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~ l- GENERALIDADES: Infecçao viral aguda do homem, sem reservatõs 
rio extra-humano; podendo ser desde assinto - 

mãtica, evoluindo até a paralisia rapidamente
~ progressiva e morte; sendo mais comum no verao 

2- ETIoLoGIAz o 1>oLIovÍRUs ëvum vírus RNA ácido resistente e sem 
lipídeos no revestimeto. Estes fatores o tornam rg 
sistentes ao HCl do estômago e bile intestinal. E 
inativado pelo raio ultravioleta. Existem três so 
rotipos: tipo I(Brunhild); tipoII(Lansing) e tipo 
III (ëeon).

' 

3- FATORES PREDISPONENTES: 
3.1- Estado imunológico: A incompetência imunolõ- 

gica aumenta a suceptibilidade até para cepas 
de vacinas. _ 

3.2- Neurovirulência ou poder invasor da cepa: Es 
tâpropriedade ë responsável pela severidade 
da epidemia,assim como pela resposta neural 
das pessoas infectadas. 

3.3- Fatores do hospedeiro: A'influência dos fato 
res hormonais e do estresse êu» evidenciada

~ pelas seguintes observaçoes: 
3.3.1 - Meninos prê-puberes têm duas vezes 
mais incidência de paralisia que meninas. 
3.3.2- A incidência e a severidade são mais

~ elevadas em mulheres grávidas do que nao grä 
vidas. 
3.3.3-_ A severidade clínica aumenta com a i 
dade do paciente. 
3.3.4- A cortisona aumenta a severidae de 
certas formas.

~ 3.3.5- A exaustao muscular, os processos ci 
rürgicos, o exercício e o trauma são agravan 
tes na evoluçao da doença. 

4- EPIDEMIOLOGIA: O homem ê o único reservatório. A doença ë 
* transmitida pelo circuito orofaringeo-fecal.



5- PATOGENESE 

6- 1>A'1'oLoGIA~z 

Os contatos casuais com o conteüdomdo trato 5 
limentar sao,provavelmente, a principal fonte

_ de transmissao.do vírus. A doença ocorre prin 
' cipalmente no verão e início do inverno. A 
maior transmissibilidade ocorre durante a ülti

~ ma parte do período de incubaçao e na primeira 
semana do período de doença. 

O vírus penetra no organismo pela orofaringe, mul 
tiplica-se no trato alimentar e gânglios linfãtios 
ou outras estrururas retículo-endoteliais. Apare- 
cem anticorpos no trato alimentar. Se as resposä 

... tas sao de suficiente velocidade e magnitude, os 
vírus são neutralizados, não ocorrendo a doença." 
Desta forma a imunidade ê obtida. Se a formaçao 
do anticorpo for lenta, o vírus pode prolíferar 
e tornar-se invasivo. O vírus ganha acesso direto 
às estruturas nervosas e ao sistema hematolinfãti 
co. 

Apenas certas células e ãres do neuro-eixo são sus 
ceptíveis ao vírus. Hã uma tumefaçao perivascular 
e alguma infiltração glial intersticial. A lesão 
do neurõnio ê devida ã multiplicação do vírus. O 
quadro-clínico depende do número e localização 
dos neurônios atingidos. Regiões mais comuns de

~ lesao: 
6.1- corno anterior da medula; 
6.2- núcleos vestibulares; 
6.3- núcleos de pares cranianos;

~ 6.4- formaçao reticular; 
6.5- matéria cinzenta do mesencêfalo; 
6.6- tãlamo/hipotálamo; 
6.7- cõrtex cerebral motor. 
Regiões poupadas pelo vírus: todo o cõrtex cereä

~ bral, exceto regiao motora, grande parte do cerg 
belo e substância branca da medula. '



7- CLÍNICA: Pode ocorer quatro formas clínicas, nesta ordem de 
freqüência:

~ 7.1- infecçao assintomãtica; 
7.2- poliomielite abortiva; 
7.3- poliomielite nao paralítica; 
7.4- poliomielite paralítica. 
Em todas as formas há um quadro de infecção inapa- 
rente de duraçao variável, de horas a dias. < 

Os sintomas podem ser mal estar, anorexia, náuseas 
vômitos, cefaléia, dor de garganta, constipaçao, 
dor abdominal e febre. ~ 

Período de incubação entre o contágio e o início
~ dos sintomas nao específicos ê de dois a três dias, 

quando se trata da forma paralítica ê de 5 a 35 di 
as. 
As paralêsias se instalam apõs um período de sinto 
mas inespecíficos de horas a dias. Progridem aco- 
metendo grupos musculares. Nao há meio de se prever 
a extensão das paralesias. 
Dez dias apõs, costuma ocorer melhora do quadro clí 
nico com regressao parcial das paralesias. 
Possue três formas: 
a) Espinal: quando há paralèsia dos músculos supri 
dos pelos neurônios motores da medula espinhal. Po 
de ser baixa.ou alta. Na baixa, o comprometimento

~ ë de regiao lombar da medula, com paralesia dos 
membros inferiores e musculatura abdominal. Na al 
ta o comprometimento ê de região cervical e toráci 
ca da medula, com paralesias dos membros superio- 
res, musculatura cervical e respiratória. 
b) Encefalítica: ocofe intenso acometimento do en- 
cêfalo, dos núcleos do tronco cerebral, substância 
reticular e hipotálamo. Característica clínica ê 
o comprometimento do sensõrio, desde sonolência 
até coma profundo. A sonolência instala-se gradati 
va ou subtamente, durando de horas a vários dias. 
Desde que seja possível manter o paciente durante 
a fase crítica, a recuperação ê total, a não ser 
pelas lesões medulares que podem estar associadas.



~ 
c) Bulbar: quando sao atingidos os núcleos dos pa- 
res craneanos e/ou centro respiratório e/ou vaso-

~ motor. O paciente apresenta-se consciente, a nao 
ser que tenha grave insuficiência respiratória. As 

~ 4 ~ paralisias sao do tipo flacido e distribuiçao assi
~ métricas. Os reflexos profundos estao diminuidos

~ ou abolidos, os reflexos cutâneos abdominais estao 
abolidos. Sensibilidade conservada. Clinica depen 
de do par craneano atingido e se atinge núcleo res 
piratório ou vaso-motor. 

8- DIAGNÓSTICO 

9- DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL: 

10- TRATAMENTO 

ll- PROFILAXIA:

~ 
: .As formas nao paralíticas só se faz o diagnóâ 

tico com pesquisa do vírus e dosagem de anti- 
corpo, auxiliado pelos dados epidemiológicos. 
Para as formas.paralíticas, o diagnóstico ê 
pela história, exame clínico e exame do lí- 
quor. O labotatório vai descartar outros ví- 
rus como causa etiológica.

~ Nao paralítica: Meningite assptica. 
Paralítica: Meningite bacteriana, meningite 
tuberculosa, síndrome pós convulsiva, hipo- 
potassemia, osteomielite, artrite infecciosa, 
fraturas, febre reumãtica, tumor cerebral ou 
medular. 

Sintomâtico; Deve-se observar na fase aguda, 
pela possibilidade de instalação de paralesia 
respiratória. - ~ 

Cuidados gerais com repouso, membros paralisa 
dos mantidos em posição fisiológica, com exe; 
cícios passivos e ativos iniciados após melhg 
ra do estado geral 

Feito com vacina oral trivalente aos dois, 
quatro, seis e dezoito meses. Reforço com 
quatro e seis anos.
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