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Aplicació del nou calendari vacunal en els nascuts l’any 2016  

En general, el nou calendari s’aplica als infants nascuts a partir de l’1 de gener de 2016, 

que, si estan correctament vacunats, hauran rebut dues dosis de la vacuna hexavalent i una 

de la vacuna antimeningococ C conjugada (en el cas de NeisVac-C) o dues (en el cas de 

Menjugate Kit). Això significa que aquests infants, que haurien de rebre la tercera dosi de la 

vacuna hexavalent a partir de l’1 de juliol (en complir 6 mesos) passaran a rebre-la als 11 

mesos i ja no se’ls administrarà la pentavalent als 18 mesos. Pel que fa a la vacuna 

antimeningococ C conjugada, als qui tinguin més de 4 mesos l’1 de juliol de 2016 no els 

caldrà cap dosi més fins als 12 mesos. 

 

Amb relació a la vacunació antipneumocòccica conjugada que fins ara no estava inclosa al 

calendari, els nascuts entre gener i juny no en portaran cap dosi, si no és que hagin estat 

vacunats per un altre motiu (patologia de risc o indicació pediàtrica). Al juliol es començaran a 

vacunar els nascuts al maig, que tindran 2 mesos, segons la pauta recomanada al nou 

calendari (als 2, 4 i 11 mesos); els que tinguin més de dos mesos i no en portin cap dosi se’ls 

vacunarà al més aviat possible (quan es visitin, no cal fer captació activa) d’acord amb aquest 

esquema: 

 

Primera 
dosi  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Segona 
dosi 

4 5 6 7 12 12 12 12 12 13 
No 
cal 

Tercera 
dosi 

11 12 12 12 
No 
cal 

No 
cal 

No 
cal 

No 
cal 

No 
cal 

No 
cal 

No 
cal 

Pautes recomanades segons l’edat d’inici de la vacunació (edat en mesos) en infants que no han rebut cap dosi de la 
vacuna antipneumocòccica abans de l’entrada en vigor del nou calendari. 

Quan s'apliqui el nou calendari, als infants de menys d’1 any d’edat que ja hagin rebut alguna 

dosi de vacuna antipneumocòccica se'ls completarà la vacunació d'acord amb les pautes de 

rescat. No es farà vacunació de rescat als infants de més de 12 mesos. 

En els pacients amb factors de risc per a la malaltia pneumocòccica, especialment en els 

immunocompromesos, es recomana la pauta de primovacunació amb 3 dosis, durant els 

primers 6 mesos de vida, i una dosis de reforç a partir dels 12 mesos. 

 

Aplicació del nou calendari vacunal en els nascuts abans de 2016 

En general, els canvis del calendari s’apliquen de manera prospectiva, a mesura que els 

infants arriben a l’edat en què estan indicades les vacunes en el nou calendari i es deixa 

d’aplicar el calendari anterior. Així, les vacunes de nova incorporació s’administren a partir de 

l’entrada en vigor del nou calendari, sense efecte retrospectiu ni necessitat de fer vacunació 

de rescat si no hi ha una situació epidemiològica molt particular que obligui a fer el contrari. 

Per aquesta raó, als infants que ja havien rebut les vacunes corresponents a la seva edat, 

d’acord amb el calendari antic, se’ls continua vacunant amb el nou, però no es fa recuperació 

de les vacunes que al nou calendari es recomanen en edats que la persona que s’hauria de 
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vacunar ja ha passat. Quan les vacunes en el nou calendari es posposen, als infants ja 

vacunats amb la pauta antiga no cal tornar-los a vacunar. 

 

D’acord amb aquestes circumstàncies, s’estableix el següent: 

 

1. Vacunes DTPa/dTpa (hexavalents, pentavalents, DTPa-PI i dTpa) 

 

 Infants de menys de 18 mesos vacunats amb tres dosis d’hexavalent als 2, 4 i 6 mesos: 

cal administrar-los una dosi de vacuna pentavalent als 18 mesos. 

 La vacuna DTPa-IP, que el nou calendari recomana als 6 anys, estarà indicada per als 

infants que iniciïn la vacunació amb la pauta 2+1. Els infants ja vacunats amb la pauta 

3+1 seria adient vacunar-los amb la vacuna dTpa tal com s’indicava fins ara. Cal 

recordar que, a causa del la manca de disponibilitat de vacunes amb el component de 

tos ferina, la vacunació amb dTpa dels 6 anys està suspesa fins que no se’n pugui 

garantir el subministrament i es reserven les dosis disponibles per vacunar les 

embarassades. 

 

2. Vacuna antipneumocòccica conjugada. Vacunació de rescat per als nascuts a partir 

d’agost de 2015 

 

 Infants que compleixen 11 mesos entre juliol i octubre de 2016 sense cap dosi 

administrada. Encara que han nascut abans de 2016, com que al calendari vigent en el 

moment de complir 11 mesos constarà la indicació de la vacuna antipneumocòccica 

conjugada, es proposarà vacunar-los segons les pautes recomanades per als infants 

nascuts a partir de l’1 de gener de 2016. 

 Infants que compleixen 11 mesos entre juliol i octubre de 2016 amb alguna dosi 

administrada. En els infants que hagin estat vacunats durant els primers mesos de 

vida per decisió dels pares s’aplicaran les pautes de rescat.  

 

3. Vacunació antivaricel·losa 

 Infants de menys de 15 mesos: se’ls ha d’administrar una dosi quan facin 15 mesos.  

La segona dosi s’ha d’administrar als 3 anys. 

 Infants de més de 15 mesos i de menys de 3 anys: se’ls ha d’administrar una dosi 

quan facin 3 anys. La segona dosi, als 11 anys.  

 Als de més de 3 anys se’ls ha de vacunar amb dues dosis als 11 anys. 
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Pautes de rescat de la vacuna antipneumocòccica conjugada 

Infants nascuts a partir de gener de 2016 (pauta de vacunació recomanada als 2, 4 i 

11 mesos) 

 Infants < 6 mesos sense dosis prèvies: se’ls ha d’administrar dues dosis 
separades almenys dos mesos i una tercera a partir dels 11 mesos, 
separada almenys dos mesos de la segona. 

 Infants < 6 mesos amb dosis prèvies: 

o Amb una dosi: se’ls ha d’administrar una dosi separada almenys dos 
mesos de la primera i una tercera a partir dels 11 mesos, separada 
almenys dos mesos de la segona. 

o Amb dues dosis: se’ls ha d’administrar la tercera dosi als 11 mesos, 
separada almenys dos mesos de l’anterior. 

o Amb tres dosis: se’ls ha d’administrar una quarta dosi a partir dels 11 
mesos, amb dos mesos d’interval respecte a l’anterior. 

 Infants entre els 6 i els 11 mesos sense dosis prèvies: se’ls ha 
d’administrar una dosi al més aviat possible i una segona a partir dels 12 
mesos, amb un interval mínim de dos mesos entre ambdues. 

 Infants entre els 6 i els 11 mesos amb una dosi administrada després dels 
6 mesos: se’ls ha d’administrar una segona dosi a partir dels 12 mesos, 
amb un interval mínim de 2 mesos. 

 

Als infants de menys d'1 any en el moment del canvi de calendari (nascuts a partir 
d’agost del 2015) també se’ls han d’aplicar aquestes pautes.  

Els infants que han rebut una dosi després de complir 1 any d’edat es consideren 
correctament vacunats independentment del nombre de dosis rebudes abans. 
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