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Nota Técnica N° 2 – GTDA/CEVE/SES/DGVS 

 

Campo Grande, 01 de setembro de 2020 

Assunto: Orientações sobre a importância da detecção de casos de Paralisia Flácida 

Aguda em menores de 15 anos.  

A Poliomielite (paralisia infantil) é uma doença contagiosa aguda causada por vírus que 

pode infectar crianças e adultos e em casos graves pode acarretar paralisia nos membros 

inferiores, cujas características são de um quadro de paralisia flácida, de início repentino, que 

ocorre em cerca de 1% das infecções causadas pelo poliovírus. O déficit motor instala-se 

subitamente e sua evolução, frequentemente, não ultrapassa 3 dias. Os membros inferiores em 

geral são os mais afetados de forma assimétrica, tendo como principais características a 

flacidez muscular, com sensibilidade preservada, e a ausência de reflexo no segmento atingido. 

Os poliovírus selvagens dos três sorotipos (1, 2 e 3) podem causar paralisia flácida, 

pertencentes ao gênero Enterovirus, família Picornaviridae – o sorotipo 1 com maior frequência 

e o sorotipo 3 mais raramente. O sorotipo 2 não tem sido registrado desde 1999. 

Todo caso de PFA em menores de 15 anos deve ser notificado imediatamente pelo nível 

local a Secretaria Municipal de Saúde e este para o Estado, investigado nas primeiras 48 horas 

após o conhecimento, com o objetivo de coletar as informações necessárias para a correta 

classificação do caso. Coletar uma amostra de fezes de todos os casos de PFA até o 14º dia 

do início do deficit motor, para pesquisa de poliovírus, e enviar dentro de 24 horas 

refrigerado para o Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN), lembrar que junto com a 

amostra precisa ir a ficha do SINAN legível com o máximo de informações possíveis o 

cadastro do GAL deve ser realizado com o número do cartão SUS do paciente, endereço 

completo inclusive o CEP e a Zona, data do início dos sintomas e o agravo como 

Paralisia Flácida Aguda, na amostra precisa ter o nome do paciente, data, hora da coleta e 

nome do responsável pela coleta. O caso de PFA deve ser encerrado oportunamente no Sinan 

em até 60 dias da notificação, quando se realiza a revisita, para avaliação neurológica. É 

necessário que todos os achados da investigação epidemiológica sejam minuciosamente 

avaliados (conforme anexo 1).  
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O objetivo é manter a eliminação da poliomielite mediante uma vigilância epidemiológica 

sensível, ativa e oportuna, permitindo a identificação e a notificação imediata de todo e 

qualquer caso de paralisia flácida aguda em menores de 15 anos, com medidas de controle 

pertinentes (Guia de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2019). 

A melhor forma de prevenção é a vacinação. O esquema vacinal consiste na 

administração de 3 doses de vacina inativada poliomielite (VIP), aos 2, 4 e 6 meses de idade, 

com intervalo de 60 dias entre as doses. O intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias. 

Devem ainda ser administradas duas doses de reforço da VOP, a primeira aos 15 meses e a 

segunda aos 4 anos de idade. 

Antecedentes do controle da poliomielite em Mato Grosso do Sul 

Com a divisão do estado em 1979 entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, podemos 

destacar os casos confirmados de Poliomielite em nosso estado em um período de 10 anos 

(1979 a 1989), a partir de 1989 não houveram mais casos confirmados de Poliomielite no 

estado de MS. 

 

Gráfico 1: Casos confirmados de Poliomielite em Mato Grosso do Sul por ano de 

notificação, 1979 a 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIPNI/Ministério da Saúde. 

Ao analisar a cobertura vacinal contra Poliomielite numa série histórica de 10 anos no 

Estado do Mato Grosso do Sul, percebemos uma cobertura vacinal adequada com exceção 

dos anos de 2016 e 2017. 
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Tabela 1: Série histórica da Cobertura Vacinal contra Poliomielite. Estado de Mato 

Grosso do Sul, 2009 a 2019. 

 

Estado 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

MS 106,10 99,64 95,54 102,28 118,01 130,10 120,36 93,78 91,00 95,96 95,96 

Fonte: SIPNI/Ministério da Saúde. 

Salientamos a importância da manutenção de altas coberturas vacinais para se evitar a 

entrada do vírus selvagem.   

Descrição de cenários de risco 

No Brasil, o último caso de poliomielite causada pelo poliovírus selvagem ocorreu em 

1989. Até o início da década de 1980, a poliomielite apresentou alta incidência no Brasil, em 

muitos casos, ocasionando sequelas permanentes.  

Mesmo não tendo casos confirmados de poliomielite a 30 anos no Brasil é importante 

estar atento para o risco de importações de casos de países onde ainda há circulação 

endêmica do poliovírus selvagem (Nigéria, Paquistão e Afeganistão), o que demanda 

ações permanentes e efetivas de vigilância da doença e níveis adequados de proteção 

imunológica da população. 

Através da vigilância dos casos de PFA, os municípios precisam realizar a notificação e 

dentro de 24 horas e enviar a ficha de SINAN para o Estado inserir no Sistema de Informações 

e Agravos de Notificação (SINAN), fazer a revisita em até 60 dias e avisar o estado. 

Monitoramento da Qualidade do Sistema de Vigilância Epidemiológica da PFA: 

• Taxa de notificação de paralisia flácida aguda – identificar por ano, no mínimo, um caso de 

PFA para cada 100 mil habitantes menores de 15 anos de idade. 

• Proporção de casos investigados em 48 horas - pelo menos 80% dos casos notificados 

devem ser investigados dentro das 48 horas após a notificação. 
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• Proporção de casos com coleta oportuna de fezes – pelo menos 80% dos casos devem 

ter uma amostra de fezes, para cultivo do vírus, coletada até o 14º dia do início da deficiência 

motora, em quantidade e condições de temperatura para análise. 

• Proporção de notificação negativa/positiva semanal – pelo menos 80% das unidades 

notificantes devem informar a ocorrência ou não de casos de paralisia flácida aguda, 

semanalmente. 

De acordo com IBGE/SINASC (População 2016), no estado de Mato Grosso do Sul o 

número da população menor que 15 anos são 633.341, ou seja, em nosso estado é necessário 

identificar no mínimo 06 casos de PFA ao ano. E na capital Campo Grande com a população 

de 186.173 habitantes menores que 15 anos é preciso identificar ao menos 01 caso de PFA ao 

ano. 

Conforme o Monitoramento da Qualidade do Sistema de Vigilância Epidemiológica da 

PFA em Mato Grosso do Sul é necessário identificar no mínimo 06 casos ao ano e conforme 

gráfico abaixo onde retrata os últimos três anos de casos registrados onde alcançamos a meta 

somente em 2017 com 07 casos notificados. Em 2018 notificaram 05 casos de PFA e em 2019 

foram 03 casos. 

 

Gráfico 2: Casos notificados de Paralisia Flácida Aguda, segundo município de 

residência e ano de notificação, Mato Grosso do Sul, 2017 a 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SINAN/SES/MS 
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ANEXO 1 

 

Fluxograma de investigação epidemiológica de Paralisia Flácida Aguda: conduta frente a casos 

suspeitos. 

 

 

Fonte: Guia de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde, 2019. 


