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ROTAVÍRUS 
COMUM, GRAVE, DEVASTADOR, EVITÁVEL

ÚLTIMAS EVIDÊNCIAS E O 
QUE É NECESSÁRIO PARA 
ACABAR COM A DOENÇA E 

AS MORTES
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Resumo executivo
• A diarreia é uma das principais causas de doenças e mortes infantis, e o rotavírus é a causa mais comum 

de diarreia severa. 

• Todos os anos, o rotavírus mata mais de 200.000 crianças em países ao redor do mundo, e causa a 
hospitalização de outras centenas de milhares.

• 2 a cada 5 hospitalizações por diarreia entre crianças com menos de 5 anos são causadas por rotavírus. 
NÃO é uma simples ”dor de barriga" — evitar a doença em primeiro lugar é fundamental.

• A OMS recomenda que todos os países introduzam vacinas contra o rotavírus em seus calendários 
anuais de imunização. 

• Atualmente, existem três vacinas orais contra o rotavírus pré-qualificadas pela OMS: Rotarix (GSK), 
RotaTeq (Merck & Co., Inc.) e ROTAVAC (Bharat Biotech).

• As vacinas contra o rotavírus já estão salvando vidas e melhorando a saúde em países onde são usadas, 
e são essenciais para uma abordagem abrangente para a prevenção e tratamento da diarreia.

• As vacinas contra o rotavírus provaram oferecer ampla proteção, mesmo contra cepas não incluídas na 
vacina, e são projetadas para terem ótimo custo-benefício, particularmente em regiões que sofrem com 
níveis mais altos de mortalidade por rotavírus.

• Apesar da recomendação da OMS, mais de 90 milhões de bebês ainda não têm acesso a essa 
intervenção crítica.



ROTAVÍRUS: INTRODUÇÃO, 
DOENÇAS E MORTES
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Rotavírus: o patógeno

GEMS Liu Set. 2016

O rotavírus é 1 dos 6 patógenos que causam a maioria das 
diarreias moderadas a severas em crianças com menos de 5 anos

O rotavírus é a causa No. 1 de diarreia em bebês (0-11 meses)

Ilustração – PATH: Stop the Cycle of Diarrheal Disease: A State of the Field Report
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Tratamento e prevenção

§ O rotavírus não pode ser tratado com antibióticos ou outras 
drogas

§ O tratamento imediato com terapia de reidratação oral 
(TRO) pode ser eficaz para tratar infecções leves

§ Porém, muitas crianças pobres no mundo não têm acesso 
à TRO, apesar de ser uma terapia eficaz e barata 

§ Fluidos IV podem ser necessários se a TRO não for 
administrada, administrada tarde demais ou se a 
desidratação for muito severa

§ A prevenção do rotavírus por vacinação é fundamental 
para aumentar a sobrevivência infantil

1 Santosham, Lancet, 2010

A cobertura de 
TRO existe em 
apenas ~30% 

dos locais onde 
ocorrem a 

maioria das 
mortes por 

diarreia1

Sem acesso a tratamento para a desidratação severa que pode causar, o 
rotavírus pode ser uma sentença de morte
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Estimativa global de mortes por rotavírus, 
2013

Tate, J.E., et al. (2016). “Global, Regional, and National Estimates of Rotavirus Mortaliiy in Children <5 Years of Age, 2000-2013.” Clin Infect Dis. 62 Suppl 2: S96-S105 
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Mortes por rotavírus: 10 principais países 
em 2013

9,682

4,240

3,978

3,908

4,792

6,817

13,526

14,700

30,800

47,082

Angola
Chad
Niger

Kenya
Afghanistan

Ethiopia
DRC

Pakistan
Nigeria

India

Quatro países (Índia, Nigéria, 
República Democrática do 
Congo e Paquistão) foram 
responsáveis por cerca de
metade das mortes por 

rotavírus em crianças com 
menos de 5 anos em 2013

OMS. Estimated rotavirus deaths for children under 5 years of age in 2008
Tate JE, Clin Infect Dis, 2016
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Taxa de mortalidade por diarreia por rotavírus, 
2013

Tate, J.E., et al. (2016). “Global, Regional, and National Estimates of Rotavirus Mortaliiy in Children <5 Years of Age, 2000-2013.” Clin Infect Dis. 62 Suppl 2: S96-S105 
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67%

38%

32%

74%

19%

13%

34%

44%

46%

25%

12%

45%

21%

41%

42%

45%

DRC

Nigeria

Uganda

Afghanistan

Pakistan

Azerbaijan

Ukraine

Indonesia

Myanmar

Nepal

Sri Lanka

Cambodia

China

Lao PDR

Mongolia

Viet Nam

Ônus da doença: hospitalizações

WHO Global Invasive Bacterial Vaccine Preventable Disease and Rotavirus Surveillance Network Bulletin, Junho de 2017

Porcentagem de hospitalizações por diarreia causada por rotavírus em países sob vigilância da OMS - 2016

23%

16%

20%

34%

25%

23%

36%

19%

14%

15%

13%

6%

12%

16%

Burkina Faso

Ethiopia

Ghana

Rwanda

Sudan

Tanzania

Zambia

Ecuador

Nicaragua

Paraguay

Peru

Armenia

Georgia

Moldova

Países sem vacina contra o rotavírus no calendário 
nacional

Média = 40%

Países com vacina contra o rotavírus no calendário 
nacional

Média = 17,5%



VACINAS EM USO GLOBAL
Recomendação da OMS, abordagem abrangente do GAPPD, 
produtos atuais e benefícios vs. risco
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Recomendação da OMS
"As vacinas contra o rotavírus devem ser incluídas em 
todos os programas nacionais de imunização e 
consideradas prioritárias, particularmente em países com 
altas taxas de mortalidade associadas à gastroenterite 
por rotavírus, como no sul e no sudeste da Ásia e na 
África subsaariana".

(Rotavirus Vaccines WHO Position Paper, Janeiro de 2013)

Para obter o benefício máximo da vacinação, todos os esforços devem ser 
mais para fornecer vacinação oportuna contra o rotavírus no cronograma 

recomendado, particularmente em países subdesenvolvidos em que a infecção 
por rotavírus no início da vida é mais provável.



>95 países introduziram vacinas contra rotavírus:

Porém, mais de milhões de crianças não têm acesso a 
essas vacinas que salvam vidas

Status da Introdução da RVV

13

Status global da introdução da vacina 
contra o rotavírus (RVV), 2018

Introdução universal

Introdução subnacional

Sem decisão
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GAPPD: a abordagem abrangente

1Kotloff KL, Lancet, 2013; imagem do UNICEF / GAPPD

Plano de Ação Global Integrado para Prevenção e Controle de Pneumonia e Diarreia (GAPPD)

Mesmo com o tratamento, 
as crianças ainda sofrem.

Crianças com diarreia 
moderada a severa têm 

8,5x mais risco de morte, 
e aumentam 

significativamente menos de 
altura durante os dois 

meses após a doença, em 
comparação com crianças 
semelhantes que não têm 

episódio de diarreia.1
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Produtos usados globalmente: Rotarix™ e RotaTeq®

1Armah GE, Lancet, 2010; Zaman K, Lancet, 2010; Madhi SA, NEJM, 2010; Vesikari T, NEJM, 2006; Ruiz-Palacios, NEJM, 2006; Patel MM, NEJM, 2011; 
Soares-Weiser, Cochrane Database Syst Rev. 2012; Shui IM, JAMA, 2012; Cortese, PIDJ, 2010; Haber P, Pediatrics, 2008; Buttery JP, PIDJ, 2011; 
Vesikari T, Lancet, 2007; Chandran A, Biologics, 2010; Phua KB, Vaccine, 2009; Eberly MD, Vaccine, 2011; Patel M, J Infect Dis, 2009.

VACINA Rotarix™ RotaTeq®

FABRICANTE GlaxoSmithKline Merck & Co., Inc.

FORMULAÇÃO Cepa de rotavírus humano 
atenuada monovalente

Vacina recombinante 
humana-bovina pentavalente

CEPAS PRESENTES NA VACINA G1P[8] G1, G2, G3, G4 e P[8]

PROTEÇÃO CONTRA OUTRAS CEPAS Sim, ampla proteção 
demonstrada

Sim, ampla proteção 
demonstrada

EFICÁCIA CONTRA A DIARREIA POR 
ROTAVÍRUS SEVERA EM CRIANÇAS <1 ANO 
(PAÍSES DESENVOLVIDOS)

95,8-100% 85-96%

EFICÁCIA CONTRA A DIARREIA POR 
ROTAVÍRUS SEVERA EM CRIANÇAS <1 ANO 
(PAÍSES SUBDESENVOLVIDOS E EM 
DESENVOLVIMENTO)

49-85% 51-64%
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Produtos usados globalmente: Rotarix™ e RotaTeq®

(cont.)

1Armah GE, Lancet, 2010; Zaman K, Lancet, 2010; Madhi SA, NEJM, 2010; Vesikari T, NEJM, 2006; Ruiz-Palacios, NEJM, 2006; Patel MM, NEJM, 2011; 
Soares-Weiser, Cochrane Database Syst Rev. 2012; Shui IM, JAMA, 2012; Cortese, PIDJ, 2010; Haber P, Pediatrics, 2008; Buttery JP, PIDJ, 2011; 
Vesikari T, Lancet, 2007; Chandran A, Biologics, 2010; Phua KB, Vaccine, 2009; Eberly MD, Vaccine, 2011; Patel M, J Infect Dis, 2009.

VACINA Rotarix™ RotaTeq®

DOSAGEM No mínimo 106 de partículas G1P[8] 
humanas vivas atenuadas por dose

Uma titulação mínima de aproximadamente 
2,0 a 2,8 x 106 unidades infecciosas por 

recombinante e inferior a 116 x 106

unidades infecciosas por dose agregada

CRONOGRAMA 2 doses
(mesmo cronograma que DTP1 e 2)

3 doses
(mesmo cronograma que DTP1, 2 e 3)

APRESENTAÇÃO

1. Líquida; oral, aplicador de dose única
2. Líquida; tubo de dose única de 

polietileno espremível
3. Liofilizada; reconstituída com solução-

tampão CaCO3, aplicador oral

1. Líquida; tubo oral espremível

VALIDADE 36 meses a 2-8ºC 24 meses a 2-8ºC



171Armah GE, Lancet, 2010; Zaman K, Lancet, 2010; Madhi SA, NEJM, 2010; Vesikari T, NEJM, 2006; Ruiz-Palacios, NEJM, 2006; Patel MM, NEJM, 2011; 
Soares-Weiser, Cochrane Database Syst Rev. 2012; Shui IM, JAMA, 2012; Cortese, PIDJ, 2010; Haber P, Pediatrics, 2008; Buttery JP, PIDJ, 2011; 
Vesikari T, Lancet, 2007; Chandran A, Biologics, 2010; Phua KB, Vaccine, 2009; Eberly MD, Vaccine, 2011; Patel M, J Infect Dis, 2009.

VACINA Rotarix™ RotaTeq®

MONITOR DE FRASCO DE VACINA Sim – VVM 14 Não

SEGURANÇA: ESTUDOS CLÍNICOS 
(risco de intussuscepção)

Nenhum risco maior 
detectado

Nenhum risco maior 
detectado

SEGURANÇA: PÓS-INTRODUÇÃO 
(risco de intussuscepção)

Risco de baixo nível em 
alguns países, não em 

outros

Risco de baixo nível em 
alguns países, não em 

outros

Produtos usados globalmente: Rotarix™ e 
RotaTeq® (cont.)
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Novos produtos: ROTAVAC® e ROTASIIL®

1Bhandari, Nita, Lancet, 2014; Isanaka, Sheila, NEJM, 2017; Kulkarni, Prasad, Vaccine, 2017

VACINA ROTAVAC® ROTASIIL®

FABRICANTE Bharat Biotech Int. Ltd. Serum Institute of India

FORMULAÇÃO Cepa atenuada viva 
monovalente

Vacina recombinante humana-
bovina pentavalente

CEPAS PRESENTES NA VACINA G9P(11) G1, G2, G3, G4e G9

EFICÁCIA CONTRA A DIARREIA POR 
ROTAVÍRUS SEVERA EM CRIANÇAS <1 
ANO (PAÍSES SUBDESENVOLVIDOS E EM 
DESENVOLVIMENTO)

53,6% 36%-66,7%
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Novos produtos: ROTAVAC® e ROTASIIL® 

(cont.)

1Bhandari, Nita, Lancet, 2014; Isanaka, Sheila, NEJM, 2017; Kulkarni, Prasad, Vaccine, 2017; Kirkwood, Carl, Vaccine, 2017; Naik, Sameer, Vaccine, 2017.

VACINA ROTAVAC® ROTASIIL®

DOSAGEM Superior a 105 unidades de foco 
fluorescente

>5,6 log10 unidades de foco fluorescente 
por sorotipo por dose

CRONOGRAMA 3 doses
(mesmo cronograma que DTP1, 2 e 3)

3 doses
(mesmo cronograma que DTP1, 2 e 3)

APRESENTAÇÃO Líquida; oral; frascos com 1, 5 e 10 doses Liofilizada + 2,5ml de diluente antiácido

VALIDADE 5 anos a -20ºC
6 meses a 2-8ºC

24 meses a 37ºC
18 meses a 40ºC
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Novos produtos: ROTAVAC® e ROTASIIL® 
(cont.)

1Bhandari, Nita, Lancet, 2014; Isanaka, Sheila, NEJM, 2017; Kulkarni, Prasad, Vaccine, 2017

VACINA ROTAVAC® ROTASIIL®

MONITOR DE FRASCO DE VACINA Sim – VVM 2 Sim – VVM 30

SEGURANÇA: ESTUDOS 
CLÍNICOS (risco de 
intussuscepção)

Nenhum risco maior detectado Nenhum risco maior detectado

SEGURANÇA: PÓS-INTRODUÇÃO 
(risco de intussuscepção) NA NA
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Preços das vacinas contra o rotavírus

Nelson EA, Hum Vaccin Imunother, 2013; UNICEF, 2015; CDC, 2013; PAHO, 2013. 

PAÍS/REGIÃO VACINA PREÇO (US$/CURSO)

Austrália Rotarix / RotaTeq Não é de domínio público

Gavi/UNICEF Rotarix / RotaTeq US$2,13-3,56/dose

Países elegíveis Gavi Rotarix / RotaTeq
US$0,30-0,60 (preço de copagamento 

subsidiado)

PAHO Rotarix / RotaTeq US$13-15,45

Reino Unido Rotarix US$45 (estimado)

Estados Unidos da 
América

Rotarix / RotaTeq
US$184-192 (CDC)

US$213-226 (mercado privado)
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Preço Gavi para vacinas contra o rotavírus

Gavi. Gavi Board minutes. Review of Gavi’s co-financing policy. 2015. Disponível em: http://www.gavi.org/library/minutes/gavi-alliance-board/

Para países elegíveis à Gavi, o preço por dose dependerá do produto interno 
bruto (PIB) do país per capita em média nos três anos anteriores. Fase I e II 
representam Políticas de Graduação da Gavi atualizadas em junho de 2015.

I. Autofinanciamento inicial (≤$1.045 GNI per capita)
§ US$0,20/dose sem aumento anual

II. Transição preparatória (US$1.045-1.580 GNI per capita)
§ Começa com preço de cofinanciamento Gavi atual por um ano.
§ Depois disso, a participação cofinanciada de preço aumenta 15% por ano.

III. Transição acelerada (>US$1.580 GNI per capita)
§ Um ano de aumento de 15% (como na Transição Preparatória)

Depois disso, os países passam por aumentos graduais ao longo de cinco 
anos para chegar ao preço pago pela Gavi após o fim do cofinanciamento.
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Benefícios vs. riscos

Com base em todas as evidências disponíveis, a OMS, cujo Comitê Global 
Consultivo sobre Segurança de Vacinas recentemente revisou dados globais 

de intussuscepção em fevereiro de 2014, mantém a posição de que os 
benefícios das vacinas contra o rotavírus superam o pequeno risco de 

intussuscepção.4

§ A intussuscepção (IS) ocorre naturalmente em bebês, na ausência de vacinação, 
entre 2 e 9 meses de idade, e as taxas nas quais isso ocorre varia de acordo com a 
região.

§ O número de casos de IS de ocorrência natural varia de 9 a 328 a cada 100.000 
crianças com menos de 1 ano de idade, com uma média de 74 casos a cada 
100.000.1

§ A Rotarix, da GSK, e a RotaTeq, da Merck, têm um sólido histórico de segurança 
e foram estudadas em todas as regiões do mundo. Estudos de vigilância pós-
vendas da Austrália, Brasil, México e Estados Unidos descobriram que os riscos de 
IS para Rotarix e RotaTeq são comparáveis, e que, para cada 100.000 crianças 
vacinadas, estima-se que haja 1 a 6 casos adicionais de IS.2,3

1Jiang J, PLoS One, 2013
2Carlin JB, Clin Infect Dis, 2013
3Cortese M, CDC ACIP, 2013
4WHO, 2014



RESULTADOS EM CONDIÇÕES REAIS
Impacto, custo-benefício e benefícios indiretos
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Dados de impacto de vacinas disponíveis 
de todas as regiões e grupos de renda

GUATEMALA—Rotarix e 
RotaTeq foram ambas 
74% eficazes contra a 
hospitalização por 
rotavírus

BRASIL—Todos os anos, 
a vacina evita mais de 
11.500 hospitalizações, 
660 mortes

Malaui—71% eficaz contra a 
hospitalização por rotavírus 
em crianças <1

Reino Unido — As 
infecções por rotavírus 
caíram 84% desde a 
introdução da vacina em 
2013

JAPÃO—Depois que a 
cidade de Nagoia 
subsidiou a vacina, os 
resultados mostraram 
uma queda 
significativa em 
hospitalizações e 
atendimentos 
ambulatoriais, além de 
proteção em massa

Guatemala: Gastanaduy 2016;  Brasil: Patel MM 2011; Reino Unido: Public Health England 2016; Malaui:  Bar-Zeev et al CID 2016; Japão: Yoshikawa
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Impacto da vacina: países que adotaram 
primeiro

1 do Carmo GM, PLoS Med, 2011; 2Gastanaduy PA, Pediatrics, 2013; 3Bayard V, Int J Infect Dis. 2012;4 De Oliveira LH, Vaccine, 2013

PAÍS
INTRODUÇÃO DA 

VACINA CONTRA O 
ROTAVÍRUS ANO

REDUÇÃO NAS MORTES POR 
GASTROENTERITE POR TODAS AS CAUSAS 
ENTRE CRIANÇAS COM MENOS DE 5 ANOS 

APÓS A INTRODUÇÃO

Bolívia 2008 36-43%

Brasil 2006 22%

El Salvador 2006 0-36%

Honduras 2009 16-20%

México 2007 43-55%*

Panamá 2006 50%**

Venezuela 2006 57-64%
*Medido entre 2009-2011. Embora as metodologias sejam diferentes e alguns estudos não sejam diretamente comparáveis, fica claro que a vacina teve um impacto 
significativo.
**Entre crianças de 0-4 anos
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Impacto da vacina: países desenvolvidos

Nos primeiros quatro anos 
de uso nos Estados Unidos, 
as vacinas contra o rotavírus 
preveniram 

• 176.000 hospitalizações
• 242.000 idas ao pronto-

socorro
• 1,1 milhões de consultas 

com médicos
entre crianças com menos de 
5 anos, resultando em quase 
US$1 bilhão em economia.

PATH. 2015; Gurgel RG, Gastroenterology, 2009

PAÍS VACINA USADA
IMPACTO DA VACINA: 

REDUÇÃO NAS 
HOSPITALIZAÇÕES

Austrália Rotarix, RotaTeq 45-88%

Áustria Rotarix, RotaTeq 74-79%

Bélgica Rotarix, RotaTeq 50-80%

Finlândia Rotarix, RotaTeq 78%

Estados 
Unidos da 
América

Rotarix, RotaTeq 55-94%

Os estudos variam em tempo e faixa etária, portanto não são diretamente 
comparáveis. Contudo, quando analisados em conjunto, eles demonstram o impacto 
significativo da vacina. 
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Impacto da vacina: África

1Armah G, Clin Infect Dis. 2016; 2Ngabo F, Lancet Glob Health, 2016; 3Msimang VM, Pediatr Infect Dis, 2013; 4Tsolenyanu E, Clin Infect Dis, 2016

PAÍS

ANOS DE 
INTRODUÇÃO 
NACIONAL DA 

VACINA DO 
ROTAVÍRUS

PERÍODO DE 
TEMPO DOS 

DADOS:
PRÉ-VACINA

PERÍODO DE 
TEMPO DOS 

DADOS:
PÓS-VACINA

REDUÇÃO NAS HOSPITALIZAÇÕES 
POR DIARREIA POR ROTAVÍRUS 

ENTRE CRIANÇAS <5 ANOS APÓS 
A INTRODUÇÃO

Gana 2012 Jan. 09 – Mar. 12 Abr. 12 – Dez. 14 49%

Ruanda 2012 Jan. 09 – Dez. 11 Jan. 12 – Dez. 14 61-70%

África do Sul 2009 Maio – Dez. 09 Maio – Dez. 10; 
Maio – Dez. 11 54-58%

Togo 2014 Jul. 08 – Jun. 14 Jul. 14 – Jun. 15 32%
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Impacto da vacina: África

1Enane LA, Clin Infect Dis. 2016; 2Armah G, Clin Infect Dis. 2016 ; 3Bar-Zeev N, Clin Infect Dis. 2016 ; 4Tate JE, Clin Infect Dis. 2016; 5Groome MJ, Clin Infect Dis. 2016; 
6Mpalbalwani, Clin Infect Dis. 2016

PAÍS

ANOS DE 
INTRODUÇÃO 
NACIONAL DA 

VACINA DO 
ROTAVÍRUS

PRÉ-VACINA PÓS-VACINA

REDUÇÃO NAS 
HOSPITALIZAÇÕES POR 

DIARREIA POR TODAS AS 
CAUSAS ENTRE CRIANÇAS 

<12 ANOS APÓS A 
INTRODUÇÃO

Botsuana 2012 Jan. 09 – Dez. 12 Jan. 13 – Dez. 14 43%*

Gana 2012 Jan. 09 – Mar. 12 Abr. 12 – Dez. 14 52%

Malaui 2012 Jan. 12 – Jun. 12 Jan. 13 – Jun. 15** 48,2%

Ruanda 2012 Jan. 09 – Dez. 11 Jan. 12 – Dez. 14 51-55%

África do Sul 2009 Jan. 06 – 2008 Jan. 10 – Dez. 14 44,9-65,4%

Zâmbia 2013 Jan. 09 – Dez. 11 Jan. 13 – Dez. 
14*** 18-29%

As metodologias dos estudos diferem, então os estudos não são diretamente comparáveis. RotaTeq usada em Ruanda; todos os outros usaram 
Rotarix.
*Durante a temporada de rotavírus; **Períodos pré-pós-vendas não são diretamente comparáveis em virtude de maior vigilância; ***2012 excluído 
como ano de transição
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As vacinas contra o rotavírus têm bom custo-
benefício
Estudos recentes mostram que programas nacionais de vacinação contra o rotavírus terão ótimo custo-
benefício e também reduzirão os custos de saúde devido a doenças relacionadas ao rotavírus.1-7

1Sigei C, Vaccine, 2015; 2Javanbakht M, Vaccine, 2015 ; 3Diop A, Vaccine, 2015 ; 4Bar-Zeev N, Clin Infect Dis. 2016; 5 Leshem E, Pediatrics, 2014; 6Palwasha A., Vaccine, 2017; 
7Pecenka C, Vaccine, 2017

Nos Estados Unidos, em apenas quatro anos, a vacinação contra o rotavírus trouxe economias de quase 
US$ 1 bilhão, prevenindo hospitalizações, idas ao pronto-socorro e consultas a médicos entre menores de 5 
anos.5

PAÍS NÚMERO DE 
CASOS EVITADOS

MORTES 
EVITADAS

CUSTOS DE SAÚDE 
EVITADOS 

FAIXA DE 
DATA

Irã 35,1 milhões 266 US$280 milhões 2014-2023

Quênia 1,2 milhão 61.000 US$30 milhões 2014-2033

Senegal 2 milhões 8.500 US$8 milhões 2014-2033

Uganda 4 milhões 70.000 US$10 milhões 2016-2035

Malaui 1 milhão 4.313 US$8 milhões 2014-2033

Afeganistão 1 milhão 12.000 US$1,35 milhão 2017-2027

Bangladesh 3,9 milhões 3900 US$7 milhões 2017-2027
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As vacinas contra o rotavírus oferecem 
ampla proteção

Proteção contra cepas 
NÃO incluídas na vacina

Eficácia da 
vacina

País

RO
TA

RI
X

G2P[4] 71-94%
Estados Unidos, 

Brasil, Bolívia

G9P[4] 94% México

G9P[8] 84% Bolívia

G9P[6] 87% Bolívia

G3P[8] 74-92%
Estados Unidos, 

Bolívia

RO
TA

TE
Q G12P[8] 83% Estados Unidos

G2P[4] 87-98% Estados Unidos

As duas vacinas 
contra o rotavírus 

disponíveis no 
mercado global de 

circulação oferecem 
proteção contra 

várias cepas, 
incluindo aquelas não 
inclusas nas vacinas.

Correia JB, J Infect Dis, 2010 Justino MC, PIDJ, 2011
Yen C, Hum Vaccin, 2010 Payne DC, Clin Infect Dis, 2013
Cortese MM, Pediatrics, 2013 Cortese MM, Pediatrics, 2011

Embora as metodologias de estudo sejam diferentes e os estudos não sejam diretamente comparáveis, está claro que 
a vacina demonstrou eficácia.
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Benefícios indiretos da vacinação 
contra o rotavírus

Hospitalizações relacionadas ao rotavírus reduzidas em:
Crianças com idade elegível para 

a vacina
Crianças com idade NÃO elegível para 

a vacina*
País (nacional)

El Salvador 79-86% 41-81%
Áustria 76-79% 35%
EUA** 74-96% 41-92%

Bélgica 65-80% 20-64%
País (regional)

Austrália*** 50-89% 30-100%
São Paulo, Brasil 56-69% 24%

Nota: tabela derivada da Tabela 4 de: Patel MM, Glass R, Desai R, Tate JE, Parashar UD. Fulfilling the Promise of Rotavirus Vaccines: How Far Have We Come Since 
Licensure? The Lancet Infectious Diseases. 2012;12(7):561-570.
*Normalmente 2-5 anos de idade, mas varia de acordo com o país; **Combina três estudos nacionais; ***Combina três estudos regionais

Reduções significativas em internações por rotavírus 
observadas entre crianças vacinadas e não vacinadas



O FUTURO DAS VACINAS CONTRA O 
ROTAVÍRUS 
Pipeline de produtos e lacunas nas pesquisas
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Vacinas disponíveis nacionalmente e 
próximos produtos

VACINA NOME EMPRESA STATUS CEPA(S)

Neonatal 
australiana RV3-BB Biofarma (Indonésia) e MCRI 

(Austrália)

Primeiros ensaios clínicos em 
andamento na Nova Zelândia e 

Indonésia
G3, P[6]

NIH (bovino-
humana 

recombinante)

Reino 
Unido

Licenciada para vários fabricantes: 
Wuhan & Chengdu (China); 
Serum Institute, Shantha, 

Biologicals E, Bharat Biotech 
(Índia); Butantan (Brasil)

Vacinas do Serum Institute of 
India e Shantha passando por 

ensaios clínicos Fase 3

Bovina (G6P[7]) 
+ G1, G2, G3, 

G4 
recombinantes

Vietnamita Rotavin 
M1 POLYVAC Licenciada no Vietnã G1P[8]

Rotavírus de 
cordeiro 

(cordeiro-
humana 

recombinante)

LLR
LLR+

Lanzhou Biologicals / Xinkexian
Biological Technology (China) Licenciada na China G10, P[12] + G1, 

G2, G3, G4
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Dados emergentes
Impacto: 
• Dados adicionais sobre o impacto e eficácia de introduções em andamento estarão 

disponíveis em breve

Segurança: 
• Entender melhor a ocorrência de intussuscepção, rastrear causas, monitorar padrões de 

tratamento, taxas de cirurgia e resultados
• Manter redes de vigilância
• Avaliar riscos de intussuscepção no contexto de benefícios (menos hospitalizações e 

mortes)

Desempenho da vacina: 
• Examinar estratégias para melhorar vacinas orais
• Avaliar o papel de suplementação com zinco e probióticos

Cronogramas da vacina:
• Avaliar vários regimes de 2 e 3 doses
• Examinar dose de reforço
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Lacunas nas pesquisas
• Introdução

• Abordagens alternativas para a administração da vacina
• Barreiras para a introdução e ampliação

• Produtos
• Potencial para novas vacinas para garantir um suprimento 

estável, suficiente, e impactar nos preços
• Impulsionadores da escolha do produto
• Cronograma de dosagem
• Intercambialidade em potencial dos produtos 

• Biologia
• Influência da flora intestinal sobre a eficácia das vacinas



RECOMENDAÇÕES DO ROTA COUNCIL
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Apesar das recomendações da OMS para a introdução 
de vacinas contra o rotavírus no programa nacional de 
imunização de todos os países, mais de 90 milhões de 
crianças ao redor do mundo ainda não têm acesso a 

essa intervenção crítica. 

O ROTA Council endossa fortemente a recomendação 
da OMS. 

Para acelerar a introdução de vacinas contra o rotavírus, 
que salvam vidas e melhoram a saúde, o ROTA Council 
recomenda que stakeholders-chave – em países nos 
quais essas vacinas ainda não foram introduzidas –

adotem ações nas seguintes áreas…
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Organizações 
globais de saúde: 

OMS, UNICEF, 
Gavi

Tomadores de 
decisão nacionais 
elegíveis à Gavi 

(em 
desenvolvimento)

Agências de 
financiamento

Fabricantes

Pesquisadores

Governos nacionais 
e locais em países 

em 
desenvolvimento e 

desenvolvidos

Organizações não 
governamentais

Profissionais da 
saúde de linha de 

frente

Autoridades e 
acadêmicos da 

educação
Grupos de mídia e 

defesa

Stakeholders-chave
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Para incentivar a introdução de vacinas contra o rotavírus em 
países elegíveis à Gavi (subdesenvolvidos):

Países elegíveis à Gavi que ainda não tiveram a introdução de vacinas contra o rotavírus consideram 
fortemente se candidatar à Gavi para apoio a novas vacinas assim que possível

Para otimizar a implementação da vacina e maximizar o número de bebês elegíveis imunizados, OMS, 
UNICEF, Gavi e outros parceiros devem continuar a apoiar os países que planejam introduzir a vacina 
(especialmente cadeia de frio, oferta disponível e financiamento sustentável)

Se a vacina de escolha contra o rotavírus não estiver disponível, os países devem considerar 
seriamente a introdução de qualquer vacina pré-qualificada contra o rotavírus disponível no curto 
prazo e trabalhar com a Gavi para opções de longo prazo.

Os países em desenvolvimento que fizeram a introdução devem compartilhar lições com países que 
ainda não fizeram a introdução, através de reuniões regionais focadas.

Os países que planejam introduzir vacinas contra o rotavírus devem estabelecer um forte sistema de 
vigilância.

Os países que introduziram OU planejam introduzir devem coletar dados de alta qualidade para avaliar 
o impacto da vacina (especialmente em distritos com altas taxas de mortalidade).

As agências de financiamento devem continuar apoiando a avaliação dos programas de vacinas contra o 
rotavírus (operação, segurança, impacto).
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Para incentivar a introdução de vacinas contra o rotavírus em 
países não elegíveis à Gavi (países em desenvolvimento e 
desenvolvidos)

Governos nacionais e locais promulgam leis que abordam questões dos direitos das populações de receberem vacinas 
recomendadas e provisões para garantir o fornecimento de vacinas de qualidade e acessíveis.

Governos e agências de financiamento devem continuar a apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de novas 
vacinas contra o rotavírus de baixo custo usando modelos públicos, de negócios sociais e público-privados.

Agências de saúde globais e ONGs influentes em programas de vacinação aceleram as iniciativas para garantir 
que os preços pagos pelas vacinas contra o rotavírus reflitam os verdadeiros custos de fabricação, 
proporcionem retornos razoáveis sobre os investimentos dos fabricantes e levem em conta a capacidade de 
pagamento de um país. Todos os países devem informar o preço da vacina ao Projeto V3P da OMS.

Para garantir a integração com as intervenções existentes do GAPPD, os governos nacionais devem fornecer 
cursos de capacitação para atualizar os profissionais da saúde de linha de frente, e dados devem ser coletados 
por autoridades educacionais e acadêmicas para determinar a incorporação das informações aos currículos 
dos profissionais da saúde. 

Governos nacionais, agências de financiamento e entidades de saúde globais devem apoiar grupos de mídia e 
defesa para garantir que os benefícios da vacina contra o rotavírus e outras vacinas sejam transmitidos ao 
público.

OMS, UNIFEC e ONGs devem coletar dados para entender melhor os motivos pelos quais vários países desenvolvidos 
ainda não incluíram vacinas contra o rotavírus em seus programas de imunização.
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Para influenciar a agenda de pesquisa e obter um melhor entendimento 
do impacto, eficácia e segurança das vacinas contra o rotavírus -
particularmente em países subdesenvolvidos da África e da Ásia - os 
pesquisadores devem:

Quantificar mudanças de morbidade e mortalidade por doenças diarreicas severas em países que utilizam a 
vacina contra o rotavírus

Examinar o efeito da vacinação na epidemiologia do rotavírus

Avaliar evidências de benefícios indiretos entre crianças não vacinadas

Realizar monitoramento de longo prazo para avaliar possíveis mudanças na ecologia das cepas 
circulantes após a implementação da vacina

Avaliar a eficácia da vacinação além de um ano de idade e contra cepas circulantes

Examinar a segurança da vacina em relação à intussuscepção em ambientes específicos e avaliar os riscos 
identificados no contexto dos benefícios da vacina
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Para influenciar a agenda de pesquisa e obter um melhor entendimento dos 
motivos para a eficácia moderada de vacinas orais vivas contra o rotavírus 
em países subdesenvolvidos, e para identificar estratégias para melhorar o 
desempenho da vacina, os pesquisadores devem: 

Avaliar possíveis interferências da vacina oral contra a poliomielite, aleitamento 
materno e flora intestinal e/ou enteropatia intestinal na eficácia da vacina

Investigar diferenças regionais no impacto da vacina relacionadas a diferenças 
genéticas e características imunológicas específicas das cepas circulantes

Examinar o efeito de diferentes cronogramas de vacinas sobre o desempenho da 
vacina
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Para influenciar a agenda de pesquisa e obter um melhor entendimento 
de diferentes opções para formulações destinadas a aumentar a 
absorção de vacinas, e/ou abordar a doença diarreica simultaneamente, 
pesquisadores e fabricantes devem: 

Buscar o desenvolvimento de vacinas orais não vivas e doses ao nascer de vacina oral viva que 
possam superar a interferência observada em países subdesenvolvidos

Explorar o mecanismo de proteção imunológica para infecção/doença por rotavírus para ajudar a 
identificar correlatos de proteção para facilitar os testes de vacina

Desenvolver formulações e embalagens que exijam menos espaço na cadeia de frio ou possam 
até estar fora da cadeia de frio

Explorar o impacto das vacinas orais vivas contra o rotavírus sobre efeitos não específicos da 
vacinação
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Para incentivar o desenvolvimento de novas vacinas contra o rotavírus, 
governos nacionais, agências de financiamento, organizações 
internacionais de saúde, fabricantes e outros stakeholders devem: 

Facilitar o desenvolvimento de novas vacinas orais vivas para abordar barreiras ao fornecimento global para 
países Gavi subdesenvolvidos e em desenvolvimento; desafios de implementação e sensibilidade cultural; e 
que também sejam seguras, eficazes e disponíveis a baixo custo. Essa agenda de pesquisa deve abordar: 
implicações da falta de correlação de proteção, formulações para melhorar a adequação programática e a 
estabilidade da vacina, e melhorias à eficiência do processo de fabricação.

Facilitar o desenvolvimento de vacinas alternativas contra o rotavírus. Essa agenda de pesquisa deve 
abordar: desenvolvimento clínico, desenvolvimento de vacinas e mecanismo de ação de vacinas 
injetáveis e não replicantes contra a doença por rotavírus.

Buscar opções para cronogramas de imunização voltados a melhorar a proteção, incluindo: 
cronogramas neonatais, doses de reforço ou até estratégias de reforço.

Explorar estratégias combinadas de vacina e não vacina com o objetivo de reduzir a doença diarreica 
e/ou aumentar a tomada das vacinas.

Explorar opções para a combinação de vacinas virais e bacterianas entéricas para fornecer proteção contra a 
diarreia causada por uma série de patógenos em potencial.



ESTUDOS DE CASO

46



47

GANA
Introdução monumental de duas vacinas combate as 
principais causas de morte infantil

• O rotavírus matava >2.000 crianças 
por ano.1,2

• Em abril de 2012, Gana se tornou o 
primeiro país elegível à Gavi a 
introduzir vacinas pneumocócicas e 
contra o rotavírus simultaneamente 
em seu calendário de vacinação.

• O governo construiu uma nova sala 
de armazenamento de vacinas e
emitiu milhões de cartões de 

vacinação atualizados, e desfez 
mitos sobre a imunização através 
de campanhas comunitárias.3,4

ü Dois anos após a introdução dupla, as 
hospitalizações por rotavírus caíram 
de 50% para 28% das hospitalizações 
por diarreia severa

1Black RE, Lancet, 2010
2OMS, 2008
3Gavi, YouTube, 2012
4PATH, RotaFLASH, 2012
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ÍNDIA
Parcerias inovadoras levam ao desenvolvimento de vacina
nativa

• Maior prevalência de mortes por 
rotavírus do mundo em crianças 
com menos de 5 anos: mais de 
870.000 hospitalizações e 3 
milhões de atendimentos 
ambulatoriais, custando mais de 
Rs. 10 bilhões ao ano.1

• ROTAVAC® é a vacina autóctone
fabricada pela Bharat Biotech 
International Limited. 

• ROTAVAC® foi desenvolvida 
através de parceria público-
privada: governo indiano, 
doadores internacionais, 
especialistas globais em rotavírus e 
setor privado.

ü ROTAVAC® é uma opção 
atraente – US$1 por dose.

ü Em 2017, nove estados 
introduziram a ROTAVAC®.

1Tate JE, Lancet Infect Dis. 2012
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ZÂMBIA
Programa-piloto implementa abordagem integrada e abrangente

• O rotavírus matava 3.600 crianças 
com menos de cinco anos 
anualmente.

• Em 2012, oProgramme for 
Awareness & Elimination of 
Diarrhoea (PAED) foi lançado em 
Lusaka.

• O PAED melhorou a cadeia de 
frio, treinou > 500 profissionais 
da saúde e informou as 
comunidades; e teve sólidas 

parcerias, integração com 

programas de saúde infantil 
existentes, e uma abordagem 
abrangente para controle de 
doenças diarreicas.

ü O PAED ajudou a implementar a 
estrutura do GAPPD.

ü Em pouco mais de um ano, >10,000 
crianças receberam vacinas contra 
o rotavírus.
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Recursos adicionais
Recursos do ROTA Council
http://rotacouncil.org/resources/

Resumo executivo e artigo na íntegra
http://rotacouncil.org/resources/rota-council-white-
paper/

VIEW-hub (Vaccine Information and 
Epidemiology Window)
http://view-hub.org

VoICE (Value of Immunization Compendium of 
Evidence)
http://view-hub.org/voice/

State of the Field Report da PATH
http://report.defeatdd.org/

http://rotacouncil.org/resources/
http://rotacouncil.org/resources/rota-council-white-paper/
http://view-hub.org/
http://view-hub.org/voice/
http://report.defeatdd.org/

