
Pneumonia e
Tuberculose
                                  O QUE É PNEUMONIA?

• Pneumonia é a infecção que ocorre nos pulmões, após a 

entrada de bactérias, vírus ou outros patógenos no sistema 

respiratório. 

• A Pneumonia pode ocorrer em qualquer idade, porém os 

maiores riscos de internações, complicações e morte são nas 

crianças e idosos. 

• Por isso é recomendado a vacinação contra o vírus influenza 

(gripe) e contra a bactéria pneumococo. 

A vacina contra o 

vírus influenza (gripe) 

e contra a bactéria 

pneumococo podem 

diminuir as chances 

do aparecimento das 

doenças, nas formas 

mais graves, causadas 

por estes germes



QUAL É O TRATAMENTO DA PNEUMONIA?

Basicamente o tratamento é feito com antibióticos. Após a consulta com um 

médico ele poderá dizer se o seu tratamento será em casa ou deverá ser feito em 

hospital. Quanto mais cedo o diagnóstico for feito e o tratamento iniciado, o 

resultado é melhor e as complicações menores. 

É POSSÍVEL PREVENIR A PNEUMONIA?

 • Vacinação é eficaz para prevenir certos tipos de pneumonias bacterianas e virais 

em crianças e adultos. 

• A vacina contra a gripe é feita todos os anos, por isso existe a campanha 

para crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. 

• A vacina contra o pneumococo é feita a cada 5 ou 10 anos.

• Procure um pneumologista para  receber a orientação mais adequada para o 

seu caso. 

Tosse há mais de 3 
semanas?!
Emagrecimento, 
suadeira?
Pode ser tuberculose.

Procure um médico se 
você estiver sentindo 
os sintomas acima ou
estiver tendo 
“pneumonias que
não saram"

QUE É TUBERCULOSE?
É uma doença contagiosa causada por uma bactéria específica 
que pode afetar os pulmões, rins, olhos e outros orgãos. 

QUAIS SÃO OS SINTOMAS?
Tosse seca ou com catarro, febre baixa, cansaço excessivo, 
perda de peso sem causa aparente. 
A tosse, às vezes, pode até aparecer com sangue. 

QUAL A IMPORTÂNCIA DA TUBERCULOSE?
A tuberculose é uma doença que afeta 70 mil brasileiros todos 
os anos e infelizmente ainda pode matar.

MAS, A TUBERCULOSE TEM CURA!!! 

Por isso quanto antes se fizer o diagnóstico maior a chance de 
tratamento sem sequelas!!!! 
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