
7 tipos de Medicamentos Que 
Podem Piorar os Sintomas de SPP 
e que nunca contaram a você! 

 

 
 

Alerta médico: os seguintes medicamentos podem piorar os sintomas de síndrome pós 
poliomielite e deve ser evitado ou usado com cautela. 

1. Beta-bloqueadores, por exemplo, propranolol ( Betaloc , Inderal , Tenormin )  
2. Benzodiazepinas, e.g. diazepam ( Valium ), Ativan; 
3. Depressores do sistema nevous centrais , por exemplo, oxazepam ( Serapax ),   

   Mogadon , Normison; 
4. Relaxantes musculares, por exemplo orfenadrina ( Disipal ) , scoline , atropina ,  

   Buscopan ; 
5. Colesterol / triglicérides, por exemplo, medicamentos Pravachol    Zocor; 
6. Anestésicos locais , por exemplo, lidocaína , xilocaína 
7. Anestésicos gerais (todos os tipos ). 

O álcool também pode ser inapropriado para pessoas que já têm problemas com o caminhar. 

TRATAMENTO ODONTOLÓGICO ALERTA – mostrar isso para o seu dentista antes do 
tratamento: 

1 . Drogas analgésicas 

O uso de analgésicos como Aspirina, etc, podem causar excessivo sangramento gengival 
e hematomas. Estas e outras drogas para diluir o sangue podem precisar ser reduzidas 
ou interrompidas alguns dias antes do tratamento dentário. Pergunte ao seu dentista ou 
médico sobre isso de antemão. 



2 . DISFAGIA 

Os sobreviventes da pólio podem ter algum grau de dificuldade em engolir. 
Medicamentos usados para anestesiar ou bloquear os nervos atrás dos dentes e que 
afetam as áreas circundantes podem interferir com a sua capacidade de engolir e causar 
asfixia. 

3 . VALORES anestésico LOCAIS 

Alguns sobreviventes da pólio têm relatado a necessidade maior do que a quantidade 
normal de anestésico local para dor dormente. Isto pode ser devido a uma 
hipersensibilidade de terminações nervosas. Grande quantidade de anestésico local 
pode afetar a língua e o engolir. 

4 . TEMPO DE RECUPERAÇÃO 

Os sobreviventes da pólio muitas vezes levam três vezes mais tempo para recuperar-se 
de qualquer tipo de cirurgia do que as pessoas não pólio. Isto pode aplicar-se igualmente 
a uma cirurgia dentária. 

5 . DROGAS ANTI COLESTEROL 

Pacientes de pólio que tem Colesterol alto e utilizam medicamentos como LOPID ou 
MEVACOR para reduzir, precisam estar cientes de que eles causam deterioração 
muscular. A maioria dos médicos não têm conhecimento deste fato ao prescrever. 

6 . CONSIDERAÇÕES RESPIRAÇÃO 

O Dentista precisa estar ciente de qualquer dificuldade respiratória. Você pode estar 
desconfortável reclinado completamente na cadeira odontológica e ele precisa ajustar a 
sua necessidade. Segurando a boca aberta por longos períodos pode cansar os 
músculos bucais. Músculos da garganta podem enfraquecer permitindo o vazamento de 
saliva, levando a dificuldades de manutenção das vias aéreas para respirar. 

 

Oftalmologista ALERTA – Pólio reage a Colírios 

Um de nossos membros me mandou uma história interessante da internet que podemos tomar 
como um aviso para estar sempre vigilante. 

20/9/2000 postado em um site da poliomielite por Nancy Carter 

” Cerca de 2 meses atrás eu fui para um exame oftalmológico de rotina no meu oftalmologista.  
Imediatamente após ter colocado gotas em meus olhos para dilatar, eu me fiquei muito fraco e 
tinha problemas para sentar (poliomielite afeta meu corpo mais no tronco, braços, pescoço). 
Então todo o meu lado direito – o meu lado mais fraco – . tornou-se extremamente fraco, a partir 
de minha língua até os dedos do pé e permaneceu assim por um par de semanas. Eu não podia 
acreditar, pois nunca tinha tido esse problema antes! Não tinha me ocorrido que uma gota em 
cada olho pudesse causar todo esse problema.  Quando eu finalmente descobri que essa 
paralisia súbita foi diretamente relacionada ao colírio, eu liguei para o médico para perguntar o 
que as gotas continham. Fiquei chocado ao saber que elas eram somente um relaxante muscular 
. nunca passou pela minha cabeça que eu poderia ter esse tipo de reação ao colírio. Então talvez 
eu tenha aprendido a lição. Como eu sou extremamente sensível a todos os medicamentos, devo 
questionar tudo antes de permitir que ele seja dado no futuro. ” Nancy Carter 

Fonte do artigo:> http://members.upnaway.com/~poliowa/alerts.html 
(Importante: consulte seu médico antes de tomar ou parar de tomar qualquer medicação 
descrita nesse artigo, só ele pode diagnosticar e receitar com toda segurança. Este artigo 
é meramente informativo) 

http://members.upnaway.com/~poliowa/alerts.html

