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Esta información non pretende ser exhaustiva e non fai refe-
rencia a aspectos relevantes no manexo destes produtos como
son as contraindicacións, efectos adversos, pautas de adminis-
tración fóra do calendario de vacinación, actuación en situa-
cións especiais, etc. Para asegurar a boa práctica profesional,
será preciso pois, contar con información máis ampla, que pode
atoparse nas fichas técnicas dos propios produtos. 
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NOVO CALENDARIO DE VACINACIÓN INFANTIL

O próximo día 1 de xullo de 2004, entrará en vigor o novo
calendario de vacinación infantil da Comunidade Autónoma de
Galicia, destacándose dous cambios significativos respecto ós
antíxenos que se van administrar de xeito rutineiro: 

Por unha banda substituirase a vacina atenuada fronte á
poliomielite de administración oral pola vacina inactivada de
administración parenteral a efectos de evitar o posible risco,
aínda que mínimo, de parálise fláccida vacinal, unha vez valora-
da a resposta inmunolóxica, a seguridade e efectividade da
vacina inactivada dispoñible e a nova situación epidemiolóxica
da enfermidade que se considera eliminada na Rexión Europea
pola Organización Mundial da Saúde.

Por outra banda, substituirase a vacina DTP de compo-
ñente Pertussis de célula completa que se administra na primo-
vacinación pola vacina DTP co compoñente Pertussis acelular a
efectos de aumentar a seguridade da vacinación, tendo en
conta a menor reactoxenicidade das vacinas acelulares e a
inmunoxenicidade e efectividade similares de ámbalas dúas
vacinas.

Ademais desto, elimínase a quinta dose (a dose dos 6
anos) de vacina antipoliomielítica e modifícase a pauta de vaci-
nación fronte ao meningococo C que pasa de precisar tres
doses para completar a pauta a precisar soamente dúas, sem-
pre que se utilice unha vacina que teña expresamente autoriza-
da a devandita pauta de dúas doses.

Non hai cambios respecto ás enfermidades que se preten-
de prevenir. Neste sentido, o programa de vacinación infantil
comprenderá a prevención mediante inmunoprofilaxe activa das
seguintes enfermidades:

- Poliomielite. -Hepatite B.

- Tétano. -Sarampelo.

- Difteria. -Rubéola.

- Tose ferina. -Parotidite.

- Enfermidades invasoras -Enfermidades invasoras
causadas pola Neisseria causadas polo Haemophilus
meningitidis serogrupo C Influenzae de serotipo b.
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Novo calendario de vacinación infantil

As pautas de vacinación serán as seguintes:

Vacinas/idade 0 2 4 6 15 18 3 6 12 14
meses meses meses meses meses meses anos anos anos anos

Vacina fronte á VHB VHB 4 VHB VHB 1

Hepatite B: VHB (1ª d.) (2ª d.) (3ª d.) (3 doses)

Vacina fronte á DTPa DTPa DTPa DTPa DTPa
difteria, tétano e (1ª d.) (2ª d.) (3ª d.) (4ª d.) (5ª d.)
tose ferina de tipo 
acelular: DTPa

Vacina fronte ao 
tétano e á difteria Td 2

de tipo adulto: Td

Vacina inxectable IPV IPV IPV IPV
fronte á polio: IPV (1ª d.) (2ª d.) (3ª d.) (4ª d.)

Vacina fronte ao Hib Hib Hib Hib
Haemophilus (1ª d.) (2ª d.) (3ª d.) (4ª d.)
influenza tipo b: Hib

Vacina fronte ao MC MC
Meningococo C   3 (1ª d.) (2ª d.)

Vacina fronte ao TV TV
sarampelo, rubéola (1ª d.) (2ª d.)
e parotidite 
(triple vírica): TV 

Aclaracións: 
1 A vacinación fronte á Hepatite B ós 12 anos de idade está

indicada exclusivamente nos nenos non vacinados anterior-
mente e a pauta de vacinación é de 3 doses, as dúas primei-
ras cun intervalo dun mes e a terceira aos seis meses da pri-
meira (0,1,6). 

2 Recoméndase aplicar unha dose de recordo de vacina Td de
tipo adulto cada 10 anos.

3 Respecto á vacinación fronte ao Meningococo C, a vacina
adquirida para a súa distribución na Comunidade Autónoma
de Galicia, ten aprobada esta pauta de dúas doses. É preciso
lembrar a necesidade de consultar sempre as fichas técnicas
ou os prospectos do resto das vacinas fronte ao meningoco-
co C a fin de adaptar as pautas de vacinación segundo o pro-
duto utilizado.

4 Para reducir o número de inxeccións precisas para a admi-
nistración de todos os antíxenos correspondentes aos dous
meses de idade, a segunda dose de vacina fronte á Hepatite
B podería administrarse á idade de 1 mes.
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NOVO CALENDARIO VACINAL

A substitución da vacina antipoliomielítica oral pola vacina
inxectable suporía un incremento no número de inxeccións a
administrar en cada consulta, polo que se utilizaran as novas
vacinas combinadas pentavalentes (DTPa + IPV + Hib) sempre
que estean indicados os seus compoñentes, é dicir, ós 2, 4, 6
e 18 meses de idade, segundo vai especificado e detallado
neste documento.
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VACINAS DISPOÑIBLES PARA UTILIZACIÓN
SISTEMÁTICA INFANTIL:

• Vacina fronte á Hepatite B (Hep B): ENGERIX-B 10
microgr®.  (mes 0, mes 1 o 2 y mes 6).

- Administración: Inxección intramuscular na cara
anterolateral externa da coxa no primeiro ano de
vida e na rexión externa do músculo deltoide para
os nenos de maior idade.

- Presentación: Xiringa precargada con agulla inter-
cambiable.

• Vacina fronte á Polio (IPV), Difteria-Tétano-Tose ferina
( D T Pa) e Haemóphilus influenzae b (Hib): Va c i n a
Pentavalente INFANRIX IPV+Hib®. (mes 2, mes 4, mes 6
y mes 18) 

- A d m i n i s t ración: Inxección intramuscular na cara
a n t e ro l a t e ral externa da coxa no primeiro ano de vida
(meses 2, 4 e 6) e na rexión externa do músculo del-
toide para os nenos de maior idade (mes 18). 

- Presentación: Preséntase habitualmente nunha
caixa que contén 10 xiringas precargadas cunha
suspensión líquida (antíxenos DTPa e IPV), 10 viais
cunha pastilla (antíxeno Hib), 10 agullas de 25 mm
(cono azul) e 10 agullas de 16 mm (cono laranxa).
A vacina débese reconstituír (introducindo o conti-
do da xiringa precargada no vial, axitando ata con-
seguir unha suspensión homoxénea e volvendo a
cargar o contido do vial na xiringa. Utilizarase unha
das agullas para a reconstitución da vacina e a
outra para administrala (escoller para isto a que se
considere máis adecuada a idade e corpulencia do
neno de xeito que se asegure que a agulla penetre
na masa muscular).

• Vacina fronte ao meningococo C (Men C): NEISVAC-C®

(mes 2 e mes 4)

- Administración: inxección intramuscular na cara
anterolateral externa da coxa

- Presentación: xiringa precargada sen agulla.

• Vacina Triple Vírica (TV): VACUNA MSD TRIPLE ANTI
SARAMPIÓN-RUBEOLA-PAROTIDITIS® (15 meses e 3
anos)

- Administración: inxección subcutánea na rexión
externa do músculo deltoide.

- Presentación: envase con 10 viais co disolvente e
10 viais co liofilizado que é preciso reconstituír.

5

Novo calendario de vacinación infantil

Novo Calendario de Vacinación  22/6/04  16:03  Página 5



• Vacina fronte á Difteria-Tétano-Tose ferina (DTPa ) :
INFANRIX® (6 anos)

- Administración: inxección intramuscular na rexión
externa do músculo deltoide.

- Presentación: xiringa precargada con agulla inter-
cambiable.

• Vacina fronte ao Tétano e a Difteria de tipo adulto (Td):
ANATOXAL TEDI BERNA® (14 anos e recordo cada 10
anos)

- Administración: inxección intramuscular na rexión
externa do músculo deltoide.

- Presentación: xiringa precargada con agulla non
intercambiable.
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ADMINISTRACIÓN CRONOLÓXICA DAS VACINAS
DO CALENDARIO

• Recen nacido: Vacinación fronte á Hepatite B (Hep B).
ENGERIX-B 10 microgr®.

- Esta primeira dose administraráselle ao  neonato
nas primeiras horas da súa vida no hospital ou
maternidade no que nacera. 

• Dous meses: Vacinación fronte á Polio (IPV), Difteria-
Tétano-Tose ferina (DTPa), Haemóphilus influenzae b
(Hib), Hepatite B (Hep B) e Meningococo C (Men C): 

- A d m i n i s t ra rase unha dose de ENGERIX-B 10
microgr® e unha dose de NEISVAC-C® nunha coxa
e unha dose de vacina INFANRIX IPV+Hib® na
outra coxa.

Como pode verse, á idade dos dous meses, os
nenos precisarían recibir 3 inxeccións para admi-
nistrarlles as vacinas recomendadas nesa idade
(vacina pentavalente, vacina fronte á hepatite B e
vacina fronte ao  meningococo C). Para evitar este
feito, suxírese a posibilidade de trasladar a dose de
vacina fronte á hepatite B á idade de un mes (pauta
0-1-6 en lugar da pauta 0,2,6), pauta perfectamen-
te válida, efectiva e segura. Recoméndase estable-
cer un diálogo cos pais no momento da consulta
pediátrica correspondente ao  mes de idade e admi-
nistrar a dose de hepatite B nese momento se así
se acorda. 

• Catro meses: Vacinación fronte á Polio (IPV), Difteria-
Tétano-Tose ferina (DTPa), Haemóphilus influenzae b
(Hib) e Meningococo C (Men  C).  

- Administrarase unha dose de INFANRIX IPV+Hib®

nunha coxa e unha dose de NEISVAC-C® na outra
coxa.

• Seis meses: Vacinación fronte á Polio (IPV), Difteria-
Tétano-Tose ferina (DTPa), Haemóphilus influenzae b
(Hib) e Hepatite B (Hep B).  

- Administrarase unha dose de INFANRIX IPV+Hib®

nunha coxa e unha dose de ENGERIX-B 10
microgr®.  na outra coxa.
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• Quince meses: Vacinación fronte ao Sarampelo, á
Rubéola e á Parotidite coa vacina Triple Vírica (TV).

- Administrarase unha dose de VACUNA MSD T R I-
PLE ANTI SARAMPIÓN-RUBEOLA-PA R OT I D I T I S®.

• Dezaoito meses: Vacinación fronte á Polio (IPV),
D i f t e r i a - T é t a n o - Tose ferina (DTPa) e Haemóphilus
influenzae b (Hib).

- Administrarase unha dose de INFANRIX IPV+Hib®.

• Tres anos: Vacinación fronte ao Sarampelo, á Rubéola e
á Parotidite coa vacina Triple Vírica (TV).

- Administrarase unha dose de VACUNA MSD T R I-
PLE ANTI SARAMPIÓN-RUBEOLA-PA R OT I D I T I S®.

• Seis anos: Vacinación fronte á Difteria-Tétano-Tose feri -
na (DTPa).

- Administrarase unha dose de INFANRIX®.

• Doce anos: Vacinación fronte á hepatite B.

- Iniciarase a primovacinación fronte á Hepatite B coa
vacina ENGERIX B 10 microgr.® a todos aqueles
nenos que non foran previamente vacinados, utili-
zando a pauta 0-1-6, é dicir: dose inicial, 2ª dose ao
mes da primeira e terceira dose ós 6 meses da pri-
meira. A vacinación sistemática dos nenos recen
nacidos xeneralizouse en Galicia a principios do
ano 1995, aínda que algúns hospitais puideran
estar xa vacinando en datas anteriores. Os nenos
que xa recibiran tres doses desta vacina non deben
ser revacinados nin precisan doses de recordo
fronte á hepatite B.

• Catorce anos: Vacinación fronte ao Tétano e a Difteria
coa vacina Td de tipo adulto.

- Administrarase unha dose de ANATOXAL TEDI
BERNA®.
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PROCEDEMENTO PARA COMPLETAR A VACINA-
CIÓN DOS NENOS QUE A INICIARON SEGUNDO O
CALENDARIO VIXENTE ATA O 1 DE XULLO DE 2004

(respecto ás vacinas de DTP, Polio e Hib)

Estes nenos poderán continuar a súa vacinación cronolóxica
segundo o novo calendario sen precisar ningunha actuación
específica.

Neste sentido:

• A partir do 1 de xullo, suprímese a quinta dose de vaci-
na antipoliomielítica, é dicir, que os nenos de 6 anos non
precisan recibir esta vacina, nin na súa presentación oral
nin inxectable.

• No momento en que as doses de vacina pentavalente
estean dispoñibles nos puntos de vacinación, todos os
nenos que acudan a recibir as vacinas correspondentes
ós 2, 4, 6 ou 18 meses, completarán a súa vacinación
fronte á difteria, ao  tétano, á tose ferina, á polio e ás
enfermidades invasoras causadas polo Hib, utilizando a
vacina pentavalente DTPa-Hib-IPV.

• Por suposto, os nenos que inicien a vacinación corres-
pondente ós dous meses de idade, inmunizara n s e
tamén fronte á difteria, ao  tétano, á tose ferina, á polio
e ás enfermidades invasoras causadas polo Hib, utili-
zando a vacina pentavalente DTPa-Hib-IPV.
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XESTIÓN DAS DOSES VACINAIS NO MOMENTO
DO CAMBIO DO CALENDARIO

A introducción da vacina pentavalente DTPa-IPV-Hib significa
que, en adiante, non se utilizarán as seguintes vacinas:

• Polio oral

• Kit de DTP-HB para a utilización conxunta coa vacina Hib
(Tritanrix Hep B® + Hiberix® que se utiliza ós 2 e 6 meses
de idade)

• DTP de célula enteira con Hib (Tetract-Hib® que se utili-
za ós 4 meses de idade)

• DTPa con Hib (Infanrix-Hib® que se utiliza ós 18 meses
de idade)

- Os puntos de distribución directa (puntos que habitualmente
reciben as vacinas directamente desde o laboratorio fabricante),
recibirán una carga inicial de doses de vacina pentavalente
desta mesma maneira, é dicir, directamente desde o laboratorio,
na segunda quincena do mes de xuño, sen necesidade de rea-
lizar unha solicitude previa.

As doses sobrantes das vacinas que son substituídas pola vaci-
na pentavalente serán recollidas pola empresa SEUR. O persoal
desta empresa poñerase en contacto co punto de vacinación e
procederá á recollida na data concreta que acorde co responsa-
ble do punto. Estas vacinas non precisan ser mantidas en rede
de frío.

- Os puntos nos que o seu abastecemento se realiza median -
te as rutas trimestrais desde a Delegación Provincial de
Sanidade correspondente, recibirán as doses de vacina penta-
valente na ruta trimestral que se realizará na segunda quincena
do mes de xuño. A Delegación Provincial de Sanidade recollerá
nese momento as doses sobrantes das vacinas anteriormente
enumeradas.           

- Os hospitais da rede pública solicitarán as doses de vacina
pentavalente seguindo o procedemento habitual para o resto
das vacinas de utilización sistemática. A recollida de doses
sobrantes, no seu caso, estará á cargo da Delegación Provincial
de Sanidade.
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INFORMACIÓN PARA O CÁLCULO DAS DOSES
VACINAIS NECESARIAS

(para as solicitudes de mantemento
do programa trala carga inicial)

Para o cálculo de necesidades e para que a previsión das doses
que se solicitan á Delegación Provincial de Sanidade para o
mantemento do programa (como queda dito, a carga inicial rea-
lizarase sen necesidade de realizar una solicitude previa) sexa
máis precisa, haberá que ter en conta o número de nenos aten-
didos en cada centro por grupos de idade e considerar que:

• As previsións de vacina triple vírica, vacina Td de adulto
e DTP acelular dos 6 anos non variarán respecto ós
anos anteriores.

• A vacina fronte á hepatite B non está incluída na vacina
pentavalente, polo que ademais das doses utilizadas
para a vacinación de adolescentes, haberá que engadir
dúas doses de vacina por cada neno no seu primeiro
ano de vida (1 ou 2 meses e 6 meses).

• Ademais, cada neno para completar a súa vacinación
fronte á DTP, Hib e Polio ata ós 6 anos, precisa 4 doses
de vacina combinada pentavalente DTPa - I P V- H i b
(Infanrix IPV+Hib®, os 2, 4, 6 e 18 meses de idade).

• Tal e como ata o de agora, cada neno recibirá dúas
doses de vacina fronte ao  meningococo C 
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PROCEDEMENTO PARA O REXISTRO DAS DOSES
VACINAIS ADMINISTRADAS 

Seguidamente resúmese o procedemento para o rexistro das
doses vacinais administradas utilizando o novo rexistro nominal
de vacinacións (instruccións xa enviadas ós puntos de vacina-
ción en abril deste ano 2004). 

Nestas follas deben consignarse os datos referidos a:
- Identificación do punto de vacinación
- Identificación da data de vacinación
- Identificación, enderezo, sexo e data de nacemento de cada

neno
- Identificación de cada dose de vacina administrada.

O punto de vacinación identificarase mediante as etiquetas que
se reciben con cada talonario. Deberá adherir unha destas eti-
quetas no recadro denominado “Punto de vacinación” de cada
folla. 

A data de va c i n a c i ó n c u b r i rase no recadro denominado
“Período de referencia. Vacinacións de data” de cada folla (parte
dereita da cabeceira da folla). Se debe comezar unha nova folla
cando se rexistre a primeira vacinación de cada día. Indicar a
data de inicio e final da semana no recadro denominado
“Período de referencia. Semana sen vacinacións”, no caso de
que non se realizara ningunha vacinación nesa semana.

Identificación do neno/a: mediante o seu CIP (código de iden-
tificación persoal), utilizando a etiqueta deseñada para esta fun-
ción e na que se incorporou o sistema de códigos de barra que
permite a lectura óptica e facilita o rexistro e a informatización
dos datos. En caso de dispor desta etiqueta deberá adherila no
espazo denominado “Identificación persoal” (parte esquerda da
folla de rexistro). No caso contrario, deberán cubrirse os datos
manualmente tendo especial coidado na transcrición exacta e
clara do CIP do neno/a e sobre todo do número de teléfono, xa
que este dato permitirá a indagación posterior da identificación
do neno/a en caso de dúbida.

Identificación de cada dose de vacina administrada (parte
dereita da folla de rexistro)

O laboratorio Glaxo Smith Kline está a realizar as xestións nece-
sarias para incluír na parte posterior do “blister” das vacinas
p e n t a valentes (Infanrix IPV+Hib®) e de Hepatite B infantil
(Engerix B 10 microgr.®) unha dobre etiqueta autoadhesiva con
información sobre o nome da vacina administrada, laboratorio
fabricante e número de lote, incorporando tamén o sistema de
código de barras. Segundo as previsións actuais, as vacinas
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que sexan subministradas a partires do mes de xullo deste ano
2004, poderán ter xa incorporado o dito sistema. Nese momen-
to, cando se administre algunha destas vacinas, utilizarase
unha das dúas etiquetas para rexistrar a dose administrada,
adheríndoa no recadro da parte dereita da folla de rexistro. 
O procedemento será, deste xeito, adherir na parte esquerda a
etiqueta correspondente á identificación do neno e na parte
dereita, á mesma altura, a etiqueta identificativa da vacina admi-
nistrada (existe espazo suficiente para dúas etiquetas). En caso
de administrar máis de dous produtos, pódese utilizar a fila
inmediatamente inferior adherindo outra etiqueta identificativa
do neno na parte esquerda e os datos ou a etiqueta do terceiro
produto administrado na parte dereita.  Este sistema de código
de barras permite substituír a anotación manual dos datos e
asegura a calidade da información ademais de facilitar o seu
rexistro e informatización.

A segunda etiqueta que incorporan as vacinas citadas anterior-
mente está destinada á cartilla de saúde infantil do neno/a.
Este documento, que as nais reciben na maternidade no
momento en que nace o seu fillo/a, está a ser modificado para
adaptarse a este sistema de rexistro mediante etiquetas, polo
que se utilizará na medida en que os nenos acudan ós puntos
de vacinación coas cartillas xa adaptadas. 

O resto das vacinas (que non inclúen esta etiqueta adhesiva)
deberán ser rexistradas de xeito manual, marcando cun “x” os
antíxenos administrados no espazo “vacina”, o laboratorio
fabricante no espazo “laboratorio” e o número de lote no espa-
zo “lote” de cada dose de vacina administrada.

No caso de utilizar vacinas combinadas e non utilizar as etique-
tas correspondentes, sinalarase cada un dos seus compoñen-
tes indicando o laboratorio fabricante e o número de lote que
será necesariamente o mesmo para cada todos eles. 

Periodicidade e envío das follas de rexistro: O rexistro de cada
dose de vacina administrada realizarase de xeito inmediatamen-
te posterior á propia administración. Ao cambiar de día débese
cambiar de folla.

O envío das follas debe ser semanal utilizando para isto os
sobres de franqueo en destino e co enderezo preimpreso dos
que se remitiu unha cantidade inicial xunto cos talonarios de
rexistro.

Para cada envío separaranse do talonario as follas utilizadas en
cada día de vacinación desa semana. En caso de que non hou-
bese vacinacións nese período, enviar unha folla baleira indi-
cando unicamente a data de inicio e final  da semana sen vaci-
nacións.
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LEMBRE QUE DEBE CUBRIR CORRECTAMENTE A CARTILLA
DE SAÚDE INFANTIL DO NENO/A, BEN ADHERINDO UNHA ETI-
QUETA NO ESPAZO CORRESPONDENTE OU BEN DE XEITO
MANUAL, SEMPRE QUE ADMINISTRE UNHA VACINA,

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2004

O DIRECTOR XERAL DE SAÚDE PÚBLICA

Asdo.: Jorge Suanzes Hernández
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A n e x oAnexo

RELACIÓN DOS PREZOS DE ADXUDICACIÓN DAS
VACINAS INFANTÍS DE UTILIZACIÓN SISTEMÁTICA

A continuación preséntanse, a título informativo, os prezos
aos que se adxudicaron as vacinas de calendario no concurso
de subministración para os anos 2004 e 2005.

Vacina Hepatite B infantil 5.75 €/dose.
Vacina triple vírica 5.50 €/dose.
Vacina tétano e difteria de tipo adulto 1.78 €/dose.
Vacina DTP acelular 11 €/dose.
Vacina combinada Pentavalente DTPa-IPV-Hib 29 €/dose
Vacina fronte ao Meningococo C 16.9 €/dose
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