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Virus RNA 

Target principal per 
les vacunes: Proteina
S 
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19-medicines-under-evaluation
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https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-
threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-
vaccines-under-evaluation#covid-19-vaccines-under-rolling-review-section

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-under-evaluation#covid-19-vaccines-under-rolling-review-section


Vacunes autoritzades a l’UE 

Pfizer Moderna AstraZeneca Janssen
2 dosis

21 dies

vials de 6 dosis

Ultracongelada. 
Refrigerada  sense 

reconstituir 
(2-8º) màxim 5 dies

2 dosis

28 dies

vials de 10 dosis

Congelada 
Refrigerada (2-8º) màxim 30 

dies. No transport 
descongelada .

2 dosis

12 setmanes

vials de 10 dosis

Refrigerada (2-8º): màxim 6 
mesos

1 dosi

-

Vials de 5 dosi -

Refrigerada (2-8º): màxim 3 
mesos

DOSIS

TEMPS ENTRE DOSIS

VIALS

CONSERVACIÓ



Eficàcia de la vacuna 

Hodgson, 2020



Efectivitat: Escòcia  

1 dosi a 5,4 milions de persones 
Efectivitat en la prevenció d’hospitalització:
85% (IC95% 76-91) al cap dels 28-34 dies després de la vacunació amb 
Pfizer/BioNTech. 
94% (IC95% 73-99) per a la vacuna d’AstraZeneca
Dades similars en població de 80 i més anys (81%; IC95% 65-90, al cap dels 
28-34 dies després de la vacunació 



Noves variants 

Fins ara les dades de laboratori i dels programes de vacunació 
assenyalen que les actuals vacunes indueixen respostes d’anticossos 
que mantenen la seva capacitat neutralitzadora contra les noves 
variants (especialment contra la britànica). 
Cal fer seqüenciació genòmica dels aïllaments perquè, arribat el cas, 
es modifiqui la composició antigènica de les actuals vacunes.



• No contenen virus, no poden produir malaltia
• S’han seguit totes les fases d’experimentació clínica, abans de l’aprovació 

per Agències reguladores internacionals
• Més de 1000 milions de vacunes administrades a nivell internacional
• Eficàcia  molt alta, efectivitat real provada ( Israel, Escòcia, Catalunya)
• Efecte a partir de 2-3 setmanes després de la primera dosi, màxim 2 

setmanes desprès de la segona dosi  
• Reaccions adverses en un 10-15%,  2-3 primers dies sobre tot, com una 

virasi (declaració reaccions inesperades per eCAP, www.targetagroga.cat), 
més amb la segona dosi, més en persones joves i més en persones que han 
patit la malaltia. 

• Única contraindicació: anafilaxi  a la vacuna o algun dels seus components
• Si es tenen dubtes, consultar amb el seu professional sanitari

Idees clau vacunes

http://www.targetagroga.cat/


https://www.vacunacovid.gob.es/
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Com s’han establert els criteris de priorització? 
 Grup de treball de la Ponència de Vacunacions i Registre del la Comissió de Salut Pública en el qual 

s’hi participa activament des de Catalunya.

 Basat en  un marc ètic on prevalen, per aquest ordre, els principis d’ igualtat i dignitat de drets,  
necessitat, equitat,  protecció a la discapacitat i a la persona menor d’edat, benefici social i  
reciprocitat.  A més, també s'han tingut en compte els següents principis d'ordre més procedimental: 
participació, transparència i rendició de comptes.

 A més s’han tingut en compte  les normes legals d'aplicació i  les recomanacions internacionals.

 Per establir la priorització dels grups a vacunar en cadascuna de les etapes s'ha realitzat una 
avaluació en funció dels següents criteris: 
 risc de morbiditat greu i mortalitat,  
 risc d'exposició, 
 d'impacte socioeconòmic, 
 risc de transmissió, 

 a més de criteris de 
 factibilitat i 
 acceptació.





https://www.nature.com/articles/s41586-020-
2521-4/figures/3

Williamson, E.J., Walker, A.J., Bhaskaran, K. et al.
Factors associated with COVID-19-related death 
using OpenSAFELY. Nature 584, 430–436 (2020). 
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2521-4





L’edat mitjana d’ingrés en UCI a la 3ª onada es situa al voltant del 62,6 anys 





https://www.vacunacovid.gob.es/
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La vacuna d’Oxford-AZ

L’EMA l’aprova a partir de 18 anys
Espanya decideix usar-la només entre 18 i 55 anys (per 

manca de dades en Assaigs clínics  per sobre d’aquestes 
edats)   Col·lectius en funcions essencials critiques
Apareixen efectes adversos (greus però molt infreqüents)  

en persones joves
Es limita l’ús a persones de 60 i més anys  60-69 anys



• Contribuir a baixar la morbiditat i mortalitat de la població més 
vulnerable. 

• Contribuir a disminuir la carrega del sistema assistencial 
• Assolir una immunitat de grup a partir de cobertures vacunals del 

70% o més 
• Aconseguir cobertures vacunals en residencies de persones grans 

del 80% o més 
• Aconseguir cobertures vacunals en professionals de la salut del 

80% o més
• Aconseguir cobertures vacunals en persones amb condicions de 

risc del 80% o més 

Objectius de la vacunació:

L’estratègia catalana de vacunació contra la Covid-19 es desplega en 3 etapes que es 
solapen segons disponibilitat de dosi i de tipus de vacunes  



Ritmes de Vacunació
Etapes del Pla de Vacunació

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

FASE 1
Vacunació Focalitzada en col·lectius
específics

FASE 2 
Vacunació focalitzada predominant als Centres i dispositius de l’APiC i també 
per determinats col·lectius, a Centres Hospitaris

FASE 3 
Vacunació en l’AP de forma oportunista i, en centres logísticamente 
preparats per vacunació massiva

FASE 4

Persones de residències 
i personal
Personal Sanitari
Personal Essencial

Grans Depenents
Atenció Domiciliària
Majors de 80, 70
Hospitalitzats
Altres col·lectius de risc alt i molt alt

Població general
Població General

Població de 
rescat i 2ª dosis 
pendents

Centres residències
Centres hospitalaris
47 punts EAP

456 k 
1ª

Centres d’Atenció Primària
Hospitals
Annexos gestionats per EAP

1,75 M

Centres vacunació modulables
Vacunació oportunista en l’AP/H

3,2M

3’5 M

6,4 M

647 
k190 k 

2ª



Etapes del pla de vacunació
 Etapa 3: Vacunació a població general a empreses

RITME D’ENTREGA

SUPERIOR A 200.000
DOSIS/SETMANA

RITME DE VACUNACIÓ A 
MÀXIMS

40.000 DOSIS / DIA

CENTRES DE VACUNACIÓ 
MODULABLES SEGONS 

DISPONIBILITAT

FINS A 

200.000 
FORMAT FASE 2

SUPERIOR A 

200.000
FORMAT FASE 3

PRIORITZACIÓ GRANS CIUTATS AMB ALT 
VOLUM DE POBLACIÓ

VACUNACIÓ FOCALITZADA A 
GRANS EMPRESES

Vacunació realitzada per 
PREVENCIÓ RISCOS LABORALS si :

- Més de 2.000 treballadors a Catalunya
- Concentració en 1-3 centres de treball
- Formació específica pel personal de PRL
- Registre per REVAP per un administrador de la 

xarxa
- Connexió amb  centres vacunals de la zona

Aquesta estratègia permet implicar altres sectors del territori però cal assegurar  al màxim seguretat, registre, 
traçabilitat, eficiència i logística.





Cobertura de vacunació canvis darrera setmana
Grup d'edat Cobertura 1a dosi Cobertura 2a dosi

Persones de 80 anys o més 87,3% 90,2% 36,5% 61,2%

Persones de 70 a 79 anys 29,9% 51% 2,2% 4,2%

Persones de 66 a 69 anys 27,6% 45,7% 0,7% 3,5%

Persones de 60 a 65 anys 52% 57,5% 0,7% 4,5%



Cobertura de vacunació



Situació del pla de vacunació

A data 26 d’abril s’han vacunat:

1.740.611 persones - 1a dosi 22,4 % de 
la població (26,3% de la població ≥ 16 anys) 

635.951 persones – 2a dosi 8,2% de la 
població (9,6% de la població ≥ 16 anys)

Paula completa: 8,5 % de la població (10% 
de la població ≥ 16 anys) 

2.376.562 vacunes administrades
(96,97% del total de 2.450.730
vacunes rebudes fins divendres)



Situació del pla de vacunació

Aquesta setmana:
280.800 Pfizer-BioN
30.200 Moderna
16.900 Oxford-AZ 

(26.04.21)
-------
Total 327.900

20.700 Janssen
(29/04/21) 



Situació del pla de vacunació
Darrera setmana
• Total: 273.837
• Dosi 1: 142.733
• Dosi 2: 131.104 

Total des de l'inici

• Total: 2.351.006
• Dosi 1: 1.717.594
• Dosi 2: 633.412



Incidència de casos per grups d'edat 



Incidència de casos per grups d'edat 



Actualment tenim gairebé 2,2 milions de catalans protegits (27,94%)

Malalts 
sense vacuna

466.871

Vacunats 
1.716.481

Persones amb immunitat



Des de l'inici de l'any hi ha hagut  173,542 
casos, dels quals 5880  han aparegut  en 
persones vacunades, un 54% en els primers 12 
dies, un 82% (4087) els primers 21 dies 
després de la vacuna i 332 (5,6%) després de 
35 dies (aproximadament 14 dies després de 
segona dosi)

54%

82%

95%



Cabezas, Carmen and Coma, Ermengol and Mora-Fernandez, Nuria and Li, Xintong and
Martinez-Marcos, Montse and Fina-Aviles, Francesc and Fabregas, Mireia and
Hermosilla, Eduardo and Jover, Angel and Contel, Juan Carlos and Lejardi, Yolanda and
Enfedaque, Belen and Argimon, Josep Maria and Medina-Peralta, Manuel and Prieto-
Alhambra, Daniel, Effects of BNT162b2 mRNA Vaccination on COVID-19 Disease, 
Hospitalisation and Mortality in Nursing Homes and Healthcare Workers: A 
Prospective Cohort Study Including 28,594 Nursing Home Residents, 26,238 Nursing
Home Staff, and 61,951 Healthcare Workers in Catalonia. Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=3815682 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3815682

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cf
m?abstract_id=3815682

Reducció d'entre el 85 i 
el 96% en casos 
simptomàtics i 
asimptomàtics

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3815682


Reducció de la 
mortalitat de fins 
al 97%







Infecció prèvia: algoritme vacunació*

2 dosis (interval segons 
producte):

Pfizer (21-28 dies)
Moderna (28 dies)

AstraZeneca (12 
setmanes)

Persones ≤ 65 anys

1 única dosis 
(preferiblement als 6 

mesos del diagnòstic de 
Covid-19)

Sense antecedents 
de Covid-19

Amb antecedents 
de Covid-19

* Modificat el 30 de març 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/co
vid19/docs/COVID-19_Actualizacion5_EstrategiaVacunacion.pdf



Infecció prèvia: algoritme vacunació

Persones > 65 anys

2 dosis (interval segons producte) 
independentment antecedents Covid-19:

Pfizer (21-28 dies)
Moderna (28 dies)

AstraZeneca (12 setmanes)*

En cas de Covid-19 després de la primera dosis, la segona 
s’administrarà després de la recuperació complerta o 

finalització del període aïllament

* Modificat el 30 de març 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/co
vid19/docs/COVID-19_Actualizacion5_EstrategiaVacunacion.pdf



Recomanacions generals: algoritme vacunació

Persones amb antecedents de Covid-
19 després de la 1ª dosis

≤ 65 anys > 65 anys

2ª dosis al finalitzar 
aïllament o 

simptomatologia sempre 
garantint l’interval 

mínim segons producte

1 dosis als 6 
mesos del 

diagnòstic de 
Covid-19

* Modificat el 30 de març 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/co
vid19/docs/COVID-19_Actualizacion5_EstrategiaVacunacion.pdf







Dades de seguretat Vaxsetria VITT (Vaccine Induced
Thrombotic Thrombocytopenia) 
MHRA de l’UK (Yellow Card) 14.04.21

Primeres dosis Vaxsetria. 21.2 milions  incidència de VITT de 
7.9/milio de dosis 
(168 casos en 93 dones i 75 homes d’edats entre 18 y 93 
anys). Letalitat  del 19%

Segones  dosis. 2.3 milions  dosis  i 1 cas de VITT.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/979651/Coronavirus_va
ccine_-_summary_of_Yellow_Card_reporting_14.04.21.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/979651/Coronavirus_vaccine_-_summary_of_Yellow_Card_reporting_14.04.21.pdf


Si es detecta algun esdeveniment advers rellevant 
què cal fer?
 Cal actuar de la mateixa manera que sempre quan es detecta un esdeveniment advers 

després d’ administrar qualsevol altre vacuna o medicament 
 Un esdeveniment advers després de la vacunació és qualsevol fet mèdic desfavorable que 

segueix la vacunació i que no necessàriament té una relació causal amb l’ús de la vacuna. 
 Donat el gran nombre de vacunes que es faran servir es detectaran esdeveniments 

adversos associats temporalment amb la vacunació, etiològicament relacionats o no 
relacionats amb la vacuna. 

 Les agències de medicaments de tot el món han reforçat els sistemes de farmacovigilància
per controlar les reaccions adverses que es puguin produir i per compartir i analitzar la 
informació i prendre les mesures necessàries per mantenir una relació favorable entre els 
seus beneficis i els seus riscos potencials. 

 La farmacovigilància a Catalunya es coordina, juntament amb altres comunitats autònomes 
amb l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), que ha 
desenvolupat un pla de vigilància de la seguretat de les vacunes per a COVID-19, que 
també es coordina amb l’Agencia Europea del Medicament (EMA).

 www.targetagroga.cat

http://www.targetagroga.cat/


Contraindicacions
La vacuna només està contraindicada en persones que 

hagin presentat una reacció d’hipersensibilitat greu (de 
tipus anafilàctic) o una reacció al·lèrgica immediata de 
qualsevol gravetat a una dosi prèvia de vacuna contra la 
COVID-19 o a algun dels components de la vacuna. 
En aquests casos, no s'administrarà una segona dosi de la 

mateixa vacuna o d’altre que comparteixi el mateix component.  
 Trombosis amb Trombocitopènia associada a l’ús d’heparina 
No altres contraindicacions



Important 
No aprovades en menors de 16 anys (Pfizer) o 18 anys 

(Moderna, Oxford-AstraZeneca, Janssen)

La vacunació ha de posposar-se en el supòsit de les persones que pateixen alguna 
malaltia aguda greu, però una malaltia lleu sense febre o sense afectació 
sistèmica no és una raó vàlida per posposar la vacunació. En tot cas, és important 
evitar una possible confusió que faci que s’atribueixin erròniament els símptomes 
d’una malaltia aguda a possibles reaccions a la vacuna. 

No es disposa de dades consistents de seguretat i immunogenicitat en menors de 
16 anys d’edat. Els infants i els joves presenten un risc molt baix de malaltia greu o 
complicacions per la COVID-19 comparat amb els adults i la gent gran, per la qual 
cosa no es recomana de manera general la vacunació de menors de 18 anys. 



• En persones amb alteracions de la coagulació, excepte un criteri mèdic específic, les
injeccions intramusculars de petit volum, com aquesta, poden aplicar-se amb
seguretat raonable. S’ha d’utilitzar una agulla fina (23G o 25G) i, després de la
vacunació, mantenir una pressió en el lloc d'injecció (sense fregar) durant 2 minuts.
En tot cas, s'ha d'informar la persona vacunada de la possibilitat d'aparició d'un
hematoma al lloc d'injecció.

• Les persones amb tractament crònic amb anticoagulants, que mantinguin controlat i
estable la seva INR, poden rebre la vacunació intramuscular sense problema. En cas
de dubte s'ha de consultar amb el personal clínic responsable del seu tractament.

• Després de rebre la vacunació s'ha d'observar a la persona vacunada, per detectar
reaccions immediates, durant el temps en què rep informació post-immunització i es
registra la vacunació realitzada i fins a un total de 15 minuts.

Recomanacions generals: persones amb 
alteracions coagulació



Embaràs 
 Valoració risc-benefici
 No hi ha evidència clara sobre la necessitat de retardar l’embaràs després de la vacunació. 

Si es planteja un embaràs, com a mesura de precaució per la possible aparició 
d’esdeveniments adversos, es pot posposar fins a dues setmanes després de 
l’administració de la segona dosi.

 Cada vegada hi ha més seguretat : dades de 90.000 dones embarassades en USA

Lactància 
• Es pot continuar alletant. Es transmeten ACs al nadó  



Informació per a la ciutadania 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-
19

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19


Informació per a professionals  

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19


• Les vacunes que van arribant es van administrant a la població prioritària el més ràpidament 
possible.

• Més d’un 22,4 % de la població ja ha rebut almenys una dosi de vacuna. 
• Molt bones cobertures entre residències i professionals sanitaris, que s’han acompanyat de 

molt bons resultats en salut. Gran tasca dels EMV i dels serveis de preventiva, prevenció de 
riscos i serveis sanitaris per assolir-lo. 

• El focus principal en aquestes properes setmanes són les persones les persones grans, 
principalment des de l’atenció primària (APS).  Després es continuarà per criteri d’ edat 

• Tot el sistema sanitari participa en la campanya de vacunació: hospitals amb persones 
transplantades, Salut laboral amb professionals sanitaris i de serveis essencials. 

• Totes les unitats del Departament i CatSalut estan implicades. Els SEGIVs juguen un paper 
clau en la distribució.

Idees finals 



https://www.nytimes.com/es/2020/12/08/espanol/ciencia-
y-tecnologia/estrategia-queso-suizo-covid.html

https://www.nytimes.com/es/2020/12/08/espanol/ciencia-y-tecnologia/estrategia-queso-suizo-covid.html


https://www.comb.cat/cat/actualitat/noticies/noticies_fitxa.as
px?Id=jrDE44JAEpCtQvKMWmBwoQ%3D%3D&utm_source=tw
itter&utm_medium=social&utm_campaign=qbp36

https://www.comb.cat/cat/actualitat/noticies/noticies_fitxa.aspx?Id=jrDE44JAEpCtQvKMWmBwoQ%3D%3D&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=qbp36


Moltes gràcies a 
tot*s les que 
feu possible la 
campanya de 
vacunació cada 
dia!!!!
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