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mais e
melhor!

Para viver

:: Informação para sua qualidade de vida ::

Por que proteger é melhor que remediar?  

Fonte: Dra. Isabella Ballalai 
(CRM-RJ: 52.48039-5)
Diretora-Médica da Rede Vaccini

Para saber mais acesse:
http://vaccini.com.br/fique-por-dentro/perguntas-e-respostas/
14-doenca-pneumococica

Para mais informações, consulte o seu médico.

Cuide-se bem!

Gripe e pneumonia
POR QUE E COMO PREVENIR

O outono traz temperaturas mais amenas, avisa que a estação da 
gripe e de maior incidência de pneumonia está se aproximando e 

que é hora de pensar na vacinação. Sabe por quê? 
Porque ela é a forma mais eficaz de prevenção.

Neste “Saúde em Dia” vamos focar 
na vacinação de quem tem 60 anos ou mais. 

VACINAÇÃO SÊ
N
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Então, ajude a divulgar essas informações, 
pois elas podem salvar vidas.

VOCÊ AINDA 
NÃO É SÊNIOR? 

50% - Reduzir pela 
metade o número de 
mortes causadas pela 
gripe na população 
idosa.

19% - Reduzir o risco 
de hospitalização de 
doentes cardíacos como 
consequência da gripe.

23% - Reduzir os riscos 
de doença vascular 
cerebral em decorrên-
cia da gripe.

A VACINAÇÃO POSSIBILITA

PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES DA GRIPE 
EM MAIORES DE 60 ANOS

• Pneumonia bacteriana
• Pneumonia viral primária (pelo vírus influenza) 

AS PNEUMONIAS estão entre as principais causas de internação 
hospitalar em todo o mundo:
• NO BRASIL, representam a 4ª causa de hospitalização de seniores e produzem 
elevado índice de morte. 
• NOS EUA, provocam aproximadamente 60 mil mortes a cada ano.

• Agravamento de doenças crônicas pré-existentes 

SAIBA PORQUÊ

Menor capacidade de defesa 
do organismo devido a idade.

A infecção pelo vírus da gripe 
predispõe à infecção bacteri-

ana secundária (pneumonia bacte-
riana).

Doenças crônicas fragilizam 
ainda mais o sistema de defesa 

do organismo: diabetes, hiperten-
são, insuficiência cardíaca, asma, 
desnutrição, insuficiência renal, 
doença pulmonar ou hepática 
(fígado), câncer, doença neurológica 
e psiquiátrica, entre outras con-
dições como, por exemplo, o al-
coolismo.

Presença de maior quanti-
dade de bactérias na boca.

Aspiração frequente para os 
pulmões de secreção da 

boca e garganta.

Hospitalizações repetidas.

Moradia em instituições de 
cuidados ao idoso.

Má postura corporal, o que 
dificulta a higiene respiratória 

natural e reduz a força dos múscu-
los que ajudam na tosse. 

Mudanças na estrutura dos 
pulmões. 
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A VACINAÇÃO POSSIBILITA

PRINCIPAIS MEDIDAS NA PREVENÇÃO 

DA PNEUMONIA

VACINAÇÃO E INSUFICIÊNCIA 

CARDÍACA (IC)

• Vacina contra o influenza: Indicada anualmente para prevenir da gripe. 

• Vacina contra o pneumococo: O pneumococo é a bactéria que mais causa 
pneumonia em idosos: 

• Vacina pneumocócica conjugada 13 valente - Indicada a partir dos 60 
anos, em 1 dose, seguida de mais 1 dose da vacina pneumocócica 23 va-
lente seis a 12 meses após. Outra dose da vacina 23 valente deve ser apli-
cada cinco anos após a primeira. Acesse aqui o Calendário SBIm do Idoso.  
http://sbim.org.br/images/calendarios/calend-sbim-idoso-2016-17.pdf

• Cuidados gerais: Boa higiene oral, posicionamento correto no leito quando 
acamado (especialmente durante as refeições), manutenção de bom estado 
nutricional, controle adequado das doenças crônicas, realização de fisiotera-
pia motora e respiratória (nos casos indicados).

Estudos apontam que a vacinação contra o influenza e o pneumococo 
contribuiu para reduzir as taxas de mortalidade hospitalar por IC.

A vacinação  previne a descompensação da IC por infecções res-
piratórias e também possibilita reduzir a ocorrência de: complicações 

decorrentes dos problemas no coração; acidente vascular cerebral; inter-
nações e os custos envolvidos.
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INFECÇÃO RESPIRATÓRIA E DPOC

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) deve se tornar a terceira 
causa de morte em todo o mundo, até 2020. Nos Estados Unidos, a 

gripe é responsável por mais de 35% de todas as descompensações da 
DPOC. 

Por essa razão, são diretrizes no país a vacinação anual contra influenza 
de todos os portadores de DPOC;  a vacinação contra pneumococo 

de todos os pacientes a partir de 65 anos, e daqueles de qualquer idade que 
apresentem outra doença crônica.

Estudos mostram que a vacinação contra o vírus influenza e contra o 
pneumococo reduz em 63% o risco de hospitalização por pneumonia 

e em 81% o risco de óbito, na comparação com idosos que não receberam 
nenhuma das duas vacinas. 
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A vacinação contra influenza (gripe) e contra a pneumonia 
pneumocócica é uma medida que impacta diretamente a saúde

 e a qualidade de vida. 

Converse com o seu médico sobre esse cuidado!


