
QUE ÉS LA POLIO. QUE VA PASSAR ? 

Va afectar a tothom? 

Va afectar per igual? 

Que es va fer amb aquells nens? 

Dr. Alex Pasarin. Metge Rehabilitador. Hospital Sant Rafael 

 



QUE ÉS LA POLIO? 

 

DEFINICIÓ: Malaltia infecciosa aguda, viral, que afecta a les neurones  

de la medul·la que provoquen el moviment muscular. 

 

És epidèmica y altament contagiosa. 

  

VIA DE CONTAGI = ORO FECAL = Aigua, aliments, mosques... 

 

Es deia també paràlisis infantil per que afectava principalment a nens. 



QUE VA PASSAR? = FALTAVA LA VACUNA 

 JONAS	E.	SALK	
Bacteriólogo estadounidense. En 1954 
descubre una vacuna eficaz contra la polio. 
Inyectable. 

ALBERT BRUCE SABIN 
al 1957 la va PERFECCIONAR  

Algú diu que la van portar els americans a la península 
Palanca J.A. Anales de la Real Academia de Medicina. 1970 



QUE VA PASSAR? = FALTAVA LA VACUNA 
1940 POCA INCIDENCIA DE POLIO A ESPANYA (menys que altres paisos d’Europa) 

1945-1963   20.000 casos de polio a Espanya  

1955    primeres vacunes Salk. Només a un 3,9% de la población infantil. 

 Van donar-se molts casos de polio en vacunats. Aquesta vacuna es va retirar.  

Novembre 1963 i abril del 1964 es comença a utilitzar la vacuna oral Sabin a Espanya. 

Cobertura 40%. 

Desprès es disminueix les dosis de vacunació i la polio torna a expandir-se fins i tot entre 

els vacunats. 

A Espanya al 1982 s'arriba a una cobertura superior al 50% amb dosis correctes.  

A partir de la dècada dels 80 fins a l’actualitat la cobertura 95% 

(2m – 4 m – 6 m i 18 m) 



QUE VA PASSAR? = FALTAVA LA VACUNA 

Dr. Sales Vazquez. Barcelona 



QUE VA PASSAR? = FALTAVA LA VACUNA 
CALVINISTAS HOLANDA 

En 1971 sufrieron una epidemia de poliomielitis 

Si miramos aún más atrás, esta comunidad lleva ya unos cuantos brotes 

de enfermedades porque en 1971 sufrió una epidemia de poliomielitis 

en la que murieron cinco niños y quedaron con secuelas cuarenta y cuatro.  
 



QUE VA PASSAR?, VA AFECTAR PER IGUAL A TOTS? 

HI HAN DIFERENTS TIPUS D’AFECTACIÓ: 
 
Asimptomàtica......................................................  90-95 % 
Polio menor o abortiva …...................................           4-8 % 
Meningitis no paralítica asèptica …....................              1-2 % 

Poliomielitis paralítica …....................................         1 % 
   polio espinal …..................  79 % 
   polio bulbo-espinal …........   19 % 
   polio bulbar …....................   2 % 
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EL MOVIMENT NORMAL 



1er 
VULL	

DONAR	UN	
PAS	

EL MOVIMENT NORMAL 
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EL MOVIMENT NORMAL 



3er 

EL MOVIMENT NORMAL 

Les neurones de la 
medul·la el envien al 

múscul que li toca 
funcionar 
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EL MOVIMENT NORMAL 

El múscul es contrau i 
mou la cama 
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QUAN S’HA PATIT LA POLIO 
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2on Les neurones del 
cervell envien un 
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neurones de la 
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QUAN S’HA PATIT LA POLIO 



3er 

Les neurones de la 
medul·la S’HAN MORT 
i no poden enviar res 

al múscul 

QUAN S’HA PATIT LA POLIO 



4t 

QUAN S’HA PATIT LA POLIO  

El múscul NO es 
contrau i NO mou la 

cama 



Que es va fer amb aquells nens? 
L’assistència mèdica era bàsicament donada mitjançant la beneficència d’ordres religioses 
 
Molts van ser abandonats als “asilos”  



Que es va fer amb aquells nens? 



Que es va fer amb aquells nens? 



Que es va fer amb aquells nens? 



Que es va fer amb aquells nens? 



Que es va fer amb aquells nens? 
 
 

 Tot per intentar que caminessin i portessin una vida normal 

La Sociedad, fundada el 6 de julio de 1935 

• 1954-1957 - Sociedad Española de Fisioterapia Reeducativa y Reeducación Funcional

1977 Ministerio de Sanidad y Seguridad Social Español 

1981 CatSalut	



Que VAN FER aquells nens D’ADULTS? 

Varen ser els pioners en el esport adaptat, sobretot a Catalunya 



Que VAN FER aquells nens D’ADULTS? 

Varen ser els pioners en el esport adaptat 

PARALIMPICS OLIMPICS 



Que VAN FER aquells nens D’ADULTS? 

Varen ser els pioners en la 

NORMALITZACIÓ DELS DISCAPACITATS 


