PORTUGUESE

I

DECLARACAO DE INFORMACQES DA VACINA

Vacina contra a poliomielite

A poliomielite e uma doen9a causada por urn virus. Ela
entra no corpo pela boca. Normalmente, a poliomielite nao
causa doen9a grave. Mas algumas vezes ela causa paralisia
(a pessoa nao consegue mover o bra90 ou a pema) e pode
causar meningite (irrita9iio do revestimento do cerebro).
A poliomielite pode matar, normalmente por paralisia dos
musculos que ajudam na respira9iio.
A poliomielite costumava ser muito comum nos Estados
Unidos. Essa doen9a paralisava e matava milhares de pessoas
todo ano, antes de termos a vacina.

(.___2~j_P_o__r_q_u_e_s_e__v_a_c_in_a_r_?__________)
A vacina inativada contra a poliomielite (IPV) pode
prevenir a poliomielite.
Hist6rico: Uma epidemia de poliomielite nos Estados Unidos
em 1916 matou 6.000 pessoas e paralisou mais 27.000. No
inicio dos anos 50, havia mais de 25.000 casos de poliomielite
relatados todo ano. A vacina9iio contra a poliomielite come9ou
em 1955. Em 1960, o numero de casos relatados tinha caido
para cerca de 3.000 e em 1979 havia apenas dez. 0 sucesso
da vacina9iio contra a poliomielite nos Estados Unidos e em
outros paises disseminou urn esfor9o mundial para eliminar
a poliomielite.
Hoje: A poliomielite foi eliminada dos Estados Unidos. Mas
essa doen9a ainda e comum em algumas partes do mundo.
Uma unica pessoa infectada como virus da poliomielite vinda
de outro pais poderia levar a doen9a de volta para os Estados
Unidos, se nao nos protegessemos com a vacina. Se o esfor9o
de eliminar a doen9a do mundo for bem-sucedido, algum dia
nao precisaremos mais da vacina contra a poliomielite. Ate
esse dia, precisamos continuar vacinando as crian9as.

Sec www.immunizc.org/vis

Muitas declara<;oes de infonna<;oes da vacina
csHio disponivcis em portuguese outros

0 que voce precisa saber
(......_1__.__o_q_u_e_e_a_p_o_li_o_m_i_e_li_te_?____)

Many Vaccine Information Statements are
available in Portuguese and other languages.

idiomas. Consultc www.immunizc.org/vis

3

Quem deve tomar a vacina
contra a poliomielite e quando?

A IPV e uma inje9ao aplicada na pema ou no bra9o,
dependendo da idade. Pode ser aplicada ao mesmo tempo que
outras vacinas.

Criancras
As crian9as tomam quatro doses de IPV, nas seguintes idades:
• Uma dose aos dois meses
• Uma dose aos quatro meses
• Uma dose entre os seis e os 18 meses
Uma dose de refor9o entre 4 a 6 anos
Algumas vacinas de "combina9iio" (varias vacinas diferentes
na mesma inje9ao) contem IPV.
As crian9as que tomam essas vacinas podem tomar uma
dose a mais (a s•) da vacina contra a poliomielite. Isso nao
e urn problema.

Adultos
A maioria dos adultos de 18 anos ou mais nao precisa tomar a
vacina contra poliomielite porque ja foram vacinados quando
crian9as. Mas alguns adultos tern risco maior e devem pensar
em se vacinar contra a poliomielite:
• as pessoas que viajam para areas do mundo em que a
poliomielite e comum,
• trabalhadores de laborat6rio com a possibilidade de lidar
com o virus da poliomielite e
• trabalhadores da area da saude que tratam pacientes com
poliomielite.
Os adultos desses tres grupos:
• que nunca foram vacinados contra a poliomielite deverao
to mar tres doses de IPV:
- duas doses com diferen9a de urn a dois meses uma
da outra e
- uma terceira dose de seis a 12 meses depois da segunda.
• quem tomou uma ou duas doses da vacina contra a
poliomielite no passado devera tomar as outras doses
restantes. Nao importa quanto tempo faz desde que a ultima
dose foi tomada.
• quem tomou tres ou mais doses da vacina contra a poliomielite
no passado pode tomar uma dose de refor9o de IPV.

0 medico pode fomecer mais informayoes.
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Algumas pessoas nao devem
tamar a IPV ou devem esperar.
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0 programa nacional de
compensa~o de lesao por vacina

0 VICP (National Vaccine Injury Compensation Program,

Estas pessoas nao devem tomar a IPV:
• Qualquer pessoa com alergia grave a qualquer componente
da IPV, incluindo a neomicina antibi6tica, a estreptomicina
ou a polimixina B, niio devera tamar a vacina contra a
poliomielite. Diga ao m.edico se tiver alguma alergia grave.

Programa nacional de compensa<;:iio por lesoes por vacina) e
urn programa federal que foi criado para compensar as pessoas
que possam ter sido lesadas por certas vacinas.
As pessoas que acham que podem ter sido lesadas por uma
vacina podem saber mais sabre o programa e sabre como fazer
uma reivindica<;:iio pelo telefone 1-800-338-2382 ou pelo site

• Qualquer pessoa que teve uma rea<;:iio alergica a uma dose
anterior da vacina contra a poliomielite niio deve tamar
outra dose.

www.hrsa.gov/vaccinecompensatioR.

Estas pessoas deverao esperar:
• As pessoas moderada ou gravemente doente no momenta da
vacina normalmente devem esperar ate se recuperar, antes
de tamar a vacina contra a poliomielite. As pessoas com
doen<;:as !eves, como resfriado, podem ser vacinadas.

(~-a~l_c_o_m_o_p_o_s_s_o_s_a_b_e_r_m_a_is-.,-?__~)

Pe<;:a ao medico mais informa<;:oes.

• Entre em contato com os CDCs (Centers for Disease Control
and Prevention, Centros de controle e preven<;:iio de doen<;:as):
- Ligue para 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ou
- Visite o site dos CDCs www.cdc.gov/va'tcines

( 5 I Quais sao os riscos da IPV?

Pergunte ao medico.
• Ligue para o departamento de saude local ou estadual.
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Algumas pessoas que tomam a IPV ficam com sensibilidade
no local da inje<;:iio. Niio se tern conhecimento de qualquer
problema causado pela IPV e a maioria das pessoas que a
toma niio tern problemas.
No entanto, qualquer medicamento poderia causar urn
problema serio, como uma rea<;:iio alergica grave ou ate mesmo
morte. 0 risco de a vacina contra a poliomielite causar uma
lesiio seria e extremamente pequeno.
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E se houver uma rea<;:iio
_ grave?
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0 que devo procurar?
• Procure qualquer coisa preocupante, como sinais de
uma rea<;:iio alergica grave, febre muito alta ou mudan<;:as
de comportamento.
Sinais de uma rea<;:iio alergica grave podem incluir
manchas em forma de colmeia pelo corpo, incha<;:o do
rosto e da garganta, dificuldade para respirar, batimentos
cardiacos acelerados, tontura e fraqueza. Esses sintomas se
apresentariam alguns minutos ou algumas horas depois da
aplica<;:iio da vacina.
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0 que -eu devo fazer?
Se achar que os sintomas indicam uma rea<;:iio alergica grave
ou outra emergencia que niio pode esperar, ligue 9-1-1 ou
!eve a pessoa para o hospital mais proximo. Caso contrario,
ligue para seu medico.
Depois disso, a rea<;:iio devera ser informada para o V AERS
(Vaccine Adverse Event Reporting System, Sistema de
informa<;:oes de eventos adversos por vacinas). 0 medico
pode informar ao V AERS ou voce mesmo pode fazer isso
pelo site do V AERS em www.vaers.hhs.gov ou ligando
para 1-800-822-7967.
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0 VAERS pode ser usado apenas para informar rew;oes.
0 VAERS ndo oferece conselhos medicos.
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Para possibilitar que o provedor ou provedores de cuidados mt:dicos tenham intorma96es precisas sobre o estado de imuniza<;ao
do paciente. uma avalia~ao imunol6gica e urn plano recomendado para futuras imuniza<;oes serao enviados ao Michigan Care
Improvement Registry (Registro de lnforma<;oes para Melhores Cuidados de Saude de Michigan). Os individuos tern direito a
solicitar que o seu provedor de cuidados medicos nao en vie as informa96es sabre imuniza<;ao para o referido Registro de
lntorma<;oes.

