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Presentació 
Aquest document té l’objectiu de facilitar el treball als 
professionals sanitaris vinculats a la vacunació antigripal. 
Recull les respostes a les preguntes més freqüents que els 
equips sanitaris han fet al Servei de Gestió Integral de 
Vacunes (SeGIV) de Barcelona durant la campanya 2018-19 
de vacunació antigripal. 
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Al·lèrgies i 
intoleràncies 
Si una persona té al·lèrgia a l’ou 
es pot vacunar? 
Actualment les dues vacunes que s'utilitzen 
(Chiromas® i Chiroflu®) contenen proteïnes d’ou 
embrionat.  • Cal una valoració mèdica del risc i beneficis

d’administrar la vacuna.• L’experiència d’ús de vacuna antigripal en persones
amb al·lèrgia a l’ou indica que la probabilitat d’una
reacció greu és molt improbable, tot i que s’han
comunicat ocasionalment casos d’anafilaxi.• Per aquest motiu, la vacunació en aquest casos s’ha
de fer sempre en un entorn que garanteixi la
seguretat davant una reacció anafilàctica, amb
professionals amb capacitació per a fer el tractament
i la reanimació cardiopulmonar.
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Per a les persones amb historial d’al·lèrgia a l’ou, 
basant-se en la simptomatologia prèvia patida després 
d’exposar-s’hi: 

1. Sí que es poden vacunar en els següents casos:• Les persones amb historial d’al·lèrgia a l’ou que
només han patit urticària després d’exposar-se a
l’ou sí que poden vacunar-se amb la vacuna contra
la grip inactivada.• Les persones que han patit simptomatologia
diferent d’urticària – a excepció del xoc anafilàctic −
també es poden vacunar de l’antigripal inactivada.

2. No es poden vacunar en els següents casos:• Les persones que han patit una reacció al•lèrgica
greu −per exemple, xoc anafilàctic− anterior a la
vacuna antigripal, independentment del
component sospitós de ser responsable de la
reacció. Per aquestes persones s’aconsella la
vacuna en cultiu cel·lular.

Les persones intolerants a l’ou es 
poden vacunar? 
Sí que es poden vacunar ja que la intolerància a l'ou en si 
no és una contraindicació per a vacunar-se de la grip. 
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Les persones al·lèrgiques a la 
penicil·lina es poden vacunar de 
Chiromas® i Chiroflu®? 
Sí que es poden vacunar les persones al·lèrgiques a la 
penicil·lina amb Chiromas® i Chiroflu® perquè no en 
contenen. Encara que hi hagi alguna vacuna que en 
contingui, si la persona mai ha tingut una reacció 
anafilàctica greu, no n’estaria contraindicada la vacunació 
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Les persones al·lèrgiques als 
aminoglicòsids es poden vacunar 
de Chiroflu® i Chiromas®? 
Les vacunes Chiroflu® i Chiromas® sí que contenen 
kanamicina i neomicina.  

Les vacunes Chiroflu® i Chiromas® no contenen 
estreptomicina ni gentamicina. 

Es contraindicada la vacunació en les persones que hagin 
presentat una reacció anafilàctica greu en 
l’administració prèvia d’aquests antibiòtics. La 
hipersensibilitat cutània a pomades que continguin aquests 
antibiòtics no en contraindica la seva vacunació. 
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Les persones al·lèrgiques al 
tiomersal es poden vacunar de 
Chiroflu® i Chiromas®? 

Sí que es poden vacunar de Chiroflu®  i Chiromas® ja que 
no contenent tiomersal. Aquest component és un 
conservant que només es fa servir en vials de multidosi. 

Per conèixer què contenen les vacunes Chiromas® 
Chiroflu® s’ha de consultar la seva fitxa tècnica. 
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/63566/FichaTe
cnica_63566.html 
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Embaràs i 
Lactància 
Es poden vacunar les dones que 
estan alletant? 
Sí que es poden vacunar, ja que no hi ha cap problema en 
alletar i rebre o haver rebut la vacuna antigripal.  

L’única vacuna contraindicada de manera general a les 
dones que alleten és la de la febre groga, ja que s’ha 
comprovat que el virus que conté es transmet a través de 
la llet.  
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Es pot administrar a una dona 
embarassada conjuntament la 
gammaglobulina anti-D, la 
antigripal i la dTpa?  
Sí que es poden administrar de forma simultània en 
diferents llocs anatòmics, vacunes inactivades i 
immunoglobulines.  

A partir de quin període 
d’embaràs es pot vacunar de 
l’antigripal?  
Durant qualsevol moment de l’embaràs es recomana 
administrar la vacuna antigripal.  
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Anticoagulants 
Una persona que pren 
anticoagulants pot vacunar-se de 
la grip? 
Sí que es poden vacunar els pacients que estan sota 
tractament amb anticoagulants però es recomana per via 
subcutània per evitar el risc d’hematomes musculars.  

La via intramuscular és segura, en els pacients amb 
tractament anticoagulant oral ben controlats, si es 
realitza pressió en el punt de la inoculació. 
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Infants 
Es pot vacunar a un nounat de la 
vacuna antigripal? 
No s’ha d’administrar la vacuna als infants menors de 6 
mesos d’edat.  

Fins a quina edat s’ha de vacunar 
als infants amb dues dosis? 
S’han de vacunar amb dues dosis i amb un interval de 4 
setmanes els menors de 9 anys que es vacunen per 
primera vegada.  En les temporades successives 
s'administrarà una sola dosi. 

S’ha de vacunar als infants amb 
0,25ml? 
Per tal d’evitar riscs d’administrar una dosi inferior durant 
la manipulació de la vacuna la dosi de 0,5ml és correcta i 
no és necessari vacunar als infants amb 0,25ml.  
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Quina és la via d’administració 
pels menors de 12 anys?  
Es recomana exclusivament la via intramuscular en els 
joves menors de 12 anys, ja que la vacuna administrada 
per via subcutània és més reactiva que per via 
intramuscular. 
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Immunodepressió 
Una persona immunodeprimida 
es pot vacunar? 
Sí, es recomana la vacunació antigripal anual a totes les 
persones immunodeprimides tal i com ho indica a la guia 
tècnica per la campanya de vacunació antigripal estacional 
(http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspca
t/promocio_salut/vacunacions/06vacunacio-
antigripal/informacio-de-temporada/ASPCAT-GUIA-
CAMPANYA-GRIP.pdf) 

La vacunació també es recomana als contactes domiciliaris 
i cobra especial importància si la persona 
immunodeprimida és menor de 6 mesos pel fet que no pot 
ser vacunada. 
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Viatgers 
Una persona que ha estat 
vacunada aquest any a 
l’hemisferi sud, s’ha de tornar a 
vacunar aquí? 
Sí que cal vacunar, ja que la composició de la vacuna 
antigripal de l’hemisferi sud pot diferir de la de l’hemisferi 
nord.  

Recorda que  si és necessari es pot seguir administrant 
vacunes antigripals fins a la seva caducitat que 
normalment és entre el mes de juny i juliol. 
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Més informació 
• Guia Tècnica per a la campanya de vacunació

antigripal estacional 2019-20:
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/
aspcat/promocio_salut/vacunacions/06vacunacio-
antigripal/informacio-de-temporada/ASPCAT-GUIA-
CAMPANYA-GRIP.pdf• Manual de Vacunacions de Catalunya:
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/
aspcat/promocio_salut/vacunacions/00manual_de_v
acunacions/Manual-de-vacunacions.pdf• Catàleg de vacunes de l’Agència de Salut Pública de
Barcelona:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/g/grip/• Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT),
vacunació antigripal:
http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_s
alut/vacunacions/Vacunacio-antigripal/• Generalitat de Catalunya, Canal Salut:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/g/grip/
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