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Vacina Pneumocócica Conjugada 13-valente aprovada pela União Europeia

União Europeia reforça combate à
Pneumonia no Adulto
A União Europeia aprovou a extensão da indicação da Vacina Pneumocócica Conjugada
13 – valente (VPC13) para a prevenção da Pneumonia causada pelos 13 serotipos
incluídos na vacina, em adultos a partir dos 18 anos. Um avanço significativo no
combate à Pneumonia e um importante reforço da qualidade da Saúde Pública no
nosso país. Parcialmente prevenível através de vacinação, a Pneumonia é uma das
doenças que mais mata em Portugal. Segundo a Direção Geral da Saúde, só nos
hospitais públicos, morrem em média 23 pessoas por dia, com Pneumonia.
A decisão da União Europeia baseou-se nos resultados do estudo CAPiTA, ensaio que
demonstrou a eficácia da VPC13 na prevenção da Pneumonia Adquirida na Comunidade
(PAC) e da Doença Invasiva Pneumocócica (DIP) causadas pelos serotipos de
Streptococcus pneumoniae incluídos naquela vacina, em adultos com idade igual ou
superior a 65 anos.
«A extensão da indicação da vacina pneumocócica na União Europeia é uma excelente
notícia e os seus resultados serão certamente visíveis a curto prazo», explica Carlos
Robalo Cordeiro, presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. «A vacinação
pneumocócica é a melhor forma de prevenção da Pneumonia e o seu aconselhamento por
parte da União Europeia revelar-se-á fundamental na redução do número de casos»,
acrescenta.
A infeção por Streptococcus pneumoniae (pneumococo) é uma causa comum de
morbilidade e mortalidade em todo o mundo. A idade é, por si só, um fator de risco. As
crianças e os adultos a partir dos 50 anos são os mais afetados, bem como grupos de
risco, como é o caso de pessoas que acumulam problemas de saúde como diabetes,
doença hepática crónica, sistema imunológico frágil (ex: pessoas infetadas com VIH,
transplantados ou em processo de quimioterapia). Pessoas com doenças pulmonares
crónicas como asma ou enfisema, também têm maior risco de contrair pneumonia, bem
como pessoas com dificuldade em tossir e deglutir, pessoas que usam ou usaram
sedativos e pessoas com mobilidade limitada ou acamadas.
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Sobre a Pneumonia


A pneumonia é uma infeção do pulmão que afeta sobretudo os alvéolos. Trata-se de uma
doença com consequências graves para o doente, e elevados custos para a sociedade.



Pode afetar doentes de todas as idades, em especial os mais jovens e os mais idosos. São
várias as formas de pneumonia, sendo a mais frequente a adquirida na comunidade.



O S. pneumoniae é a principal causa de pneumonia em todo o mundo, estimando-se que
seja responsável por cerca de 30-50% dos casos de pneumonia adquirida na comunidade
com necessidade de hospitalização.



Sabemos que o pneumococo é o responsável por, aproximadamente, 3 milhões de mortes
por ano em todo o mundo, sendo, por isso, uma das principais causas de morte
preveníveis através de vacinação.

Para mais informações, por favor contactar:
Rita Jordão | Telm.: 91 252 20 70 | ritajordao@multicom.co.pt | Sofia Paredes | Telm.: 91 439 21 27 | sofiaparedes@multicom.co.pt

