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POLIOMIELITE VACINA   

 

 

 

Existem dois tipos de vacina contra poliomielite: a  VOP (via oral) e a VIP (injetável com vírus 

inativo). A vacina oral para poliomielite é dada em gotas na boca. A vacina injetável é dada na perna 

ou braço. A programação de vacinação recomendada para crianças é de  um total de 4 doses, veja 

esquema de  vacinação abaixo. 

A vacina é extremamente segura e protege contra os três sorotipos do poli vírus 1, 2 e 3. A eficácia 

da imunização é em torno de 90% a 95%. Não existe tratamento para a poliomielite e a única forma 

de prevenção é a vacina.  

Como ela age? 

A vacina age estimulando o organismo a produzir sua própria proteção (anticorpos) contra esta 

doença. 

Ela é recomendada, até mesmo, para as crianças que estejam com tosse, gripe, coriza, rinite ou 

diarreia. Já, para crianças com infecções agudas, com febre acima de 38ºC ou com 
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hipersensibilidade a algum componente da vacina, o Ministério da Saúde recomenda aos pais que 

consultem um médico para avaliar se a imunização é indicada.   

A poliomielite é uma doença infectocontagiosa grave. Na maioria dos casos, a criança não vai a óbito 
quando infectada, mas adquire sérias lesões que afetam o sistema nervoso, provocando paralisia 
irreversível, principalmente nos membros inferiores. A doença é causada pelo poli vírus e a infecção 
se dá, principalmente, por via oral. 

Quando deve ser aplicada? 

Esquema sequencial de vacinação contra a poliomielite 

 Idade Qual a vacina 

2 meses Vacina inativada poliomielite – VIP 

4 meses VIP (injetável) 

6 meses Vacina oral poliomielite – VOP 

15 meses VOP (reforço) 

Assista o vídeo da Sociedade Brasileira de Imunização – SBIM 

 
VACINA É PROTEÇÃO PARA TODOS!!! Clique no link para assistir. 

 http://familia.sbim.org.br/videos/poliomielite 

 

Calendário e Campanha Nacional de Vacinação 

Essas informações você encontra no Portal do Ministério da Saúde no link :  

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/orientacao-e-prevencao  
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