Calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya 2016. Pautes de vacunació de rescat.
Taula 1. Pautes de vacunació de rescat (edat d’inici i intervals mínims entre dosis) per a infants menors de 7 anys.
Primera dosi
(edat mínima
vàlida)
1,2

DTPa

(6 setmanes)
PI1,3
(6 setmanes)
1,4

Hib

(6 setmanes)

Dosis requerides

Entre primera i segona dosi

4
(3 si 3a dosi ≥ 4 anys)
4
4 setmanes

(3 si 3a dosi ≥ 4 anys)
Depèn l'edat

4 setmanes

3 (< 11 mesos)

Si la primera s’administra abans dels 12
mesos
8 setmanes, si s’ha vacunat entre els
12 i 14 mesos (No cal més dosis)
No cal cap més dosi si 1a dosi posada
>15 mesos d'edat

1 (≥ 15 mesos)
1,5

3

4 setmanes

(naixement)
MC

Depèn de l'edat i el preparat6

(2 mesos)

Pauta 2+1+1: 8 setmanes
Pauta 1+1+1: 6 mesos (i ≥ 12 mesos
d'edat)
Si té ≥4 mesos en rebre la 1a dosi no
s'administrarà la 2a dosi fins als 12
mesos d'edat
Si té ≥12 mesos en rebre la 1a dosi no
s'administrarà la 2a dosi fins als 11-12
anys d'edat

XRP
(12 mesos)

2

4 setmanes7

HA

2

6 mesos (i edat mínima recomanada 6
anys)

(12 mesos)
Varicel.la

Depèn l'edat i el preparat

Vacunació sistemàtica:
Pauta 2+1
(6 setmanes)
Vacunació grups de risc:
Pauta 3+1 més vacuna
polisacarídica (en ≥2 anys d'edat i al
menys 8 setmanes després de la
conjugada)

MB4*
(2 mesos)

No cal cap més dosis
No cal cap més dosi si anterior dosi
posada >15 mesos d'edat
8 setmanes (i 16 setmanes des de la
1a). Edat mínima 6 mesos
Pauta 2+1+1: 6 mesos (i edat ≥ 12
mesos)
Pauta 1+1+1: 6 mesos (i edat ≥11
anys)
*Si s'ha rebut alguna dosi a partir dels
10 anys d'edat no caldrà cap més dosi

Si la 1a s’administra < 6 mesos edat:
Pauta 2+1: 8 setmanes
Pauta 3+1: 4 setmanes

PnC

Grip*
(6 mesos)

3a dosi: Edat mínima 11 mesos.

(i edat mínima recomanada 3 anys)
9

(6 setmanes)

6 mesos
4a dosi: Edat mínima 6 anys. No cal
aquesta dosi si la 3a ha estat
administrada ≥ 4 anys
6 mesos
6 mesos
4a dosi: Edat mínima 6 anys. No cal
3a dosi: Edat minima 11 mesos. Dosi
aquesta dosi si la 3a ha estat
vàlida si l'interval amb la 2a ≥ 4 mesos.
administrada ≥ 4 anys
6 mesos
3a dosi: Edat mínima 11 mesos. Dosi
vàlida si l'interval amb la 2a ≥ 4 mesos.

3 mesos8
Edat mínima recomanada 15 mesos

2

(12 mesos)8

RV*

Entre tercera i quarta dosi

6 mesos

4 setmanes

2 (12-14 mesos)

HB

Entre segona i tercera dosi

2o3
Depèn del preparat
1 o 210

Pauta 2+1: 8 setmanes i ≥ 11 mesos
d'edat
Pauta 3+1: 4 setmanes

Pauta 3+1: 8 setmanes i ≥ 11 mesos
d'edat

Si la 1a s'administra entre 6-11
mesos edat:
8 setmanes (i 12 mesos d'edat)
Si la 1a s'administra >12 mesos
d'edat:
No cal cap més dosis, excepte en els
grups de risc de 12-59 mesos que han
de rebre 2a dosis separada 8
setmanes.
4 setmanes
4 setmanes
Cal administrar la darrera dosi abans de Cal administrar la darrera dosi abans de
les 24 setmanes d'edat
les 32 setmanes d'edat
4 setmanes

Vacunació grups de risc
Depèn de l'edat tant el nombre de
dosis com els intervals entre elles
2-5 mesos: 4 dosis

4 setmanes

6-11 mesos: 3 dosis

8 setmanes

12-23 mesos: 3 dosis

8 setmanes

2-7 anys: 2 dosis

8 setmanes

4 setmanes
8 setmanes (a partir dels 12 mesos
d'edat)
12 mesos

* Vacunes no sistemàtiques (o no sistemàtiques en aquesta franja d'edat), poden estar indicades en grups de risc.

8 mesos (i 12-15 mesos d'edat)

1. Si s’han d’administrar les vacunes DTPa, PI, Hib i HB es farà amb la vacuna combinada hexavalent (DTPa-Hib-PI-HB).
2. DTPa: la quarta dosi no és necessària si la tercera ha estat administrada després de fer els 4 anys. A partir dels 4 anys es pot administrar la vacuna dTpa.
3. PI: la quarta dosi no és necessària si la tercera ha estat administrada després de fer els 4 anys.
4. Hib: no es recomana sistemàticament als infants més grans de 5 anys. Les dosis necessàries depenen del moment de l 'inici de la vacunació: durant el
primer any de vida es recomanen 3 dosis; si es comença entre els 12 i els 15 mesos cal una dosi de reforç passades almenys 8 setmanes; a partir dels 15
mesos només cal una dosi (No importa administrar dosis suplementàries de Hib si es dóna com a component de la vacuna hexavalent).
5. HB: la pauta recomanda actual és al 2, 4 i 11 mesos com a component de la vacuna hexavalent. En fills de portadora administrar 1 dosi d'HB
monocomponent al néixer i les 3 dosis addicionals d'hexavalent.
6. MC: Les recomanacions poden variar segons la vacuna utilitzada. Pauta 2+1+1: dues dosis en el primer any de vida (a partir dels dos mesos i separades
almenys dos mesos), preferentment als 2 i 4 mesos d'edat.. Pauta 1+1+1: una dosi abans dels 12 mesos, a partir dels 4 mesos d'edat. Continuació amb una
dosi a partir del primer any (independentment de les dosis rebudes durant el primer any de vida) preferentment als 12 mesos d'edat i una dosi als 11-12 anys.
7. XPR: la segona dosi es recomana als 3 o 4 anys, però si s’administra abans d’aquesta edat no cal posar-la de nou si ha esta administrada abans d'aquesta
edat i almenys un mes després de la primera.
8. Varicel·la: Fins als 12 anys l'interval recomanat és de 3 mesos, però es pot considerar vàlid un interval de només 4 setmanes. Si la vacuna s'administra entre
els 9 i els 12 mesos, amb una dosi posterior separada almenys 3 mesos i després dels 12 mesos d'edat es considerarà finalitzada la pauta.
9. PnC. Nombre de dosis segons edat d'inici. Pauta 2+1: 3 en <6 mesos; 2 entre 6-11 mesos; 1 en ≥12 mesos. Pauta 3+1 en grups de risc (immunodeprimits):
4 en < 6 mesos; 3 entre 7-11 mesos; 2 entre 12-59 mesos; 1 en >59 mesos. Synflorix està autoritzada fins als 5 anys; Prevenar 13 no hi ha límit d'edat.
10. Els infants entre 6 mesos i 8 anys d'edat han de rebre dues dosis separades 4 setmanes la primera temporada que són vacunats.

Una dosi de vacuna administrada 5 o més dies abans de l'edat mínima s'ha de repetir (dosi no vàlida) quan l'infant tingui l'edat mínima i 4 o més setmanes
després de la dosi invalidada.
Una dosi de vacuna administrada 4 o menys dies abans de l'interval mínim es comptabilitzarà com a vàlida. Una dosi administrada 5 o més dies abans de
l'interval mínim no comptabilitzarà com a vàlida i es repetirà la dosi transcorregut l'interval mínim recomanat després de la dosi invalidada.

