CALENDARIO de VACINACIÓN de ADULTOS

Vacina antipneumocócica
conxugada (VPnC)
En xaneiro do ano 2011 iniciouse a vacinación sistemática fronte ao pneumococo para
todos os nenos nados a partir do ano 2010 coa vacina antipneumocócica trecevalente,
Prevenar13®. Esta vacina inicialmente só estaba autorizada para o seu uso en nenos, con
posterioridade modificouse a súa ficha técnica ampliándose a idade de administración para
calquera grupo de idade. Na nosa comunidade esta vacina está dispoñible desde entón
para pacientes de risco de calquera idade.
No momento actual, á vista dos bos resultados acadados grazas ao programa de vacinación sistemática e baseándose en estudos de eficacia e eficiencia vacinal, decidiuse incorporar esta vacina para todas as persoas ao cumprir os 65 anos (persoas nadas desde o 1
de xaneiro do ano 1952), mantendo ao mesmo tempo as indicacións para grupos de risco
de calquera idade.

Indicacións e recomendacións
n

Persoas segundo cumpran os 65 anos: neste ano vacinaranse todas as persoas nadas
a partir do 1 de xaneiro do ano 1952.

n

Outras indicacións:
1. Inmunodeficiencia/inmunodepresión:
• Enfermidade de Hodgkin.
• Leucemias.
• Linfomas.
• Mieloma múltiple.
• Insuficiencia renal crónica (estadio 3 ou superior) ou síndrome nefrótica.
• Transplantes de órganos sólidos ou de células hematopoéticas.
• Infección por VIH.
• Inmunodeficiencias de células T ou B, déficits de complemento e trastornos da
fagocitose.
• Inmunodeficiencia adquirida por tratamento inmunosupresor, quimio-radioterapia.
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2. Asplenia anatómica ou funcional e disfunción esplénica (inclúe drepanocitose e enfermidade celíaca con disfunción esplénica).
3. Portadores de implantes cocleares ou de fístulas de líquido cefalorraquídeo.
4. Enfermidade hepática crónica grave (inclúe cirrose).
5. Antecedentes de enfermidade invasora confirmada (PCR ou cultivo) causada por
Streptococcus pneumoniae independentemente do serotipo causante

Pauta
Unha única dose de vacina antipneumocócica 13 valente (excepto en transplante de proxenitores hematopoéticos). Con posterioridade administrarase a vacina polisacárida 23 valente (VPnP), (12 meses tras a administración da VPnC13).
En transplante de proxenitores hematopoéticos: 3 doses, cun intervalo mínimo dun mes
entre elas. Debe considerarse a administración dunha 4ª dose en caso de enfermidade de
enxerto contra hóspede crónica.

Secuencia de vacinación
n

Persoas non vacinadas previamente coa vacina de polisacáridos (VPnP):
• Deben recibir 1 dose de vacina pneumocócica conxugada (VPnC13), seguida da
vacina de polisacáridos un ano despois (intervalo 1 ano).
Vacina conxugada VPnC13

12 meses*

VPnP

* Inmunocomprometidos, asplénicos e portadores de implantes ou fístulas: intervalo ≥ 8
semanas.
Persoas de 65 anos e resto de grupos de risco: 12 meses.
n

Persoas vacinadas previamente coa vacina de polisacáridos (VPnP):
• Deben recibir 1 dose de vacina pneumocócica conxugada (VPnC13) transcorrido 1
ano ou máis desde a administración da vacina de polisacáridos.
Vacina polisacárida (VPnP)*

12 meses

VPnC13

* Persoas que recibiron 1 dose de VPnP antes dos 65 anos deben recibir unha 2ª dose de
VPnP separada polo menos 5 anos da 1ª.
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Tipos de vacinas
Nome comercial.
Compañía

Composición e produción

Idade de
utilización

PREVENAR 13®
Pfizer

Polisacáridos capsulares de 13 serotipos do
Streptococcus pneumoniae: 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7 F, 9V, 14,
18C, 19A, 19F, 23F

Desde as 6
semanas

Contraindicacións
n

Reacción de hipersensibilidade sistémica coñecida a calquera compoñente da vacina.

Precaucións
n

A vacinación debe ser posposta no caso de enfermidade aguda ou febril.
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