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Vacunació contra el virus del papil·loma humà (VPH): 
recomanacions d’ús de la nova vacuna VPH9 
 
Actualment, la vacunació contra el VPH a les noies a sisè de primària com a 
mesura per prevenir el càncer de cèrvix està inclosa en el vigent calendari de 
vacunacions sistemàtiques a Catalunya (Decret 95/2014, d’1 de juliol, pel qual 
s’estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques, modificat per l’Ordre 
SLT/175/2016, de 20 de juny). 

Des de la inclusió en el calendari de la vacunació contra el VPH a Catalunya 
l’octubre de 2007 (nenes nascudes a partir de 1997), s’ha disposat de dues 
vacunes: una de tetravalent (VPH4), Gardasil®, i una de bivalent (VPH2), 
Cervarix®. De les dues vacunes disponibles, la més utilitzada a Catalunya ha 
estat la vacuna tetravalent. 

Per a aquest curs 2017-2018, com a novetat, s’utilitzarà la vacuna contra el virus 
del papil·loma humà nonavalent (VPH9), Gardasil 9. Aquesta vacuna incorpora 
beneficis respecte a les utilitzades fins ara, ja que inclou protecció contra cinc 
tipus addicionals de papil·lomavirus, cosa que permetrà augmentar la protecció 
contra més tipus de papil·lomavirus causants de càncers. 

Per aquest motiu, a partir del mes de novembre de 2017, els centres vacunals 
disposaran de la vacuna VPH9 per a les indicacions de vacunació segons les 
recomanacions del Departament de Salut: 

 Vacunació a les noies a sisè de primària.  
 Dones conitzades per neoplàsia intraepitelial cervical moderada o de grau 

més avançat (NIC II+) o adenocarcinoma endocervical in situ (AIS), 

intervingudes en el darrer any. 

 Dones amb el VIH fins als 26 anys. 

 

Es recomana finalitzar les pautes iniciades amb la mateixa vacuna. Tot i 
això, dins del marc de transició dels diferents productes, i per tal facilitar 
la utilització de la vacuna VPH9, es podran finalitzar les pautes iniciades 
amb la vacuna VPH2 o VPH4 amb la vacuna VPH9 (dosis restants per 
finalitzar la pauta correctament; vegeu-ne el quadre adjunt).   
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Cal tenir en compte que la vacunació amb una pauta mixta garanteix la 
immunització dels serotips comuns inclosos en les vacunes utilitzades, i pot oferir 
una protecció parcial contra els serotips addicionals.  

Cal recordar que l’interval per a la vacuna VPH9 segons l’inici de pauta és: 

• De 9 a 14 anys (inclosos): 2 dosis separades per un mínim de 5 mesos. 
• Més de 14 anys: 3 dosis (0, 2 i 6 mesos). La segona dosi s’ha d’administrar 

almenys 1 mes després de la primera dosi i la tercera dosi, almenys tres 
mesos després de la segona dosi.  
 

Dosis prèvies 
vàlides Edat 

Dosi de VPH9 que cal 
administrar 

(Interval mínim) 

1 VPH4 ≤13 anys 1 (6 mesos) 

1 VPH2 ≤14 anys 1 (6 mesos) 

1 VPH4 >13 anys 2 (1 mes, 6 mesos) 

1 VPH2 >14 anys 2 (1 mes, 6 mesos) 

2 VPH4 >13 anys 1 (6 mesos) 

2 VPH2 >14 anys 1 (6 mesos) 

Pautes per completar les vacunacions iniciades amb la vacuna VPH2 o 
VPH4, si cal finalitzar-les amb la vacuna VPH9. 

 
 
 
 
Programa de vacunacions 
Barcelona, 7 de novembre de 2017 
 
 


