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Inicio: 24 de setembro de 2001

Finalización: 16 de novembro de 2001

PERSOAS DE 65 OU MÁIS ANOS

Ofertaráselle-la vacinación antigripal de xeito sistemático.

Ofertaráselles ademais a vacinación antipneumocócica a todas aquelas persoas des-

te grupo de idade que non recibiran previamente a dita vacina. Na campaña do ano

2000 facilitáronse os “carnés de vacinación do adulto“ para que se anotaran nel as

vacinas administradas. Por outra banda, a dita vacinación debeu quedar anotada na

historia clínica dos pacientes, polo que os profesionais sanitarios deberán compro-

ba-lo estado vacinal de tódalas persoas de 65 ou máis anos antes de proceder á

prescrición da vacinación antipneumocócica.

Tamén se lles administrará a vacina antipneumocócica ás persoas deste grupo de idade

que se vacinaron hai máis de 5 anos e que tiñan naquel momento menos de 65 anos.

Excepción: contraindicación a algunha das dúas vacinas.

CONSELLERÍA DE SANIDADE 
E SERVICIOS SOCIAIS 
Dirección Xeral de Saúde Pública

DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA

CIRCULAR: 5/01

ASUNTO: Instruccións sobre a campaña de vacinación conxunta antigripal e

antipneumocócica 2001 

DESTINATARIOS: centros de atención primaria da rede pública / hospitais

públicos / centros de especialidades / hospitais e centros médicos privados

/ residencias da 3ª idade / centros penitenciarios / unidades asistenciais de

drogodependencias / centros de educación especial / centros de atención

a minusválidos 

2. Poboación diana

1. Duración da campaña

Por esta circular comunícolle que a Consellería de Sanidade e Servicios Sociais, a tra-

vés da Dirección Xeral de Saúde Pública e do Servicio Galego de Saúde, vai levar a

cabo a CAMPAÑA DE VACINACIÓN CONXUNTA ANTIGRIPAL E ANTIPNEUMOCÓCICA

2001, consonte cos seguintes obxectivos e procedementos: 

A. XESTIÓN DA CAMPAÑA
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PERSOAS MENORES DE 65 ANOS

Ofertaráselle-la vacinación ás persoas que pertenzan ós respectivos grupos de risco de

cada unha das vacinas. No caso da vacinación antipneumocócica deberase constatar

sempre que non recibiran previamente a dita vacina.

Grupos de risco vacinación antigripal:

Grupos con maior risco de padeceren complicacións derivadas da gripe

• Adultos e nenos de 6 ou máis meses de idade, con enfermidades crónicas

pulmonares ou cardiovasculares, incluíndo os nenos asmáticos

• Residentes en institucións pechadas, de calquera idade a partir de 6 meses,

que padezan procesos crónicos

• Adultos e nenos de 6 ou máis meses de idade que precisaron revisións médi-

cas regulares ou hospitalización durante o ano anterior a causa de enfer-

midades metabólicas crónicas (incluíndo a diabete mellitus), alteracións

renais, hemoglobinopatías ou inmunosupresión (incluíndo a inmunosupre-

sión debida á medicación)

• Nenos e adolescentes (6 meses a 18 anos) con tratamentos prolongados de

aspirina, xa que teñen un maior risco de desenvolve-la síndrome de Reye

tras unha gripe

• Mulleres que se encontran no 2º ou 3º trimestre do embarazo durante a

temporada de gripe

As mulleres embarazadas con condicións médicas de alto risco de complica-

cións pola gripe deberían ser vacinadas independentemente do momento

do embarazo.

Grupos potencialmente capaces de lles transmitiren a gripe a outras persoas de

alto risco

• Persoal médico e de enfermería e calquera outro persoal hospitalario ou

ambulatorio, incluíndo os traballadores de urxencias

• Empregados de institucións pechadas e outras institucións para enfermos

crónicos, que teñan contacto cos pacientes ou residentes

• Asistentes domiciliarios de persoas incluídas nos grupos de risco (enfermei-

ros/as, traballadores voluntarios, etc.)

• Membros da familia e conviventes de persoas incluídas nos grupos de risco

(tamén os nenos desde 6 ou máis meses de idade)

A vacina antigripal tamén pode ser administrada ás persoas que, a pesar de non per-

tencer a ningún grupo de risco, solicitan a vacinación porque queren ver reducidas as

súas probabilidades de contrae-la gripe, sempre que a solicitude sexa formulada de

maneira individual.

CONSELLERÍA DE SANIDADE 
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Grupos de risco vacinación antipneumocócica:

Persoas inmunocompetentes

Persoas entre 2 e 64 anos con patoloxías crónicas:

• Patoloxía cardiovascular crónica (inclúe a insuficiencia cardíaca conxestiva

e a miocardiopatía)

• Enfermidade pulmonar crónica (incluíndo EPOC e enfisema). A asma

non se considera indicación para a vacinación antipneumocócica

• Diabete mellitus

• Alcoholismo e enfermidades hepáticas crónicas (inclúe cirrose)

• Enfermidades que levan consigo perda de líquido cefalorraquídeo

Persoas entre 2 e 64 anos con asplenia anatómica ou funcional:

• Esplenectomizados, anemia de células falciformes. Deberá advertírselles

a estas persoas que a vacinación non garante unha protección absoluta;

no caso de esplenectomía programada a vacina administrarase alome-

nos 15 días antes da intervención.

Persoas inmunocomprometidas

Nestas persoas a efectividade da vacina é menor pero o alto risco de enfermi-

dade, os potenciais beneficios esperados da vacina e a súa seguridade xustifi-

can a súa utilización. 

Por esta razón, recoméndase a vacinación nas seguintes persoas sempre que

teñan 2 ou máis anos de idade:

• Persoas VIH (+) asintomáticas ou sintomáticas, o máis precozmente posible

tralo diagnóstico da infección

• Persoas con leucemia, enf. de Hodgkin, linfoma, mieloma múltiple ou

outras neoplasias xeneralizadas

• Persoas con insuficiencia renal crónica ou síndrome nefrótica

• Receptores de transplantes de órganos ou medula ósea

• Persoas que están recibindo terapia inmunosupresora, incluíndo os cortico-

esteroides sistémicos de longa duración

No caso de descoñecerse a situación previa fronte á vacinación destas persoas,

consideraranse como non vacinadas.

En caso de que no curso do tratamento destas patoloxías se considere inicia-la

terapia inmunosupresora, esta deberá diferirse alomenos 15 días trala vaci-

nación. A vacina deberá atrasarse durante o tratamento con quimioterapia ou

radioterapia, xa que diminúe a súa efectividade.

CONSELLERÍA DE SANIDADE 
E SERVICIOS SOCIAIS 
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A vacina antipneumocócica administraráselles exclusivamente ás persoas

incluídas nalgún grupo de risco, non debendo vacinarse as persoas que non

pertenzan a estes, é dicir, non se administrará a vacina a aquelas persoas cata-

logadas como sen risco.  

Na folla resumo especifícanse as situacións en que está indicada a vacinación

conxunta e aquelas en que se indicará unha soa destas vacinas.

Os obxectivos que se pretenden acadar nesta campaña de vacinación detállanse 

a continuación:

3.1. OBXECTIVO XERAL

Diminuí-la morbi-mortalidade das enfermidades causadas polo Streptococo pneumo-

niae e o número e gravidade das complicacións derivadas de padece-la gripe na pobo-

ación da Comunidade Autónoma de Galicia. 

3.2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

3.2.1. Conseguir unha cobertura de vacinación antigripal na poboación de 65 ou máis

anos de alomenos o 64%.

3.2.2. Conseguir unha cobertura acumulada de vacinación antipneumocócica na

poboación de 65 ou máis anos de alomenos o 60% (cobertura acumulada de

vacinación dos anos 2000 e 2001 unha vez axustado o denominador coa cohorte

que se incorpora a este grupo de idade).

3.2.3. Reducir a un 3% os concellos onde se acadan unhas coberturas de vacinación

antigripal e vacinación antipneumocócica acumulada menores do 40%. 

3.2.4. Aumenta-la vacinación antigripal e antipneumocócica nas residencias da tercei-

ra idade, cunha cobertura de vacinación antigripal e de vacinación antipneu-

mocócica acumulada de alomenos o 85%.

3.2.5. Aumenta-la vacinación antigripal e antipneumocócica das persoas de 65 ou máis

anos ingresadas nos centros sanitarios nun 5%, en relación coa campaña anterior.

3.2.6. Aumenta-la vacinación antigripal e antipneumocócica das persoas incluídas nou-

tros grupos de risco nun 3% en relación coa campaña anterior, aproveitando a acti-

vidade asistencial diaria para realiza-la captación e vacinación desta poboación. 

3.2.7. Aumenta-la vacinación antigripal dos traballadores de centros sanitarios e

sociais nun 5%, respecto á campaña anterior. 

3.3. OBXECTIVOS DE XESTIÓN

3.3.1. Asegura-lo control sobre as doses vacinais, tanto na súa recepción como na alma-

cenaxe nas neveiras dos centros de vacinación. Nese sentido, débese controlar tan-

to a rede de frío como a optimización das doses vacinais conseguindo que: 

CONSELLERÍA DE SANIDADE 
E SERVICIOS SOCIAIS 
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• a porcentaxe de vacinas inutilizadas por ruptura da rede de frío nos puntos

de vacinación non supere o 2% do total de vacinas distribuídas

• a porcentaxe de doses sobrantes ó remate da campaña non supere o 3% do

total de vacinas remitidas ós puntos de vacinación

• a porcentaxe de entregas de vacina rexeitadas polos puntos de vacinación

non supere o 2% do total de envíos que se realicen 

3.3.2. Mante-la porcentaxe de puntos de vacinación que remiten rexistros nun 96%.

3.3.3. Aumenta-la porcentaxe das doses aplicadas e recollidas no correspondente

rexistro en relación coas doses dispoñibles ó 96%. 

3.3.4. Realiza-la investigación do 100% das reaccións adversas seguintes á vacinación

(RASV) cando estea indicado segundo o protocolo establecido.

ADQUISICIÓN DE VACINA

Para esta campaña 2001 adquiríronse 472.000 doses de vacina antigripal (vacina

antigripal Pasteur®), de virus inactivados (mortos) e fraccionados, en presentación

de xiringa precargada. A dita cantidade pode ser ampliada segundo as necesidades

de consumo.

O prezo unitario da vacina antigripal ascende a 495 PTA/dose.

A vacina antipneumocócica (Pneumovax 23®) foi adquirida a través da modalidade de

compra de subministración sucesiva, o que garante un abastecemento continuo e na

cantidade que se precise para satisface-la demanda que xurda. Esta vacina presénta-

se en xiringa precargada e o seu prezo unitario ascende a 1.100 PTA. 

DISTRIBUCIÓN INICIAL DE VACINAS

Puntos de atención primaria da rede pública 

Recibirán, antes do comezo da campaña, unha entrega inicial de vacina antigripal e

antipneumocócica sen ter que solicitalas.

Restantes puntos de vacinación (hospitais da rede pública, residencias da 3ª idade,

hospitais e centros médicos privados, centros penitenciarios, unidades asistenciais

de drogodependencias, centros de educación especial, centros de atención a

minusválidos, etc.).

Deberán realiza-lo cálculo inicial das doses que precisan e solicitalas á Dirección Xeral de

Saúde Pública, por fax e seguindo as instruccións que figuran no anexo nº 2 desta circular.

En ningún caso deberán face-las peticións directamente á empresa distribuidora. 

Os hospitais da rede pública realizarán as solicitudes a través dos seus servicios 

de farmacia. 

CONSELLERÍA DE SANIDADE 
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SOLICITUDES DE REPOSICIÓN DE DOSES VACINAIS

Puntos de atención primaria da rede pública 

As solicitudes de reposición serán realizadas polo responsable do punto de vacinación

por vía telefónica ou fax á empresa distribuidora seguindo as instruccións que se espe-

cifican no anexo nº 1.

Este ano, os centros das catro provincias deberán realiza-las solicitudes directamente

á central da empresa distribuidora en Vigo, co obxecto de optimiza-lo proceso da súa

tramitación e posterior distribución.

No caso de que nalgún dos centros das provincias da Coruña, de Lugo e de Ourense non

teñan dispoñible unha liña telefónica interprovincial, o responsable do punto de vaci-

nación comunicará as vacinas e o número de doses que precise ó coordinador da cam-

paña da súa área (ver anexo nº 8), quen se encargará de realiza-la petición á empresa

distribuidora, especificándolle o punto de vacinación no que deberán ser entregadas.

Restantes puntos de vacinación (hospitais da rede pública, residencias da 3ª idade, hos-

pitais e centros médicos privados, centros penitenciarios, unidades asistenciais de dro-

godependencias, centros de educación especial, centros de atención a minusválidos, etc.).

As solicitudes de reposición faranse do mesmo xeito que a solicitude inicial de doses

vacinais, é dicir, deberán solicita-las vacinas que precisen, independentemente da súa

cantidade, sempre á Dirección Xeral de Saúde Pública, por fax e seguindo as instruc-

cións que figuran no anexo nº 2 desta circular. En ningún caso deberán face-las peti-

cións directamente á empresa distribuidora. 

Os hospitais da rede pública realizarán as solicitudes de reposición a través dos seus

servicios de farmacia. 

RECOMENDACIÓNS PARA TÓDOLOS PUNTOS DE VACINACIÓN

O número de doses que se van solicitar deberá sempre axustarse ó espacio dispoñi-

ble para o seu almacenamento na neveira. 

Débese procurar face-las peticións de vacina antigripal e antipneumocócica

conxuntamente.

Cando realice as peticións facilite o seu número de cliente (correspóndese co seu

código de punto de vacinación para esta campaña) que aparece na última liña do

recadro de destinatario do albará de entrega (ver anexo nº 4), que recibirá con cada

subministración de vacina.

Tras realiza-la petición de vacina deberá terse en conta o prazo previsto para a súa

subministración co obxecto de que o responsable do punto de vacinación ou, se é o

caso, a persoa na que delegue, estea pendente da súa recepción.

Para poder avaliar e ofrece-la información sobre a xestión das doses vacinais de for-

ma individualizada por centro, é imprescindible que cada punto de vacinación solici-

te exclusivamente as doses que precise para o seu consumo, debendo evitar peticións

conxuntas de diferentes puntos, aínda que estean radicados no mesmo edificio.

CONSELLERÍA DE SANIDADE 
E SERVICIOS SOCIAIS 
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NÚMERO DE PETICIÓNS QUE PODEN FACERSE 

Non hai límite no número de peticións de reposición que se coide oportuno realizar,

ata a data límite especificada máis adiante.

NÚMERO MÍNIMO DE DOSES QUE SE SERVIRÁN POR ENTREGA 

En xeral, a cantidade de doses de cada tipo de vacina que se soliciten, tanto á empre-

sa distribuidora como á Dirección Xeral de Saúde Pública, deberá axustarse a 50 ou

ben a múltiplos desta cifra, coas seguintes excepcións: 

• as institucións pechadas e outros puntos de vacinación que vaian realizar

unha única petición de doses ó longo da campaña por coñecer con exacti-

tude o número aproximado de doses que necesitan, porque o consumo

total vai ser de menos de 50 doses ou por calquera outro motivo, poderán

solicita-lo número de doses que precisen, aínda que a cantidade non se

axuste a 50 doses ou a múltiplos desta cifra. 

• ó final da campaña existe a posibilidade de realizar peticións inferiores a 50

doses, se se considera que poden quedar doses sobrantes ó remate dela.

DATA LÍMITE PARA SOLICITAR REPOSICIÓN DE VACINA: 6 DE NOVEMBRO

Cada envío vai acompañado de dous documentos:

a) Un xustificante da entrega (ver anexo nº 3), no que figuran no recadro de con-

signatario os datos identificativos do centro, que deberán ser verificados, e, no

recadro de observacións, a/s vacina/s (“grip” no caso de vacina antigripal e

“pneu” para a antipneumocócica) e o número de doses que se subministran.

A persoa que recepciona a vacina ademais de asinar este xustificante anotará,

cunha letra perfectamente lexible, o seu nome e apelidos, e se é posible poñe-

rá o selo do centro como constancia da recepción das doses solicitadas. Unha

copia deste documento quedará en poder do punto de vacinación.

Ademais é indispensable, antes de aceptar calquera entrega, proceder á aper-

tura da embalaxe e verificar que:

• O indicador tempo-temperatura foi activado (ver anexo nº 7)

• A ventá nº 3 do devandito indicador non presenta coloración azul (ver

anexo nº 7)

• As vacinas non están inutilizadas por rotura

• O número e tipo de vacina recibidas se corresponden co solicitado

Se a recepción non é de conformidade, o repartidor entregaralle un xustifi-

cante de recollida do transportista no que deberán figura-los datos identifi-

cativos do centro ademais das vacinas que se rexeiten e a causa que o motiva.

CONSELLERÍA DE SANIDADE 
E SERVICIOS SOCIAIS 
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Este documento tamén se asinará anotando nel, cunha letra perfectamen-

te lexible, o nome e apelidos da persoa que asina, e se é posible poñerá 

o selo do centro, quedando en poder do punto de vacinación unha copia

deste documento.

A devolución de vacinas debe, polo tanto, constar sempre nun xustificante de

recollida do transportista.

Ademais, toda devolución de vacina será comunicada urxentemente co fin de

axiliza-lo máximo posible a reposición da vacina rexeitada.

Tódolos puntos de vacinación, independentemente de que sexan de atención

primaria pública ou non, informarán desta incidencia directamente á Dirección

Xeral de Saúde Pública ós teléfonos 981 54 29 12 / 59.

b) Un albará de entrega (ver anexo nº 4) que vai con cada pedido e que ten carác-

ter informativo. É conveniente que os responsables dos puntos de vacinación

conserven estes albarás para o caso de que existan discrepancias 

respecto ó número de doses entregadas.

Outras instruccións que hai que seguir no momento da recepción

O material de conservación da rede de frío dos envíos de vacinas ou, alomenos, parte

del, debe ser conservado. As caixas, o seu forro separador (prancha do mesmo mate-

rial que a caixa que se atopará separando as vacinas dos criostatos ou acumuladores

de frío) e os acumuladores utilizaranse para poder acondiciona-las doses vacinais no

caso de que, nos últimos momentos da campaña, fora precisa a redistribución de

doses sobrantes no seu punto de vacinación. O acondicionamento levarase a cabo

seguindo as instrucción que se detallan no punto 7 da sección A desta circular. 

Lembre que deberá introduci-los acumuladores no conxelador xa que deben levar nel

alomenos 24 horas antes de poder empregarse para acondiciona-las vacinas. 

Na primeira entrega de vacinas recibiranse ademais un indicador de tempo-tempera-

tura sen activar e unha folla de “Recomendaciones para el correcto acondiciona-

miento de las vacunas” que deberán estar, en todo momento, localizados e dispoñi-

bles para o momento do acondicionamento das doses vacinais que serán recollidas se

así fora preciso.

En principio deben evitarse os traslados de vacinas entre puntos de vacinación a non

ser que sexa imprescindible para non paraliza-lo desenvolvemento da campaña nal-

gún punto de vacinación. 

Se este fora o caso, o traslado debe asegura-lo mantemento da rede de frío en todo

momento, e debe realizarse do mesmo xeito que a redistribución de doses vacinais

(ve-lo punto seguinte).

CONSELLERÍA DE SANIDADE 
E SERVICIOS SOCIAIS 
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Ademais, e para efectos de poder avalia-la xestión de doses de forma individualizada,

os centros deben notificar tódolos movementos de vacina que se produzan, do

seguinte xeito:

Centros de atención primaria da rede pública

Os traslados de vacinas que se realicen tanto entre os centros de atención primaria da

rede pública (incluídas as subministracións desde centros de saúde a consultorios peri-

féricos) como os que se leven a cabo entre puntos de atención primaria e outros tipos

de centros, deberán ser comunicados, tanto polo remitente como polo destinatario, 

ó coordinador da campaña de vacinación antigripal/antipneumocócica da xerencia

correspondente (ver anexo nº 8) ó remate da semana especificando os datos dos centros

entre os que se produciu o movemento de vacinas, a data e o número de doses e tipo

de vacina que se trasladou. 

Outros puntos de vacinación

Os restantes puntos de vacinación informarán dese extremo directamente á Dirección

Xeral de Saúde Pública (Servicio de Prevención e Control das Enfermidades Transmisi-

bles) vía fax ós números 981 54 29 70 / 43. A notificación será realizada tanto polo

remitente como polo destinatario do envío ó remate da semana especificando os

datos dos centros entre os que se produciu o movemento de vacinas, a data e o núme-

ro de doses e tipo de vacina que se trasladou.

Nos últimos días da campaña é posible que sexa necesaria unha redistribución de

doses vacinais para conseguir unha utilización máis eficiente destas, evitando a súa

acumulación e posterior devolución por parte dalgúns puntos.

Esta redistribución deberá realizarse mantendo, en todo momento, a rede de frío para

garantir que estas vacinas poidan ser reutilizadas por outro punto de vacinación. Para

iso, é requisito imprescindible o correcto acondicionamento das doses vacinais por par-

te do profesional do punto, seguindo as instruccións que se detallan a continuación e

que tamén están recollidas na folla de “Recomendaciones para el correcto acondicio-

namiento de las vacunas” que se envía xunto coa primeira entrega de doses vacinais. 

No caso de que, de acordo co responsable do punto de vacinación, se estableza a con-

veniencia da recollida de doses vacinais, a empresa distribuidora comunicaralle a data

e a hora aproximada na que acudirá ó centro para recolle-lo paquete coas vacinas.

Nesta mesma chamada, a persoa da empresa distribuidora asegurarase de que o pun-

to conta co material de acondicionamento preciso para realiza-lo traslado de vacinas

en óptimas condicións. Se non se dispón de indicador tempo/temperatura deberase

informar á empresa nese momento. 

Á primeira hora do día fixado deberanse contabiliza-las doses que se van recoller e

acondicionalas, para o que precisará caixas, forros separadores, acumuladores ou

CONSELLERÍA DE SANIDADE 
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criostatos conxelados e un indicador tempo/temperatura (lembre que no punto 5, de

recepcións, se indica a necesidade de conservar estes elementos localizados, dispoñi-

bles e en condicións de seren utilizados). Para realiza-lo devandito acondicionamento

procederase do seguinte xeito:

1. Ensambla-la caixa, no caso de que se gardara pregada

2. Coloca-lo forro separador no seu interior

3. Coloca-los acumuladores a un lado do forro separador

4. Coloca-las vacinas ó outro lado do forro separador (é moi importante que o

forro separador quede colocado separando as vacinas dos acumuladores)

5. Cerra-la caixa e mantela no frigorífico ata a chegada do transportista 

No momento no que o transportista acuda ó centro para recolle-las vacinas, débese

saca-la caixa da neveira, activa-lo indicador tempo/temperatura retirando a tira de

activación (ver anexo nº 7) e adherilo ben ó forro separador, sempre na cara que vai

en contacto coas vacinas e nunca na cara que está en contacto directo cos criostatos,

ou ben a unha das vacinas. Se non se dispon do indicador e se informou debidamen-

te deste extremo á empresa distribuidora, deberase solicitar un destes ó transportis-

ta e proceder a colocalo.

As vacinas acondicionadas deste xeito manterán a temperatura adecuada durante 12

horas, tempo máis que suficiente para asegura-la súa óptima conservación durante o

seu traslado ata o almacén frigorífico, onde á súa entrada se verificarán as condicións

de chegada desbotándose calquera vacina que non se traslade debidamente acondi-

cionada así como calquera envío que chegue sen indicador tempo/temperatura ou

con este virado, polo que é imprescindible seguir coidadosamente o proceso ante-

riormente indicado. 

Unha vez concluída a campaña, indicaráselles ós responsables dos puntos de vaci-

nación o mecanismo para comunica-las doses sobrantes e para proceder á súa recolli-

da posterior.

As doses de vacina antigripal deberán recollerse polas seguintes razóns:

• A vacinación antigripal é estacional e non debe utilizarse a vacina fóra

do período indicado

• A composición desta vacina é variable dun ano a outro. Ademais, as

doses teñen unha data de caducidade que non permite a súa utilización

en temporadas posteriores

• A permanencia de doses nas neveiras dos puntos pode inducir a admi-

nistrar doses vacinais desta campaña na vindeira campaña do 2002

• As doses non utilizadas son devoltas ó laboratorio fabricante e descon-

tadas da facturación final

8. Devolucións de vacinas
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Pola contra, a vacina antipneumocócica pode ser administrada ó longo de todo o ano,

é dicir, non ten o compoñente de estacionalidade que ten a vacina antigripal. Sen

embargo, a Dirección Xeral de Saúde Pública establece que a vacinación antipneu-

mocócica sistemática a tódalas persoas de 65 ou máis anos se leve a cabo na modali-

dade de “campaña de vacinación” coincidindo coa campaña antigripal. Os motivos

que o xustifican pódense resumir en:

• A maior efectividade vacinal coa administración conxunta das dúas vacinas

• A optimización da xestión das doses vacinais

• A necesidade de mante-lo rexistro de doses administradas de cara á ava-

liación da efectividade da vacinación

Deste xeito, os puntos de vacinación poderán conservar unha cantidade limitada de

doses vacinais desta última destinadas á cubri-las necesidades de vacinación de gru-

pos de alto risco que poden xurdir ó longo do ano, pero, en ningún caso, para a

vacinación sistemática de persoas de 65 ou máis anos. As persoas deste grupo de

idade que non se vacinaron fronte ás enfermidades pneumocócicas na campaña do

ano 2000 nin nesta do ano 2001 terán nas vindeiras campañas unha oportunidade

anual de beneficiarse dos seus efectos protectores, coincidindo coa campaña de

vacinación antigripal.

O persoal facultativo que indique a vacinación cubrirá unha folla de “Prescrición da

vacinación antigripal e antipneumocócica” dirixida ó/á ATS/DUE encargado/a da súa

administración e rexistro (ver anexo nº 5). Esta folla non ten ningunha modificación

respecto á utilizada o ano pasado. 

Nesta folla de prescricións indicaranse os datos de identificación do médico prescritor,

a data da prescrición, os datos do paciente ó que se lle está a indica-la vacinación (estes

datos pódense imprimir a partir da tarxeta sanitaria individual de xeito mecánico, tal

como se fai coas receitas médicas oficiais), e finalmente marcar cun “x” a vacina indi-

cada e o grupo de idade ó que pertence a persoa que se vai a vacinar. Poderá marcar-

se só a vacina antigripal ou a antipneumocócica ou ben as dúas vacinas. Este ano 2001,

a indicación de vacinación antipneumocócica realizarase na poboación de 65 ou máis

anos e naqueles que pertencen ós outros grupos de risco, sempre que non estiveran

previamente vacinados (agás as excepcións contempladas no punto 7 de “Revaci-

nación” que aparece na sección C desta circular) polo que será totalmente imprescin-

dible indaga-la situación respecto a esta vacina en cada persoa antes de proceder á súa

prescrición. As vacinas recibidas durante a campaña pasada deberán estar rexistradas

no ”carné de vacinación do adulto“, na historia clínica individual de cada paciente e/ou

noutro tipo de soporte documental específico que haberá que consultar para verifica-

la indicación de vacinación conxunta antigripal e antipneumocócica ou unicamente

vacinación antigripal. O “x” colocarase na intersección entre a fila do grupo de idade

a que corresponde e a columna da vacina que se indica.

CONSELLERÍA DE SANIDADE 
E SERVICIOS SOCIAIS 
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Como o ano pasado, desagrégase o grupo de idade de 65 ou máis anos en tres sub-

grupos: 65 a 69 (ambos incluídos), 70-74 (ambos incluídos) e 75 ou máis anos. Esta

subdivisión é importante de cara á avaliación da efectividade da vacinación nos dife-

rentes grupos. No grupo de idade de menores de 65 anos, debe sinalarse ademais se

a persoa que se vai vacinar fronte á gripe pertence ou non a un grupo de risco. Espe-

cifícase expresamente o grupo de traballadores de centros sanitarios e sociais por ser

un grupo no que está especialmente indicada a vacinación antigripal. A vacinación

antipneumocócica non está indicada en persoas que non pertencen ós grupos de 

risco descritos nesta circular polo que non debe indicarse en ningún outro caso (reca-

dros sombreados).

Dado que a campaña está baseada na subministración directa das vacinas a cada punto

de vacinación e que ademais ten carácter gratuíto, os facultativos deberán absterse de

expedir receitas oficiais de vacina antigripal e antipneumocócica durante o período de

duración da campaña (24 de setembro - 16 de novembro).

Se unha vez rematada a recollida das vacinas sobrantes se realizan prescricións de

vacina antigripal, estas faranse a través da correspondente receita médica oficial. 

As doses de vacina antipneumocócica que se precisen, fóra do período de desen-

volvemento da campaña e para a vacinación de grupos de risco, solicitaranse á

Delegación Provincial de Sanidade e Servicios Sociais correspondente, como o res-

to das vacinas.

Deste xeito evítase un gasto innecesario dado que o custo destas vacinas adquiridas pola

Dirección Xeral de Saúde Pública é sensiblemente inferior ó prezo de venda ó público.

Este rexistro tampouco sufriu ningunha modificación respecto ó do ano pasado. 

É especialmente importante ler con atención este epígrafe, xa que o rexistro consti-

túe un punto clave na avaliación da campaña.

O persoal de enfermería debe rexistrar puntualmente cada dose de vacina que admi-

nistra no “Rexistro numérico diario da vacina antigripal e antipneumocócica admi-

nistrada”, de acordo coas seguintes instruccións:

Cada día, ó comezar unha folla, o responsable da vacinación deberá consigna-los

datos de identificación do punto, situados na cabeceira da folla especificando o tipo

de punto (centro de saúde, consultorio médico, hospital, residencia da 3ª idade, etc.),

o código que ten asignado para esta campaña e que figura no albará de entrega (ane-

xo nº 4) que vai con cada envío de vacina (este código correspóndese co número de

cliente que aparece na última liña do punto correspondente ós datos do destinatario

dese albará), o concello e a provincia á que pertence.

CONSELLERÍA DE SANIDADE 
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Consignarase tamén a data (o día e o mes con dous díxitos e o ano cos catro díxitos

completos) e o número de folla (se o número de doses administradas nun día supera

a capacidade física dalgún dos rectángulos do rexistro diario, marcaranse as sucesivas

follas que se vaian utilizando con números correlativos).

No caso de desprazarse persoal sanitario a outro centro (consultorio médico periférico,

residencia da 3ª idade, centros de educación especial...), farase constar tanto a institu-

ción na que se vacinou como o centro ó que pertence o persoal encargado de realizala.

Os puntos de vacinación soamente rexistrarán as doses administradas polo seu perso-

al e, por conseguinte, de se subministraren doses a outro centro, será este último

quen deberá anotalas no correspondente rexistro.

REXISTRO DAS DOSES ADMINISTRADAS

A folla de rexistro organízase en tres bloques de información: 

A parte superior (cor verde) está destinada ó rexistro da administración das vacinas

antigripais e antipneumocócicas en persoas de 65 ou máis anos pero só cando estas

sexan administradas de xeito simultáneo na mesma persoa. Polo tanto, cando se

administra unha dose de vacina antigripal e unha dose de vacina antipneumocócica á

mesma persoa deste grupo de idade, sinalarase nesta parte do rexistro unha soa vez,

xa que á hora de calcula-las coberturas se sabe que se lle administrou á mesma per-

soa unha dose de cada vacina. Os erros de rexistro neste punto levaran a unha sobre-

estimación das coberturas de ámbalas dúas vacinas.

Na parte intermedia da folla de rexistro sinalarase a administración da vacina anti-

gripal ou antipneumocócica en persoas de 65 ou máis anos cando se administra unha

soa das dúas vacinas: a antigripal á esquerda (cor azul) e se se trata da antipneumo-

cócica á dereita (cor vermella).

Na parte baixa da folla (cor violeta) rexistraranse as doses de vacina antigripal ou

antipneumocócica que sexan administradas a persoas de menos de 65 anos, ben sexa

de xeito conxunto ou separadamente. Se son administradas de xeito conxunto, sina-

larase na parte correspondente á vacina antigripal e tamén na parte correspondente

á vacina antipneumocócica.

No volante de prescrición da vacina xa figura a vacina ou vacinas indicadas a cada per-

soa (antigripal, antipneumocócica ou ambas), o grupo de idade ó que pertence a per-

soa que se vai vacinar e a pertenza ou non a algún grupo de risco no que respecta ás

persoas de menos de 65 anos de idade. 

Para o rexistro das doses vacinais administradas ás persoas de 65 ou máis anos (par-

tes superior e intermedia da folla) o responsable do rexistro, tendo en conta os datos

da folla de prescrición respecto á/ás vacinas indicadas e o grupo de idade concreto ó

que pertence (65-69, 70-74 ou 75 e máis anos), preguntaralle, se é o caso, a súa situa-

ción con respecto ó domicilio habitual: domicilio familiar, residencia de anciáns, asilo,

etc. Con estes tres datos (vacina indicada, grupo de idade e domicilio habitual) maila

CONSELLERÍA DE SANIDADE 
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variable do sexo da persoa pódese xa proceder ó rexistro da/das doses vacinais no rec-

tángulo que corresponda na folla de rexistro (na parte de arriba se se administran as

dúas vacinas ou na parte intermedia se se administra só unha delas).

Para o rexistro das doses vacinais administradas ás persoas menores de 65 anos (parte

inferior da folla) o responsable do rexistro terá en conta os datos da folla de prescrición

respecto á/ás vacinas indicadas, a pertenza ou non a un grupo de risco para a vacinación

antigripal ou a vacinación antipneumocócica, e a circunstancia de se se trata dun traba-

llador dun centro sanitario ou social. Cos tres datos (vacina indicada, grupo de idade e

pertenza ou non a un grupo de risco) e a variable do sexo da persoa pódese xa proce-

der ó rexistro da/das doses vacinais no rectángulo que corresponda na folla de rexistro.

En caso de ter dúbidas respecto a algún dos datos necesarios para o correcto rexistro

das doses, é conveniente que a persoa encargada desta actividade tente verificalos co

fin de salvagarda-la fiabilidade dos datos.

Unha vez localizado o rectángulo correspondente, riscarase na ”regreta“ numerada

incluída en cada rectángulo o número correlativo da vacina que se administra.

Cando se teña completado calquera dos rectángulos do rexistro diario, debe come-

zarse a utilizar outra folla, marcándoa co número correlativo correspondente.

Cada folla debe ser asinada polo responsable da vacinación, facendo constar, así mes-

mo, o seu número de colexiado.

¿QUEN DEBE CUBRI-LO REXISTRO?

O encargado de cubri-lo rexistro é a persoa que administra as vacinas. 

PERIODICIDADE E DESTINO DE ENVÍO DO REXISTRO

A periodicidade deste envío é semanal.

Antes de realiza-lo envío dos rexistros é fundamental verificar que foron cubertos

debidamente os datos identificativos do punto de vacinación.

Ó final de cada semana xuntaranse tódalas follas cubertas nese período, debéndose

evita-la súa acumulación no punto de vacinación e a remisión conxunta dos rexistros

o finaliza-la campaña, así como realizar resumos semanais delas, agás naqueles cen-

tros en que se informatizan os rexistros. 

Os orixinais enviaranse por correo á Dirección Xeral de Saúde Pública na seguinte

semana a aquela en que se cubriron e poderá facerse nos sobres impresos e con fran-

queo en destino existentes para o efecto. As copias quedarán no punto de vacinación

para a constancia dos seus profesionais sanitarios.

No anexo nº 6 inclúese un exemplar do rexistro.

CONSELLERÍA DE SANIDADE 
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A vacinación antipneumocócica fóra da campaña levarase a cabo exclusivamente

nas persoas de grupos de especial risco que se vaian detectando ó longo do ano.

A vacinación sistemática das persoas de 65 ou máis anos, como xa se dixo, reali-

zarase exclusivamente durante a campaña e as persoas que non se vacinaran nin

no ano 2000 nin no 2001 poderán facelo nas vindeiras campañas anuais.

As doses de vacina antipneumocócica que se precisen para a vacinación das persoas

de especial risco solicitaranse á delegación provincial de Sanidade e Servicios Sociais

correspondente, como o resto das vacinas. Estas delegacións levarán a cabo o control

das doses subministradas a cada punto de vacinación para asegura-lo correcto segui-

mento destas indicacións.

As doses de vacina antipneumocócica que sexan administradas a estas persoas de

especial risco deben ser rexistradas do mesmo xeito e no mesmo rexistro que as que

se administren durante a campaña de vacinación sistemática, aínda que non se preci-

sa utilizar unha folla para cada día. Neste caso, remitirán as follas do rexistro á Direc-

ción Xeral de Saúde Pública con periodicidade mensual. Se non se administra ningun-

ha vacina ó longo do mes non é preciso envia-lo rexistro en branco.

Dado que a vacina antipneumocócica se administra como unha única dose e cunhas

indicacións de revacinación moi concretas é preciso asegurar que nas próximas cam-

pañas estea dispoñible e asequible a información sobre a vacinación antipneumocóci-

ca da poboación obxectivo das campañas.

Esta información, ademais de quedar reflectida na historia clínica de atención prima-

ria ou atención especializada, debe ser anotada, ben na Cartilla de saúde infantil ou

ben no Carné de vacinación do adulto. Este rexistro, á parte de contribuír á conser-

vación da información, constitúe o único medio de que o usuario teña constancia

documental da recepción destas vacinas, situación especialmente importante no caso

de que sexa atendido noutro centro sanitario. 

A Dirección Xeral de Saúde Pública distribuirá a tódolos puntos de vacinación canti-

dade suficiente de exemplares do Carné de vacinación do adulto para o adecuado

rexistro das doses vacinais.

É importante sinalar que cubrir este carné non debe substituí-lo rexistro das doses

vacinais na historia clínica ou noutro tipo de soporte documental nominal no pro-

pio punto de vacinación, xa que este carné pode estar suxeito a extravío, deteriora-

ción ou eventualidade que poña en perigo a dispoñibilidade da información para os

vindeiros anos. 
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As vacinas deben manterse sempre a unha temperatura de entre 2ºC e 8ºC, evitando

a súa conxelación e protexidas da luz. 

Para asegura-la rede de frío en tódolos seus aspectos e garanti-lo maior control da

calidade das vacinas distribuídas, acordouse co laboratorio fabricante o cumprimento

dunha serie de prescricións técnicas.

Así, cada envío de vacina que se reciba deberá estar debidamente acondicionado con

materiais illantes e na súa embalaxe externa deberá figurar unha lenda que indique

que o vulto en cuestión deberá conservarse refrixerado. No seu interior incluirase un

monitor de tempo/temperatura, que proporciona un rexistro visual do tempo e tem-

peratura de exposición do producto ó que acompaña. En tódolos envíos figurará,

xunto co monitor, unha folla explicativa do seu funcionamento e interpretación (ver

anexo nº 7). 

A función deste indicador é a de controla-lo mantemento da rede de frío unicamen-

te durante o transporte da vacina, polo que unha vez recibido o pedido deberá obser-

varse un especial coidado en conserva-las vacinas nas condicións adecuadas. Para iso

a neveira deberá estar dotada dun termómetro de temperatura máxima e mínima,

realizándose, polo menos, dúas lecturas diarias deste, á primeira e á última hora da

xornada laboral, seguindo o establecido no informe “Manual de manexo da rede de

frío” (Guías de Saúde Pública, Serie I, Sección vacinas, Informe 3). 

No caso de que ocorra unha ruptura da rede de frío nun punto de atención primaria

público, o responsable deste deberá poñelo en coñecemento do coordinador da cam-

paña de vacinación antigripal/antipneumocócica da súa área (ver anexo nº 8).

Os restantes puntos de vacinación deberán comunica-las rupturas da rede de frío por

teléfono directamente á Dirección Xeral de Saúde Pública (Servicio de Prevención e

Control das Enfermidades Transmisibles) ó número 981 54 29 12 / 59.

Centros de atención primaria da rede pública

Comunicaranlle semanalmente ó coordinador da campaña de vacinación antigri-

pal/antipneumocócica da súa área as incidencias que se producisen, se é o caso, sem-

pre que non supoñan un risco de paralización ou diminución do bo desenvolve-

mento da campaña. Nese caso, informarase urxentemente por teléfono ó dito coor-

dinador (ver anexo nº 8).
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Restantes puntos de vacinación

Das incidencias acontecidas daráselles conta ós correspondentes responsables do cen-

tro, que as comunicarán segundo a súa urxencia por teléfono ou fax, directamente á

Dirección Xeral de Saúde Pública (tel. 981 54 29 12 / 59 - fax 981 54 29 70 / 43).

Os traslados de vacina entre centros, as devolucións de vacina mailas rupturas da rede

de frío que poidan producirse, comunicaranse segundo o establecido respectivamen-

te nos puntos 6, 8 e 14 da alínea A desta circular. 

Antes do comezo da campaña, e xuntamente coa circular de instruccións sobre ela,

remitiráselles ós puntos de vacinación o material gráfico necesario para o seu

desenvolvemento.

No caso de que os puntos de vacinación (tanto os de atención primaria públicos como

os restantes) precisen a reposición do material que se detalla a continuación, deberán

solicitalo, preferentemente por fax (981 54 29 70 / 43), á Dirección Xeral de Saúde

Pública (Servicio de Prevención e Control das Enfermidades Transmisibles). Nesta soli-

citude deberá especificarse os datos completos do centro, o seu horario de funciona-

mento, a persoa que fai o pedido e o tipo e cantidade deste que se precisa. As peti-

cións deberán realizarse cunha antelación de 3 días laborables sobre a data desexada

de recepción. Non obstante e para atender demandas moi urxentes ou de cantidades

moi pequenas existe un certo stock de material gráfico tanto nas xerencias de aten-

ción primaria como nas delegacións provinciais de sanidade e servicios sociais.

• circulares

• follas resumo

• talonarios de rexistro numérico diario da vacina antigripal e antipneu-

mocócica administrada

• talonarios de prescrición da vacinación antigripal e antipneumocócica

• carteis

• folletos para a poboación

• follas informativas para profesionais sanitarios e coidadores

• sobres da Dirección Xeral de Saúde Pública para franqueo en destino

• carnés de vacinación do adulto
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B. INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE A VACINA ANTIGRIPAL

Vacina trivalente de virus INACTIVADOS (mortos) e FRACCIONADOS, contendo os

seguintes antíxenos:

• Cepa análoga A / Moscow / 10 / 99 (H3N2) 

• Cepa A / New Caledonia / 20 / 99-1 (H1N1) 

• Cepa análoga B / Sichuan / 379 / 99 

Excipientes: tiomersal (0,05 mg), tampón fosfato salino (cloruro sódico, cloruro potá-

sico, sodio hidróxeno fosfato dihidrato, potasio dihidróxeno fosfato, auga para inxec-

ción), formaldehido, octoxinol-9, neomicina como residuos do proceso de fabricación.

Trala vacinación a maioría dos nenos e adultos novos desenvolven elevados títulos de

anticorpos que protexen contra a infección de cepas similares ás incluídas nas vacinas.

Os anciáns e as persoas con enfermidades crónicas poden desenvolver títulos máis bai-

xos de anticorpos cós mozos sans e, por iso, poden permanecer susceptibles á infec-

ción do tracto respiratorio superior. Sen embargo, incluso entre tales persoas a vacina

pode ser eficaz na prevención das complicacións secundarias e na reducción do risco

de hospitalización e morte.

A efectividade da vacina depende da idade e da inmunocompetencia do hóspede, e

tamén do grao de similitude entre as cepas dos virus incluídos nas vacinas e dos virus que

estean en circulación. A vacina prevén a enfermidade en aproximadamente un 70-90%

das persoas menores de 65 anos sas. Entre as persoas maiores desa idade residentes en

institucións pechadas a vacina é máis eficaz na prevención da enfermidade severa, nas

complicacións secundarias e nas mortes; nestes a vacina pode ser eficaz entre un 50-60%

na prevención da hospitalización por pneumonía e nun 80% na prevención da morte, a

pesar de que a efectividade na prevención da gripe oscila entre un 30-40%.

A vacina antigripal está especialmente recomendada en calquera persoa de 6 ou máis

meses de idade que, pola súa idade ou condición médica, tivese aumentado o risco de

sufri-las complicacións derivadas da gripe.

Os traballadores da saúde e outras persoas (familiares) que estean en contacto íntimo

e pechado con persoas de risco tamén deberían ser vacinados para diminuí-lo risco de

transmitírlle-la infección.

Algunhas persoas de alto risco (por exemplo: anciáns, receptores de transplantes ou

persoas con SIDA) poden non responder axeitadamente á vacinación e permanecer

1. Composición

2. Inmunoxenicidade 

e efectividade 

3. Indicacións



19

con risco de padece-la gripe, polo que se debe protexer a estas persoas, aumentando

os esforzos para minimiza-las posibilidades de que os seus coidadores lles transmitan

a infección. Os estudios levados a cabo ata este momento evidencian que a vacinación

do persoal sanitario ou persoal de institucións pechadas está asociada cun descenso

da mortalidade nas persoas ás que atenden.

Os grupos concretos para os que está indicada a vacinación son os que aparecen no

punto 2 da sección A desta circular (poboación diana).

VACINACIÓN NOUTROS GRUPOS

1. Persoas que viaxan ó estranxeiro

Cada vez con máis frecuencia, anciáns e persoas en condicións médicas de alto risco

realizan viaxes internacionais. A probabilidade de exposición á gripe durante estas

viaxes varía dependendo, entre outras cousas, da estación durante a que se viaxa e do

destino. Nos trópicos, a gripe pode incidir durante todo o ano; a época de maior inci-

dencia no hemisferio sur é desde abril a setembro, mentres que no hemisferio norte

a incidencia maior ocorre desde outubro a febreiro.

As persoas de alto risco de complicacións pola gripe que non foron vacinados duran-

te o outono-inverno precedente deberían recibi-la vacina antes de inicia-la súa viaxe,

se planean viaxar:

• ós trópicos 

• ó hemisferio sur entre abril e setembro

• en grupos organizados en calquera época do ano

As persoas de alto risco que recibiran a vacina da temporada anterior previamente á

viaxe, revacinaranse durante o outono-inverno seguinte, coa vacina actualizada.

2. Persoas que desenvolven traballos esenciais para a comunidade

As persoas que realizan traballos esenciais para a comunidade ou outras persoas per-

tencentes a ámbitos institucionais, poden recibi-la vacina co fin de minimiza-la reper-

cusión sobre as actividades rutineiras no caso de abrochos. 

INFORMACIÓN ADICIONAL EN GRUPOS ESPECÍFICOS

1. Persoas infectadas polo VIH

Existe pouca información concernente á frecuencia e severidade da enfermidade da

gripe entre as persoas infectadas polo virus da inmunodeficiencia humana (VIH), pero

recentes estudios realizados en mulleres con infección polo VIH encontraron que o ris-

co de hospitalización por causas cardiovasculares foi maior durante a temporada de

gripe. O risco de hospitalización nestas foi maior có risco para mulleres con outras

patoloxías ben recoñecidas de alto risco de complicacións da gripe, incluíndo enfer-

midades cardíacas crónicas e pulmonares. Outros estudios suxiren que os síntomas gri-

pais poden prolongarse e pode aumenta-lo risco de complicacións nas persoas infec-

CONSELLERÍA DE SANIDADE 
E SERVICIOS SOCIAIS 
Dirección Xeral de Saúde Pública



20

tadas polo VIH. Por outra banda, aínda que algúns estudios demostraron un aumen-

to transitorio da replicación viral do VIH-1 trala administración da vacina, outros estu-

dios que utilizaron as mesmas técnicas de laboratorio non indican ningún incremen-

to substancial da dita replicación. Ademais, non se demostrou en ningún caso un des-

censo no nivel de CD4 nin progresión clínica da enfermidade nas persoas VIH (+) que

recibiron a vacinación antigripal. Dado que a gripe pode derivar nunha enfermidade

grave e con complicacións e debido a que a vacinación pode dar lugar á producción

de títulos de anticorpos axeitados, aconséllase a vacinación nestas persoas incluíndo

as mulleres embarazadas infectadas. Sen embargo, a resposta inmunoxénica á vacina

pode ser baixa en persoas con enfermidade VIH avanzada, e nestas persoas a admi-

nistración dunha segunda dose de vacina non mellorou a dita resposta.

2. Mulleres embarazadas

Os estudios realizados ata o momento suxiren que o embarazo pode aumenta-lo risco

de complicacións serias pola gripe. O risco relativo de hospitalización por problemas car-

diorrespiratorios increméntase de 1,4 durante as semanas 14-20 da xestación a 4,7

durante as semanas 37-42, se se compara co risco durante os 6 meses posparto. As mulle-

res no 3º trimestre do embarazo tiveron unha taxa de hospitalización comparable á de

mulleres non embarazadas con condicións médicas de alto risco. Por iso, as mulleres

embarazadas de 14 ou máis semanas deberían ser vacinadas. Debido a que a vacina é

unha vacina inactivada, a vacinación é segura en calquera etapa do embarazo. 

4.1. VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Preferentemente intramuscular, aínda que pode utilizarse a vía subcutánea.

En adultos e nenos maiores dun ano o lugar de elección é o músculo deltoide.

En lactantes e nenos pequenos é preferible a cara anterolateral da coxa.

4.2. DOSE

Administrarase unha única dose anual a tódalas persoas, independentemente da súa

idade ou pertenza a grupo de risco, agás nos nenos de ata 8 anos non vacinados pre-

viamente, nos que se recomenda a aplicación de 2 doses de 0,25 ml ós nenos con idades

comprendidas entre os 6 e os 35 meses e de 0,50 ml ós nenos de entre 3 e 8 anos de ida-

de, separadas entre si, en ámbolos dous casos, por alomenos 4 semanas.

En adultos, a aplicación dunha segunda dose durante a mesma temporada non

mostrou un aumento significativo da resposta de anticorpos nin unha maior pro-

tección clínica.

CONSELLERÍA DE SANIDADE 
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4. Administración

Grupo de idade Dosificación Nº de doses

6 - 35 meses (ambos inclusive) non vacinados previamente 0,25 ml 2

3 - 8 anos (ambos inclusive) non vacinados previamente 0,50 ml 2
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4.3. TIPO DE VACINA

Dado que nos nenos só se deben usar vacinas de virus fraccionados ou de subunida-

des víricas, a Consellería de Sanidade e Servicios Sociais mercou unicamente vacinas de

virus fraccionados para aplicar a tódolos grupos obxecto da campaña.

4.4. INSTRUCCIÓNS DE USO E MANIPULACIÓN

Débese deixar que a vacina alcance a temperatura ambiente antes de utilizala e axi-

tarase antes do seu uso. 

Cando estea indicada unha dose de 0,25 ml en nenos, debe elimina-la metade do con-

tido presionando o émbolo ata o sinal, e inxecta-lo volume restante.

Dado que a vacina antigripal contén soamente virus non infecciosos (mortos) non

pode ocasiona-la gripe.

Calquera enfermidade respiratoria que aconteza inmediatamente despois da vaci-

nación representa unha infección coincidente inadvertida no momento daquela e non

relacionada coa vacinación.

O efecto secundario máis frecuente é a reacción local (dor, eritema, induración), que

dura menos de 48 horas, no lugar da inxección. Este efecto preséntase nun 10-64%

dos vacinados. Estas reaccións locais xeralmente son leves e raramente interfiren coas

actividades rutineiras.

Con menor frecuencia poden ocorrer dous tipos de reaccións sistémicas:

• Febre, malestar, mialxias e outros síntomas sistémicos, que se inician ás 6-12

horas trala vacinación, e persisten 1-2 días. Afectan máis a miúdo a aquelas

persoas que non estiveran expostas anteriormente ós antíxenos do virus da

gripe contidos na vacina (por exemplo: persoas novas).

• Con moi pouca frecuencia poden aparecer reaccións inmediatas (presumible-

mente alérxicas), que se manifestan como anxioedema, asma ou anafilaxe.

Probablemente, estas reaccións prodúcense por hipersensibilidade a algún

compoñente da vacina (habitualmente por proteínas residuais do ovo).

A vacina da gripe inactivada non debe ser administrada a persoas con hipersensibili-

dade ós ovos ou outros compoñentes da vacina da gripe sen a avaliación alérxica

apropiada. O uso profiláctico de axentes antivirais (amantadina, rimantadina) é unha

opción para a prevención da gripe A en tales persoas. 

Xeralmente é preferible atrasa-la vacinación das persoas con enfermidade febril agu-

da ata que remitan os seus síntomas. Sen embargo, enfermidades menores con ou sen

febre non contraindican o uso da vacina da gripe, particularmente en nenos con infec-

ción leve do tracto respiratorio superior ou rinite alérxica.

CONSELLERÍA DE SANIDADE 
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Como con tódalas vacinas inxectables, débese dispoñer do tratamento médico e a

supervisión apropiada para as moi pouco frecuentes reaccións alérxicas trala adminis-

tración da vacina. 

A aplicación da vacina NON ESTÁ CONTRAINDICADA en persoas inmunodeficientes

calquera que sexa o motivo: inmunosupresión farmacolóxica, neoplasias, infección

polo VIH, etc... dado que é unha vacina inactivada e, polo tanto, non existe risco de

proliferación viral incontrolada. Polo contrario, estas persoas forman parte dun grupo

de indicación específica. Unicamente se pode esperar unha menor resposta inmune.

A vacina antigripal pódese administrar simultaneamente coa vacina antipneumocóci-

ca, sempre e cando se realice en lugares anatómicos diferentes, mellorando desta for-

ma a súa efectividade. Así mesmo, tamén pode ser administrada simultaneamente con

calquera outra vacina. 

CONSELLERÍA DE SANIDADE 
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A vacina antipneumocócica contén 23 antíxenos de polisacáridos capsulares purifica-

dos do S. pneumoniae (serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B,

17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F e 33F).

Excipientes: fenol, cloruro sódico, fosfato disódico, fosfato monosódico e auga

para inxección.

A administración da vacina induce unha resposta tipo-específica, con aumento do

título de anticorpos dentro das 2-3 semanas seguintes en máis do 80% das persoas

adultas sas.

As persoas de maior idade e as persoas con enfermidades crónicas poden desenvolver

títulos máis baixos de anticorpos cós adultos sans. Sen embargo, as persoas de máis de

dous anos con asplenia anatómica ou funcional responden cun nivel de anticorpos

similar ás persoas sas da mesma idade. 

No grupo das persoas inmunocomprometidas a resposta á vacina pode estar

diminuída. Nas persoas VIH(+) a dita resposta depende do grao de inmunosu-

presión, así aqueles que teñen un reconto de CD4 < 500/µl adoitan presentar

unha menor resposta.

A efectividade da vacina fronte á enfermidade invasiva en estudios caso-control pre-

senta un rango de 56-81%. En persoas inmunocompetentes de 65 ou máis anos é do

75% e no grupo de pacientes con enfermidades crónicas oscila entre 65-84%.

Os grupos de poboación onde se indica esta vacina correspóndense coa poboación

diana que figura no punto 2 da sección A desta circular.

2. Inmunoxenicidade 

e efectividade

C. INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE A VACINA 
ANTIPNEUMOCÓCICA
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4.1. VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Preferentemente intramuscular, aínda que pode utilizarse a vía subcutánea.

O lugar de elección é o músculo deltoide.

4.2. DOSE

Administrarase unha única dose de 0,5 ml, contendo cada dose 25 µg de cada antíxe-

no de polisacárido capsular, a tódalas persoas, independentemente da súa idade ou

pertenza a grupo de risco. 

4.3. INSTRUCCIÓNS DE USO E MANIPULACIÓN

Débese deixar que a vacina alcance a temperatura ambiente antes de utilizala e axi-

tarase antes do seu uso. 

A seguridade da vacina antipneumocócica está avalada pola experiencia clínica da súa

utilización desde 1977. 

O efecto secundario máis frecuente é a reacción local no lugar da inxección (dor, eri-

tema, induración), que se presenta en aproximadamente un 30- 50% dos casos e dura

menos de 48 horas.

As reaccións locais máis severas e as reaccións sistémicas son infrecuentes, e as reac-

cións febrís severas extremadamente raras. A inxección intradérmica pode dar lugar a

reaccións locais severas. 

Aínda que a vacinación de persoas VIH(+) pode seguirse dun incremento transitorio

da replicación viral (similar ó que ocorre con outras vacinas inactivadas), o significado

deste feito é descoñecido e non xustifica a non utilización.

Non se atoparon alteracións neurolóxicas tales como síndrome de Guillain-Barré trala

administración da vacina antipneumocócica.

Cando a vacina antipneumocócica se administra simultaneamente coa vacina antigri-

pal, non aumentan as reaccións adversas a ela.

CONSELLERÍA DE SANIDADE 
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Non debe administrarse a vacina por vía intradérmica, xa que pode causar reaccións

locais severas. Así mesmo, tampouco se debe utiliza-la vía intravascular. 

Non existen datos sobre a seguridade da vacina durante o primeiro trimestre do

embarazo, aínda que non se notificaron consecuencias adversas nos neonatos de nais

que foron vacinadas inadvertidamente durante o embarazo.

As contraindicacións desta vacina son as xerais para tódalas vacinas, é dicir, enfermi-

dade aguda moderada ou severa, alerxia a algún compoñente da vacina ou reacción

severa a unha dose previa. Como con tódalas vacinas inxectables, débese dispoñer do

tratamento médico e a supervisión apropiada para as moi pouco frecuentes reaccións

alérxicas trala administración da vacina.

Así mesmo, está contraindicada a súa administración en nenos de idade inferior

ós 24 meses.

Estudios epidemiolóxicos suxiren que a vacina confire protección durante alomenos 9

anos, polo que non se recomenda a revacinación rutineira en inmunocompetentes. 

Neste momento, as situacións nas que se contempla a administración dunha segun-

da dose son as seguintes:

• Persoas de 65 ou máis anos: poderán recibir unha segunda dose se pasaron

alomenos 5 anos da primeira e esta foi administrada antes dos 65 anos.

• Persoas entre 2-64 anos de idade con asplenia anatómica ou funcional e

inmunodeprimidos: neste caso está indicada unha segunda dose ós 5 anos

da primeira se a recibiu con máis de 10 anos e ós 3 anos se a recibiu a unha

idade inferior ós 10 anos.

A vacina antipneumocócica pódese administrar simultaneamente coa vacina antigri-

pal e con calquera outra vacina, sempre e cando se administren en lugares anatómi-

cos diferentes. 

Santiago de Compostela, 1 de setembro de 2001
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Asdo.: Francisco López Rois
DIRECTOR XERAL DA DIVISIÓN

DE ASISTENCIA SANITARIA.

Asdo.: Manuel Barral Castro 
DIRECTOR XERAL DE SAÚDE PÚBLICA
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As vacinas solicitaranse telefonicamente ou por fax á empresa distribui-

dora, cunha antelación de 48 horas sobre a data desexada de recepción,

tendo en conta que as vacinas pedidas os venres se servirán o martes

seguinte ó da súa solicitude.

CONSELLERÍA DE SANIDADE 
E SERVICIOS SOCIAIS 
Dirección Xeral de Saúde Pública

ANEXO 1 PUNTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DA REDE PÚBLICA

SOLICITUDE DE REPOSICIÓNS DE DOSES VACINAIS

Facilite o seu número de cliente (figura no recadro de destinatario do

albará de entrega que vai con cada subministración de vacina) no momento

de solicitar doses vacinais.

Faga a petición de vacinas antigripais e antipneumocócicas de xeito conxunto.

Número de teléfono e número de fax centralizados para realiza-las

peticións de vacina para tódolos puntos de atención primaria pública

de Galicia

Tel. 986 41 11 11 Fax 986 42 29 82

Horario: das 9 h. ás 20 h., de luns a venres, agás festivos.

As solicitudes recibidas despois das 17 h. cursaranse ó día seguinte.
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Sempre solicitarán a vacina, con independencia da cantidade que se preci-

se, á Dirección Xeral de Saúde Pública (Servicio de Prevención e Control das

Enfermidades Transmisibles), por fax.

ANEXO 2 PUNTOS NON PERTENCENTES Á ATENCIÓN PRIMARIA PÚBLICA 

SOLICITUDE INICIAL E DE REPOSICIÓN DE DOSES VACINAIS

Nesta solicitude deberá especificarse os datos completos do centro incluín-

do o seu número de cliente (figura no recadro de destinatario do albará de

entrega que vai con cada subministración de vacina), o horario de funcio-

namento, a persoa que fai a solicitude e o tipo e cantidade de vacinas que

se precisan. Debe procurarse face-las peticións de vacinas antigripais e

antipneumocócicas de xeito conxunto.

As solicitudes cursaranse cunha antelación de 72 horas sobre a data dese-

xada de recepción, tendo en conta que as vacinas pedidas os venres se ser-

virán o martes seguinte ó da súa solicitude.

En ningún caso deberán facerse as peticións directamente á empresa

distribuidora.

Número de fax para realiza-las peticións: 981 54 29 70 / 43

Horario: das 8 h. ás 15 h., de luns a venres, agás festivos.

As solicitudes recibidas despois das 13 h. cursaranse ó día seguinte.
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ANEXO 3 XUSTIFICANTE DA ENTREGA
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ANEXO 4 ALBARÁ DE ENTREGA
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ANEXO 5 PRESCRICIÓN DA VACINACIÓN ANTIGRIPAL E ANTIPNEUMOCÓCICA

PRESCRICIÓN DA VACINACIÓN ANTIGRIPAL E ANTIPNEUMOCÓCICA

DATA DE PRESCRICIÓN

Sinatura:

PACIENTE
(Nome, apelidos, ano de nacemento, nº de identificación)

MÉDICO/A Datos de identificación

Marque cun “X” a vacina indicada e o grupo de idade ó que pertence

IDADE V. ANTIGRIPAL V. ANTIPNEUMOCÓCICA

65 – 69 (ambos incluídos)

70 – 74 (ambos incluídos)

75 ou máis anos

menos de 65(*):

(*) Indicar cun “X” se pertence ou non a algún grupo de risco de padece-la gripe ou enfermidade pneumocócica 

(Ve-la circular).

TRABALLADORES
DE CENTROS SANITARIOS

E SOCIAIS

SEN RISCO

CON RISCO

CONSELLERÍA DE SANIDADE 
E SERVICIOS SOCIAIS 
Dirección Xeral de Saúde Pública
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ANEXO 6 REXISTRO NUMÉRICO DIARIO DA VACINA ANTIGRIPAL 
E ANTIPNEUMOCÓCICA ADMINISTRADA

E
X

E
M

P
LA

R
 P

A
R

A
 A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N

PUNTO DE VACINACIÓN l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l

CÓDIGO �����   ���

CONCELLO l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l

PROVINCIA l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l

DATA l___l___l___l___l___l___l___l___l

FOLLA NÚMERO l___l___l___l

REXISTRO NUMÉRICO DIARIO DA VACINA ADMINISTRADA

PERSOAS DE 65 OU MÁIS ANOS QUE RECIBEN AS DÚAS VACINAS (GRIPE + PNEUMO)

VACINACIÓN ANTIGRIPAL E ANTIPNEUMOCÓCICA

65 a 69 (ambos incluídos)
grupo de idade �
�grupo de risco    

70 a 74 (ambos incluídos) 75 ou máis anos

65 a 69 (ambos incluídos) 70 a 74 (ambos incluídos) 75 ou máis anos 65 a 69 (ambos incluídos) 70 a 74 (ambos incluídos) 75 ou máis anos

NON INSTITUCIONALIZADOS

RESIDENCIAS DE ANCIÁNS,
ASILOS OU XERIÁTRICOS

RESIDENCIAS DE ANCIÁNS,
ASILOS OU XERIÁTRICOS

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27

28 29 30

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27

28 29 30

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27

28 29 30

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27

28 29 30

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27

28 29 30

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27

28 29 30

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27

28 29 30

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27

28 29 30

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27

28 29 30

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27

28 29 30

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27

28 29 30

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27

28 29 30

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27

28 29 30

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12
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7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27

28 29 30

1 2 3 4 5 6
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INGRESADOS 
EN CENTROS SANITARIOS

INGRESADOS 
EN CENTROS SANITARIOS

Homes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30

PERSOAS DE 65 OU MÁIS ANOS QUE RECIBEN SÓ A VACINA ANTIGRIPAL

NON INSTITUCIONALIZADOS

PERSOAS DE 65 OU MÁIS ANOS QUE RECIBEN SÓ A VACINA ANTIPNEUMOCÓCICA

VACINACIÓN NOUTRAS IDADES (MENORES DE 65 ANOS)
VACINACIÓN ANTIGRIPAL VACINACIÓN ANTIPNEUMOCÓCICA

Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres
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Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres

Mulleres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30

Homes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Mulleres
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30
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GRUPOS DE RISCO

SEN RISCO

TRABALLADORES 
DE CENTROS SANITARIOS 
E SOCIAIS
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O RESPONSABLE DA VACINACIÓN
(Sinatura)

Colexiado nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

grupo de idade �
�grupo de risco    
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ANEXO 7 INDICADOR TEMPO-TEMPERATURA

O indicador de tempo-temperatura é un dispositivo que, fixado á expedición de vacina, permite

un sinxelo rexistro da súa exposición a unhas determinadas temperaturas durante certo tempo.

Rexistra de forma combinada o factor tempo e o factor temperatura nunha soa lectura.

A función deste indicador é a de controla-lo mantemento da rede de frío unicamente durante o

transporte da vacina, polo que unha vez recibido o pedido deberá observarse un especial coida-

do en conserva-las vacinas nas condicións adecuadas (temperatura de 2ºC a 8ºC, evitando a súa

conxelación e protexida da luz). Para isto a neveira deberá estar dotada dun termómetro de tem-

peratura máxima e mínima, debéndose realizar, polo menos, dúas lecturas diarias deste, á pri-

meira e á última hora da xornada laboral (Para máis información ve-la serie I, sección vacinas,

informe 3: Manual de manexo da rede de frío, das Guías de Saúde Pública) 

INTERPRETACIÓN

O dispositivo indicador tempo-temperatura incluído no interior desta embalaxe debe mante-la

coloración branca na ventá nº 3 e nas seguintes, no mesmo momento de apertura do paquete. Se

ó abri-lo paquete se comproba que o indicador virou e presenta coloración azul na indicada ven-

tá nº 3, o total de unidades contido no paquete debe ser rexeitado.

Igualmente debe rexeitarse toda a expedición se atopámo-lo indicador tempo-temperatura

sen activar.

Antes de rexeitar un pedido por non incluí-lo indicador tempo-temperatura é fundamental veri-

ficar que este non se atopa adherido ó forro separador ou colocado noutro lugar dos novos

modelos de embalaxe que se utilizan este ano.

Ademais, toda devolución de vacina será comunicada urxentemente co fin de axiliza-lo máximo

posible a reposición da vacina rexeitada.

Tódolos puntos de vacinación, independentemente de que sexan de atención primaria públicos

ou non, informarán desta incidencia directamente á Dirección Xeral de Saúde Pública ós teléfo-

nos 981 54 29 12 / 59

O indicador tempo-temperatura estará activado cando a lingüeta situada no seu extremo lateral

se atope separada completamente del e deixe á vista unha pequena franxa de cor negra, segun-

do se mostra nas figuras seguintes:

INDICADOR SEN ACTIVAR

INDICADORES ACTIVADOS
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PROVINCIA DA CORUÑA

A Coruña

Enrique González Rodríguez Tel. 981 21 91 08 Fax 981 21 91 14

Ferrol

José Noval Cinza Tel. 981 33 66 06 Fax 981 33 66 46

Santiago de Compostela

Emilia Vicente Mondelo Tel. 981 52 70 12 Fax 981 59 08 26

ANEXO 8 COORDINADORES DAS XERENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA

CAMPAÑA DE VACINACIÓN ANTIGRIPAL/ANTIPNEUMOCÓCICA 2001

PROVINCIA DE LUGO

Beatriz Fraga Pita Tel. 982 29 60 69 Fax 982 24 24 16

Eugenia Lázare Vila Tel. 982 29 61 41 Fax 982 24 24 16

PROVINCIA DE OURENSE

Mª Teresa Fernández Rodríguez Tel. 988 38 64 28 Fax 988 38 63 75

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Área Norte

Lourdes Pereira Martínez Tel. 986 80 58 33 / 34  Fax 986 80 58 46

Alejandro Iglesias Díaz de Ulloa Tel. 986 80 58 40 Fax 986 80 58 46

Área Sur

Luis Carregal Raño Tel. 986 81 64 65 Fax 986 81 64 71

Ext. 16516

Para notificar calquera incidencia ocorrida en puntos de atención primaria da rede pública, debe-

rá poñerse en contacto co coordinador correspondente.



34

CONSELLERÍA DE SANIDADE 
E SERVICIOS SOCIAIS 
Dirección Xeral de Saúde Pública

ANEXO 9 DELEGACIÓNS PROVINCIAIS DA CONSELLERÍA 
DE SANIDADE E SERVICIOS SOCIAIS

PROVINCIA DA CORUÑA

Delegación Provincial de 

Sanidade e Servicios Sociais Tel. 981 18 58 22 / 25 Fax 981 18 58 01

PROVINCIA DE LUGO

Delegación Provincial de 

Sanidade e Servicios Sociais Tel. 982 29 41 17 Fax 982 29 41 15 

PROVINCIA DE OURENSE

Delegación Provincial de 

Sanidade e Servicios Sociais Tel. 988 38 63 48 / 37 Fax 988 38 63 02

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Delegación Provincial de 

Sanidade e Servicios Sociais Tel. 986 80 58 26 / 24 Fax 986 80 58 02

Centro Comarcal de Sanidade 

de Vigo Tel. 986 81 72 33 Fax 986 81 72 01

D
.L

.
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