germes
de Tuberculose é forte e durante anos derrotou
muitas equipas; os seus jogadores são perigosos
pois podem passar a tuberculose, uma
doen a grave.
Stop à
Tuberculose
tem de jogar
muito bem para
vencer o desafio:
é possível derrotar
os Germes da
Tuberculose! Stop
à Tuberculose está
empenhada em ganhar
o desafio: o seu
capitão Luís Figo
saberá darlhes bons
conselhos.

4

Temos de ganhar este jogo,
custe o que custar: os Germes da
Tuberculose ainda matam mais de 1 milhão
de pessoas por ano. Temos de os
derrotar!

Luís, eu aprendi na escola que a
tuberculose pode ser perigosa para as
pessoas: afecta principalmente os pulmões
embora também possa atacar outras partes
do corpo.
A tuberculose propaga-se
no ar e é facilmente transmitida
a pessoas que estão muito fracas!
Quando tossem, as pessoas deviam
tapar a boca com a mão ou um len o.
Luís, vamos todos lutar contra os
Germes da Tuberculose!
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A tuberculose
está em todo o
mundo, vamos Stop
à Tuberculose,
derrota os Germes
da Tuberculose e
salva-nos a
todos

Luís, eles
têm razão. A
tuberculose afecta
principalmente países
asiáticos, africanos e
latino-americanos, mas
é também um problema
grave na Europa de
Leste e noutras
partes do
mundo.

No fim de
contas, é uma amea a
para todo o mundo: não
é verdade que afinal
vivemos numa aldeia
mundial?

Sim, estamos
todos unidos nesta
luta. Vamos jogar
e derrotar a
tuberculose!
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Partilho
um apartamento
com quatro
amigas.

Cada uma tem
espa o suficiente,
não temos humidade e
arejamos os quartos
frequentemente.

Viver
num ambiente
limpo mantém-me forte e
ajuda-me a criar defesas
contra os Germes da
Tuberculose.”
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Todos os dias,
tenho cuidado com a minha
alimenta ão e assim estou em
boa forma e suficientemente
forte para evitar que os
Germes da Tuberculose
me fa am mal!

Boa rasteira
Nanuq! Passa-me a
bola agora!

Stop à Tuberculose,
Stop à Tuberculose,
Stop à Tuberculose

8

Oh, não!
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Os Germes
da Tuberculose são
resistentes e podem
atacar-nos, especialmente
os nossos amigos que vivem
com o HIV /SIDA! Temos de
trabalhar muito para os
salvar!

Bravo!

E não se esque am
que manter-nos livres do
HIV/ SIDA também ajuda a
parar a tuberculose

Vamos a
isto, Stop à
Tuberculose!

Que classe,
Runako.

Grande
golo, Luís!
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Vai, Kimberly!

Os Germes da Tuberculose
podem chegar a toda a parte; têm um
passaporte mundial que lhes permite
passar todas as fronteiras. Podem
realmente causar danos na nossa
aldeia mundial!

Bravo!
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Oh, não!
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Tuberculose/resistente e
Tuberculose/super-resistente
são muito perigosas. Podem atacarnos a todos de uma só vez! Para os
enfrentar, preciso de ter muito
boas defesas.

Obrigado,
Galina!

golo!!!
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Ah!

Oh, não!

14

...Oooh
BRAVO!
Fantástico,
Luís, mas para
vencermos a
doen a também
precisamos de ter
o apoio de todos
os governos.

Sem a sua
ajuda o mundo
corre perigo!
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Não esquecer
que, para vencer a
tuberculose, precisamos
de mais dinheiro. Temos de
encher o nosso
mealheiro!

Continua
Galina!
Vai,

José
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Vai, vai,
vai!

É simples: tomar
cuidadosamente todos os
dias os comprimidos contra
a Tuberculose, pelo menos,
durante seis meses permite
vencer a tuberculose!
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golo!
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YAAAY!

Vencemos os Germes da Tuberculose
gra as aos esfor os da nossa equipa! Só podemos
vencer a tuberculose trabalhando em conjunto! E não se
esque am: se tossirem durante mais de 3 semanas vão ao médico
pedir um teste de despistagem da tuberculose. Obrigado
amigos, vocês são a melhor equipa com quem
jamais joguei!
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Stop à Tuberculose
12 mensagens importantes da Equipa
Stop à Tuberculose

A tuberculose é uma doença
que ataca principalmente os
pulmões, causando tosse
persistente, mas também
pode atacar outras partes
do corpo.
A tuberculose é causada
por um bacilo e viaja pelo
ar. Qualquer pessoa pode
apanhar o bacilo e contrair
a doença.
Em todo o mundo há
pessoas doentes com a
tuberculose. Em toda a parte
há pessoas que precisam de
ajuda para lutar contra esta
terrível doença.
Arejar o local onde vive
reduzirá o risco de contrair
a tuberculose.

Comer alimentos saudáveis
ajuda as pessoas a
manterem-se fortes e a não
desenvolverem a tuberculose.
Todas as pessoas devem
tapar a boca com a mão ou
um lenço quando tossem,
para evitar a propagação de
bacilos de tuberculose.
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Stop à Tuberculose
12 mensagens importantes da Equipa
Stop à Tuberculose

Cuspir pode propagar
qualquer tipo de micróbio,
incluindo bacilos de
tuberculose. Não cuspa e
diga às outras pessoas para
não cuspirem.
Informar-se sobre o HIV/SIDA
e proteger-se contra a infecção
reduzirá o risco de desenvolver
tuberculose. A tuberculose é
um grande risco para as pessoas que vivem com o HIV/SIDA.
Os bacilos da tuberculose
podem tornar-se supermicróbios perigosos que não serão
destruídos com os comprimidos
antituberculosos correntes.
É importante que as pessoas
tuberculosas tomem todos os
seus medicamentos para evitar
supermicróbios.
Uma febre que não desaparece
pode significar que você tem
tuberculose, especialmente se
durante a noite transpirar.
Todas as pessoas devem
saber o que é a tuberculose.
Fique a conhecer o problema
e transmita o que sabe aos
seus amigos e familiares.
Não fume nem passe tempo
em locais com fumo. Se o
fizer, terá mais probabilidades
de apanhar a tuberculose.
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Está pronto a jogar com Luís Figo
e a Equipa Stop à Tuberculose?

1.
2.
3.

Como é que se propaga a tuberculose?

Onde eu vivo há pessoas com tuberculose?

4.

O que posso fazer para tornar a minha casa
mais segura contra a tuberculose?

5.

Há menos perigo de tuberculose se eu comer
bons alimentos?

6.
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Qual é a parte do corpo atacada pela tuberculose?

A tosse pode espalhar a tuberculose?

Responda às questões a seguir apresentadas.
Se tiver pelo menos 10 respostas certas, pode tornar-se membro
da Equipa da Parceria Stop à Tuberculose!

7.

Cuspir pode espalhar a tuberculose?

8.

Existe uma relação entre HIV/SIDA
e tuberculose?

9.

Porque razão é tão importante tomar todos os
medicamentos antituberculosos até ao fim do
tratamento, mesmo sentindo-se melhor?

10.
11.
12.

Como dizer que posso ter a tuberculose?

Como posso ajudar a deter a tuberculose?

Fumar causa tuberculose?
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PATROCINADORES:
Africa e Mediterraneo – Bologna, Italy
Bedeteca de Lisboa – Lisbon, Portugal
Cartoon Art Museum – San Francisco, USA
The Cartoon Museum – London, UK
Belgian Centre of Comic Strip Art – Brussels, Belgium
Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image – Angoulême, France
Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora – Amadora, Portugal
Festival International de la bande dessinèe – Angoulême, France
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies – Geneva, Switzerland
Kyoto International Manga Museum – Kyoto, Japan
Lilly MDR-TB Partnership – Geneva, Switzerland
SARCAJC – South Asian Research Centre for Advertisements, Journalism & Cartoons – Haryana, India
UNAIDS – Geneva, Switzerland
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