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INTRODUÇÃO 

As Doenças Infecto-contagiosas sofrem uma grande al- 
ternancia em suas manifestações. Essa variabilidade esta intima- 
mente relacionada as condiçoes sõcio-econômicas, culturais e am- 
bientais. Em assim sendo, um dos obstáculos com que se depara o

A Mëdico, ê a ausencia de dados proprios de nosso meio, que este- 
jam relacionados com as entidades nosolõgicas especificas löcais 
ou das que aqui também incidem. 

Uma das preocupaçoes atuais da classe Bio-médiça, e
A mesmo Paramëdicas, ë o estabelecimento de parametros que possibi 

litem um melhor conhecimento de nossa realidade. Ideal seria ter 
mos dados, referências, que traduzissem, com fidelidade, as nos- 
sas prõprias condições. Esta falta de tísiicas Regionais, ou 
mesmo locais, tem sido um inconveniente para os proprios Õrgãos 

tri u› H* SD 

de saude publica. 
Com o objetivo de colaborarmos com uma parcela para o 

esclarecimento desses dados desconhecidos escolhemos a POLIOMIE9 

LITE, que faz, em nosso meio, as suas vítimas, e nos dã o dissa- 
bor de encontrarmos individuos marginalizados pela sociedade e, 
nao raro, pela prõpria familia, em virtude das sequelas a que fg 
ram subjugados. Transformam-se em uma carga a mais, um déficit ,__"`____”__` 
que se soma, e que poderiaÊ“perfeitamente, ser evitadqw, 

A fim de possibilitar_um_conhecimentpwmelhor_dahpolio- 
. . . -f - 1' . mielite em_nosso meio, em seus aspectos clinicos especificos e e ___ _,i, _ \,,, _ i ¬ _ 

pidemiologicos, resolvemos fazer uma revisão dos casos interna- 
dos no Hospital Nereu Ramos, motivo do presente trabalho.



I - POLIOMIELITE 

A Poliomielite 
ta uma sërie de formas 
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infecçao viral aguda que apresen- 
icas, desde a doença praticamente iní 

parente, até a paralisia rapidamente progressiva e morta1(6). 

Izl - Etiologia 

O agente etiolõgico ë um virus (enterovirus) pertencen 
te ao grupo dos Picornavirus (pico = pequeno + RNA). Hã três ti- 
pos antigenicamente diferenciãveis; I, II,e III. O sorotipo I ë 

o mais virulento. É importante salientar que a infecção por um 
tipo não protege, não imuniza, contra a invasão por outro tipo 
diferente(5). 

I.2 - Epidemiologia 

O homem ë o único reservatõrio de Poliovirus e a conta 
minaçao ë por via oral, dai se falar em ciclo bucofaringofecal.

A Hã uma predominancia em bem nutridos pois a promiscuidade, o a- 
glomerante, facilita a imunizaçao(2). í_.--_._--- 

A Poliomielite nos paises de nivel sõcio-econômico ele 
vado, constitui-se em doença do passado, em virtude de campanhas 
de vacinação bem conduzidas. Jã em paises sub-desenvolvidos con- 
tinua a existir. Nos paises bem desenvolvidos indide geralmente 
em crianças maiores e adultos jovens. (na Tchecoslovãquia nao e- 

xiste Poliomielite). Em 1968 os europeus enfrentaram um surto e- 
A A pidemico na Polonia (495 casos) por virus tipo III jã que a vaci 

na sõ continha virus I e II. Na África, Ásia (exceto Israel e Ja 
pão), America do Sul e Central houve um grande aumento de Polio- 
mie1ite(6). 

A contagiosidade da doença ë no periodo de incubaçao'e 
na primeira semana da fase aguda. O contãgio pode ser direto, a- 
través de contatos pessoais, como também nos locais onde ha fal- Z 
ta de higiene e saneamento são constantes, a transmissão se da 
diretamente pela deposição dos Virus nas_§ezes, nos esgotos, na 
ãgua, onde persistem por longo tempo.
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I.3 - Patogenia 

A contaminação com o Virus da P lio dã-se geralmente L/O 
f/¬ por vialãfigestiva./9 virus se multiplica inicialmente no -wpcosa 

dakgmofaringe e do Úntestino. As Êmigdalas ®alatinas e asfälacas 
de Payer do(}leo são invadidas precocemente onde o Virus se re- 
produz intensamente. Dessas ãreas eles se propagam aos Nõdulos 
linfãticos cervicais e mesentëricos profundos, onde sua concen - 

tração, entretanto, ë menor. Caem em seguida na circulação em nÊ 
mero limitado de oportunidade. Na maioria dos casos a infecção 
não progride além do estãdio linfãtico, razão porque, geralmente 
~ 4 ~ nao se evidenciam sinais e sintomas clinicos (sao as formas ina- 

parentes da doença em 90 a 98%* dos casos). 
O tempo de proliferação do virus no intestino ë lon- 

go, eliminando-se pelas fezes em geral durante um mês e meio; Na 
faringe ë raramente encontrado apõs a la. semana de infecção. U- 
ma viremia de curta duração ë seguida pelo aparecimento de Anti- 

1' z . 1' f corpos especificos para neutralizar os virus. Nao pode o virus 
proliferar e se tornar invasivo antes que sejam formados sufici- 
entes anticorpos, neste caso teremos as diferentes formas Clini- 
cas de Poliomielite. O mecanismo de invasao do SNC ë ainda con- 
trovertido: discute-se se o virus invade o SNC diretamente a par 
tir do sangue ou através das fibras nervosas dos ganglios perífš 
ricos. O fato mais importante ë que a viremia representa a fase 
fundamental para que os virus se instalem no SNC. 

O encontro de Poliovirus em nervos perifericos durante 
a infecçao e a demonstraçao de que também se disseminam ao longo 
das fibras nervosas evidenciam a possibilidade deste mecanismo 
de progressao. Assim a Poliomielite Bulbar que se instala apõs 
Tonsilectomia pode ser devido ao acesso do virus atraves dos fi- 
lamentos dos Nervos Craneanos(2'5°6). 

1.4 - Patologia 

O virus da Polio ë neurotrõpico, mas não exclusivamen- 
te. O dano neurolõgico ë devido ã multiplicaçao dos vírus na cê- 
lula nervosa. 

As alterações mais importantes se encontram na medula
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que mostra geande congestao vascular, especialmente no corno an- 
. 1 ter1or( ). 

1.5 - Formas clinicas 

As formas clínicas são relatadas de acordo com a propa 
gação do virus, e a seguir as descreveremos de acordo com a sua

A frequencia: 

a. Forma Inaparente // 

b. Forma Abortiva'/ 
c. Forma Paralitica// 
d. Forma Bulbar// 
e. Forma Encefãlica ou/Fncefalitica 

A formalínaparente (90 a 95%) apresenta poucos sinais 
e sintomas, com febricula, ligeiro mal estar, algias difusas e 
pouco intensas. No entanto essas infecçoes produzem anticorpos i

< Hà 0-» C1 O munizando o indi 
A forma ortiva (4 a 8%) caracteriza-se por grande pg 

limorfismo. Considera-se três grupos: 

a. Forma catarral 
b. Forma dolorosa com participacao meningea 
c. Forma meningitica pura

A 

A forma catarral se assemelha a um resfriado comum,não 
hã alteração no liquor. A forma meningitica pura dã fenômenos de 
irritação meningea, além de febre, cefalëia, dor de garganta, i- 
napetëncia, nãuseas, dor abdominal, vômitos e corisa. O liquor 
se apresenta com pleocitose predominantemente linfocitãria, tem 
aumento de proteinas e a glicose ë normal. Os principais sinto 
mas da forma dolorosa com participação meningea são os mesmos da 
forma anterior e podem durar poucos dias (de 4 a 5) ou assumir a 
forma abortiva bifãsica em que o quadro regride, sendo que a tem 
peratura volta ao normal e reaparece posteriormente com sinais 
e sintomas de meningite, com dores musculares intensas e difu- 
sas e, finalmente regride em curto periodo de tempo sem a insta- 
lação de paralisias. - 

O diagnostico dessas formas sõ ë possivel pela presen- 
ça de dados epidemiolõgicos e laboratoriais, (pesquisa de virus
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nas fezes, prova sorolõgica e líquor). Nessas formas, não parali 
ticas, os reflexos nao estao alterados. 

O diagnõstico diferencial das formas meningiticas deve 
ser feito como das outras meningites virais, atravës de reaçao 
sorolõgica e pesquisa do agente etiolõgico, ou com meningites 
bacterianas e meningoencefalite tuberculosa pelos dados bacterios 
cõpicos e liquõricos dessas entidades(5'6). 

~› 
U¬ o\° 

|_.\ 
o\° ¿äA forma Paralitica corresponde a O a do total de 

(6) casos de Polio . As paralisias são flãcidas com arreflexia nos 
segmentos correspondentes, sem perda de sensibilidade. Hã assime 
tría no processo de instalação dessas paralisias. A forma Paralí 
tica pode subdividir-se em forma espinhal e espinhal~respiratõ- 
ria, havendo nesta o comprometimento dos músculos lesprespíratõz 
rios(3). Devido a assimetria das paralisias do tronco na fase de 
crescimento pode desenvolver escoliose poliomielitica(7). 

A forma Bulbar atinge os núcleos dos nervos cranianos 
e/ou outros centros nervosos de grande importãncia. Caracteriza- 
se por paralisias dos músculos dagdeglutiçao, paralisia facial , 

paralisias oculares, ãs vezes associadas e outras vezes isola- 
das. O centro vaso motor pode ser atingido, instalando-se choque 
periférico, ou pode atingir o centro respiratõrio desenvolvendo- 

~ ^ 4 ~ se alteraçoes da mecanica respiratoria; respiraçao irregular com 
crises de apnëia. O temor ë bastante frequente nas formas bulba 

6 a _ . 

0 _ res (37%),( ) ao contrario das outras formas. Evidencia-se o com 
prometimento de estruturas extra-piramidais de tronco cerebral. 

A forma bulbar exige cuidados especiais (respiração as 
sistida) pois, ao se restabelecer o paciente, nao deixa seque- 
las neurolõgicas. Nas formas bulbares puras, os músculos respira 
4 ~ ~ torios nao estao comprometidos.

A A forma encefalitica manifesta-se por sonolencia poden 
do evoluir para o coma profundo. A temperatura ë muito alta nao 
respondendo aos antitërmicos. 

A associação das formas clinicas da poliomielite (bul- 
bo-espinhal, encefalo-espinhal-respiratõria, etc.), ë muito mais 
frequente que as formas puras. 

1.6 - Tratamento 

Não hã tratamento especifico para a Poliomielite. O re



6 

pouso absoluto durante todo o período agudo da doença ë importan 
te para evitar a paralisia ou a progressão das lesões neurolõgi 

4 .-. . .~. ..^. cas( ). É necessaria a hospitalizaçao ficando sob vigilancia con 
tínua. Medicaçao sintomãtica deve ser dada ao paciente afim de 
propiciar conforto físico e psíquico. A paralisia dos músculos 
respiratõrios ou a lesão de centros respiratõrios pode exigir më 
todos de assistência respiratõria. Pacientes sob respiração ar- 
tificial pode sofrer complicaçoes como Broncopneumonia e deve 
receber antíbioticoterapia adequada. O tempo de permanência no 
respirador depende da recuperação dos grupos musculares cujas cê 
lulas sofrem lesão reversível, permitindo a retirada do apare- 
lho. Hã casos podëm em que o prolongamento da vida fica condicio 
nado ã permanência no respirador artificial. 

As sequelas da poliomielite deverao ser tratadas conve 
nientemente pelo Fisioterapeuta e ortopedista precocemente. 

I.7 - Profilaxia 

A profilaxia ë feita com a Vacina Anti-Polio (SABIN) 
que ë vacina de vírus vivos atenuados e deve ser trivalente(9). 

A vacinaçao deve ser iniciada o mais precoce possível 
(2 meses de idade) pois atë os seis meses a poliomielite incide 

.. 
U¬ o\° em 8 dos casosf)segundo-referências~na-Revista-da-Associação¬ 

às ›_Mëdiea_de.Minas_Gerais(8). Käafl (1¿ÁB- \K. 

1.8 - Prognõstico 

O prognõstico depende da forma da Poliomielite e dos 
recursos ambientais existentes para o tratamento sendo a fisiote 
rapia muito importante. As formas paralíticas deixam sequelas , 

sendo esta entidade nosolõgica a principal causadora de defeitos 
físicos na população em geral (22%)(6).
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II. MATERIAL E MÉTODO 

O trabalho consta de uma anãlise retrospectiva de 52 
prontuãrios de pacientes com diagnõstico de POLIOMIELITE, inter- 
nados no Hospital Nereu Ramos de Florianõpolis, no periodo de ja 
neíro de 1974 a julho de 1977. 

analisamos estatisticamente os seguintes parâmetros: 
sexo, estado nutricional, idade cronolõgica, leucometria com coa 
tagem diferencial de leucõcitos, complicações, extensão das ile- 
sões, permanência hospitalar, incidência sazonal e condições de 
alta. 

Os dados referentes a faixa etãría foram divididos em 
dois grupos devido a alta incidência da Poliomielite em lacten- 
tes. Esta divisão permite uma melhor avaliação dos resultados 
desse parâmetro. 

O estado nutricional de cada paciente foi calculado de 
acordo com a idade cronolõgica e o seu peso comparando com o pe- 
so ideal, segundo a classificação de G6MEZ(11). 

Na anãlise da leucometria do sangue periférico, estaba 
lecemos como leucocitose numeros acima de oito mil leucõcitos, e 
como leucopenia números abaixo de seis mil leucõcitos. Na conta 
gem diferencial, consideramos como padrão normal 20 a 30% de lia 
fõcitos e 52 a 65% de neutrõfilos. 

Quanto ãs complicações, salientamos_que em alguns pa- 
cientes ocorreu mais de uma. 

Ao avaliarmos a temperatura dos pacientes, considera- 
mos como pico febril, taxas acima ou igual a 38°C. Foi analisado 
o número de dias em que os pacientes fizeram picos febris na eva 
lução do caso. 

Nas condições de alta de cada paciente foram considera 
das como “melhorados" todos os pacientes que tiveram alta hospi- 
talar com ou sem sequelas. 

III. RESULTADOS 

Os resultados da avaliação dos 52 casos por nõs anali- 
sados são expostos nas figuras e grãficos que se seguem:
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IV - COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES 

Na anãlise dos 52 casos da Poliomielite pudemos cono- 
tar diversos aspectos que sap dignos de nota. Um desses aspectos 
foi a 
do ao 

corda 
maior 
minar

A alta incidencia de Polio em nosso meio, fato este observa- 
. 9 compararmos com outros centros, mesmo no Bras1l( ).

A A maior incidencia foi notada em lactentes, o que dis- 
de alguns autores que afirmam ter a poliomielite a sua 
incidencia em pre-escolares, com tendencia atual em predo-

2 nos escolares( ). 
~ A Nao houve predominancia quanto ao sexo. 

Em se tratando do estado nutricional, nos foi possivel 
concluir que a Poliomielite acomete predominantemente crianças 
bem nutridas (77,55%). Esses dados colhidos coincidem com os da 
maioria dos autores consultados, que explicam este fato como sen 
do 0 resultado da maior promiscuidade reinante entre as pessoas 
de nivel sõcio-econõmicofbaixo, e com isso facilitando o contato 
com o virus e consequentemente promovendo uma maior imunizaçao 
natural(2°6°5). 

O hemograma demonstrou em 55% dos casos uma leucocito- 
se ãs custas principalmente de linfõcitosg o que ë um dado comum 
por se tratar de uma infecção de etiologia viral(1O). 

Dentre os segmentos corporais atingidos houve predomí 
nio no acometimento de membros inferiores, sendo que não consta- 
tamos predomínio de um ou de outro membro. De acordo com o exame 
fisico a paralisia foi assimëtrica, dando um acometimento mais 
intenso sobre certos segmentos. 

De acordo com os dados anotados a maioria dos casos e- 
volui sem complicações (65,38%). Das complicações surgidas a que 
mais se destacou foi a Broncopneumonia.

V 

Com relação ã febre, constatamos que a maioria não cur 
sou com febre, isto devido ao fato de que os pacientes terem si- 
do internados num periodo em que o quadro paralitico já ter-se 
instalado, portanto apõs o periodo prodromico que ë a fase em 
que a febre frequentemente aparece. Na literatura consultada a 
alta incidência de estado febril ë frequente, e isso em virtude 
dos autores acompanharem a evoluçao da doença desde a sua fase 
ini¢ia1(83. 

A Poliomielite não leva ao Õbito com frequência, sendo

4
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o\° z encontrado neste levantamento um indice de mortalidade de 5,88 
Outros autores descrevem surtos epidemicos com indices de até 
l7,33%(8). Nos EUA havia uma média de 5 a de mortalidade(5). 

Na forma paralítica da doença todos os pacientes foram 
\l Q\° 

encaminhados ã fisioterapia, não havendo condições de se avaliar 
o grau das sequelas. 

Concluímos que a Poliomielite surge em surtos epidëmi-
A cos com predominancia em épocas quentes. Em nossos dados verifi- 

ca-se um surto nos meses de junho e julho de 1977, mas este dado 
não contraria a literatura revista nem o supra afirmado visto 
que neste periodo em Florianõpolis nao houve queda de temperatu- 
ra. 

Vimos pelos dados aqui coletados que a Poliomielite ë 
ainda frequente em nosso meio, fato esterque nos leva a uma preg 
cupação, pois demonstra que as imunizações precoces não estão 
sendo procuradas. Isto nos alerta para a necessidade de campa- 
nhas afim de baixar esta incidência. 

Conclusões

A 
l. Ha ainda uma alta incidencia de Poliomielite em Florianõpolis 
2. A maior incidência ë observada na faixa etária de l a 2 anos, 

e em crianças bem nutridas.
A 

3. A doença surge em surtos epidemicos e principalmente em ëpo- 
cas quentes. 

_

' 

4. É necessãrio campanhas de conscientização comunitária para mo 
tivar a população a procurar a vacinação precoce.
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RESUMO 

O trabalho constou da revisao de 52 casos de Poliomie- 
lite internados no Hospital Nereu Ramos de Florianõpolis no pe- 
riodo de Janeiro de 1974 a Julho de 1977. 

Os resultados constatados, de um modo geral, não dife- 
rem dos da literatura observada, exceção feita ã alta incidência 
da molëstia em nosso meio, e em umaafaixa etãria baixa (1 a 2 a- 
nos). 

Em virtude'do constatado em nosso meio, achamos oportu 
no salientar a necessidade dos õrgãos competenies organizarem e 
promoverem campanhas de conscientização comunitária sobre a im- 
portância da vacianção na Profilaxía da Poliomielite.
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leia-se: aglomeramento 

2. Pãg. 6 - onde se lê: Hã casos podem em que o prolongamento 
leia-se: Hã casos em que o prolongamento
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