Calendari de vacunacions
infantil a les Illes Balears 2017

Coordinació de Vacunes
Direcció General de Salut Pública i Participació

Per què es modifica el calendari actual?
 Evidència actual:


Resposta: després de les dosis de record, és bona amb menys dosis.



Protecció: afavorida per la immunitat de grup.



Durada: depèn molt dels intervals, gran importància del moment de les dosis
de record.

Beneficis de protecció similar amb menys dosis:
 Menys picades.
 Menys risc d’efectes adversos.
 Menys despesa econòmica.

Modificació 2017
Pauta DTPa, Hib, HB i PI 1,2,3:
 Disminució nombre de dosis i modificació intervals per a la
primovacunació i 1 record.
Calendari actual
Vacuna

Calendari 2017

Pauta

Edats d’administració

Pauta

Edats d’administració

DTPa

3+1

2, 4, 6 m; 18 m

2+1

2, 4 m; 11 m

Hib

3+1

2, 4, 6 m; 18 m

2+1

2, 4 m; 11 m

HB

3

2, 4, 6 m

2+1

2, 4 m; 11 m

PI

3+1

2, 4, 6 m; 18 m

2+1

2, 4 m; 11 m

Calendari de vacunació infantil. Gener de 2017.
Nascuts a partir de dia 1 de juliol de 2016
2 mesos

DTPa-PI 1, 2, 3-Hib-HB

4 mesos

DTPa-PI 1, 2, 3-Hib-HB

11 mesos

DTPa-PI 1, 2, 3-Hib-HB

12 mesos

Triple vírica (XRP)

15 mesos

Varicel·la

3 anys

Triple vírica (XRP)

6 anys

DTPa-PI 1, 2, 3

11 anys

Meningococ C

12 anys

VPH

14 anys

Td

Pneumococ (conjugada)
Pneumococ
(conjugada)

Meningococ C

Meningococ C

Varicel·la

Varicel·la (susceptibles)

Diftèria
 Objectiu del programa: control de la malaltia.
 Immunitat de grup (no elimina totalment l’estat de portador).
 Pèrdua de la protecció al llarg del temps.
 Bona protecció individual i col·lectiva:

 Altes cobertures de vacunació.
 Incidència: molt baixa en el nostre entorn geogràfic.
 Circulació C. diphteriae en àmplies zones del món: risc importació.
 Espanya 2014: un cas de diftèria cutània importat.
 Cas 2015 Catalunya (nin 6 anys no vacunat): primer cas autòcton des de 1987.

Dades incidència Europa: ECDC 2014








In 2014, 38 cases of diphtheria were reported to TESSy, 35
of which were laboratory confirmed as due to C.
diphtheriae or C. ulcerans. Adults and elderly were the
most affected.
The majority of the cases were not vaccinated or the
vaccination status was reported as unknown.
Latvia was the only country in the EU to report indigenous
cases.
High vaccination coverage must be sustained to prevent
diphtheria cases.

Tètan
 Objectiu del programa: control de la malaltia.


Reservori tel·lúric  No erradicatiu.

 Bona protecció individual: altes cobertures de vacunació infantil en cohorts nascudes a partir
dels anys 80 + campanyes vacunació adult finals dels 80.
 Incidència a les Illes Balears:


Disminució dràstica des de finals dels anys 80.



No tètan neonatal en els darrers 20 anys.



Patró de cas: adult no vacunat, sense quimioprofilaxi postexposició o incorrecta
(administració de VAT, amb IGG indicada i no administrada).
Tètan a les Illes Balears
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Tos ferina


Objectiu: disminuir la càrrega de la malaltia en la població més vulnerable → evitar ingressos,
complicacions i mortalitat en el lactant.



Incidència en augment en els darrers anys en molts països europeus, en especial en lactants petits i adults
(no vacunats o pèrdua de la immunitat).
Tos ferina, per grups d'edat. Europa 2014.
Incidència

Mortalitat



Vacuna: eficàcia a curt termini (a partir de la 1a dosi). Pèrdua de la immunitat a mitjà-llarg termini. No
elimina estat de portador: circulació bordetella dins població vacunada.




La infecció natural no proporciona protecció de llarga durada ni elimina l’estat de portador.
Estratègies:
 Vacunació embarassada.
 Inici a temps de la vacunació del nadó (2 mesos).
 Reintroducció de la vacuna amb càrrega antigènica completa als 6 anys (DTPa).
Menys certeses, manca de patrons subrogats de protecció, de coneixement precís del paper d’algunes de les proteïnes de
l’agent, dels canvis en soques circulants:


VIGILÀNCIA

Vacuna antipoliomielítica inactivada tipus 1, 2 i 3:
 Objectiu: eradicació de la malaltia. Eliminació de la circulació del virus salvatge.
 Incidència:
 Espanya:





Darrers casos autòctons el 1986.
Illes Balears: cas importat per virus derivat del virus vacunal (2005).

Europa:



No circulació autòctona: altes cobertures de vacunació i protecció col·lectiva.
No circulació virus vacunal: ús vacuna inactivada.

Cas 2005: Illes Balears
Cas derivat virus vacunal
Immunodeficiència primària
Procedent Marroc (vacunació PI)

1959-1963
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1989 - 2001
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2004
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SALK:
BAIXA COBERTURA

INICI CAMPANYES
SABIN

DARRER CAS
AUTÒCTON

1 CAS IMPORTAT (1989)
4 ASSOCIATS V PI

ELIMINACIÓ
REGIÓ EUROPEA

VPI

CAS PVV

Hepatitis B
 Objectiu: control de la infecció BH amb cobertura del 95 %.
 Incidència abans de l’edat de 15 anys: molt baixa en el nostre entorn geogràfic.

 Bona protecció: altes cobertures de vacunació en persones menors de 30 anys.

 Inici vacunació als 2 mesos d’edat:



Resposta: millor resposta que en néixer.
Protecció nadons amb risc: programa de cribratge prenatal i profilaxi neonatal eficaç.

 Allargament de l’interval entre la 2a i la 3a dosi:



Millor resposta.
Més durada immunitat.

HB a les
Illes Balears
2006 - 2014






Nre. total de casos: 323.

Casos menors de 15 anys: 3 casos, en infants no vacunats i procedents de països
d’alta endèmia.
Casos neonatals: 1 cas, fill de dona amb HB aguda 3r trimestre; havia rebut la
profilaxi correcta.

Haemophilus influenzae tipus b
 Objectiu: control de la malaltia invasiva.
 Incidència: molt baixa, alta cobertura de vacunació i immunitat col·lectiva (inici
vacunació 1997, cohorts < 20 anys).
 Major efectivitat amb un interval major entre les dosis 2 i 3 (record en el 2n any de
vida).
 Pauta 2+1: bona resposta a la pauta 2+1.



Les altes cobertures milloren la protecció (immunitat de grup).
Dosi de record devers l’any de vida (no endarrerir).

Hib Finlàndia. Impacte de la vacunació (inici de la
vacunació 1986).

 Protecció de grup amb cobertures de vacunació del
50 % durant els primers anys.

Vacunació de prematurs:
necessiten pautes específiques?
 En general, la resposta a la primovacunació és menor en grans prematurs, sobretot per a
vacunes enfront d’organismes capsulats.
 No obstant això:




S’ha demostrat una protecció similar a la llarga amb la pauta general després de les
dosis de record.
En els països amb pautes 2+1 no s’han observat augments de la incidència en
prematurs.

 CONCLUSIÓ: aplicar pauta general.

 Elements clau de protecció:
 Altes cobertures (protecció col·lectiva).
 Administració de la dosi de record amb l’interval indicat, sense retard.

