Vacinação do
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Imunizar adultos é um desaﬁo mundial, já que
geralmente os adultos não pensam em vacina
como um assunto universal.
Muitos acreditam que vacina é "coisa de criança"
e acabam deixando de se proteger contra
algumas doenças muito frequentes.
Exceto quando são noticiadas mortes
relacionadas a enfermidades imunopreveníveis,
muitas vacinas ﬁcam aguardando a decisão do
adulto de tomar ou não.
Pensando nisso, escrevemos este e-book para
lembrar a todos (médicos e pacientes) o quanto é
importante lembrar da vacinação do adulto
como forma de promover a saúde de todos,
tanto do vacinado quanto da comunidade.
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POR QUE EU DEVO

?

ME VACINAR?

?

??
?

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a
vacinação o segundo maior avanço da
humanidade em termos de saúde, atrás apenas
do saneamento básico.
Você sabia que quando vacinamos uma pessoa
ajudamos a proteger outras? Trata-se do efeito
conhecido como “proteção de rebanho”, ou seja, a
pessoa vacinada não transmitirá a doença para
outros que não estão imunizados.
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Além de eﬁcazes e seguras, as vacinas nos
protegem contra diversas doenças.
Mas, para algumas doenças a proteção tem prazo de validade, e
mesmo aqueles que já manifestaram a doença precisam ser vacinados.
Muitos adultos ignoram que são várias as vacinas tomadas na infância
que precisam de reforços na vida adulta, e além disso, atualmente
existem vacinas recomendadas especiﬁcamente para adultos.
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VACINAS E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS
Com a chegada do outono-inverno, o risco de contaminação por doenças que
comprometem o sistema respiratório aumenta, por isso é tão importante se
prevenir. Três dessas doenças são a Gripe, a Coqueluche e a Pneumonia.
Os sintomas são parecidos, e para as três existem vacinas.
A GRIPE é uma doença aguda,
muito comum, que afeta o sistema respiratório.
Vale ressaltar que a gripe é diferente do
resfriado, que é ainda mais comum e se
apresenta de uma forma mais branda.
A doença costuma iniciar abruptamente e
causar febre alta, fraqueza, mal estar
e dores de cabeça e no corpo.
Na maioria dos casos é tratada
com repouso, hidratação e alguns
medicamentos sintomáticos.
Não existe, na maioria das vezes,
a indicação de um tratamento especíﬁco.
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A PNEUMONIA, diferente da gripe, é uma
infecção que afeta os pulmões.
Os sintomas são parecidos com os da gripe,
porém um pouco mais graves.
Além da febre, fraqueza e dores de cabeça e
no corpo, a pneumonia pode causar
alterações na pressão arterial, falta de ar,
mal-estar generalizado e secreção em vias
aéreas e, assim como a gripe, pode causar
descompensação de doenças de base como
diabetes, asma e cardiopatias.
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A COQUELUCHE, doença que estava em declínio, tem ressurgido em nosso meio,
pois os adultos esquecem da necessidade dos reforços da vacina.
Ela causa uma tosse característica e pode levar a falta de ar, podendo causar
ainda pneumonia, convulsões, comprometimento do sistema nervoso e morte.
Em adultos, pode parecer um resfriado, sem muitos sintomas.
É transmitida de uma pessoa para a outra
por gotículas de saliva ao falar, tossir ou espirrar.
A maior parte das ocorrências e todos os casos fatais
são em crianças ainda não vacinadas ou idosos.
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No Brasil, a gripe e a pneumonia causam milhares
de mortes todos os anos. A pneumonia é a 2ª
doença respiratória mais comum, e em idosos a
vacinação reduz cerca 50% a mortalidade por
doenças respiratórias em comparação
aos não vacinados.
A vacinação previne a ocorrência da doença, ou
faz com que os quadros sejam mais leves. O
período ideal para se tomar a vacina é no outono,
já que no inverno o risco de contaminação é maior.
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A vacinação combinada contra gripe e pneumonia é
extremamente importante e deve ser sempre
indicada não só para pacientes idosos, mas também
para todos aqueles portadores de
doenças crônicas em qualquer idade.
Para a gripe, a vacina é indicada, anualmente,
a partir de 6 meses de idade.
Já para a pneumonia, existem vacinas diferentes e
indicações de acordo com a faixa etária e com a
presença de comorbidades.
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A vacinação contra pneumonia pode reduzir em até
45% o número de hospitalizações e em até 75% a
mortalidade pela doença.
Em relação à gripe, a vacinação anual não apenas
diminui o risco da infecção pelo vírus,
como também reduz a gravidade
da doença naqueles que são infectados.
Algumas doenças, como a Coqueluche, não conferem
imunidade duradoura. Assim, mesmo algumas
pessoas que já tiveram a doença devem se vacinar.
É importante lembrar que além das doses iniciais,
muitas vacinas requerem reforços em intervalos
predeterminados, de modo a garantir sua eﬁcácia
a longo prazo.
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Com os avanços na medicina e na atenção à saúde,
observamos um aumento na expectativa de vida.
Mas não adianta viver mais sem qualidade de vida.
Nesse sentido, todas as ações de promoção da saúde e
prevenção de doenças são importantes. E a vacinação
é medida fundamental, pois ajuda a evitar doenças
sérias e/ou agravamento de doenças
crônicas de base.
Por isso, independentemente da idade,
todos devem estar com a vacinação em dia.
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Além das vacinas contra gripe, pneumonia e coqueluche,
outras vacinas também fazem parte do calendário do
adulto/idoso e são igualmente importantes quando se
trata de promoção da saúde e prevenção de doenças.
Todos devem estar com suas cadernetas de vacinação
em dia e a cada consulta médica devem aproveitar
para conversar com seu médico sobre novas
indicações de vacinação.
O LPC oferece o serviço de orientação vacinal
além de também oferecer atendimento domiciliar e
empresarial e está a disposição para tirar suas dúvidas
a qualquer momento.
Para maiores informações consulte o nosso site
ou entre em contato conosco!
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JÁ BAIXOU
NOSSO APLICATIVO?

CONHEÇA O LPC
Em outubro de 1974, o Laboratório de Patologia Clínica
abria suas portas em Salvador. Desde o seu início, o LPC
buscou acompanhar a evolução tecnológica e as
necessidades do mercado, tornando-se referência na
Bahia em qualidade laboratorial pela utilização de
técnicas modernas, pioneirismo na implantação de novos
exames e sistemas de qualidade internos e externos e
formação de uma equipe multidisciplinar nas áreas de
saúde e administração.
Buscando sempre oferecer excelência em atendimento, o
LPC é especializado em exames laboratoriais e vacinas,
sendo o primeiro laboratório em Salvador a possuir uma
equipe formada com médicos e enfermeiras para ajudar e
acompanhar os pacientes a qualquer momento. Temos o
compromisso de apresentar um trabalho com ética,
eﬁcácia e de forma inovadora, focando em um modelo de
gestão humanista, acompanhando a evolução
tecnológica e as mudanças do perﬁl mercadológico da
área de saúde.
laboratoriolpc.com.br
relacionamento@laboratoriolpc.com.br
(71) 2203-9955

(71) 98164-8410
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