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OBJECTE 

 

L’objectiu d’aquest procediment és definir la cobertura  vacunal pels treballadors/es 

del Clínic davant l’exposició a agents biològics. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 

El personal sanitari del Clínic està exposat a riscos biològics per la seva activitat 

sanitària. Aquests riscos provenen fonamentalment de malalties transmissibles per 

via aèria per la qual cosa es troba disponible el Protocol d’Estudi de contactes de 

malalties transmissibles així com les pautes de quimioprofilaxi.  

Pels patògens transmissibles per via sanguínia, disposem del Protocol: Estudi i 

control dels accidents amb risc biològic per inoculació o esquitxada. 

 

Els objectius del programa de vacunació en el personal sanitari son: 

 

- Millorar la protecció dels treballadors enfront dels riscos biològics produïts per 

patògens pels quals existeix vacunació (Virus Hepatitis B, Varicel·la Zòster, 

Rubèola, Xarampió, Parotiditis, Meningitis C, Febre Tifoidea, Grip i altres). 

- Evitar que els treballadors/es siguin font d’infeccions pel seu entorn de treball i 

pels pacients. 

- Protegir a les persones especialment sensibles per patologia crònica o per 

tractament immunosupressor, en els quals les conseqüències de les malalties 

puguin ser més greus. 

 

ABAST 

 

Aquest protocol s’aplicarà a tots els treballadors/es del Clínic, ja siguin personal fix o 

suplent. 
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DESENVOLUPAMENT 

 

Moltes patologies es poden prevenir de forma efectiva mitjançant la immunització 

activa. Encara que existeix el programa de vacunació i de la protecció adquirida 

mitjançant la vacuna, no s’han d’obviar les precaucions estàndards, molt 

especialment les mesures d’aïllament respiratori. 

Les indicacions de vacunació en els treballadors/es sanitaris es regeixen segons el 

risc d’exposició professional, la susceptibilitat personal i les recomanacions dels 

programes de vacunació poblacionals. 

 

A continuació desenvolupem aquests grups: 

 

1. VACUNES ESPECIALMENT INDICADES AL PERSONAL SANITARI: 

 
VACUNA HEPATITIS B 

 

Vacuna de virus inactivat. 

 

Indicacions: 

Tot el personal. S’insistirà especialment a tot el personal sanitari assistencial que 

inclou: metges, personal d’infermeria ( DUI i auxiliars d’infermeria) i auxiliars 

sanitaris. 

  

Pauta: 

Es vacunaran els treballadors/es no vacunats abans, amb anti-HBs negatiu, anti-HBc 

negatiu i  HBsAg negatiu amb 3 dosis de vacuna d’adults IM a deltoides: la primera 

en el moment 0, la segona al mes, i la tercera als 6 mesos de la primera dosi.  

Posteriorment de la pauta de vacunació, es realitzarà una extracció entre 4 o 6 

setmanes després de l’última dosi per conèixer el títol d’anticossos: 

 

- si anti-HBs > 10UI/L, es considerarà responedor i no seran necessàries dosis de 

record posteriors. 
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-    si anti-HBs < 10UI/L, es repetirà la pauta vacunal completa i titularem : 

o si >10 UI/L, no cal fer res més. 

o si < 10 UI/L, el catalogarem com “no responedor” i haurem d’informar-li 

de que en el cas de tenir un accident amb risc biològic haurà de posar-

se una gammaglobulina hiperimmune d’hepatitis B ja que és 

susceptible de contagi (segons Protocol d’actuació en cas d’accident 

amb risc biològic). 

 

En el cas de que ens trobem amb un treballador/a amb anti-HBs negatiu però amb 

carnet vacunal que demostri haver rebut pauta completa de vacunació però 

desconeixem el títol d’anticossos posterior a la vacunació, s’administrarà una sola 

dosi de vacuna i titularem: 

- Si anti-HBs > 10 es considerarà vacunat correctament i no requerirà més dosi. 

- Si anti-HBs< 10 finalitzarà la segona pauta de vacunació completa i es 

sol·licitaran novament anticossos per catalogar-lo com responedor o no 

responedor. 

 

En el cas de que ens trobem amb un treballador/a amb anti-HBs negatiu però amb 

títol d’anticossos positius amb anterioritat, no cal revacunar. 

 

Les pautes estàndard poden ser objecte de modificacions en circumstàncies 

determinades, respectant el principi general de les vacunes tal que “vacuna posada, 

vacuna comptada”, però s’han de tenir en compte unes certes consideracions. 

En termes generals l’escurçament dels intervals entre dosis, especialment entre la 2ª 

i la 3era, penalitza la intensitat de la resposta final en termes de títol d’antiHBs 

aconseguit. 

 

En situacions en les quals es desitgi una protecció ràpida és preferible la pauta 0,1,2 

mesos i en aquests casos cal aplicar una quarta dosi als 6 o 12 mesos de la primera 

dosi per garantir la duració d’aquest efecte protector. També es pot realitzar una 

pauta ultra ràpida: 0,7 dies, 21-28 dies, 12 mesos. Aquestes pautes poden estar 

indicades en aquells casos de treballadors sanitaris no vacunats prèviament i que 

realitzaran tasques amb alt risc de contagi, com son els procediments invasius que  
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predisposen  a infeccions (PIPI), treballadors en centres d’hemodiàlisi, treballadors 

d’unitats d’intensius i de serveis d’urgències. 

 

Dosis de record 

No es coneix amb certesa la duració de la protecció conferida per la vacuna però la 

protecció en front de la malaltia clínica és de 20 o més anys, essent probable que en 

els individus sans vacunats durant l’adolescència i la edat adulta jove duri tota la vida 

(Salleras & Dominguez, 2010). Tot i que el títol d’antiHBs pot declinar o inclús 

desaparèixer amb el temps, la memòria immunològica conferida per la vacuna fa que 

el contacte amb el virus salvatge desencadeni una resposta immunitària 

anamnèstica que aturi la infecció o com a màxim que produeixi una infecció 

inaparent (Salleras & Dominguez, 2010). 

No es recomana l’administració de dosis de record excepte si hi ha situacions 

d’immunosupressió o pacients en hemodiàlisi. En aquests casos cal administrar 

dosis booster quan el títol d’antiHBs és inferior a 10 UI/mL. 

Contraindicacions i precaucions per la vacunació 
Cal tenir en compte les contraindicacions generals de les vacunes inactivades: 

 Malalties en fase aguda o subaguda moderada, o greus. 

 Malalties infeccioses agudes febrils, si temperatura és >38ºC. 

 Hipersensibilitat als components de la vacuna. 

Aquesta vacuna pot administrar-se en dones gestants i en lactància materna 

Reaccions adverses per la vacuna 
En alguns casos es poden observar reaccions locals (dolor, eritema) o, en menor 

proporció, de tipus general lleus i de curta durada (febre, malestar) 
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VACUNACIÓ ANTIGRIPAL 
 

A Espanya es fa servir la vacuna de virus inactivats. 

La profilaxi de la grip és poc eficaç, i la seva prevenció es basa fonamentalment en 

la vacunació.  

Podeu consultar tots els detalls de la malaltia i la vacuna a la nostra web 

www.professionalvacunat.es 

 

Indicacions: 

- Personal sanitari assistencial (metges, DUI, auxiliars d’infermeria, auxiliars 

sanitaris) tant per protecció pròpia, com per protecció dels pacients. Aquest fet 

adquireix rellevància quan el personal sanitari està en contacte amb pacients 

immunodeprimits, en els quals la patologia pot donar lloc a complicacions 

importants. 

- Treballadors amb risc específic (majors de 60 anys, patologia de base pulmonar i 

cardiovascular, diabetis mellitus, diàlisi, hepatopaties cròniques, asplènia, 

hemoglobinopaties i immunosupressió, obesitat mòrbida i dones embarassades). 

- Es recomana a la resta del personal no assistencial de l’hospital. 

 

Pauta: 

La vacuna s’administra en una dosis anual IM a deltoides, preferentment durant el 

darrer trimestre de l’any. Pot administrar-se en qualsevol mes de l’embaràs. 

 

Contraindicacions: 

- Hipersensibilitat a les proteïnes de l’ou. 

- Malaltia aguda moderada o greu, amb o sense febre (contraindicació temporal). 

 

Reaccions adverses: 

Les vacunes inactivades trivalents (són les que es fan servir a Espanya) són 

generalment molt segures i ben tolerades. Les reaccions locals són les més 

freqüents: dolor, eritema i induració en el  punt d’injecció. Les sistèmiques, molt 

menys freqüents, poden ser: febre, miàlgies i mal estar general. 
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VACUNA DE XARAMPIÓ, RUBÈOLA I PAROTIDITIS (TRIPLE VÍRICA. TV) 

Vacuna de virus atenuats. 

 
Indicacions: 

Encara que la vacuna triple vírica està inclosa en les vacunacions sistemàtiques de 

la infància i per tant la majoria del personal que arriba està vacunat, existeixen 

alguns casos en que això no és així. Es consideren immunes els nascuts a partir de 

l’any 1966 (en els nascuts amb anterioritat tenen una alta probabilitat d’haver adquirit 

immunitat natural), i si s’ha nascut a partir del 1980 ja han rebut dues dosis de la 

vacuna.  

De forma molt esporàdica, pot existir algun cas d’aquestes patologies, i donat la 

major incidència d’aparició de complicacions en adults, està justificat realitzar 

cribatge previ a la vacunació en el moment de la incorporació de forma sistemàtica a 

tot el personal. 

 

Pauta: 

En el cas de serologia negativa per alguna de les malalties, aspectes logístics porten 

a recomanar la vacunació amb TV en comptes de vacunes monovalents davant la 

necessitat d’immunitzar amb algun dels seus components. 

Es vacunarà amb una dosi IM a deltoides i es titularà. En cas de que es consideri 

necessari, es valorarà l’administració d’una segona dosi al cap d’un mes de la 

primera. En total es podrien administrar fins a 3 dosi i titularem. Si no respon amb 

anticossos, el catalogarem com “no responedor”. 

 

En aquells casos que s’hagi administrat la vacuna monovalent inactivada del 

xarampió, aquesta vacuna no es computarà i es podran administrar 2 dosis de la 

vacuna triple vírica. 

 

Contraindicacions : 

- Hipersensibilitat a algun dels seus components (proteïna de l’ou, gelatina o 

neomicina). 

- Immunosupressió (leucèmies, limfoma, corticoteràpia, radioteràpia, antimitòtics). 
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- Gestació. 

-  Malaltia aguda greu o moderada que cursi amb o sense febre. 

 

Consideracions  per les vacunes atenuades: 

- Es retardarà 3 mesos la vacunació si s’han administrat immunoglobulines o 

transfusió de sang o plasma. 

- les dones en edat fèrtil hauran de rebre la recomanació d’evitar l’embaràs en el 

mes següent a la vacunació. La lactància materna no és una contraindicació per 

la vacunació de la mare. 

- La prova de la tuberculina pot realitzar-se simultàniament amb la vacunació , 

però si no es practica al mateix temps, és recomanable esperar 4-6 setmanes ja 

que la vacuna pot suprimir la hipersensibilitat retardada i donar lloc a un fals 

negatiu. 

- Les persones amb tuberculosi activa no tractada hauran d’iniciar la teràpia 

antituberculosa abans de l’administració de la vacuna. 

- La infecció per VIH no és una contraindicació a no ser que la persona a vacunar 

tingui greument alterat el sistema immunològic. 

 

Administració simultània amb altres vacunes: 

Quan s’hagi de prescriure amb més d’una vacuna viva atenuada (per exemple amb 

la de la varicel·la), s’aconsella que s’administrin simultàniament o respectant un 

interval de 30 dies. 

  

Reaccions adverses: 

 Reaccions locals en el punt d’injecció 

 Rash morbiliforme 
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VACUNA VIRUS VARICEL·LA ZÒSTER 
Vacuna de virus atenuats. 

La varicel·la constitueix un greu problema en el medi hospitalari, per la seva gravetat 

quan afecta a una embarassada en el primer trimestre, en el part o a malalts 

immunodeprimits. Això s’associa amb la major freqüència de complicacions en el cas 

de la infecció en adults, que és 25 vegades més probable que presenti 

complicacions que a l’edat infantil. 

Indicacions: 

Tot el personal. 

Especialment treballadores en edat fèrtil, especial atenció en serveis d’Urgències, 

Dermatologia, Obstetrícia, Pediatria, Medicina Interna, Malalties Infeccioses, 

Oncològics i Immunodeprimits. 

 

La vacunació també està indicada com a profilaxis post exposició, si s’administra el 

més aviat possible dins de les primeres 72 hores desprès de l’exposició, en aquelles 

exposicions amb risc de contraure la varicel·la en un treballador no immunitzat, però 

si és una dona cal garantir que no estigui embarassada. 

 

Pauta: 

Dues dosis IM o SC profunda a deltoides separades 4 ó 8 setmanes. 

 En el cas de produir-se rash postvacunal s’haurà de separar al treballador, 2 

setmanes o el temps que duri el rash, dels serveis on existeixin pacients 

immunodeprimits, nonats i embarassades.  

S’ha d’evitar l’ús de salicilats durant almenys 6 setmanes després de la vacunació. 

En el nostre cas realitzarem controls serològics post-vacunals tot i que les guies de 

vacunació no ho recomanen de manera sistemàtica. 

No calen dosis de record posteriors. 

 
 
 
 



 
11 

 
 
Contraindicacions: 
 

  Hipersensibilitat a algun dels seus components (proteïna de l’ou, gelatina o 

neomicina) 

 Immunosupressió (leucèmies, limfoma, corticoteràpia, radioteràpia, 

antimitòtics) 

 Gestació 

 Malaltia aguda greu o moderada que cursi amb o sense febre. 

Cal tenir en conte les consideracions per les vacunes atenuades. 

Reaccions adverses a la vacuna 
 

 Reaccions locals en el punt d’injecció 

 Rash vesiculós tipus varicel·la, associat o no, a cefalea i astènia. 

 Breakthrough: apareix uns 40 dies després de la vacunació amb capacitat de 

transmetre la malaltia a altres individus susceptibles. El quadre clínic és 

significativament més lleu, amb menys nombre de lesions, moltes de les quals 

son màculo-papulars en lloc de vesiculars i la majoria no presenten febre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
12 

 

2. VACUNES AMB INDICACIONS LIMITADES EN EL PERSONAL SANITARI: 

 

VACUNA DE LA HEPATITIS A (HA). 

Vacuna de virus inactivats. 

 
Indicacions: 
 

- S'han de vacunar els treballadors susceptibles amb activitats laborals en els 

centres sanitaris que estan associades a un major risc d’infectar-se per el virus 

de l'hepatitis A: 

1. Treballadors/es que manipulen residus alimentaris provinents dels 

pacients 

2. Treballadors/es que poden exposar-se a excretes  fecals (microbiologia 

en estudi paràsits en femta o coprocultius, colonoscòpies, ...). 

3. Recomanada al personal auxiliar sanitari que realitza la higiene del 

malalt, el personal sanitari de neonatologia, sales d’hospitalització de 

pediatria i digestiu, urgències, laboratori, neteja i manteniment. 

 

- S’han de vacunar els treballadors/es susceptibles amb activitats laborals en els 

centres sanitaris que estan associades a un major risc de transmetre la infecció 

de l'hepatitis A, d’ocasionar brots nosocomials o d’ afectar a malalts amb major 

morbi-mortalitat per l’hepatitis A:  

1. Unitats de pacients immunodeprimits (oncologia, unitats de SIDA, 

neonatologia, ...) 

2. Manipuladors d'aliments 

 

- Donat que actualment la vacuna està inclosa en el calendari vacunal, juntament 

      amb la de l’hepatitis B, s’oferirà la vacuna a la resta del personal. 

 

Pauta: 

Dues dosis  IM a deltoides separades per 6-12 mesos (3 dosi amb pauta, 0,1,6 si es 

vacuna amb la vacuna combinada A+B). 
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Posteriorment titularem, i si no hi ha resposta de l’ HA o HB administrarem booster 

de la que no ha fet anticossos. 

 
Contraindicacions i precaucions per la vacunació 
 
Les contraindicacions generals de les vacunes. 

La utilització de la vacuna hepatitis A durant la gestació ha de basar-se en un criteri 
de balanç benefici-risc de la vacunació versus el risc de patiment de la malaltia. 

La vacuna hepatitis A pot ser administrada durant el període de lactància . 

Reaccions adverses de la vacuna 
 
En aproximadament un 4% dels vacunats pot aparèixer una reacció inflamatòria 

local que desapareix en 24 hores. 

Entre un 0.8 i un 12 % dels vacunats poden presentar reaccions sistèmiques, amb 

una durada de 24 hores, consistents en: cefalea, malestar general, nàusees, vòmits 

i/o febre. 

 

VACUNA HEPATITIS A+B 
 

Vacuna inclosa dins del calendari de vacunació infantil a Catalunya formada per 

virus inactivats d’hepatitis A i d’hepatitis B. 

 S’administra al deltoides per via intramuscular seguint les pautes de vacunació 

descrites per la vacunació d’hepatitis B administrant-ne 3 dosis segons la pauta 

estàndard o 4 dosis en les pautes ràpida i ultraràpida. 

Cal tenir en compte que la dosificació de vacuna d’hepatitis A en aquesta vacuna 

combinada es inferior (exactament la meitat de dosi) a la utilitzada en la vacuna 

d’hepatitis A monovalent (en la que sols s’administren 2 dosis) i per aquesta raó no 

poden substituir-se, en un procés de vacunació amb vacuna combinada, per 

l’aplicació de una vacuna d’hepatitis B i una altre vacuna d’hepatitis A en dues 

xeringues separades, perquè la dosi d’hepatitis A que s’està aplicant no es la 

mateixa que en el cas de la combinada i això pot interferir en la resposta 

immunitària. 
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Es seguiran les recomanacions i contraindicacions que s’han descrit per a les 

vacunes d’Hepatitis A i Hepatitis B monovalents. 

 
VACUNA ANTIMENINGOCÒCICA  
 

1- VVVaaacccuuunnnaaa   aaannntttiiimmmeeennniiinnngggoooccccccòòòccciiicccaaa   cccooonnnjjjuuugggaaadddaaa   ccc   ( MCC) 
Indicacions: 

- Viatges a àrees d’alta endemicitat sobretot en els mesos de desembre a juny, per 

motius laborals. Es convenient consultar els centres de vacunació  internacional. 

- Treballadors esplenectomizats o amb deficiències del complement. 

- Contactes de casos esporàdics causats pel serogrup C per als quals està 

indicada la quimioprofilaxi. 

 

Pauta: 

- Persones adultes sense antecedents vacunals, una sola dosi de 0,5 ml 

administrada per via intramuscular. 

- No s’ha establert la necessitat d’una dosi booster per a les persones que s’han 

vacunat amb una sola dosi (de dotze mesos d’edat o més grans). 

 
Contraindicacions i precaucions: 

Les generals de les vacunes.  

 

Reaccions adverses : 

Després de la injecció es poden observar reaccions locals (dolor, envermelliment, 

inflor) i generals (reacció febril), habitualment de caràcter lleu. 

 
 

2-Vacuna antimeningocòccica conjugada tetravalent (MACYW135) 

Vacuna conjugada contra meningococ dels serogrups A, C, W135 i Y. 

 
Indicacions: 

Personal del laboratori d’investigació exposats a aerosols de Neisseria meningitidis 

dels serogrups A, C, W135 i Y, amb la finalitat de prevenir la infecció per malalties 

invasives.  
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Pauta: 

La vacuna MACYW135 ha d’administrar-se en una única injecció de 0,5 ml. 

No s’ha determinat encara la necessitat d’una dosis de reforç ni en el moment 

adequat d’administració. 

S’administra via intramuscular, preferentment en el deltoides. 

No s’ha d’administrar per via intravenosa, subcutània o intradèrmica. 

Es necessari realitzar la punció en llocs diferents en el cas que s’administri més 

d’una vacuna al mateix temps. 

 

Contraindicacions i precaucions: 

Les generals de les vacunes. 

No existeixen suficients dades clíniques disponibles sobre l’exposició durant la 

gestació. Degut a la gravetat de la malaltia meningocòccica invasiva causada per 

neisseria meningitidis dels serogrups A, C, W i Y, l’embaràs no hauria d’impedir la 

vacunació en el cas que el risc d’exposició estigués clarament definit. 

 

Reaccions adverses: 

Les reaccions adverses més comuns observades en els assajos clínics van ser el 

dolor en el lloc de punció i cefalea. 

 
 

VACUNA ANTI FEBRE TIFOIDEA 
 
Indicacions: 

- Sanitaris que viatgin a àrees d’alta endemicitat. 

- Indicada en treballadors/es de laboratori que manipulen excretes fecals i 
urinàries. 

- Indicada a treballadors/es de manteniment que puguin entrar en contacte amb 
aigües residuals. 
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Pauta: 

Vacuna Ty21a:  

es una vacuna oral de bacteris atenuats disponible en forma de càpsula entèrica. 

S’administra en tres dosis amb una càpsula al dia en dies alterns, que cal prendre 1 

hora abans de la ingesta i que no es pot administrar junt amb begudes calentes. Les 

càpsules entèriques s’han de conservar en nevera (entre +4 i +6 graus de 

temperatura) i no s’ha de trencar la cadena del fred perquè sinó no pot garantir-se la 

seva eficàcia. 

 

Vacuna de polisacàrid Vi:  

és una vacuna parenteral que conté fraccions de polisacàrid purificat d’antigen Vi de 

la càpsula, i per tant es una vacuna fraccionada. S’administra amb una sola dosi de 

0.5 mL per via intramuscular o subcutània a deltoides. 

 
Contraindicacions i precaucions: 

La vacuna viva atenuada (vacuna oral Ty21a) està contraindicada en: 

 situacions de immunodeficiència cel·lular com succeeix en la SIDA. 

 embarassades 

 
Reaccions adverses: 

Amb la vacuna oral, en molts pocs casos pot aparèixer dolor abdominal, nàusees, 

diarrea i/o febrícula. Més rarament exantema i cefalea. 

Amb la vacuna parenteral, en un 17% de casos pot aparèixer dolor, edema i eritema 

local en el punt d’injecció. 

 

 

VACUNA ANTIPOLIO 
 
Indicacions: 

Personal del laboratori que manipula mostres sospitoses de contenir virus de la 
poliomielitis. 
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Pauta: 

S’administra la vacuna parenteral de virus inactivats de potència augmentada (VIPa) 

o tipus Salk. 

Primovacunació: 0-1-6 

Booster: 1 dosi única. 

 
En adults prèviament immunitzats amb primovacunació complerta amb 3 dosis i 

que tinguin indicació de vacunació rebran 1 sola dosi de VIPa i no serà necessari 

administrar dosis de record. 

En adults que no han fet primovacunació complerta i amb indicació de vacunar-

se, se’ls administraran les dosis que li falten amb vacuna VIPa, independentment del 

temps transcorregut des de la darrera dosis i del tipus de vacuna que se li va 

administrar. 

Reaccions adverses i efectes secundaris 
 Reacció local de dolor i eritema 

 Reacció al·lèrgica en persones amb hipersensibilitat a estreptomicina, 

polimixina B i neomicina. 

 

 

 

BCG Y ALTRES VACUNES 

 

L’avaluació de la indicació de BCG i vacuna antiràbica es realitzarà individualment 

en casos de risc. Tanmateix això passarà amb altres vacunes no necessàries en el 

nostre entorn (febre groga, còlera ...) o amb vacunes específiques per patologies 

(Hib en esplenectomizats). 
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3. VACUNES GENERALS DE L’ADULT 

 

VACUNACIÓ ANTITETÀNICA (Td/Tdpa). 

 

En el moment actual tot adult ha d’estar vacunat enfront el tètanus i la diftèria. La 

vigilància dels casos de tos ferina està posant en evidència el desplaçament dels 

casos cap els adolescents i adults, en els que el diagnòstic de confirmació és poc 

freqüent. Això està conduint a la consideració dels adults com reservori i font 

d’infecció de la malaltia per nens d’edat pediàtrica. L’existència d’una vacuna Tdp 

per adults permet reduir el risc de tos ferina entre els professionals sanitaris i 

especialment com font d’infecció. 

 
Indicacions: 

Tot el personal. 

Durant l’embaràs (2º o 3º trimestre) està especialment recomanada la vacuna 

antitetànica (amb dTpa preferiblement) per la prevenció del tètanus neonatal en les 

dones no vacunades. Es recomana, si és possible, evitar el seu ús durant el primer 

trimestre de gestació. 

Pautes de vacunació 
 
Tots els adults han d’estar periòdicament vacunats de tètanus i diftèria i per això, fins 

al febrer de 2011 la vacunació antitetànica del adult es realitzava amb vacuna Td, 

però en aquesta data, l'ACIP1 va aprovar noves recomanacions respecte a les 

pautes de vacunació amb vacuna antitetànica als treballadors sanitaris recomanant 

la utilització de vacuna diftèria-tètanus-pertussis (dTpa): 

 Tots els treballadors sanitaris, independentment de la seva edat, han de rebre 

una dosi de dTpa, tan aviat com sigui possible si no l’han rebut prèviament, 

sense  tenir en compte  el temps transcorregut des de la darrera dosi de Td. 
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 La vacuna dTpa ha de substituir una  dosi de record de Td però no s’han de 

realitzar posteriors administracions de records amb dTpa. Després de rebre 

una vacuna dTpa, les següents dosis de reforç es realitzaran amb Td. 

 Es recomanen campanyes actives per aconseguir altes taxes de vacunació 

amb dTpa entre els treballadors sanitaris, sobre tot d’aquells que poden 

contactar amb nadons de menys de 12 mesos (àrees de pediatria i 

neonatologia, UCI pediàtriques, urgències i obstetrícia). 

 

A l'estat espanyol la vacuna dTpa està autoritzada per fer-la servir com a dosis de 

reforç. És aconsellable la utilització d’aquest preparat en una de les dues dosis de 

reforç recomanades en els adults que han fet primovacunació i que han rebut més 

de 6 dosis de toxoide tetànic al llarg de la seva vida. Està especialment recomanada 

en el personal sanitari que atén nounats i prematurs ingressats, així com els 

professionals en contacte amb nens. L’interval mínim entre les dosis de record de Td  

per considerar-les vàlides és de 12 mesos. 

 

La pauta vacunal de l’adult  en els calendaris Català/Espanyol és:  

 

1. Nascuts abans de 1966 i majors o igual de 65 anys: 

 Sense primovacunació antitetànica: realitzar primovacunació amb Td i 

administrar una dosi amb dTpa als 10 anys d’haver completat la 

primovacunació. 

 Primovacunació iniciada però no completada amb 3 dosis: completar la 

pauta amb les dosis que faltin amb Td i als 10 anys administrar una 

dosi de Tdpa. 

 Primovacunació completada: administrar una dosi de Tdpa i seguir 

amb dosis de Td cada 10 anys. 

 

2. Nascuts abans de 1966 i menors de 65 anys: 

 Sense primovacunació antitetànica: realitzar primovacunació amb Td i 

administrar una dosi amb dTpa als 10 anys d’haver completat la 

primovacunació, i seguir amb una dosi de record de Td als 65 anys. 
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 Primovacunació iniciada però no completada amb 3 dosis: completar la 

pauta amb les dosis que faltin amb Td i als 10 anys administrar una 

dosi de Tdpa i seguir amb una dosi de record de Td als 65 anys. 

 Primovacunació completada: actuar igual que en el cas dels nascuts 

després de 1966 que han realitzat calendari vacunal Català/Espanyol. 

 

3. Nascuts després de 1966: 

 Que han rebut un total de menys de 6 dosis de vacuna antitetànica al 

llarg de la seva vida: Administrar Td cada 10 anys fins haver realitzat 

un total de  6 dosis de vacuna antitetànica i desprès administrar una 

dosi de dTpa a la dècada dels 40 i una dosi de Td a la dècada dels 60 

anys. 

 Que han rebut 6 ó més dosis de vacuna antitetànica al llarg de la seva 

vida: administrar una dosi de dTpa a la dècada dels 40 i una dosi de Td 

a la dècada dels 60 anys. 

 

La primovacunació en adults no vacunats consisteix en tres dosis. Primera dosi el 

més aviat possible; segona dosi, almenys quatre setmanes després de la primera, i 

tercera dosi, almenys sis mesos després de la segona. En adults amb 

primovacunació incompleta, en cap cas s’ha de reiniciar la pauta vacunal. Cal 

completar la pauta de primovacunació fins a les 3 dosis. Es consideraran vàlides les 

dosis administrades que compleixin els intervals mínims que es recomanen en els 

adults no vacunats. No hi ha intervals màxims entre dosis per tal de considerar-les 

vàlides. 

 
Contraindicacions: 

Les generals de les vacunes. 

 

Reaccions adverses: 

Són freqüents les reaccions locals post-vacunals, augmentant la freqüència si 

l’administració és incorrecta o per sobreimmunització (dosi amb freqüència superior 

a la indicada). 
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Profilaxi en cas de ferides o lesions: 

En les ferides netes de poca importància no és necessari administrar cap dosi de 

record en un individu vacunat correctament, si han passat menys de 10 anys de 

l’última dosi. En les ferides contaminades cal administrar una dosi de reforç, si han 

passat més de cinc anys des de l’última dosi. 

Pel que fa a les persones immunodeprimides i usuàries de drogues per via 

parenteral, s’ha d’administrar una dosi de immunoglobulina antitetànica (IGT) en el 

cas de ferides tetanígenes, independentment de l’estat vacunal.  

 

 

VACUNA ANTINEUMOCÒCICA 

Vacuna inactivada. 

 

Indicacions: 

- Treballadors amb processos crònics: cardiovasculars, respiratoris, hepàtics, 

diabetis mellitus , alcoholisme i portadors de fístules de LCR. 

- Treballadors amb asplènia anatòmica o funcional. 

- Treballadors amb immunodeficiències, trasplantats i sotmesos a tractaments 

immunosupressors ( citostàtics, corticoides).  

Si el treballador està rebent radioteràpia o quimioteràpia es recomana posposar la 

vacuna, si és possible, tres mesos des de l’acabament del tractament. 

 

Es recomanarà a tots els treballadors de més de 59 anys tot i que la vacuna no està 

finançada. 

 
Pauta: 

Primovacunació: S’administra una sola dosi via intramuscular a Deltoides. 

Revacunació: 

Població immunocompetent: La revacunació sistemàtica no està indicada, excepte 

en les persones de més de seixanta-cinc anys, en les quals s’administrarà una 

segona dosi al cap de cinc anys de la primera, si aquesta es va aplicar abans dels 

seixanta-cinc anys. 

 



 
22 

 

Població immunocompresa i pacients amb asplènia anatòmica o funcional: Està  

indicada una segona dosi a partir dels cinc anys de la primera. 

En pacients vacunats prèviament amb la vacuna antipneumocòccica conjugada 7-   

valent, la 23-valent s’administrarà en un interval mínim de dos mesos. 

No es disposa actualment de dades suficients per establir la necessitat de 

revacunacions ulteriors. 

Es pot administrar simultàniament amb altres vacunes en llocs anatòmics diferents. 

Contraindicacions i precaucions 
Cal tenir en compte les generals de les vacunes. 

En cas d’embaràs no està establerta la seguretat de la vacuna en el primer trimestre 

per manca d’estudis en aquest període. Si l’embarassada pertany a un dels grups 

d’indicació d’aquesta vacuna caldrà vacunar-la a partir del segon trimestre de la 

gestació. 

 

Reaccions adverses 

Entre un 30% i un 60% dels casos solen presentar eritema i edema local. Acostumen 

a desaparèixer en unes 48 hores i són més freqüents en la revacunació. Reaccions 

més importants de tipus general amb febre alta són menys freqüents, apareixen 

justament després de l’administració de la vacuna i solen ser de curta durada 

(aproximadament 24 hores). Les reaccions d’hipersensibilitat de tipus anafilàctic són 

rares. 

 

 
 
VACUNA PAPILOMARIVUS HUMÀ 
 

Son vacunes obtingudes a partir de la proteïna L1 del càpside del papilomarivus 

humà (HVP) sense poder patògen, ja que no contenen ADN del virus encara que sí 

un gran poder immunògen. Aquestes vacunes van dirigides contra els genotips més 

freqüents del papilomavirus que afecten a la població: genotip 6 i 11 responsables 

del desenvolupament de les berrugues anogenitals (Gardasil TM® ) i els genotips 16 
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i 18 causants de les lesions intraepitelials cancerígenes (Gardasil TM® i Cervarix 

TM®). 

Les vacunes indueixen una resposta adequada en el 99,9% dels vacunats. 

 
Indicació: 

En el nostre entorn està indicat en noies de 11 a 14 anys. 

Actualment dintre de l’àmbit de promoció de la salut es recomana aquesta vacuna en 

el Protocol de Vigilància de la Salut per l’eficàcia demostrada de la vacuna en dones 

de qualsevol edat, encara que no es disposa d’aquesta en l’àmbit sanitari per el seu 

subministrament.  

 

Pauta: 

Cervarix ®TM: tres dosis IM 0,1,6 (dia 1, mes 1, mes 6) 

Gardasil® TM: tres dosis IM 0,2,6 (dia 1, mes 2, mes 6) 

 

Contraindicacions: 

 Hipersensibilitat als principis actius o a qualsevol dels excipients.  

 L’administració de Gardasil® ha de posposar-se en individus que pateixin una 

malaltia aguda greu amb febre. 

 Embaràs/lactància 

 

Reaccions adverses: 

Les més freqüents són, a nivell local, dolor, edema i/o tumefacció; i a nivell sistèmic 

cefalea, astènia i febrícula. 
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PERIODICITAT 

 

Aquest protocol restarà subjecte a modificacions si així es determina davant 

qualsevol modificació legislativa i/o interna del HCB. 

 

 

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFIQUES 

 

 Manual de vacunacions. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 

 http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2084/recomana_tetanus_breus
.pdf 

 

 www.vacunas.org 

 

 Guia de vacunació al personal que treballa en l’àmbit sanitari. 

           Societat Catalana Seguretat i Medicina del Treball 
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Annex I: 
 

Grups de vacunes segons importància de la indicació 
 

 
 
 
 

 

VACUNACIONS EN EL PERSONAL SANITARI  
Vacunes especialment 
indicades 

Vacunes amb indicacions 
limitades 

Vacunes generals de l’adult 

Hepatitis B Hepatitis A (o Hepatitis A+B) Antitetànica i antidiftèrica 
(Td) 

Grip Vacuna Meningocòccica 
conjugada ACYW135 

Antixarampionosa, 
antirubèola i antiparotiditis 
(XRP) 

Xarampió, Rubèola, 
Parotiditis (Triple vírica) 

Febre tifoidea Parenteral/Oral Antivaricel.la 

Varicel·la Poliomielitis inactivada tipus Salk Antigripal 
 Diftèria-Tètanus-Pertussis 

acel·lular (dTpa) 
Antipneumocòccica 23 
valent (Pn23) 

  Papilomavirus humà 
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Annex II: 

 
 

 Indicacions de les vacunes en el personal sanitari 
 
 
 
VACUNA INDICACIONS 

HEPATITIS B 

 Tot el personal, s’insistirà especialment a tot el personal 
sanitari assistencial que inclou: metges, personal 
d’infermeria (DUI i auxiliars d’infermeria) i auxiliars 
sanitaris. 

 
 
TÈTANUS 

   ●    Tot el personal. 
 Durant l’embaràs (2º o 3º trimestre) està especialment 

recomanada la vacuna antitetànica (amb dTpa 
preferiblement) per la prevenció de la tosferina 
neonatal en les dones no vacunades.  

 Es recomanen campanyes actives per aconseguir altes 
taxes de vacunació amb dTpa entre els treballadors 
sanitaris que poden contactar amb nadons de menys de 
12 mesos (àrees de pediatria i neonatologia, UCI 
pediàtriques, urgències i obstetrícia). 

 

 
 
GRIP 

 Personal sanitari assistencial (metges, DUI, auxiliars 
d’infermeria, auxiliars sanitaris) tant per protecció pròpia, 
com per protecció dels pacients. Aquest fet adquireix 
rellevància quan el personal sanitari està en contacte amb 
pacients immunodeprimits, en els quals la patologia pot 
donar lloc a complicacions importants. 

 Treballadors/res amb risc específic (majors de 60 anys, 
patologia de base pulmonar i cardiovascular, diabetis 
mellitus, diàlisi, hemoglobinopaties i immunosupressió). 

 Es recomana a la resta del personal no assistencial de 
l’Hospital 

 
VARICEL·LA 

Tot el personal. 
Especialment treballadores en edat fèrtil. Especial atenció en 
serveis d’Urgències, Dermatologia, Obstetrícia, Pediatria, 
Medicina Interna i Malalties Infeccioses, oncològics e 
immunodeprimits. 

 
TRIPLE VÍRICA (XARAMPIÓ, 
RUBÈOLA I PAROTIDITIS) 

Tot el personal. 
Especialment treballadores en edat fèrtil. Especial atenció en 
serveis d’Urgències, Dermatologia, Obstetrícia, Pediatria, 
Medicina Interna i Malalties Infeccioses, oncològics e 
immunodeprimits 
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HEPATITIS A 

 

1. S'han de vacunar els treballadors susceptibles amb 
activitats laborals en els centres sanitaris que estan 
associades a un major risc d’infectar-se per el virus de 
l'hepatitis A: 

1.1. Treballadors que manipulen residus alimentaris 
provinents dels pacients 

1.2. Treballadors que poden exposar-se a excretes  fecals 
(microbiologia en estudi paràsits en femta o 
coprocultius, colonoscòpies, ...). 

1.3. Recomanada al personal auxiliar sanitari que realitza 
la higiene del malalt, el personal sanitari de 
neonatologia, sales d’hospitalització de pediatria i 
digestiu, urgències, laboratori, neteja i manteniment. 

2. S’han de vacunar els treballadors susceptibles amb 
activitats laborals en els centres sanitaris que estan 
associades a un major risc de transmetre la infecció de 
l'hepatitis A, d’ocasionar brots nosocomials o d’ afectar a 
malalts amb major morbi-mortalitat per l’hepatitis A: 

2.1. Manipuladors d'aliments. 

2.2. Unitats de pacients immunodeprimits (oncologia, 
unitats de SIDA, neonatologia, ...) 

 
MENINGOCOC  C 

Treballadors/es del laboratori de microbiologia o 
d’investigació. 
 
Viatges a àrees d’alta endemicitat sobretot en els mesos de 
desembre a juny per motius laborals. 
 
Treballadors/es esplenectomizats o amb deficiències del 
complement. 

 
FEBRE TIFOIDEA 
 

Indicada en treballadors de laboratori que manipulen excretes 
fecals i urinàries. 

Indicada a treballadors de manteniment que puguin entrar en 
contacte amb aigües residuals. 

Sanitaris que viatgin a àrees d’alta endemicitat per motius 
laborals. 

POLIOMIELITIS Personal de laboratori que treballa amb polio virus. 
 

 
PAPILOMAVIRUS 

En el nostre entorn està indicat en noies de 11 a 14 anys. 
Actualment dintre de l’àmbit de promoció de la salut es 
recomana aquesta vacuna en el Protocol de Vigilància de la 
Salut per l’eficàcia demostrada de la vacuna en dones de 
qualsevol edat, encara que no es disposa d’aquesta en l’àmbit 
sanitari per el seu subministrament 
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