ポルトガル語版

Para pais/tutores de bebés que receberam
a vacinação (oral) com Rotarix

Fique atento a estes sintomas
após a vacinação com Rotarix.
Choro repetido com irritabilidade

Vómitos frequentes

Perda de firmeza com palidez

Sangue nas fezes

Caso se aperceba de um dos sintomas acima após a vacinação
(especialmente na semana da vacinação),
pode haver risco de intussusceção, pelo que

deve consultar de imediato um médico.
O q ue é intuss us ceç ão?
Ocorre intussusceção quando parte do intestino se
dobra penetrando na secção do intestino mais
próxima. Trata-se de uma emergência que requer
Intestino grosso
assistência imediata.
(extremidade do ânus)
A intussusceção é uma patologia comum em bebés
com menos de um ano, independentemente de
terem sido vacinados ou não.

O intestino
dobra-se sobre
si mesmo
Intestino delgado
(direção da boca)

Quando ocorre intussusceção, o intestino fica bloqueado e a irrigação sanguínea é limitada, o que pode levar à
morte de tecido intestinal (necrose).
Em caso de intussusceção, por norma, a administração de líquido (meio de contraste, água, etc.) ou enema de ar
permite que o intestino regresse ao normal, mas quanto mais tempo passar após a ocorrência (por exemplo, 12
horas ou mais), maior a probabilidade de cirurgia por necrose intestinal.

Estudos realizados desde o início da venda da vacina contra o rotavírus no Japão e no estrangeiro sugerem
que pode haver um risco ligeiramente maior de intussusceção após a vacinação. Recomendamos que esteja
atento aos sintomas de intussusceção após a vacinação (especialmente na semana da vacinação),
independentemente da dose (primeira ou segunda).

Lembrete sobre data de vacinação

1.ª

/

2.ª

Clínica/hospital responsável pela administração da vacina

dose

Data:
•Se consultar outra clínica/hospital por suspeita de intussusceção, leve este folheto
informativo e informe o médico que o seu filho foi vacinado com Rotarix.
•Caso se dirija a outra clínica/hospital por intussusceção, avise também a clínica/o hospital
onde o seu filho recebeu a referida vacina.
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