Calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya 2016. Pautes de vacunació de rescat.
Taula 3. Pautes de vacunació de rescat, dosis i intervals mínims entre dosis, per majors de 18 anys.
Vacunes

Dosis
requerides1

Td/dTpa2
XRP
Grip4,#

33
2
1/any

Entre primera i segona dosi

Entre segona i tercera dosi
6 mesos
No necessària
Vacunació anual

No indicada excepte TPH

1

4 setmanes
4 setmanes
Vacunació anual
5 anys (només grups d’alt risc)
En immunocompetents a partir dels 65 anys
d'edat.
No indicades més dosis excepte TPH

#,

3

4 setmanes

8 setmanes (i 16 setmanes des de la primera)

#,

2
3
1
2
3
3
2

6 mesos
4 setmanes
No necessària
4 setmanes

No necessària
5 mesos
No necessària
No necessària
12 setmanes
6 mesos

Pn234,#
Pn13#
HB *
HA *
HAB*
MC6
Varicel·la7,#
VPH8
PI9,#
MB4 #

1-25

4 setmanes
4 setmanes
4 setmanes

No indicada

1. Dosis requerides per una immunització correcta en persones sense vacunacions prèvies.
2. La utilització d'una dosi de vacuna dTpa es considera valida 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 setmanes 27 i 36 setmanes de gestació. En les persones amb VIH es recomana la revacunació
amb Td cada 10 anys.
3. Després de la primovacunació es recomana administrar fins a 2 dosis de reforç amb un interval d'almenys 10 anys.
Aquestes dosis de reforç es recomanen als 40 i 65 anys al calendari de Catalunya.
4. Vacunació sistemàtica per les persones ≥ 65 anys d'edat.
5. Si es comença a vacunar a partir dels 65 anys només es recomana 1 dosi.
6. Població general, recomanada fins als 20 anys. Persones amb VIH positiu, fins als 25 anys.
7. Recomanada als adults susceptibles, verificat amb serologia negativa.
8. Recomanada a les dones fins als 26 anys amb VIH i dones conitzades per alteracions de CIN2+. Entre la primera i la
tercera dosis cal un interval mínim de 24 setmanes.
9. En situacions de risc, els ja vacunats solament necessiten una única dosi de reforç en tota la vida.
* Si cal administrar les dues vacunes es recomana fer servir vacuna combinada HAB.
# Vacunes recomanades en persones amb conductes i/o 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 es 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.

