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DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE VACINA

Vacina do rotavírus:
O que você precisa saber

1. Por que se vacinar?

A vacina do rotavírus pode prevenir a doença 
do rotavírus.
O rotavírus geralmente causa diarreia severa 
e aquosa, principalmente em bebês e crianças 
pequenas. O vômito e a febre também são comuns 
em bebês com rotavírus. As crianças podem ficar 
desidratadas e precisam ser hospitalizadas e podem 
até mesmo morrer.

2. Vacina do rotavírus

A vacina contra rotavírus é administrada colocando 
gotas na boca da criança. Os bebês devem receber 2 
ou 3 doses de vacina contra rotavírus, dependendo 
da marca de vacina utilizada.
 � A primeira dose deve ser administrada antes das 15 
semanas de idade.

 � A última dose deve ser administrada até os 8 meses 
de idade.

Quase todos os bebês que receberem a vacina contra 
rotavírus serão protegidos contra diarreia severa por 
rotavírus.
Outro vírus chamado “circovírus suíno” pode ser 
encontrado em uma marca de vacina contra o 
rotavírus (Rotarix). Esse vírus não infecta pessoas e 
não há risco de segurança conhecido.
A vacina contra o rotavírus pode ser administrada 
ao mesmo tempo que outras vacinas.

3.  Converse com seu
profissional de saúde

 � Tem imunodeficiência combinada severa (SCID)
 � Teve um tipo de bloqueio intestinal chamado 
“intussuscepção”

Em alguns casos, o profissional de saúde de seu filho 
pode decidir adiar a vacinação contra o rotavírus até 
uma visita futura.
Os bebês com doenças menores, como uma gripe, 
podem ser vacinados. Os bebês com doenças 
moderadas ou graves normalmente devem aguardar 
até que se recuperem antes de receber a vacina 
contra o rotavírus.
O profissional de saúde do seu filho poderá fornecer 
mais informações.

4. Riscos de uma reação à vacina

 � Irritabilidade ou diarreia leve, temporária ou 
vômito podem ocorrer após a vacina contra  
o rotavírus.

Intussuscepção é um tipo de bloqueio intestinal que 
é tratado em um hospital e pode requerer cirurgia. 
Acontece naturalmente em algumas crianças todos 
os anos nos Estados Unidos, e geralmente não há 
nenhuma razão conhecida para isso. Há também 
um pequeno risco de intussuscepção da vacinação 
contra o rotavírus, geralmente dentro de uma 
semana após a primeira ou segunda dose da vacina. 
Esse risco adicional é estimado em cerca de 1 em 
cada 20.000 bebês americanos a 1 em cada 100.000 
bebês americanos que recebem a vacina contra o 
rotavírus. Seu profissional de saúde pode fornecer 
mais informações.
Assim como com qualquer medicamento, existe uma 
chance muito remota de uma vacina causar reação 
alérgica grave, outros ferimentos graves ou morte.
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Diga ao seu profissional de saúde se a pessoa que 
receber a vacina:
� Teve uma reação alérgica após uma dose anterior 

de vacina contra o rotavírus ou teve alguma 
alergia grave, com risco à vida
� Tem um sistema imunológico debilitado
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5.  E se houver um problema grave?

Para intussuscepção, procure por sinais de dor de 
estômago junto com choro severo. No início, esses 
episódios podem durar apenas alguns minutos e ir 
e vir várias vezes em uma hora. Os bebês podem 
puxar suas pernas até o peito. Seu bebê também 
pode vomitar várias vezes ou ter sangue nas fezes, 
ou pode parecer fraco ou muito irritado. Esses sinais 
normalmente acontecem durante a primeira semana 
após a primeira ou segunda dose da vacina contra o 
rotavírus, mas procure por eles a qualquer momento 
após a vacinação. Se você acha que seu bebê tem 
intussuscepção, entre em contato imediatamente 
com um profissional de saúde. Se você não conseguir 
falar com seu profissional de saúde, leve seu bebê a 
um hospital. Diga-lhes quando seu bebê recebeu a 
vacina contra o rotavírus.

Uma reação alérgica pode ocorrer após a pessoa 
vacinada sair da clínica. Se você perceber sinais de 
uma reação alérgica grave (urticária, inchaço do 
rosto e garganta, dificuldade para respirar, batimento 
cardíaco acelerado, tontura ou fraqueza), ligue para 
9-1-1 e leve a pessoa ao hospital mais próximo.

Para outros sinais que o preocupam, ligue para seu 
profissional de saúde.

Reações adversas devem ser relatadas ao Sistema de 
Relatórios de Eventos Adversos de Vacinas (VAERS). 
Seu profissional de saúde normalmente preencherá 
este relatório ou você mesmo pode fazê-lo. Visite o 
site do VAERS em www.vaers.hhs.gov ou  ligue para 
1-800-822-7967. O VAERS serve apenas para relatar
reações, e membros da equipe VAERS não fornecem
orientações médicas.

6.  O Programa Nacional de
Compensação por Lesões
por Vacinas

O Programa Nacional de Compensação por Lesões 
por Vacinas (VICP) é um programa federal que foi 
criado para compensar pessoas que podem ter sido 
lesionadas por certas vacinas. Alegações de supostas 
lesões ou morte devido à vacinação têm um limite 
de tempo para serem encaminhadas, o que pode ser 
no máximo dois anos. Visite o site do VICP em  
www.hrsa.gov/vaccinecompensation ou ligue para 
1-800-338-2382 para saber mais sobre o programa e
como encaminhar uma alegação.

7. Como posso saber mais?

 � Pergunte ao seu profissional de saúde.
 � Ligue para o seu departamento de saúde local 
ou estadual.

 � Visite o site da Food and Drug Administration (FDA) 
para as bulas das vacinas e mais informações em 
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines.

 � Entre em contato com o Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças (CDC):
 - Ligue para 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ou
 - Visite o site do CDC em www.cdc.gov/vaccines.
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