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Vacinación fronte á tose ferina nas mulleres embarazadas

1. Xustificación
A introdución da vacina fronte á tose ferina no programa rutineiro de vacinación infantil
foi unha medida moi efectiva na diminución do número de casos de enfermidade, pero
nos últimos anos e a pesar das altas coberturas de vacinación, estase a observar, igual
que acontece noutros países, un incremento da incidencia da enfermidade (fundamentalmente nos menores de 6 meses), cun aumento de hospitalizacións e algúns casos de
morte en nenos menores de 3 meses.
Este aumento pódese entender baseándose en diversas causas, tales como o comportamento desta enfermidade coa aparición de ondas cíclicas cada poucos anos (http://
www.sergas.es/Saude-publica/Documents/1306/Situación%20en%202015.pdf),
a substitución da vacina de célula enteira por outra vacina acelular de menor reactoxenicidade, pero que pode ser algo menos efectiva na prevención da enfermidade e
tamén pola mellora nas probas diagnósticas como a PCR.
Esta situación epidemiolóxica motivou que algúns países iniciasen a vacinación no terceiro trimestre do embarazo co obxectivo de aumentar a protección previndo a aparición
de casos nos nenos nos primeiros meses de vida, momento de máximo risco para eles,
mentres non reciben a primeira dose de vacina.
Os resultados dispoñibles dos diferentes programas amosan que a vacinación das embarazadas, mesmo con coberturas non moi altas, produce unha diminución importante dos
casos de infección por Bordetella pertussis nos nenos menores de 3 meses.
En relación coa seguridade, non se observaron problemas nin na xestación, nin parto,
nin no neonato.
Por todas estas razóns, o pasado 16 de xuño, a Comisión de Saúde Pública aprobou a vacinación fronte á tose ferina nas embarazadas, concluíndo que as evidencias actualmente dispoñibles apoian esa estratexia como a medida máis efectiva para a prevención da
tose ferina nos menores de 3 meses de idade, e que cada comunidade autónoma avaliará
a introdución desta estratexia en función da súa epidemioloxía, así como da dispoñibilidade de vacinas.
En Galicia esta estratexia foi aprobada por unanimidade no seo da Comisión galega de
enfermidades inmunoprevibles o pasado 1 de decembro.
O obxectivo desta actuación é protexer os nenos ao aumentar a inmunidade fronte á
tose ferina nas mulleres embarazadas. Ao administrar esta vacina durante a última etapa do embarazo, vai aumentar temporalmente o nivel de anticorpos na maioría delas, o
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que permite transferir un alto nivel de anticorpos a través da placenta e protexer pasivamente o neno que acaba de nacer fronte á tose ferina ata que este reciba a primeira dose
de vacina aos dous meses de idade.

2. Obxectivos
Os obxectivos que se pretenden acadar detállanse a continuación:

Obxectivo xeral
Reducir a morbimortalidade debida á infección por Bordetella pertussis, tentando diminuír o número e a gravidade de padecela, así como as súas complicacións.

Obxectivo específico
Conseguir unha cobertura superior ao 60% nas mulleres xestantes que estean entre as
semanas 28 e 36 de xestación.

3. Inicio
A partir do día 21 de decembro de 2015.

Vacinación fronte á tose ferina
nas mulleres embarazadas
A partir do día
Decembro

21
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4. Recomendacións e administración
•

Administraráselles unha dose de vacina dTpa (Boostrix®) a todas as mulleres embarazadas entre as
semanas 28 e 36 de xestación, e preferentemente
na semana 32.

•

A vacina débese administrar en cada embarazo, independentemente do estado previo de vacinación.

•

Esta recomendación intégrase na vacinación sistemática do Programa galego de vacinación da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde.

•

A vacina estará dispoñible en todos os centros sanitarios públicos e privados que sexan puntos de vacinación de adultos.

4.1. Centros de atención primaria do Sergas
•

A vacina será administrada polas matronas e/ou enfermeiras/os de adultos, dependendo da organización interna de cada centro.

4.2. Centros hospitalarios do Sergas
•

A vacina será administrada preferentemente nos centros de saúde. Naqueles casos
en que sexa necesaria a súa administración nun centro hospitalario, derivarase ao
servizo de medicina preventiva.

4.3. Outros centros
•
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A vacina administrarase en centros privados sempre que sexan puntos de vacinación
de adultos.
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5. Xestión das doses vacinais
O Programa galego de vacinación subministraralles a vacina dTpa (Boostrix®) a todos
os centros asistenciais públicos e privados autorizados como puntos de vacinación que
atenden a poboación adulta.

5.1. Carga inicial:
•

Os centros pertencentes ao Sergas que conten con matrona e os hospitais recibirán
unha pequena carga inicial de doses sen teren que solicitala.

•

Os restantes centros (centros de saúde, hospitais privados, clínicas privadas,
centros médicos...) deberanlle solicitar as doses necesarias á xefatura territorial
correspondente.

5.2. Solicitude de doses:
•

As peticións realizaranse á xefatura territorial de Sanidade correspondente, a través da páxina web do Sergas, como o resto das vacinas (https://extranet.sergas.es/
vaweb/VAWEB/AccesoPeticionesVacunas.aspx?IdPaxina=700263&seccion=0)

•

A solicitude de doses deberá adaptarse ás necesidades reais do centro e ao número
de mulleres embarazadas que se atopan no último trimestre do embarazo, tendo en
conta que non é necesario facer provisión xa que poden ser subministradas de xeito
semanal.

5

Vacinación fronte á tose ferina nas mulleres embarazadas

6. Rexistro das doses administradas
Nos centros do Sergas, as doses administradas débense rexistrar en IANUS, como calquera outra vacina.
Os restantes centros rexistrarán as doses que administren vía web, seleccionando o grupo de risco das embarazadas (https://extranet.sergas.es/vaweb/VAWEB/AccesoPeticionesVacunas.aspx?IdPaxina=700263&seccion=0)
Tanto nos centros da rede Sergas como no resto, deberá consignarse dentro do campo
comentarios a semana de xestación en que se leva a cabo esta vacinación.
As vacinas deberán ser rexistradas evitando a demora na informatización; deste xeito
poderase ir avaliando a cobertura acadada, así como a efectividade da medida.
Dada a situación de escaseza desta vacina, é necesario optimizar o seu uso, polo que
hai que extremar e axustar o número de doses subministradas en relación coas doses
rexistradas.
En caso de dúbida, os centros deben contactar coa xefatura territorial correspondente.
Se a muller á que se lle oferta a vacinación renuncia a ela, esta debe consignarse do seguinte xeito:
•

IANUS: na historia clínica.

•

Centros privados vía web: no apartado renuncia que figura no rexistro.

Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2015
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Anexo:
información
técnica
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Vacina dTpa fronte á difteria/
tétano/pertussis acelular de baixa
carga antixénica (Boostrix®)
Ficha técnica Boostrix®: http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.
do?metodo=detalleForm

I.

Composición
Vacina de difteria, tétano, tose ferina acelular, de
contido antixénico reducido (0,5 ml), que contén:
• Toxoide diftérico ≥ 2 U.I.
•

Toxoide tetánico ≥ de 20 U.I.

•

Toxoide pertussico 8 µg

•

Hemaglutinina filamentosa de B. pertussis 8 µg

• Pertactina 2,5 µg
Adsorbidos en hidróxido de aluminio.

II.

Indicacións
Segundo a ficha técnica, a vacina está indicada para a vacinación de recordo fronte á difteria, o tétano e a tose ferina a partir dos 4 anos de idade.
Non está indicada para a inmunización primaria.
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III. Dose, pautas, vía de administración e presentación
•

Unha dose de vacina en cada embarazo.

•

En caso de que algunha embarazada estea recibindo unha pauta de vacinación fronte ao tétano-difteria, substituirase unha das doses por vacina dTpa, e administrarase
preferentemente no período óptimo de vacinación.

•

Vía de administración: intramuscular, no músculo deltoide.

•

A vacina preséntase en xiringa precargada, con agulla intercambiable en caixas monodoses ou tamén en envases multidose (10 doses) e non necesita reconstitución.

IV. Eficacia e efectividade da vacinación durante
o embarazo
Nos estudos levados a cabo no Reino Unido para valorar a efectividade en mulleres embarazadas vacinadas con dTpa no último trimestre de xestación, observouse unha efectividade, nos nenos menores de dous meses, dun 90% (IC95% 82-95) naquelas nais que
se vacinaron durante a súa xestación. A transmisión placentaria de anticorpos é eficiente.
Algúns estudos describen que pode existir unha interferencia na resposta á vacina nos
nenos nacidos de nais vacinadas durante o embarazo, aínda que esta desaparece tras a
dose de recordo. O potencial beneficio da protección conferida polos anticorpos maternos no lactante menor de 3 meses sempre é superior ao posible risco de que apareza tose
ferina no lactante maior pola diminución da inmunoxenicidade na serie primaria.

V.

Seguridade da vacina
Diferentes estudos, así como a experiencia nos países onde está introducida esta vacina,
poñen de manifesto que a vacina dTpa administrada á xestante é segura e efectiva para
protexer o neonato fronte á tose ferina.
Nun estudo recente realizado no Reino Unido, en case 18.000 mulleres embarazadas vacinadas non houbo un maior risco para o embarazo ou para o bebé tras administrar a vacina.
As reaccións adversas que poden presentarse, en xeral, son de tipo local, con dor ou inflamación no lugar da inxección; outras reaccións son infrecuentes.
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VI. Precaucións e contraindicacións
A vacina está contraindicada no caso de reacción anafiláctica a unha dose previa de vacina ou a algún compoñente desta.
Igual que con outras vacinas, a administración debe posporse en caso de que o paciente
sufra enfermidade febril aguda grave.

VII. Compatibilidade con outras vacinas e outros
produtos
A vacina dTpa pode administrarse conxuntamente (en lugares anatómicos diferentes)
coa vacina antigripal, se coincide coa temporada gripal ou con calquera intervalo entre elas.
A vacina dTpa é unha vacina inactivada, polo que pode ser administrada ao mesmo
tempo ou en calquera momento que a gammaglobulina antiD (Rh) sen interferencia na
súa administración.

VIII. Notificación de eventos adversos seguintes
á vacinación
Debe notificarse calquera evento adverso seguinte á vacinación, e lémbrase, como para
calquera outro medicamento, a obrigatoriedade de notificar as sospeitas de efectos
adversos. Estes eventos defínense como calquera acontecemento adverso en relación
temporal coa administración da vacina e que pode estar causado ou non por ela. 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 realizarase a través do Sistema Español de Farmacovixilancia de Medicamentos de Uso Humano mediante a tarxeta amarela: https://www.notificaram.es/

Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2015
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