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O que é Pneumonia?
O que é pneumonia?
A pneumonia é uma inflamação e
infecção de um dos pulmões, ou de
ambos. É causada por uma infecção
bacteriana, virótica ou fúngica, a qual
provoca
grave
inflamação.
Essa
inflamação pode fazer com que a
respiração se torne difícil e, às vezes,
dolorosa. Pneumonia por aspiração é
um tipo de pneumonia que pode ocorrer
quando um corpo estranho entra nos
pulmões com a ingestão de alimentos
ou líquidos.
A gravidade da sua pneumonia depende
de vários fatores. Entre eles estão o seu
estado geral de saúde, o tipo e grau de
evolução da pneumonia, e a existência
ou não de outros problemas médicos. A
probabilidade de você desenvolver
complicações da pneumonia será maior
se o seu histórico incluir insuficiência
cardíaca, outras doenças do pulmão,
como enfisema, ou se sua idade for
mais avançada.
Dependendo de outras condições de
saúde, a pneumonia pode levar de
várias semanas até meses para
resolver-se completamente. A meta da
equipe do hospital é iniciar o tratamento
da sua doença de forma que você possa
retornar ao conforto do seu lar com
segurança para concluir a sua
recuperação.

Quais são os sintomas da
pneumonia?
A pneumonia pode apresentar um ou
mais dos seguintes sintomas:
• Falta de ar
• Febre e suor
• Tosse
• Chiado no peito
• Calafrios
• Dor no peito
• Maior produção de muco

•
•

Perda de apetite
Fraqueza generalizada

Como é diagnosticada a
pneumonia?
O seu médico poderá suspeitar de
pneumonia tomando como base o seu
histórico médico e um exame físico. É
possível que seu médico também
solicite:
•

Uma radiografia do pulmão para
confirmar
o
diagnóstico
de
pneumonia e determinar a gravidade
da infecção;

•

Exames de sangue para verificar a
presença de bactérias, vírus ou
outros organismos no seu corpo que
possam estar causando a infecção.

•

Amostra de escarro para ajudar a
identificar o organismo que está
causando a infecção.

Uma vez que o organismo tiver sido
identificado, o seu médico poderá,
então, concentrar-se no tratamento
necessário.

Como é tratada a pneumonia?
Existem diversos tratamentos para a
pneumonia. O seu médico planejará o
seu tratamento dependendo do tipo de
pneumonia que você tiver e dos
sintomas que estiver sentindo. Repouso
e
líquidos
normalmente
são
recomendados. É possível que lhe
coloquem, durante pouco tempo, um
cateter intravenoso para administração
de líquidos adicionais. Pode ser que
você também seja submetido(a) a
oxigenoterapia para ajudá-lo(a) a
respirar com maior facilidade.
Se sua pneumonia for causada por uma
infecção bacteriana, é provável que lhe
dêem antibióticos para começar a tomar
enquanto estiver no hospital e continuar
tomando ao voltar para casa. É

importante tomar esse medicamento até
terminar, mesmo que você comece a se
sentir melhor. A pneumonia poderá
voltar se você não terminar de tomar o
medicamento receitado conforme as
orientações recebidas.
Se sua pneumonia for causada por um
vírus, antibióticos não farão efeito. As
infecções viróticas geralmente se
resolvem sozinhas, com medicamentos
de suporte receitados para aliviar os
sintomas. Esses medicamentos poderão
incluir remédios contra tosse e febre,
descongestionantes e/ou – às vezes –
Inaladores, estes dependendo da
gravidade.

O que posso fazer para ajudar a
minha recuperação?
Algumas das atividades altamente
recomendáveis que o(a) ajudarão a
recuperar-se enquanto estiver no
hospital são:
•
•

•

Participar dos seus cuidados diários;
Levantar-se com freqüência durante
o dia, pois isso ajudará a soltar a
congestão dos seus pulmões;
Consumir as refeições nutritivas
fornecidas.

Como posso prevenir a
pneumonia?
Os organismos que causam a
pneumonia podem ser contagiosos e
são transmitidos através da tosse e do
espirro. Se você tiver pneumonia,
procure não transmiti-la a outras
pessoas. Não visite pessoas idosas,
bebês, nem outras pessoas que estejam
doentes para evitar que a infecção lhes
seja transmitida. Bons hábitos de
higiene incluem os seguintes:
•

•
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Quando tossir ou espirrar, use
lenços de papel para cobrir a boca a
fim de evitar que a infecção se
transmita pelo ar; e descarte os
lenços de papel no lixo;
Lave as mãos com freqüência a fim
de evitar que a infecção se

transmita, especialmente depois de
tossir ou espirrar.
A vacina contra pneumonia é uma
medida importante a ser tomada para
você evitar uma recaída da pneumonia
bacteriana ou pneumocócica. Segundo
os Centros de Controle e Prevenção de
Doenças – CDCs (Centers for Disease
Control and Prevention), a pneumonia
pneumocócica é responsável por 25 % a
35 % de todos os casos de internação
por pneumonia, resultando em 7.000 a
13.000 mortes por ano nos Estados
Unidos. Eis alguns fatos sobre a vacina
contra pneumonia:
•

A vacina é segura;

•

A revacinação depende da idade e
estado de saúde da pessoa.
Consulte o seu médico a respeito da
vacinação e revacinação;

•

A vacina pneumocócica é eficaz para
prevenir a pneumonia causada por
infecções bacterianas em adultos e
em crianças com pelo menos 2 anos
de idade;

•

A vacinação é recomendável para
pessoas com 65 anos de idade ou
mais;

•

Pessoas
que
receberam
sua
primeira vacina pneumocócica antes
dos 65 anos de idade poderão ser
revacinadas ao alcançar essa idade
(65), contanto que 5 anos tenham
transcorrido desde sua última dose.

•

Durante a estação da gripe, a vacina
contra
gripe
também
é
recomendável, pois a pneumonia
occorre, freqüentemente, como uma
complicação da gripe.
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