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NOTA INFORMATIVA SOBRE A UTILIZACIÓN DA VACINA 

ANTIMENINGOCOCICA B (Bexsero®) 

1. INTRODUCIÓN 

A vacina Bexsero® consta de 4 compoñentes fronte á enfermidade 

meningocócica por serogrupo (4CMenB), fol autorizada por procedemento 

centralizado na Unión Europea o 14 de xaneiro de 2013 a instancias da 

compañía farmacéutica Novartis Vaccines and Diagnostics, S. r. 1. , pero na 

actualidade pertence ao laboratorio Gtaxo-Smith- Kline. 

Trata autorización de Bexsero®, a Axencia Española de Medicamentos e 

Produtos Sanitarios (AEMPS) estableceu inicialmente como requirimento de 

comercialización o uso hospitalario. 

Neste momento, en base aos novos datos de seguridade acumulados despois 

da distribución de máis de 1,200.000 doses de vacina en todo o mundo, 

ÁEMPS acaba de modificar as condicións de prescrición e uso desta vacina, 

que pasa a ser un medicamento suxeito a prescrición médica dispoñible no 

canal farmacéutico para a súa dispensación con receita. 

2. INDICÁCIÓNS E ADMINISTRACIÓN 

Segundo a súa ficha técnica a vacina está indicada para a inmunización activa 

fronte á enfermidade invasora causada por cepas de Neisseria meningitidis 

serogrupo B, en persoas 2:2 meses de idade. 

Esta vacina non se atopa incluida no calendario sistemático de vacinacións, 

amnda que o Programa Galego de Vacinacións a proporciona de xeito gratuíto 

para a súa utilización en situacións de especial risco ou de abrochos. 
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2.1 Vacinacioj ns incluídas no Programa Galego de Vacinación: 

2. 1 . 1 .Vacinación en persoas con alto risco de padecer enfermidade 

meningocócica invasora (EMI) 

. Persoas con déficit de properdina ou con deficiencias de factores terminais 

do complemento (incluíndo as que reciben ou van recibir ecu[izumab). 

. Persoas con asplenia ou disfunción esplénica grave (anemia de células 

falciformes) e en aqueles con esplenectomía programada. 

. Persoas que sufriron un episodio de EMI: 

> Neste caso deben recibir a vacina fronte aos meningococos B e C, 

independentemente do estado previo vacinal 
> No caso de contactos estreitos dun caso de EMI por serogrupo B, 

so se vacinarán se ademais son persoas de risco. 

. Persoal de laboratorio (técnicos de laboratorio e microbiólogos) que 

traballen con mostras que potencialmente poidan conter N. meningitidis. 

2. 1 .2 Vacinación de casos e contactos en abrochos 

As recomendacións de actuación estableceranse pola autoridade sanitaria 

competente. 

Recomendase a vacinación nas seguintes situacións: 

. En agrupacións de casos ou abrochos, definidos pola aparición de dous ou 

máis casos confirmados de enfermidade meningocócica por serogrupo B que 

cumpran ademais as dúas características seguintes: 

• na mesma institución, organización ou grupo social. 
• nun período de tempo :s 4 semanas 
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. En abrochos comunitarios, definidos como a aparición de tres ou máis casos 

confirmados de enfermidade meningocócica por serogrupo B que cumpran 

ademais as dúas características seguintes: 

• nun ámbito comunitario definido. 
• nun período de tempo :s3 meses. 

. Situacións de hiperendemia, definida poLa aparición gradual e 

potencialmente duradeira dun clon cuberto pola vacina nunha área 

xeográfica. 

. Outras situacións particulares nas que a autoridade sanitaria estableza a 

necesidade de vacinación. 

Ante a aparición de casos esporádicos recomendase a vacinación dos casos 

pero NON dos seus contactos sans. Nesta situación vacinarase aos contactos 

cercanos CON FACTORES DE RISCO, 

2.2 Vacinacións non incluidas no Programa Galego de Vacinacion: 

Trata modificación das condicións de prescrición e dispensación da vacina 

Bexsero®  pola AEMPS, esta pode ser adquirida nas farmacias con receita 

médica. 

Se un médico do Sistema de Saúde de Galicia (ou do Sistema Nacional de 

Saúde) a prescribe, o persoal de enfermería do SERGAS administrará esta 

vacina. 

Así mesmo, lémbrase a necesidade e a importancia de manter a cadea de frío 

e rexistrar sempre a súa administración no Rexistro Galego de Vacinacións, ao 

igual que no resto das vacinas. 
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3. XESTIÓN DAS DOSES VACINÁIS 

Para o subministro gratuito de Bexsero ®  polo Programa Gatego de Vacinacións 

nos casos recoUidos no apartado 2.1 seguirase o seguinte protocolo: 

Solicitude de doses: 

As peticións reaLizaranse directamente á Dirección Xeral de Innovación e 

Xestión da Saúde Pública a través do correo: vacinassergas.es 

especificando no asunto "Petición vacina Bexsero ®". 

As solicitudes deberanse acompañar de: nome e apelidos, data de nacemento, 

así como informe clínico co grupo de risco que a xustifica. 

Envío de doses: 

Enviaranse ao punto de vacinación solicitante. No albará de entrega de 

vacinas irán especificadas as iniciais do paciente coa data . de nacemento a 

quen corresponden. 

Santiago de Compostela, 5 de outubro de 2015 

A directora xeral de Innovación e 
Xes,Saúde Pública 
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ANEXO: INFORMACIÓN TÉCNICA 

CARACTERÍSTICAS DA VACINA FRONTE AO MENINGOCOCO B Bexsero® 
(4CMenB) 

1. COMPOSICIÓN 

Esta vadna contén os seguintes compoñentes: 

. Proteína de unión ao factor H do complemento humano (fHbp ou 

proteína 936-741) de Neisseria meningitidis serogrupo B obtida 

mediante tecno[oxía de ADN recombinante, fusionada coa proteína 

accesoria GNA209I9 

. Vesículas de membrana externa de Neisseria meningitidis serogrupo B, 

cepa NZ98/254. 

. Proteína de adhesión A de Neisseria (NadA o proteína 961c) de Neisseria 

meningitidis serogrupo B obtida mediante tecnoLoxía de ADN 

recombinante. 

. Antíxeno de unión á heparina (NHBA ou proteína 936-741) de Neisseria 

meningitidis serogrupo B obtida mediante tecnoLoxía de ADN 

recombinante, fusionada coa proteína GNAI 030. 

H. INDICACIÓNS: Segundo ficha técnica a vacina está indicada para a 

inmunización activa fronte á enfermidade invasora causada por cepas de 

Neisseria meningitidis de serogrupo B, en persoas 2:2 meses de idade. 

III. PAUTAS E DOSES 

Grupo de idade Inmunización 
primaria 

Intervalos entre 
doses primarias  

Doses de recordo 

Lactantes de 2 a 5 3 doses de 0,5 	mL . Non menos de 1 mes Sí, unha dose entre 
meses de idade cada unha, a 1 a  dose os 12 e 23 

aos 	2 	meses 	de meses**,*** 
idade* 
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Lactantes non Dúas doses de 0,5 ml Non menos de 2 Sí, unha dose no 
vacinados de 6 a cada unha meses segundo ano de vida 
11 meses de idade cun intervalo de ato 

menos 2 meses entre 
a primovacinación e 
a dose de recordo*** 

Lactantes non Dúas doses de 0,5 mi Non menos de 2 Sí, unha dose cun 
vacinados de 12 a cada unha meses intervalo de 12 a 23 
23 meses de idade meses entre a 

primovacinacion e a 
dose de recordo*** 

Nenos de 2 a 10 Dúas doses de 0,5 ml Non 	menos 	de 	2 Non se estabteceu 
anos de idade cada unha meses 

Adolescentes Dúas doses de 0,5 ml Non menos de 1 mes No se estabteceu 
(desde 11 anos de cada unha 

idade) e 
adultos****  

primeira aose aee aaministrase aos aous meses cie iciacie. A seguridade e eficacia de 
Bexsero en Lactantes de menos de 8 semanas non se estabteceu. Non se dispón de datos 
**En  caso de atraso na administración, a dose de recordo non se administrará máis tarde dos 
24 meses 
***Á necesidade e o prazo doutras doses de recordo non foron determinadas 
****Non  hai datos en adultos maiores de 50 anos 

W. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 

IntramuscuLar, preferiblemente na zona anterolateral do muslo en nenos ou no 

músculo deltoide en pacientes maiores. 

Deben usarse zonas de inxección distintas si se administra máis dunha vacina á 

vez. 

A vacina no debe inxectarse por vía intravenosa, subcutánea ou intradérmica. 

V. EFICACIA E INMUNOXENICIDADE 

A eficacia clínica de Bexsero non se avaliou mediante ensaios clínicos, 

dedúcese demostrando a indución de respostas de anticorpos bactericidas en 

soro a cada un dos antíxenos da vacina. 

A maioría dos estudios de inmunoxenicidade primaria reaUzáronse como 

ensaios clínicos aleatorizados, controlados e multicéntricos. Avaliouse a 

inmunoxenicidade en lactantes, nenos, adolescentes e adultos. 



	

U XUNTA DE GFILICIFI 	Edificio Administrativo San Lázaro 
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA ? 1 1 C 1 

	

Dirección Xeral de Innovación e 	
www.sergas.es  

CONSELLERÍA DE SANIDADE 	 Teléfono: 881542960 - Fax: 881542971 

Xestión da Saúde Pública 

a. Inmunoxenicidade en lactantes e nenos 

En estudios con Lactantes, os participantes recibiron tres doses aos 2, 4 e 6 ou 

2, 3 e 4 meses de idade e unha dose de recordo no segundo ano de vida, a 

partir dos 12 meses de idade. 

As respostas de anticorpos bactericidas un mes despois da terceira dose foron 

elevadas en ambos esquemas de vacinación, amnda que fronte ao NHBA fol 

máis baixa no esquema de 2,3 e 4 meses. 

Tamén se avaliou a persistencia da resposta inmune un ano despois da dose de 

recordo, amosando persistencia de Acs bactericidas nos diferentes esquemas 

vacinais. 

b. Inmunoxenicidade en nenos de 6 a 11 meses, de 12 a 23 meses e de 2 a 

10 anos de idade 

A inmunoxenicidade en nenos de 6 a 26 meses trata administración de dúas 

doses mostra que fronte a cada un dos antíxenos da vacina, os índices de 

resposta e as GMTs foron altos e similares, tras a serie de dúas doses en 

lactantes de 6 a 8 meses de idade, en nenos de 13 a 15 e de 24 a 26 meses de 

idade. 

c. Inmunoxenicidade en adolescentes (a partir de 11 anos de idade) e 

adultos 

o esquema de vacinación de dúas doses administradas cun intervalo de un ou 

dous meses mostraron respostas inmunes similares, tanto en adultos como en 

adolescentes. Despois da vacinación, un alto porcentaxe dos pacientes eran 

seropositivos e os títulos de hSBA aumentaron ata 4 veces 

independientemente do estado previo á vacinación. 
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VI. COBERTURA POTENCIAL DA VÁCINÁ 

Disponse de datos de MATS*  (sistema de tipificación de antíxeno 

meningocócico) en 300 itLamentos clínicos obtidos en España, onde os 

resultados indican que o 68,7% (I.0 95% de 48-85%) das cepas analizadas 

estarían potencialmente cubertas pola vacina. Este dato está en líña co dos 

outros países do entorno. 

*Ts, técnica que se desenvolveu para relacionar perfís de antíxenos de diferentes 

cepas de meningococos do serogrupo B coa eliminación das cepas no ensaio 

bactericida en soro con complemento humano (hSBA). 

VII. COMPÁTIBILIDÁDE CON OUTRÁS VÁCINÁS 

Bexsero® pode administrarse de forma concomitante con calquera dos 

seguintes antíxenos, xa sexa como vacinas monovalentes ou combinadas: 

difteria, tétano e tose ferina acelular, Haemophilus inftuenzae tipo b, 

poliomielite inactivada, hepatite B, pneumocócico conxugado heptavalente, 

sarampelo, papeiras, rubéola, varicela. 

Non se dispón de datos de administración simultánea coas vacinas 

antimeningocócicas conxugadas do serogrupo C, polo que se recomenda non 

administralas conxuntamente e deixar un intervalo entre elas de ao menos 

dúas semanas. 

En varios ensalos clínicos demostrouse que a resposta inmune fronte ás 

vacinas habituáis administradas conxuntamente con Bexsero ®  non resultou 

inferior á obtida tras a administración das vacinas habituáis administradas 

soas. 

Cando Bexsero ®  se administra conxuntamente coas vacinas antes mencionadas 

obsérvase un risco aumentado de febre, de dor á presión no lugar de 
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inxección, cambio nos hábitos alimentarios e irritabiLidade, polo que debe 

considerarse a vacinación por separado sempre que sexa posible. 

A administración profiláctica de paracetamol no momento da vacinación e 

xusto despois desta pode reducir a incidencia e a intensidade das reaccións 

febrís. 

VIII. PRECAUCIÓNS 

Ao igual que con outras vacinas, a administración de Bexsero® debe posporse 

en caso de que o paciente sufra enfermidade febril aguda grave. 

Non existen datos sobre o uso de Bexsero® en persoas con reactividade inmune 

diminuida. En individuos inmunocomprometidos, a vacinación pode non 

provocar unha resposta de anticorpos protectores. 

Non existen datos sobre o seu uso en maiores de 50 anos nin en pacientes con 

condicións médicas crónicas. 

Descoñécese o posible risco en embarazadas. Non obstante, a vacinación non 

debería aprazarse en caso de risco evidente de exposición a unha infección 

meningocócica. 

Lactancia: Non hai información dispoñible sobre a seguridade da vacina nas 

mulleres e os seus fillos durante o período de lactancia. Deben sopesarse os 

riscos e os beneficios antes de tomar a decisión de inmunizar durante a 

lactancia. 

o tapón da xirfnga pode conter látex de caucho natural. Aínda que o risco de 

desenvolver reaccións alérxicas é moi pequeno, deberanse sopesar os 

beneficios e riscos antes de administrar esta vacina a pacientes cun historial 

coñecido de hipersensibilidade ao látex. 

IX. SEGURIDADE DAVÁCINÁ 

A seguridade avaliouse en 14 estudos, incluíndo 10 ensaios clínicos con 8.776 

suxeitos a partir de 2 meses de idade que recibiron polo menos unha dose. 
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En Lactantes e nenos menores de 2 anos a reacción adversa local e sistémica 

máis común foi dor agudo á presión, eritema no Lugar da inxección, febre e 

irritabiLidade. 

A febre de 2:38°C observouse moi frecuentemente. A febre normalmente 

seguiu un patrón predecible, desaparecendo, na maioría dos casos, ao día 

seguinte á vacinación. Sen embargo a febre aparecía máis frecuentemente 

cando esta vacina se administraba concomitantemente coas vacinas rutineiras 

da infancia. 

Dada a elevada porcentaxe de nenos que tras a administración da vacina 

presentan febre e de acordo coas recomendacións da ficha técnica e co 

obxecto de reducir estes episodios, recomendase deixar un intervalo de ao 

menos 2 semanas entre a administración desta vacina e outras de calendario 

de xeito sistemático. 

.No caso de que se fagan coincidiré aconsellable a administración 

profiláctica de paracetamol a unha dose axeitada segundo a idade do 

neno (ben no momento previo a vacinación ou inmediatamente 

despois), seguida de dúas doses máis de paracetamol cun intervalo 

entre elas de 4-6 horas (en todo caso, debe seguirse a recomendación 

do seu pediatra). 

En adolescentes e adultos, as reaccións adversas locais e sistémicas máis 

frecuentes foron dor no lugar de inxección, malestar xeral e cefalea. 

En raras ocasións observáronse algúns efectos adversos graves, como 

convulsións febrís e non febrís e enfermidade de Kawasaki. 

Neste momento a vacina xa foi utilizada en abrochos en diferentes países cun 

bo perfil de seguridade 

. Canadá: utilización nunha rexión de Quebec: Sagueney Lac St Jean, con 

máis de 40.000 vacinados con idades comprendidas entre os 2 meses e 

20 anos. 
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. EEUU: utilización en 2 abrochos en dúas universidades, con máis de 

14.000 vacinados. 

. Reino Unido acaba de incluir esta vacina no seu calendario sistemático 

de vacinacións cunha pauta de 3 doses (2/4/12 meses). 

X. CONSERVACIÓN 

A vacina debe conservarse entre +2 e -'-8° C como o resto das vacinas. 

0 

XI. NOTIFICACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS SEGUINTES Á VACINACIÓN 

Debe notificarse catquera evento adverso seguinte á vacinación, e lémbrase 

como para calquera outro medicamento, a obrigatoriedade de notificación 

das sospeitas de efectos adversos. Estés eventos defmnense como calquera 

acontecemento adverso en relación temporal coa administración da vacina e 

que pode estar causado ou non por eta. Neste sentido, notificarase todo 

acontecemento clínico que ocorra no prazo de seis semanas tras a 

administración da vacina, sexa este acontecemento unha posible reacción ou 

non. 

A notificación reatizarase a través do Sistema español de farmacovixitancia de 

medicamentos de uso humano mediante a tarxeta amareta 

https: / /www.notificaram.es/ .  

Santiago de Compostela a 5 de outubro de 2015 


