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POLIO – PLUS 

  Temos noticias de Rotary International de 26 de novembro último que a Fundação Bill e Melinda Gates, junto com 
RI se comprometem a doar US$ 200 milhões para terminar totalmente com o cruel vírus selvagem da poliomielite.  
  Neste numero pretendemos dar um resumo histórico da poliomielite no mundo. Essa incidiosa moléstia, à luz da 
história, os primeiros comentários que lemos, foi que em 1530, num papiro egípcio então descoberto, já mostrava que em 
período bem anterior, havia um sacerdote de Osíris, aleijado de uma perna, que os estudiosos constataram que a pólio teria 
sido endêmica há milhares de anos antes.  

• Em 1789, o Dr. Michael Undenwood, médico britânico, descrevia essa enfermidade, 
designando-a “debilidade dos membros inferiores”.  

• Em 1840, o Dr. Jacob Van Heine, depois de minuciosa investigação concluindo com a hipótese 
de  que o vírus poderia ser contagioso, como foi tratado até princípios do século  XX. 

• Em 1884  houve o primeiro surto significativo nos Estados Unidos. 
• Em 1907, o Dr..Ivan Wickman, pediatra suíço, classificou diversos tipos clínicos de pólio. 
• Em 1908, o Dr. Karl Landsteiner, austríaco, foi o primeiro que pensou que podia ser um vitus. 
• Em 1931, dois médicos britânicos, identificaram o vírus e catalogaram em tipos 1,2 e 3. 
• Em 1938. é criada  Fundação Nacional contra a paralisia nos Estados Unidos. 
• Em 1948, dois médicos americanos, identificaram em laboratório o pólio vírus  em células 

vivas, que foi a base da vacinação. Seis anos após, receberam o premio Nobel.  É fundada a 
OMS – Organização Mundial da Saúde.  

• Em 1955, o Dr. Thomas Salk, desenvolveu a primeira vacina contra a pólio, injetável. 
• Em 1961, Dr. Albert Sabim, desenvolveu a vacina oral, que foi a mais usada em todo o mundo. 

Campanhas de imunização começaram a ser feitas em Cuba e na Europa ocidental, 
comprovando que o  vírus selvagem poderia ser eliminado nas grandes áreas do mundo. 

• Em 1979, deu-se um surto de varíola na Somália.  
• Em 1985, a OPS – Organização Pan-Americana de Saúde lança um plano de erradicação. 
• Em 1987, a Fundação Rotária lança uma campanha para angariar doação de US$ 120 milhões, e 

arrecadou o dobreo. 
• Em 1988, a OMS-Organização Mundial da Saúde, emite uma resolução onde se fixa a meta 

para erradicar a pólio até o ano 2000; Rotary International e o governo japonês,  somam com os  
esforços de rotarianos de todo o mundo e arrecadam US$ 247 milhões.  

• Em 1989-90, acontece um surto de pólio na China, com 5.000 casos.  
• Em 1991, a OMS e a UNICEF, juntam-se a Rotary com esforços para erradicação da pólio e 

assumem o comando da luta. 
• Em 1992-93, acontece um surto de pólio na Holanda, entre um grupo que não quiz se vacinar 

por motivos religiosos.  O vírus aparece no Canadá. 
      Se estabelece globalmente a rede anti-pólio, para erradicar sistematicamente o virus. 
• Em 1994, as Américas são consideradas livres da pólio.  

Em muitas regiões do globo, paises em conflito, fizeram trégua para vacinar as crianças.  
 A China lança a primeira campanha de imunização e vacinam 80 milhões de crianças.  
• Em 1995, jouve um dia de vacinação nacional em todos os paises do mundo. Inclusive os paises 

em guerra.  
• Em 1996, o último caso de pólio identificado na China. 
• Em 2000, houveram 719 casos de pólio no mundo. Isto representou uma redução de 99% 

Trinta e sete paises de Ásia-Pacifico, foram considerados livres da pólio.   
Mais de 550 milhões de crianças de 1 a 10 anos receberam a vacina oral.  Neste ponto já                     
haviam sido invertidos US$ 600 milhões. 

• Em 2006-07, apezar doenorme esforço, ainds existem focos preocupantes em quatro países: 
Nigéria, Índia, Pakistãn e Afganistão, cuja luta está sendo intensa para a erradicação da pólio.  
Eis porque precisa-se mais recursos que vem agora, inclusive da Fundação Gates.   


