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Para saber mais, clique aqui: 
“Perguntas e Respostas sobre Pneumonia” 

:: Informação para sua qualidade de vida ::

Vacinas

Converse com o seu médico sobre o melhor esquema de vacinação para a proteção contra a pneumonia.

PREVENÇÃO!
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-

A pneumonia é causa 
comum de morte em 
maiores de 60 anos.  

Em adultos, a bactéria 
pneumococo é a causa 
mais comum de pneumonia 
adquirida na comunidade 
(PAC).  

mais comum de pneumonia 

-

O risco da doença é 10 
vezes maior em pessoas 
com mais de 80 anos, na 
comparação com aquelas 
que têm entre 50 e 59 anos.  que têm entre 50 e 59 anos.  

A transmissão do 
pneumococo se dá por 
meio de gotículas de saliva 
ou muco expelido quando 
as pessoas infectadas 
tossem ou espirram.  
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Muitas pessoas são 
portadoras do pneumococo 
sem apresentar sinais ou 
sintomas da doença. Mesmo 
assim, podem transmitir e 
infectar outras pessoas.   

sintomas da doença. Mesmo 

Pneumonia - Adultos também devem se proteger

A vacinação contra a doença pneumocócica (pneumonia e outras) é indicada para todo adulto 
com mais de 50 anos, e é especialmente recomendada para aqueles com 60 anos ou mais e 
também para crianças menores de 5 anos. Pessoas de qualquer idade, portadoras de doença 
crônica (como diabetes, problemas crônicos no pulmão ou coração, doenças decorrentes do 

comprometimento do sistema imunológico, entre outras), também precisam ser vacinadas.

 

Para a proteção de adultos é importante a 
aplicação sequencial de duas vacinas:

Percebeu agora a importância da vacinação?
-

Esse cuidado ajuda a proteger 
até aqueles que têm o sistema 
imunológico comprometido e 
os que não podem se vacinar.

Percebeu agora a importância da vacinação?Percebeu agora a importância da vacinação?

Quanto mais pessoas
vacinadas, menor será a 

circulação do pneumococo na 
comunidade, e menos pessoas 

adoecerão.

Quem se vacina, além de se 
proteger, previne a transmis-

são do pneumococo a pessoas 
não vacinadas.
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Para a proteção de adultos é importante a 

Alguns fatos que 
você deve saber

Vacina polissacarídica com 23 
sorotipos de pneumococos 
(PPV23): oferece boa cobertura 
contra os principais tipos.

Vacina conjugada 13-valente 
(PCV13): confere uma proteção 
mais robusta contra 13 sorotipos, 
e também mais duradoura. 

Conheça os calendários de vacinação do Homem, da Mulher e do Idoso
da Sociedade Brasileira de Imunizações em: http://www.sbim.org.br/vacinacao


