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OBJETIVOS
Descrever a cobertura vacinal da poliomielite nos últimos

10 anos, bem como os gastos hospitalares do tratamento

de suas sequelas

A poliomielite é doença infectocontagiosa causada pelo polivírus

da Picornaviridae. Esta doença apresenta maior incidência na

infância podendo causar lesão em neurônios motores,

acarretando sequela paralítica de extensão variável. O primeiro

surto desta doença em solo brasileiro foi descrito em 1911,

ainda em 1917 foi considerada doença de notificação

compulsória. A primeira campanha de vacinação foi registrada

em 1961, o que possibilitou a erradicação da doença, no

entanto, a cobertura vacinal vem diminuindo pondo em risco sua

reemergência.

INTRODUÇÃO

A diminuição da cobertura vacinal expõe a população a reemergência da

Poliomielite, doença há pouco considerada erradicada. Os gastos hospitalares

com as sequelas da doença, em paralelo aumento, consequentemente sua

mortalidade. Destarte, faz-se necessário mapeamento por regiões com menor

índice de imunização e maior taxa de internações, a fim de promover

intensificação e educação em saúde quanto à vitalidade das campanhas de

vacinação.

CONCLUSÃO
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MÉTODOS

Trata-se de um estudo ecológico feito mediante pesquisa

na base de dados do Sistema de Informação Hospitalar do

sistema único de saúde e da Política Nacional de

Imunizações do período de abril de 2009 a abril de 2018

por região e unidade federativa do Brasil. As variáveis

utilizadas foram número de internações, número de

atendimentos intrahospitalares, valor total gasto com

tratamento de sequelas da poliomielite, média de dias de

internação, número de óbitos e taxa de mortalidade,

cobertura vacinal e número de doses aplicadas nas faixas

etárias menor de 1 ano, de 1 a 4 anos e de 5 a 9 anos. O

delineamento estatístico foi feito através de estatística

descritiva
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RESULTADOS

COBERTURA VACINAL:85,86 

•2011→ 101,33

•2016→79,40

•2017→66,21

•2018→46,19

DOSES VACINAIS APLICADAS

•38435336 DOSES 

•DECLÍNIO A PARTIR DE 2014

INTERNAÇÕES 
HOSPITALARES 
POR SEQUELAS: 

233 NORDESTE →
123

PERMANÊNCIA 
HOSPITALAR 33,3 

DIAS

GASTO TOTAL 
R$639.307,57 

REAIS

SUDESTE 
R$506.096,15 

REAIS

2009 2018

TAXA DE MORTALIDADE

6,45%

ÓBITOS EM DECORRÊNCIA DE 
SEQUELAS → 5                     

SUDESTE→ 4 ÓBITOS 
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