Calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya 2016. Pautes de vacunació de rescat
Taula 2. Pautes de vacunació de rescat, dosis i intervals mínims entre dosis, de 7 a 18 anys, ambdós inclosos
Dosis
requerides1

Vacuna
2

Td/dTpa
PI
HB*
HA*
HAB*
XRP
MC
Varicel.la
VPH
Grip #

3
3
3
2
3
2
1-23
2
2-35
6
1/any

Pn23 #
Pn13 #

2
1

MB4 #

2

Interval entre primera i segona dosi

Interval entre segona i tercera dosi

4 setmanes
4 setmanes
4 setmanes
6 mesos
4 setmanes
4 setmanes
4 setmanes

6 mesos
6 mesos
8 setmanes (i 16 setmanes des de la primera)
No necessària
5 mesos
No necessària
No necessària

12 setmanes <13 anys4
4 setmanes ≥13 anys

No necessària

4 setmanes5 (6 mesos pauta 2 dosis)
Vacunació anual
5 anys (només grups d’alt risc)
No indicada en immunocompetents fins als 65
anys
No indicades més dosis excepte TPH
8 setmanes (≤ 10 anys)
4 setmanes (> 10 anys)

12 setmanes5
Vacunació anual
No indicada
No indicada excepte TPH

En persones parcialment vacunades abans dels 7 anys, quan es continuï la vacunació a partir del 7 anys, caldrà tenir en compte les dosis
administrades prèviament i l'edat al rebre les vacunes.
1. Dosis requerides per una immunització correcta en persones sense vacunacions prèvies.
2. Td/dTpa: Els vacunats amb 1-2 dosi abans dels 12 mesos d'edat rebran 3 dosis de Td (una de les quals pot ser substituida per dTpa). Els
vacunats amb 1 dosis després dels 12 mesos d'edat rebran 2 dosis de Td (una de les quals pot ser substituida per dTpa). La utilització d'una dosi
de vacuna dTpa es considera vàlida en substitució d'una Td de qualsevol de les 3 dosis de primovacunació o dosis de reforç. En les dones
embarassades està indicada una dosi de dTpa en cada embaràs, preferentment entre les 27 i 36 setmanes de gestació.
3. MC: No vacunats <10 anys: 1 dosi seguida d'una altra als 11-12 anys d'edat; en ≥ 10 anys: dosi única, en els >12 anys que han rebut una dosi
de reforç entre els 5 i 9 anys d'edat i amb un interval de 10 anys.
4. Varicel·la: En els menors de 13 anys es recomana un interval minim de 12 setmanes entre les dues dosis, però es considerarà vàlid si ≥ 4
setmanes.
5. VPH: La vacunació sistemàtica contra el VPH es pot fer amb pauta de dues dosis separades 6 mesos, en les noies de 9 a 13 anys (per a la
vacuna tetravalent -VPH4-) i de 9 a 14 anys (per a la vacuna bivalent -VPH2-). A partir d'aquesta edat es recomana una pauta de 3 dosis (0, 1-2 i 6
mesos). Entre la primera i la tercera dosis cal un interval mínim de 24 setmanes.
6. Els menors de 9 anys d'edat han de rebre dues dosis separades 4 setmanes la primera temporada que són vacunats.
* Si cal administrar les dues vacunes es recomana fer servir vacuna combinada HA+B (3 dosis).
# Vacunes no sistemàtiques. Recomanades en persones amb patologies de risc. Consultar protocols específics.
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.

