
  EQUIP DE PEDIATRIA - OCTUBRE 2019 
 

INFORMACIÓ DE VACUNES NO FINANÇADES (INFANTS)  

El calendari de vacunes del Departament de Salut s’inicia als 2 mesos d’edat. Hi ha vacunes recomanades 
(per Associació Espanyola de Pediatria, Societat Catalana de Pediatria, i d’altres) que no estan incloses dins 
d’aquest calendari i que no estan finançades pel Servei Català de la Salut. 

❏ Vacuna contra el Meningococ B. És un bacteri que causa infeccions poc freqüents però molt greus, 
com ara la meningitis i la sèpsia (infecció de la sang). Pot afectar a persones de totes les edats, però 
els casos són més freqüents en nens menors de 2 anys i adolescents. Hi ha 2 vacunes disponibles: 

o Bexsero. Es pot administrar a qualsevol edat a partir dels 2 mesos de vida. La pauta de 
vacunació dependrà de l’edat d’inici. Es recomana la vacunació dels lactants a partir dels 3 
mesos d’edat, la segona dosis després d’un mínim de 2 mesos, i una dosis de reforç a partir 
dels 12 mesos. 

o Trumenba. Es pot administrar a partir dels 10 anys d’edat. Són 2 dosis separades un mínim 
de 6 mesos entre elles. 

❏ Vacuna contra el Rotavirus. És la principal causa d’hospitalització per diarrea en lactants en el 
nostre medi. S’administra per via oral. Hi ha 2 vacunes disponibles: 

o Rotarix. La primera dosi es pot administrar a partir de les 6 setmanes de vida i no més tard 
de les 16 setmanes. Són 2 dosis, la pauta recomanada és 2, 4 mesos. 

o Rotateq. La primera dosi es pot administrar a partir de les 6 setmanes de vida i no més tard 
de les 12 setmanes. Són 3 dosis, la pauta recomanada és 2, 4, 6 mesos. 

❏ Vacuna contra els Meningococs A-C-W-Y. Poden causar meningitis i/o sèpsia. Es recomana la 
vacunació als 12 mesos i 12 anys (substituiria el reforç de la vacuna MCC), però es pot administrar a 
qualsevol edat. S’ha aprovat l’administració de forma finançada de la dosi dels 12 anys. 

També està indicada a: 

- Adolescents a partir dels 14 anys que vagin a residir en països en els que la vacuna està 
indicada, com EE.UU., Canadà, Regne Unit, Àustria, Grècia i Itàlia. 

- Qualsevol persona (major de 6 setmanes de vida) que viatgi a països amb elevada incidència 
d’aquesta malaltia meningocòccica. 

Hi ha 2 vacunes disponibles: 

o Nimenrix. Es pot administrar a partir de les 6 setmanes de vida. Són possibles vàries pautes 
d’administració. 

o Menveo. Es pot administrar a partir dels 2 anys d’edat. Dosi única. 

 

Per a més informació: 

http://vacunasaep.org/ 
http://www.vacunas.org/ 
https://capguineuetaics.wordpress.com/ 

 

*Als centres del Servei Català de la Salut no podem administrar cap vacuna comprada fora de l’estat espanyol. 


