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 Acrónimos utilizados
DTPa Vacina fronte a difteria, tétano e tose ferina acelular

HA Vacina fronte á hepatite A

HB Vacina fronte á hepatite B

Hib Vacina conxugada fronte a Haemophilus influenzae tipo b

MenACWY Vacina conxugada fronte a meningococo de serogrupos A, C, W e Y

MenC Vacina conxugada fronte a meningococo de serogrupo C

Td Vacina fronte a tétano e difteria

TV Vacina tripla vírica (fronte a sarampelo, rubéola e parotidite)

VNC Vacina fronte a pneumococo conxugada

VPH Vacina fronte a virus do papiloma humano

VPI Vacina fronte a poliovirus inactivada

VVZ Vacina fronte á varicela
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 Introdución
Este documento resume as últimas recomendacións de calendarios acelerados de vaci-
nación, baseándose no recollido no Calendario acelerado de vacinacións elaborado pola 
Área de Programas de Vacinación do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social, 
aprobado o 3 de xuño de 2019.

Os calendarios acelerados consisten en administrar vacinas con intervalos de tempo entre 
doses sucesivas acurtados, en persoas con historia de vacinación incompleta ou inexis-
tente, ou que recibisen doses de vacinas con pautas incorrectas. Estas estratexias de va-
cinación teñen especial interese no caso de poboación procedente doutros países, onde 
rexen programas de vacinación diferentes ao noso, e é preciso adaptala o antes posible ao 
calendario de vacinación da poboación autóctona.

O obxectivo deste documento é servir de instrumento de apoio a profesionais sanitarios con 
actividades no campo da vacinación que precisen deseñar pautas de vacinación acelerada. 
Pódese consultar o documento base en https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPu-
blica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Calendario_Acelerado_Vacunaciones.pdf

Débese ter en conta as recomendacións do Programa Galego de Vacinación, en canto ás 
vacinas financiadas por este.

A continuación preséntanse as pautas xerais de vacinación por tipo de vacinas (táboa 1) e o 
calendario acelerado en menores de 7 anos (táboa 2), entre 7 e 18 anos (táboa 3) e en adul-
tos (táboa 4), aínda que as recomendacións de vacinación serán individualizadas en función 
da idade e as vacinas pendentes de administración.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Calendario_Acelerado_Vacunaciones.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Calendario_Acelerado_Vacunaciones.pdf
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Táboa 1: Vacinación acelerada. Idade mínima, número de doses e intervalo de tempo 
entre doses*

Vacina Idade mínima 
1.ª dose N.º doses requiridas Intervalo 1.ª e 

2.ª dose
Intervalo 2.ª e 

3.ª dose
Intervalo 3.ª e 

4.ª dose

HB 0 m 3 4 s 5 m

MenC 8 s Segundo a idade1 8 s-6 m 6 m

TV 12 m 2 4 s

VVZ 12 m 2 4 s

DTPa 8 s Segundo a idade2 4 s 6 m 6 m

Td 7 a 3+2 4 s 6 m

VPI 8 s Segundo a idade2 4 s 6 m 6 m

Hib 8 s Segundo a idade2 4 s 6 m

VNC 8 s Segundo a idade3

VPH (mulleres) 12 a Segundo a idade4

 s: semanas; m: meses; a: anos

* A idade mínima estableceuse en función das recomendacións acordadas polo CISNS. Consultar tamén as táboas 2, 3 e 4.

1  MenC: Entre os 2 e os 12 meses a primovacinación pode ser de 1 ou 2 doses (separadas entre 8 semanas e 6 meses) segundo 
a vacina utilizada e a idade; aconséllase unha dose de recordo despois dos 12 meses de idade e outra aos 12 anos (con 
MenACWY). En maiores de 12 meses é suficiente con 1 dose como primovacinación.

2  O número de doses depende do momento de inicio da vacinación: durante o primeiro ano de vida recoméndanse 2 doses 
de primovacinación e unha dose de recordo (por exemplo 2, 4 e 11 meses). Ver táboas 2, 3 e 4 para o número de doses que 
cómpre administrar segundo o grupo de idade.

3  VNC: Nacidos a partir do 1 de xaneiro de 2010. En menores de 12 meses, segundo o calendario (2, 4 e 11 meses) ou polo 
menos 4 semanas entre as dúas primeiras doses e polo menos 8 semanas coa terceira dose. Entre os 12 e os 23 meses,  
2 doses separadas polo menos 8 semanas. A partir dos 2 anos de idade, só 1 dose.

4  VPH: Administración de dúas doses en mulleres adolescentes a partir dos 12 anos de idade (pauta 0-6 meses).  
≥15 anos 3 doses (pauta 0, 1-2, 6 meses).
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Táboa 2: Calendario acelerado para menores de 7 anos de idade*

Vacina 0 (1.ª visita)
Meses contados desde a primeira visita

Dose recordo
1 mes 2 meses 8 meses

DTPa1 DTPa DTPa DTPa DTPa/dTpa

VPI2 VPI VPI VPI

Hib3 Hib Hib Hib

HB4 HB HB HB

TV5 TV TV

MenC6 MenC MenC

VNC7 VNC13 VNC13

VVZ8 VVZ VVZ

*  A actualización da vacinación realizarase tendo en conta o calendario oficial vixente ata a idade do/da menor. Poderase utilizar 
vacina hexavalente en caso de necesitar administrar todos os antíxenos (DTPa, VPI, Hib e HB). A separación entre a primeira e a 
segunda dose será de 1 ou 2 meses segundo o preparado comercial utilizado.

 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/VacunasHexavalentes_
menores7anos.pdf

1  DTPa: Pauta 2+1 (0, 2) e dose de recordo polo menos 6 meses despois da última primovacinación, preferiblemente aos 11 
meses. Dose de recordo aos 6 anos.

2  VPI: Se a terceira dose se administra despois dos 4 anos, non é necesaria unha cuarta dose.

3  Hib: O número de doses depende do momento de inicio da vacinación: durante o primeiro ano de vida recoméndanse 2 doses 
de primovacinación e unha dose de recordo (por exemplo 2, 4 e 11 meses de vida). Entre 1 e 5 anos é suficiente cunha dose e 
non se recomenda esta vacinación a partir dos 5 anos.

4  HB: Pauta 0, 2, 6 meses (8 meses desde a primeira visita) ao utilizar vacina hexavalente. Pauta 0, 1, 6 meses se se utiliza vacina 
monovalente.

5  TV: 2 doses (a partir dos 12 meses) separadas 4 semanas ou axustadas ao calendario de vacinacións segundo a idade.

6  MenC: Entre os 2 e os 12 meses as recomendacións varían segundo a vacina utilizada e a idade. En menores de 12 meses a 
primovacinación pode ser 1 ou 2 doses (separadas 8 semanas); aconséllase unha dose de recordo a partir dos 12 meses de 
idade. En maiores de 12 meses é suficiente con 1 dose.

7  VNC: Nacidos a partir do 1 de xaneiro de 2010. En menores de 12 meses, segundo o calendario (2, 4 e 11 meses) ou polo 
menos 4 semanas entre as dúas primeiras doses e a terceira polo menos 8 semanas coa segunda dose. Entre os 12 e os 23 
meses, 2 doses separadas polo menos 8 semanas. En maiores de 2 anos de idade, só 1 dose.

8  VVZ: Maiores de 12 meses. Unicamente en caso de non ter antecedentes de padecemento de varicela ou herpes zóster ou 
que sexan incertos, e non estar vacinado con anterioridade. Dúas doses separadas polo menos 4 semanas (e preferiblemente 
8 semanas) ou axustadas ao calendario de vacinación oficial segundo a idade. No caso de recibir unha dose previamente, 
recibirán unha segunda dose.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/VacunasHexavalentes_menores7anos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/VacunasHexavalentes_menores7anos.pdf
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Táboa 3: Calendario acelerado para persoas de entre 7-18 anos

Vacina 0 (1.ª visita)
Meses contados desde a primeira visita

1 mes 6 meses 8 meses

Td1 Td Td Td1

VPI2 VPI VPI VPI

HB HB HB HB

TV3 TV TV

MenC/MenACWY4 MenC/MenACWY

VVZ5 VVZ VVZ

VPH6 VPH VPH

1  Td: A terceira dose débese administrar entre 6 e 12 meses tras a segunda dose. Dose de recordo ata completar 5 doses: tras a 
primovacinación con tres doses, recordos cada 10 anos (mínimo 1 ano tras a terceira dose de primovacinación e entre as doses 
de recordo). En nenos e adolescentes administrarase polo menos 1 das doses con dTpa.

2  VPI: Primovacinación con 3 doses para persoas non vacinadas procedentes de países con circulación de virus salvaxe  
(http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/public-health-emergency-status/).  
Para países en que circularon virus derivados da vacina e países con risco de reintrodución, 1 dose.

3  TV: 2 doses separadas polo menos 4 semanas en persoas sen documentación de vacinación previa e que non pasaron a 
enfermidade. En caso de ter recibido unha dose con anterioridade, administrarase unha soa dose, independentemente do 
tempo que tivese pasado desde a administración previa. Poderase utilizar vacina tetravírica en caso de necesitar administrar 
tamén VVZ.

4  MenC/MenACWY: Se ten entre 7-12 anos, administrarase MenC e aos 12 anos recibirá ademais unha dose de recordo con 
MenACWY (ver táboa 1 para intervalos). Se ten máis de 12 anos, administrarase unha dose de MenACWY.

5  VVZ: 2 doses separadas polo menos 4 semanas (e preferiblemente 8 semanas) se non existe evidencia de ter pasado a 
enfermidade. Poderase utilizar vacina tetravírica en caso de necesitar administrar tamén TV.

6  VPH: Administración de dúas doses en mulleres adolescentes a partir dos 12 anos de idade e non vacinadas (pauta 0-6 
meses). Se >= 15 anos, 3 doses (pauta 0, 1-2, 6 meses).

http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/public-health-emergency-status/
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Táboa 4: Calendario acelerado para persoas maiores de 18 anos.

Vacina 0 (1.ª visita)
Meses contados a partir da primeira visita

1 mes 6 meses 8 meses

TV1 TV TV

Td2 Td Td Td2

VPI3 VPI VPI VPI

HB4 HB HB HB

VVZ5 VVZ VVZ

VPH6 VPH VPH VPH

1  TV: Recoméndase a vacinación en persoas nacidas en Galicia a partir de 1968 sen historia de vacinación documentada e en 
persoas non nacidas en España e sen documentación de vacinación previa. Administraranse dúas doses de TV cun intervalo 
de polo menos catro semanas entre doses. En caso de terse administrado unha dose con anterioridade, administrarase unha 
soa dose, independentemente do tempo que pasase desde a administración previa.

2  Td: A terceira dose débese administrar entre 6-12 meses da segunda dose. Dose de recordo ata 5 doses en total ao longo de 
toda a vida. Tras a primovacinación (3 doses), dúas doses de recordo separadas 10 anos (mínimo 1 ano tras a primovacinación 
e entre doses de recordo).

3  VPI: Primovacinación con 3 doses para persoas adultas non vacinadas procedentes de países con circulación de virus salvaxe 
(http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/public-health-emergency-status/).  
Para países en que circularon virus derivados da vacina e países con risco de reintrodución, 1 dose.

4  HB: Recoméndase a realización de marcadores serolóxicos (AgHBs, anti-HBs e anti-HBc) en persoas de grupos de risco e 
en inmigrantes sen historia documentada de HB que procedan de países de alta endemia. En caso de resultado negativo, 
recoméndase a vacinación con 3 doses de HB nas persoas con risco de infección por VHB.

5  VVZ: Realizarase seroloxía de varicela (IgG) se non presenta antecedentes de enfermidade nin se vacinou con dúas doses. En 
caso de antecedente de 1 dose, administrarase a segunda dose.

6  VPH: Administración de tres doses en mulleres nacidas a partir do 1 de xaneiro de 1994 (pauta 0, 1-2, 6 meses).

http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/public-health-emergency-status/
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