
 

 

 

 

POLIOMIELITE 

A poliomielite é uma doença infectocontagiosa viral aguda, caracterizada por um 

quadro de paralisia flácida, de início súbito. Acomete em geral os membros inferiores, 

ocasionando flacidez muscular. No Brasil, não há circulação de poliovírus selvagem 

desde 1990. 

A transmissão se dá por contato direto pessoa a pessoa, pela via fecal-oral, por 

objetos, alimentos e água contaminados com fezes de doentes ou portadores, ou pela 

via oral-oral, através de gotículas de secreções da orofaringe (ao falar, tossir ou 

espirrar). A carência de saneamento, as más condições habitacionais e a higiene 

pessoal precária constituem fatores que favorecem a transmissão do poliovírus. 

Sinais e sintomas 
Os sinais e sintomas variam conforme as formas clínicas, desde ausência de sintomas, 

até as manifestações neurológicas graves. 

Na forma paralítica ocorre: 

-Instalação súbita de deficiência motora flácida, febre e mialgia; 

-acometimento de membros inferiores de forma assimétrica; 

-diminuição ou abolição de reflexos profundos; 

-sensibilidade conservada; e 

-persistência de paralisia residual (sequela) após 60 dias do início da doença. 

 

 

Tratamento: Não há tratamento específico. Todas as vítimas de contágio devem ser 

hospitalizadas, realizando tratamento de suporte. 

Prevenção: A vacinação é a única forma de prevenção da Poliomielite. 

Indicações da vacina contra a poliomielite 

A vacinação de rotina é recomendada a partir dos dois meses de idade. Situações 

epidemiológicas especiais podem indicar a vacinação a partir do nascimento da criança. 

Em campanhas maciças, a vacina é administrada nas crianças com menos de cinco anos 

de idade, independente do estado vacinal prévio. 
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Doses necessárias 

Esquema de vacinação de rotina: três doses a partir dos dois meses de idade, 

obedecendo a um intervalo de 60 dias entre as vacinações, ou seja, ela é dada aos dois, 

quatro e seis meses de idade do bebê. Um primeiro reforço deve ser aplicado entre os 15 

e os 18 meses e depois aos quatro anos de idade. Além disso, ela pode ser tomada 

anualmente nas campanhas de vacinação até os quatro anos de idade. Adultos que não 

tenham recebido a vacina na infância podem ser vacinados. Pessoas viajando para áreas 

do mundo onde existe poliomielite devem considerar a vacinação. Confira o esquema 

de proteção no Calendário Nacional de Vacinação. 

Viajantes 

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) orienta a vacinação dos viajantes que se 

deslocarem para países com baixa cobertura vacinal contra poliomielite e áreas com 

pessoas não vacinadas. A recomendação busca evitar o risco de reintrodução da Pólio 

no Brasil, que desde 1990 não registra casos da doença. 

Os países considerados de risco e endêmicos são: Afeganistão, Nigéria, Paquistão, 

Camarões, República Centro-Africana, Chade, Guiné Equatorial, Etiópia, Guiné, 

Iraque, Quênia, República Democrática Popular do Laos, Libéria, Madagascar, 

Myanmar, Níger, Serra Leoa, Somália, Sudão do Sul, Ucrânia, Síria e República 

Democrática do Congo. Os países são atualizados constantemente, pois podem haver 

alterações destes, para os quais recomenda-se a vacinação: Países endêmicos; Países 

de risco; e Países com focos. 

No Brasil, o esquema vacinal do Calendário Nacional de Vacinação é composto por 

três doses da vacina inativada (VIP), aos dois, quatro e seis meses de idade, e dois 

reforços com vacina oral (VOP) aos 15 meses e aos 4 anos de idade. 

 

Referência: 

http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/poliomielite 

 

http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/vacinacao/calendario-nacional-de-vacinacao
http://polioeradication.org/where-we-work/polio-endemic-countries/
http://polioeradication.org/where-we-work/key-at-risk-countries/
http://polioeradication.org/where-we-work/key-at-risk-countries/
http://polioeradication.org/where-we-work/polio-outbreak-countries/
http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/poliomielite

