
Encontre respostas para as perguntas frequentes 
sobre Doença Pneumocócica e vacinação. Por 
favor, fale com o seu médico para aconselhamento 
específico sobre as suas necessidades de vacinação.

Perguntas mais frequentes
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A Pneumonia é uma infeção pulmonar. Os nossos pulmões têm pequenos sacos (os médicos 
referem-se a eles como alvéolos) que normalmente se enchem de ar quando respiramos, mas se 
estivermos com pneumonia esses sacos são preenchidos com líquido ou pus. Isso pode causar 
dificuldades respiratórias. A pneumonia pode ser causada por diferentes vírus ou bactérias. A 
causa mais comum de pneumonia bacteriana é o Streptococcus pneumoniae.  Além da pneumonia, a 
doença pneumocócica pode causar meningite e sépsis.

P1: O que é a Pneumonia?
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 A Doença Pneumocócica causada pela bactéria Streptococcus pneumoniae pode transmitir-se de 
pessoa para pessoa através do ar, ao tossir ou espirrar. No entanto, nem todos os que estiverem 
expostos irão ficar doentes.

P2: A Doença Pneumocócica é contagiosa?
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 A Doença Pneumocócica é transmitida por gotículas de fluído, que andam pelo ar contendo as 
bactérias da pneumonia e que passam através do contato direto de pessoa para pessoa. Infeções 
com bactérias pneumocócicas geralmente espalham-se dentro de casas e em ambientes com maior 
aglomeração de pessoas.

P3: Como posso apanhar Doença Pneumocócica

R: ⁶ ⁷
⁸

⁸ 

⁹ 

 Existem dois tipos de vacinas disponíveis para prevenir doenças por bactérias pneumocócicas.  
As vacinas protegem contra muitos, mas não todos os tipos de bactérias pneumocócicas  (há mais 
de 100). Além disso, a proteção das vacinas não é de 100%. Dependendo da sua idade e/ou 
condição de saúde pode ser-lhe indicado uma ou duas vacinas em esquemas diferentes de 
vacinação. Fale com seu médico ou farmacêutico para obter informações.

P4: Como me posso proteger da Doença Pneumocócica?
,
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 Ficar constipado, com gripe ou pneumonia geralmente está associado ao clima de inverno. 
Embora não haja uma época de pneumonia, ela tende a ocorrer com mais frequência nos meses de 
inverno. No entanto, é importante saber que se pode tomar a vacina pneumocócica em qualquer 
época do ano.

P6: A Doença Pneumocócica é uma doença de inverno?
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A maioria das pessoas que toma qualquer uma das vacinas pneumocócicas disponíveis não tem 
nenhum problema grave. No entanto, há sempre uma possibilidade de efeitos secundários. Estes 
são geralmente leves e desaparecem naturalmente dentro de alguns dias. Efeitos leves podem 
incluir vermelhidão, inchaço ou dor no braço onde a vacina foi administrada.

P5: Quais os efeitos secundários da vacina pneumocócica?
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