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RESUMO

Os rotavírus são considerados a principal causa de gastrenterite grave em crianças abaixo de cinco anos, principalmente 
nos países em desenvolvimento. A vacinação nos primeiros meses de vida se constitui na medida mais efetiva em saúde 
pública para o controle e prevenção das infecções por tais agentes. Não obstante o recente licenciamento de duas vacinas 
para uso corrente em lactentes (Rotarix® e RotaTeq®), as pesquisas prosseguem com novas alternativas de prevenção e 
tratamento. Neste contexto, procedeu-se à reanálise da Rhesus-Human Reassortant Rotavirus Tetravalent Vaccine (RRV-TV), 
com ênfase à eficácia clínica frente aos parâmetros clínicos, aos sorotipos mais prevalentes na região, à ocorrência de 
eventos adversos graves (intussuscepção) e a proteção seletiva aos quadros de maior gravidade. Os dados clínicos e 
epidemiológicos foram obtidos das fichas clínicas de 91 episódios diarreicos em crianças no âmbito de uma investigação 
prévia conduzida em Belém, Pará. Foram considerados como indicadores de gravidade, os parâmetros clínicos e um 
sistema de escores, comumente aplicado aos estudos de eficácia da RRV-TV. Os resultados mais expressivos do estudo, 
como a significativa proteção (p < 0,05) conferida pela RRV-TV em cinco das sete condições clínicas avaliadas, a eficácia 
cumulativa de 100% contra os episódios com escore clínico >14 relacionados ao sorotipo G2, a eficácia de 75% contra 
os episódios mais graves, são discutidos à luz do contexto atual dos conhecimentos sobre o tema.

Palavras-chave: Vacinas contra Rotavirus; Gastroenterite; Infecções por Rotavírus.

INTRODUÇÃO

As gastrenterites agudas por rotavírus constituem um 
grave problema de saúde pública, principalmente em 
países em desenvolvimento, onde a doença está associada 
a aproximadamente a 600 mil óbitos, por ano, de crianças 
abaixo de 5 anos de idade, com a maior concentração na 
África e Ásia. Nos Estados Unidos, apesar das baixas taxas 
de mortalidade (20 a 60 óbitos por ano), tais agentes são 
responsáveis por 30% a 70% de todas as hospitalizações 

1por gastrenterites .

3Com os estudos conduzidos por Bishop et al  em 
Melbourne, Austrália, surgiram as primeiras evidências 

da diarreia aguda relacionada aos rotavírus. No Brasil, 
18a partir dos achados pioneiros de Linhares et al  na 

Região Norte, os estudos epidemiológicos se sucederam 
em outras regiões do País, confirmando a importância 
dos rotavírus na morbidade infantil por diarreia, com 
índices de 30% dos casos hospitalizados e 10% de 

22ocorrência na comunidade . As recentes investigações 
epidemiológicas conduzidas no Brasil revelam uma 
estimativa de 120.513 hospitalizações e 2.475 óbitos 

7associados a estes vírus .

Os rotavírus apresentam uma grande diversidade 

antigênica, responsável pela multiplicidade de sorotipos, 

sendo os tipos de G1 a G4 e G9 os de maior prevalência e 

responsáveis por 95% dos episódios diarreicos em 
21crianças no mundo . No Brasil, merece destaque uma 

12recente revisão conduzida por Leite et al  em um número 

expressivo de amostras oriundas de várias regiões do País 

(2.691), no período de 1982 a 2007, em que se 

identificaram os sorotipos G1, G2, G3, G4, G5 e G9, 

como os de maior circulação no País.
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As infecções por rotavírus exibem um padrão sazonal 
bem definido, particularmente nas regiões de clima 
temperado, onde se observa uma nítida prevalência dos 
casos nos meses mais frios. Nas áreas tropicais, a 
sazonalidade é menos pronunciada, com maior 

1concentração dos casos nos meses mais secos do ano .

Com base nas observações de que a melhoria das 
condições de saneamento não interfere nas elevadas taxas 
de prevalência de diarreia por rotavírus nos países 
desenvolvidos e naqueles em desenvolvimento, e diante 
das elevadas taxas de hospitalizações a despeito do uso 
em larga escala do soro de reidratação oral, a estratégia 
vacinal é considerada a medida mais efetiva de controle e 
prevenção das infecções por tais agentes.

A obtenção de uma vacina eficaz e inócua é prioridade 
no âmbito da Organização Mundial de Saúde (OMS), 
para ser administrada principalmente nas crianças até os 
dois primeiros anos de vida, as quais, quando adoecidas, 
podem evoluir para desidratação e óbito. Os estudos com 
as candidatas à vacina ideal evoluíram desde os 
chamados procedimentos Jennerianos – aqueles que 
utilizam cepas de rotavírus oriundos de animais –, seguido 
das vacinas de segunda geração, até estratégias que 
envolvem técnicas de engenharia genética.

Dentre as várias estratégias vacinais estudadas, 
destaca-se a Rhesus-human Reassortant Rotavirus 
Tetravalent Vaccine (RRV-TV), primeira vacina contra 
rotavírus avaliada no Brasil, em meados de 90, em Belém, 

14Pará . A referida vacina envolve rearranjo genético entre 
4quatro cepas atenuadas de origens símia e humana (4x10  

pfu/dose) e foi objeto de vários estudos clínicos, 
11conduzidos em países desenvolvidos  e na América do Sul 

(Peru, Brasil e Venezuela). Os resultados indicaram eficácia 
em relação aos episódios mais graves, alcançando índices 
comparáveis aos outros estudos com tal imunizante em 

10,24concentrações mais elevadas . A análise dos resultados 
alcançados nos vários ensaios clínicos ensejou o 
licenciamento da primeira vacina contra rotavírus nos EUA 
(Rotashield®) em julho de 1998, com a recomendação do 

5esquema de três doses, aos 2, 4 e 6 meses de idade . 
Entretanto, nove meses depois e com mais de 1 milhão de 
doses aplicadas em aproximadamente 500 mil crianças, a 
vacina foi retirada do programa de imunização, decisão 
fundamentada em ampla avaliação de casos notificados 

6de intussuscepção associada à vacina . As análises 
subsequentes dos dados registrados confirmaram esta 
correlação, porém com o risco estimado entre 1/10.000 a 
1/32.000, e com maior ocorrência no terceiro a décimo 
quarto dia após a primeira dose, em crianças acima dos 3 
meses de idade, o que evidenciou nítida associação com a 

20faixa etária . Vale ressaltar que os ensaios clínicos com a 
vacina, em curso no mundo, foram descontinuados.

Atualmente se acredita que houve uma superestimativa 
dos riscos de intussuscepção nos EUA, considerando que 
35% das crianças receberam as primeiras doses em idade 

25superior à indicada nos estudos atuais . Portanto, admite-
se que nos países em desenvolvimento os benefícios 
advindos desta vacina poderiam ser maiores do que o 
eventual risco de intussuscepção. Neste contexto, 
justificam-se as análises retrospectivas das experiências 

acumuladas com a vacina tetravalente, na tentativa de 
elucidar questões que permanecem obscuras, no esforço 
global de acelerar a introdução de novas vacinas nos 
programas de imunização, particularmente de países 
como a Índia, Indonésia e China, onde um terço dos óbitos 

9são atribuídos aos rotavírus .

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo procedeu a uma reanálise da vacina 
tetravalente RRV-TV produzida pelo laboratório Wyeth-
Ayerst Research (Filadélfia, Pensilvânia, EUA) frente a 91 
episódios diarreicos ocorridos em criança participantes de 
uma investigação prévia conduzida em Belém, Pará. Tal 
investigação foi aprovada pelo Comitê de Ética Médica do 
Instituto Evandro Chagas, pelo Conselho Regional de 
Medicina do Pará, pela Secretaria Estadual de Saúde do 
Pará, pelo Ministério da Saúde do Brasil e pela Comissão 
de Ética da OMS, Genebra, Suiça.

A referida investigação foi desenvolvida na Cidade de 
Belém, localizada no norte do Brasil, Amazônia Oriental. 
O estudo básico transcorreu ao longo de dois anos, de 
caráter prospectivo, randomizado, duplo-cego, em que se 
administrou vacina ou placebo, na proporção de 1:1, a 
540 crianças. O esquema vacinal consistia de três doses, 
iniciando-se no primeiro mês de vida, seguida de duas 
outras no terceiro e quinto meses, abrangendo 540 
crianças na primeira dose, 513 na segunda, 495 (92%) 
receberam as três doses do esquema vacinal e, destas, 466 
(94%) foram acompanhadas até o final do estudo. As 
diferenças observadas no quantitativo de crianças estão 
relacionadas à obediência ao protocolo da pesquisa, 
como limites pré-definidos de faixa etária para cada uma 
das três doses preconizadas no esquema vacinal.

Para o cálculo do percentual de eficácia da vacina 
foram considerados apenas os episódios de diarreia por 
rotavírus registrados depois de decorridas duas semanas 
após a administração da terceira dose, até completarem-se 
dois anos de observação.

Os parâmetros clínicos analisados foram obtidos a 
partir das fichas clínicas utilizadas na vigilância dos 
episódios diarreicos do referido estudo básico. Nessa 
investigação, cada criança, transcorrida a primeira 
semana após a vacinação, era submetida a uma vigilância 
sistemática dos episódios diarreicos, o que consistia de 
duas visitas semanais até o final do estudo, com a 
finalidade de determinar a incidência dos episódios 
diarreicos. Frente a um caso de diarreia, visitas diárias 
eram realizadas até o final do episódio. Os critérios clínicos 
indicativos de gravidade foram: a) diarreia – três ou mais 
evacuações líquidas ou semilíquidas em um período de 24 
h (definição adotada pela OMS para estudos com a vacina 
contra os rotavírus); b) presença de vômitos; c) febre – 

temperatura retal ³ 38° C; d) sinais de desidratação 
(critérios estabelecidos pela OMS); e) número máximo de 

evacuações líquidas ou semilíquidas ³ 6 em 24 h; f) 

número médio de evacuações líquidas ou semilíquidas ³ 6 
em 24 h; e g) visita a hospitais ou centros de saúde. A par 
disso, foi utilizado na análise da eficácia um sistema de 
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8escore clínico , comumente aplicado aos estudos de 
eficácia da RRV-TV e que reúne sinais e sintomas com a 
pontuação correspondente e somatória máxima de 20 
pontos (Tabela 1). Episódios com escores clínicos de 0 a 8, 
9 a 14 e acima de 14, foram definidos como leves, 
moderados a graves e muito graves, respectivamente.

Tabela 1 – Escore clínico para avaliar a gravidade dos 
episódios de diarreia em estudos com a 
vacina contra rotavírus

Figura 1 – Taxas de diarreia por rotavírus durante o 
acompanhamento das crianças

No tocante à eficácia da RRV-TV frente às condições 
clínicas relacionadas à gravidade, observou-se efeito 
protetor em quase todos os parâmetros, exceto frente à 
febre, em que a vacina não conferiu proteção nos dois 
anos de estudo (Tabela 2).

Tabela 2 – Resumo das condições clínicas em que a 
RRV-TV revelou eficácia
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Houve registro de 131 episódios diarreicos por 
rotavírus no período do estudo, porém somente 91 foram 
considerados, por traduzirem os episódios que iniciaram 
após 15 dias da terceira dose. Para a definição 
diagnóstica desses casos, os espécimes fecais e, em menor 
número, os swabs retais, foram obtidos logo após a 
detecção de um episódio diarreico e as amostras 
submetidas rotineiramente ao método ELISA para 
detecção de rotavírus (ou seus antígenos), utilizando-se o 
kit Dakopatts (Copenhague, Dinamarca), recomendado 
pela OMS.

RESULTADOS

A análise da incidência (número de episódios/dias de 
observação) dos 91 episódios diarreicos por rotavírus, nos 
três anos de acompanhamento, revelou índices 
significativamente superiores nos meses de junho a 
setembro (p = 0,007), se comparados aos de outros meses 
no mesmo período de estudo. Esse período corresponde 
aos meses mais secos do ano (Figura 1).
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Sinais e sintomas clínicos

Duração da diarreia
< 2 dias
2-3 dias 
³ 4 dias

Número máximo de fezes diarreicas / 24 h
< 3
3
4-5
³ 6

Duração dos vômitos
sem vômitos
1-2 dias
³ 3 dias

Número máximo de vômitos / 24 h
1
2
³ 3   

Febre (temperatura retal)
< 38.1° C
38.1 -38.9° C
³ 39° C

Desidratação
Não
£ 5%
> 5%

Tratamento ambulatorial / hospitalar
Sim
Não

8Fonte: Modificado de Flores et al .
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  Análise pelo qui-quadrado (significativo se < 0,05).

Fonte: Pesquisa da autora.

Número no 
grupo placebo

(363)*

Número no
grupo vacina

(361)*

% de eficácia
†(I.C. 95%)

‡p

Duração da 
diarreia (>3 dias)
   
Nº máximo de 
evacuações (>5)
     
Nº máximo de
vômitos (>2)

Desidratação
          
Tratamento
Reidratação

23

30

29

37

43

11

14

11

19

30

52 (3 a 76)

53 (13 a 75)

62 (25 a  81)

48 (12 a  70)

46 (12 a 67)

0,03

0,01

0,004

0,01

0,01

A eficácia relativa da vacina em relação ao número 
máximo de evacuações superior a cinco, nos dois anos 
de estudo foi significativa frente a todos os episódios: 
53% (p = 0,01%). No que se refere à duração dos 
vômitos, registrou-se total proteção (100%, p = 0,03) no 
segundo ano de acompanhamento, se considerados os 
casos de diarreia relacionados ao sorotipo G2.

Durante os dois anos de avaliação, observou-se 
expressiva eficácia da RRV-TV quanto à desidratação em 
todos os episódios diarreicos, similar ao observado quanto 
à necessidade de reidratação. Tais percentuais foram de 
48% (p = 0,01) e 46 % (p = 0,01), respectivamente.

A análise da eficácia da RRV-TV frente a todos os 
episódios diarreicos, de acordo com as faixas de gravidade 
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clínica (Tabela 3) revelou que a vacina não exibiu níveis 
protetores contra os episódios classificados como de leve 
intensidade (escore de 0 a 8) e induziu moderada proteção 
contra todos os casos com escores clínicos de 9 a 14. Com 
relação aos quadros considerados muito graves (escore > 
14) a RRV-TV conferiu níveis expressivos de proteção, 75% 
(p = 0,02).

Tabela 3 – Eficácia da RRV-TV em relação aos escores 
clínicos de gravidade*

Oliveira CS, et al. Reanálise da vacina tetravalente (RRV-TV)

que registravam a ocorrência dos episódios por rotavírus 
22durante o todo o ano . Este perfil, no entanto, pode sofrer 

modificações, segundo as recentes análises conduzidas 
pelo CDC, que correlacionam o padrão sazonal das 
infecções com o uso em larga escala de vacinas, situação 
atual do Brasil, com a recente introdução da vacina 
monovalente (Rotarix®) no Programa Nacional de 

4Imunizações (PNI) .

No que concerne à eficácia frente aos sorotipos 
prevalentes, os achados atuais demonstram que a 
proteção conferida pela vacina deve contemplar os 
sorotipos prevalentes na região. Neste particular, os 

17estudos retrospectivos conduzidos por Linhares et al  em 
populações urbanas da nossa região, ao longo da década 
de 80 até 1992, revelaram a maior prevalência do 
sorotipo 1, principalmente durante o primeiro ano de vida, 
seguido do tipo 2. No presente estudo observaram-se 
variações na curva de eficácia da RRV-TV frente a todos os 
casos associados ao sorotipo G2, que podem refletir os 
períodos de maior e menor circulação do sorotipo na 
região, e ficou demonstrada a expressiva proteção da 
vacina nos episódios com escores clínicos ³ 14, definidos 
como os de maior gravidade. Entretanto, os números 
absolutos de pequena monta relacionados aos escores 
mais elevados podem delinear taxas aparentemente mais 
expressivas.

Ressalte-se que não foi possível, no estudo em análise, 
mostrar proteção aos sorotipos considerados emergentes 
(por exemplo: G9), que se constituem num grande desafio 
no cenário atual das vacinas licenciadas. Diante da ampla 
variação temporal e geográfica dos sorotipos, a 
emergência de novos tipos de relevância epidemiológica e 
a possível cocirculação em uma mesma região, é 
plenamente justificável o monitoramento sistemático dos 
sorotipos circulantes, principalmente nos estudos pós 

21licenciamento .

O risco de intussuscepção (IS) associado à vacina 
Rotashield tem estimulado ampla discussão e minuciosa 
revisão dos casos registrados, com os resultados 
preliminares identificando a idade do início da vacinação 

2como fator de risco para a ocorrência de IS . A experiência 
com esta vacina nos EUA seguiu a recomendação da 
primeira dose aos 2 meses de idade, seguidas de doses 
aos 4 e 6 meses de idade. As reavaliações subsequentes 
demonstraram, no entanto, que 61% das crianças 
iniciaram a vacinação aos 3 meses de idade ou mais e que 
80% dos casos de IS associados à vacina, ocorreram nesta 
faixa etária, período de maior incidência do agravo na 

2população em geral . Admitindo-se tal associação, 
justifica-se a recomendação para, nos ensaios clínicos 
com vacinas, a redução do esquema vacinal para duas 
doses, com a primeira administrada ainda no período 
neonatal e o benefício adicional de atenuar outros eventos 
adversos, como a febre, comumente associada à vacina 

28tetravalente .

Acumulam-se evidências de que a vacina ideal 
contra os rotavírus deve assegurar proteção frente aos 
casos revestidos de maior gravidade, responsáveis 
pelos elevados índices de morbimortalidade infantil em 
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(-245 -60)

45
(-9 -73)
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‡(12 -93)
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escore clínico de

†% de eficácia (I.C., 95%)
frente aos escores clínicos

0 – 8 9 – 14 ³ 15

P = Placebo; V = Vacina;
8   *  Sistema de escores clínicos modificado por Flores et al ;

† 363 e 361 crianças/ano de observação para placebo e vacina, 
respectivamente; intervalo de confiança, 95%;

‡
   p < 0,05.

Fonte: Pesquisa da autora.

A figura 2 exibe a eficácia da vacina frente a todos os 
casos associados ao sorotipo G2, observando-se que a 
curva não exibe variações no intervalo entre os escores 
clínicos de ³ 2 a ³ 5 (53%), com ascensão a partir do 
escore ³ 6 até ³ 10 (60% a 77%, respectivamente), 
decrescendo a seguir a níveis de proteção de 40% (³ 13). A 
partir dos escores ³ 14 até ³ 16, a curva de eficácia volta a 
ascender, alcançando níveis máximos de 100% contra os 
casos revestidos de maior gravidade.

Figura 2 – Eficácia cumulativa da RRV-TV por escore clínico: 
todos os casos por G2

Quanto à ocorrência de evento adverso grave, não 
houve registro nos dois anos de acompanhamento.

DISCUSSÃO

Os rotavírus apresentam uma ampla distribuição em 
todo o mundo. No presente estudo, identificou-se um perfil 
similar ao descrito para as regiões tropicais, mas de caráter 
inusitado, se comparado com as observações anteriores 
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todo o mundo. No estudo em questão observou-se uma 
expressiva proteção da vacina em cinco das sete 
condições clínicas indicadoras de gravidade, tais como: 
a duração da diarreia, o número máximo de 
evacuações e de vômitos, a desidratação e a 
necessidade de reidratação. Vale ressaltar que 
condições clínicas similares foram identificadas em 
pesquisas anter iores, ressal tando-se aquelas 

13conduzidas em nossa região por Linhares et al  em que 
os vômitos, o número de evacuações líquidas e a 
desidratação, associados aos episódios diarreicos por 
rotavírus, exibiram maior gravidade em comparação 
aos de outras etiologias. Estes índices de proteção 
foram comparáveis àqueles obtidos em pesquisas 
conduzidas em outras regiões do mundo com 

10,24formulações mais concentradas . A análise dos sinais 
e sintomas em conjunto, à luz de escores clínicos, 
demonstrou a proteção seletiva da vacina, induzindo 
proteção aos episódios considerados muito graves 
(75%, p = 0,02), em consonância com o objetivo 

15principal da vacinação contra os rotavirus . Tais 
achados se renovam nos estudos mais recentes que 
culminaram com o advento das vacinas RotaTeq® e 

19, 29Rotarix®, que estão agora licenciadas .

A eficácia clínica da vacina tetravalente registrada 
nesta pesquisa foi reproduzida em outros ensaios clínicos 
conduzidos na América Latina e Finlândia, e confirmada 
nos dois estudos pós-licenciamento da Rotashield®, que 
encontraram 100% de proteção nos quadros de maior 

23,26gravidade, com o esquema de três doses . O potencial 
protetor da vacina, uma vez introduzida em larga escala, 

27ficou bem evidenciado no estudo conduzido por Tate et al  
nos EUA, com a análise retrospectiva dos dados de uma 

coorte de crianças vacinadas com a Rotashield®, de 1999 
a 2000, com a vacina mostrando-se altamente eficaz na 
prevenção das hospitalizações e das visitas aos serviços de 
emergência por gastrenterite de todas as etiologias, 
ampliando as estimativas prévias do impacto da vacinação 
em larga escala.

Conquanto tratar-se de uma vacina não mais 
recomendada para uso rotineiro, os achados oriundos 
com a RRV-TV estabeleceram as bases para as estratégias 
futuras e determinantes do atual cenário satisfatório com 

30as vacinas ora licenciadas .  

CONCLUSÃO

Os resultados alcançados confirmam a expressiva 
proteção da RRV-TV aos episódios diarreicos revestidos de 
maior gravidade e a eficácia significativa frente aos 
sorotipos mais prevalentes à época do estudo.

Os achados da presente reanálise somam-se àqueles 
oriundos dos estudos com a RRV-TV conduzidos na 
América Latina e nos Estados Unidos e constituíram a base 
das novas diretrizes para os ensaios clínicos da nova 
geração de vacinas, no esforço global de acelerar a 
introdução de vacinas contra os rotavírus nos programas 
de imunização dos países que apresentam os maiores 
índices de mortalidade infantil por estes agentes, com 
destaque para a Índia, Indonésia e China.
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Review of a tetravalent vaccine (RRT-TV) for prevention of gastroenteritis caused by 
rotavirus

ABSTRACT

Rotaviruses are considered the leading cause of severe gastroenteritis in children under five years of age, especially in 
developing countries. Vaccination in the first months is the most effective public health action for the control and prevention 
of infections by such agents. Despite the recent licensing of two vaccines for use in infants (Rotarix® and RotaTeq®), 
researchers continue to seek new alternatives for prevention and treatment. Herein, we provide a review of the Rhesus-
Human Reassortant Rotavirus Tetravalent Vaccine (RRV-TV), with an emphasis on its clinical efficacy as regards clinical 
parameters, the most prevalent serotypes in the region, the occurrence of severe adverse events (e.g., intussusception), and 
selective protection in the most severe cases. The clinical and epidemiological data were obtained from medical records 
pertaining to 91 episodes of diarrhea among children in a previous investigation conducted in Belém, Pará State, Brazil. 
Clinical patterns and a scoring system commonly used in studies on the efficacy of RRV-TV were considered as indicators of 
severity. The most impressive results of this study, such as a significant protection (p < 0.05) by RRV-TV in five of the seven 
clinical conditions assessed, the cumulative efficacy rate of 100% against episodes with a clinical score of >14 related to 
serotype G2, a 75% efficacy rate against severe episodes, and the non-occurrence of intussusception, are discussed in the 
context of current knowledge on this issue.

Keywords: Rotavirus Vaccines; Gastroenteritis; Rotavirus Infections.
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Reevaluación de la vacuna tetravalente (RRV-TV) en el contexto de la prevención de la 
gastroenteritis por rotavirus

RESUMEN

El rotavirus es la principal causa de gastroenteritis aguda en niños menores de cinco años, especialmente en países en 
desarrollo. La vacunación en los primeros meses de vida constituye la medida más eficaz en materia de salud pública para 
el control y la prevención de las infecciones por estos agentes. A pesar de la reciente concesión de licencias para el uso de 
dos vacunas de rutina en recién nacidos (Rotarix® y RotaTeq®), la investigación continúa con nuevas alternativas para la 
prevención y tratamiento. En este contexto, se procedió a la revisión de la Rhesus-Human Reassortant Rotavirus Tetravalent 
Vaccine (RRV-TV), con énfasis en la eficacia clínica frente a los parámetros clínicos en los serotipos que predominan en la 
región, la ocurrencia de eventos adversos graves (invaginación intestinal) y la protección selectiva de mayor gravedad. Los 
datos clínicos y epidemiológicos se obtuvieron de los registros médicos de 91 episodios de diarrea en niños, en el ámbito 
de una investigación anterior realizada en Belém (estado de Pará). Se consideraron indicadores de gravedad los 
parámetros clínicos y un sistema de puntuación que se aplica comúnmente a los estudios de eficacia de la RRV-TV. Se 
examinan a la luz de los conocimientos actuales sobre el tema los resultados más llamativos del estudio y la significativa 
protección (p < 0,05) brindada por la RRV-TV en cinco de las siete condiciones clínicas evaluadas, la eficacia acumulada 
de 100% para los episodios con la puntuación clínica superior a 14 en relación con el serotipo G2, la eficiencia de 75% 
contra los episodios graves y la no ocurrencia de invaginación intestinal.

Palabras clave: Vacunas contra Rotavirus; Gastroenteritis; Infecciones por Rotavirus.
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