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INTRODUÇÃO
4 anos. A nível estadual, as
A poliomielite, doença viral
coberturas vacinais foram de
altamente
infecciosa,
afeta,
84,43%, 1,88%, 0,68% e 80,36%
predominantemente,
crianças
para as crianças de 1, 2, 3 e 4
entre 0 e 5 anos de idade. O
anos, respectivamente. Na região
Poliovírus
dissemina-se
Sul do país, as coberturas foram
principalmente a partir da via
de 85,33%, 3,16%, 1,11% e
fecal-oral. Sua fase replicativa
80,01%, enquanto no país tem-se
ocorre no intestino, local em que o
cobertura de 80,67%, 3,86%,
vírus torna-se capaz de perpassar
1,45% e 71,21% para as faixas
as barreiras do SNC predispondo a
etárias supracitadas.
paralisia infantil.
CONCLUSÃO
OBJETIVO
O Ministério da Saúde estabelece
Analisar
descritivouma meta de pelo menos 95% de
quantitativamente a cobertura
vacinação. Assim, observa-se que
vacinal da poliomielite em crianças
o município estudado não atingiu
de 1 a 4 anos na capital mineira.
a meta em nenhuma faixa etária,
METODOLOGIA
tendência seguida a nível
Estudo
descritivo-quantitativo
estadual, regional e nacional. Por
referente à cobertura vacinal da
conseguinte, tal perspectiva cria
poliomielite em crianças de 1 a 4
um ambiente favorável ao
anos durante o ano de 2019 na
reingresso da poliomielite ao hall
capital mineira, comparando a
das
doenças
ativas
e
nível estadual, regional e nacional.
transmissíveis no Brasil, fato que
Os dados foram coletados no
estaria em contradição ao
Sistema de Informações do
proposto pelo Consenso Mundial,
Programa Nacional de Imunizações
que estabeleceu a erradicação da
(SI-PNI) na base de dados do
poliomielite no ano de 1978.
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