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FAMÍLIES RETICENTS A LES VACUNES



Els moviments antivacunes, contra
qualsevol tipus d’immunització, són
molt antics i es remunten a la
primera vacuna coneguda, la
antivariòlica d'Edward Jenner (1796),
que inicialment va tenir grans
dificultats per ser acceptada en el
seu propi país, Anglaterra.

FAMÍLIES RETICENTS A LES VACUNES



El problema de les epidèmies de verola era de tal magnitud i
extensió, causava tanta mortalitat, que un cop comprovada
l'efectivitat de la vacuna de Jenner, les autoritats del Regne Unit
van decretar successives Actes de Vacunació, en 1840, 1853 i
1867, per les que feien obligatòria la vacunació de tots els nens i
castigaven fins i tot amb la presó als pares que no vacunessin.

FAMÍLIES RETICENTS A LES VACUNES

Compulsory Smallpox
Vaccination 1853



La resistència contra aquestes lleis
d'obligatorietat de la vacunació va
començar aviat. El 1853 es va
fundar a Londres la Lliga
antivacunació, i en 1867 l'Anti-
compulsory vaccination League.
Les dues al·legaven que la
vacunació obligatòria "envaïa la
seva llibertat".

FAMÍLIES RETICENTS A LES VACUNES



• La primera vacuna contra la tos ferina, la cel·lular, data de finals
de la dècada de 1950. Estava associada amb la diftèria i el
tétans, la vacuna DTP, i presentava de vegades efectes
secundaris, encara que en molt pocs casos greus.

• La tàctica dels moviments antivacunes es va basar sobretot en
magnificar aquests efectes.

• En 1986 es va comercialitzar la nova vacuna, la DTP acel.lular,
sense pràcticament efectes secundaris i amb una efectivitat
molt superior.

FAMÍLIES RETICENTS A LES VACUNES



FAMÍLIES RETICENTS A LES VACUNES



L’ERA D’INTERNET



FAMÍLIES RETICENTS A LES VACUNES

• El veritable auge del moviment antivacunes va arribar amb la
generalització d’internet, fa poques dècades.

• La possibilitat de:

- publicar impunement una notícia falsa,

- un fet distorsionat o

- mentir obertament,

- i que a més es pugui difondre de manera gairebé
immediata a milions de persones, ha estat la clau per a l'extensió
dels moviments antivacunes.



FAMÍLIES RETICENTS A LES VACUNES

CONSIDERACIONS INICIALS

• La primera regla de l’empatia es el respecte.

- Si ens enfadem, marxaran de la consulta sense vacunar els seus fills.

- No es tracta de convèncer ni discutir. Es tracta de vacunar.

- L’objectiu del pediatre és la salut del nen.

• Els professionals disposem d’informació suficient per rebrate els seus
arguments.

- Cal dedicar temps a aquestes famílies.

• Nen no vacunat: oportunitat de vacunar.

- Millor una vacuna que cap.

- En alguns casos podem oferir una “vacunació a la carta”.
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PRESÈNCIA DE MERCURI

• CAP VACUNA COMERCIALITZADA A L’ESTAT ESPANYOL CONTÉ MERCURI,
NI TAMPOC DERIVATS MERCURIALS des de l’any 2002.

- Es poden consultar les fitches tècniques (són de lliure accés).

- Un component adjuvant d’algunes vacunes, el tiomersal, que conté
mercuri, es va relacionar amb un efecte advers neurotòxic,
principalment quan s’administrava en nens prematurs. Encara que
no es va trovar cap evidència científica, per precaució es va
retirar de les vacunes.

- Sí s’utilitza el mercuri per fabricar vacunes destinades a altres
països (més econòmiques). Això sí, en quantitats ínfimes.



VACUNA TRIPLE VÍRICA I AUTISME

- És un dels episodis més lamentables de la “llegenda negra” de les

vacunes.

- L’any 1998 la revista “The Lancet” va publicar un article del Dr.

Wakefield, que relacionava la vacuna TV amb l’aparició posterior

d’enterocolitis, de MII i d’autisme.

- Gran repercussió mediàtica i va servir d’auge dels moviments

antivacunes.

- Poques vegades una mentida científica ha fet tant de mal.



VACUNA TRIPLE VÍRICA I AUTISME

• L’any 2010 el Consell Mèdic General: “Actuació deshonesta i irresponsable”.

- Expulsió del Col.legi de Metges.

- Retirada de la llicència per exercir la medicina.



VACUNA TRIPLE VÍRICA I AUTISME

- La Revista British Medical Journal demostra la
manipulació de les dades i falsetat de l’estudi.

- “Muntatge” per motius econòmics de l’autor.

- Però el dany ja estava fet.

- Va contribuir a crear un
clima de desconfiança en
contra les vacunes.

- Fins i tot a la reaparició
d’altres malalties que ja
estaven controlades.





LES VACUNES CONTENEN ALUMINI

• ALGUNES VACUNES SÍ CONTENEN ALUMINI

- És necessari com a coadjuvant, per tal que la vacuna sigui útil i
efectiva.

- Les vacunes contenen sals d’alumini però en quantitats molt
inferiors als aliments que mengem diàriament.

- La quantitat present en les vacunes i en els aliments NO ÉS TÒXICA.



LES VACUNES CONTENEN ALUMINI

• ALGUNES VACUNES SÍ CONTENEN ALUMINI

- Si s’administren totes les vacunes recomanades en el calendari,
al 6 mesos d’edat el bebé hi haurà rebut, amb les vacunes, al
voltant de 4 mg d’alumini.

- En el mateix temps hi haurà pres 10 mg d’alumini amb la llet
materna i 40 mg si s’alimenta de llet artificial.



LES VACUNES ALTEREN LA IMMUNITAT NATURAL

- La immunitat produïda per la infecció natural és més gran que
la passiva (vacuna), i més duradera.

- Això passa sempre que es superi la malaltia i no deixi seqüeles.

• LA MAJOR PROTECCIÓ DESPRÉS DE LA INFECCIÓ NO JUSTIFICA
ASSUMIR ELS RISCOS DERIVATS DE PATIR UNA MALALTIA
INFECCIOSA GREU.



LES VACUNES CONTENEN ESTABILITZANTS, 
ANTIBIÒTICS I COADJUVANTS

• SÍ, ÉS CERT, ÉS UNA QÜESTIÓ TÈCNICA:

- És necessari per tal que el producte arribi a administrar-se a
la persona a vacunar en les millors condicions.

- Les petites quantitats d'antibiòtics que s'afegeixen a les
vacunes, com la neomicina, asseguren que s'impedeixi
qualsevol tipus de contaminació en el líquid vacunal.

- Actualment, les vacunes contenen uns coadjuvants
segurs.



LES VACUNES NO APORTEN CAP BENEFICI

https://www.behance.net/gallery/2878481/Vaccine-Infographic



POR ALS EFECTES SECUNDARIS

• És important ressaltar el gran benefici obtingut respecte al petit risc.

• Poden existir efectes secundaris a la vacunació, però la majoria d'ells
són lleus, només reaccions locals que causen molèsties.

• Hi poden haver reaccions greus, però són rares, molt rares (1 cas/1
milió de dosis administrades).

• Tota activitat humana té riscos: muntar amb avió, viatjar en cotxe ... el
risc zero no existeix.

• La vacunació és una manera efectiva i segura de prevenir moltes
malalties i està reconeguda com un dels grans èxits de la medicina
preventiva.



LES CONDICIONS HIGIENIC0-SANITÀRIES SÓN SUFICIENTS

• Tant la vida sana com sobretot seguir les normes d'higiene són molt
favorables per a la salut.

• Tot i que la poden disminuir, no impedeixen la transmissió de la
majoria de les infeccions.(p.ex. vía aérea).

• Només la vacunació produeix un efecte protector immediat per a
moltes malalties.
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FAMÍLIES RETICENTS A LES VACUNES

CLAUS

• Predisposició per escoltar i dialogar.

• Respecte i empatia. Evitar la confrontació. 

• Paciencia.

• Confiança en el professional. 

• Oferir información verídica, científica i contrastada (facilitar fonts
d’informació fiables).

• L’educació en vacunes pertany a l’Atenció Primària. 

• És molt important que nosaltres, com a professionals de la salut
transmetem a la població la confiança en les vacunes.





• Només un dels següents arguments presentats pels grups anti-
vacunes és correcte:

1. Les vacunes debiliten el sistema immune.

2. Les vacunes poden causar malalties autoimmunes.

3. Les vacunes poden causar al·lèrgia o asma.

4. Les vacunes produeixen freqüentment efectes adversos locals i 
generals, d'intensitat variable.



• Només un dels següents arguments presentats pels grups anti-
vacunes és correcte:

1. Les vacunes debiliten el sistema immune.

2. Les vacunes poden causar malalties autoimmunes.

3. Les vacunes poden causar al·lèrgia o asma.

4. Les vacunes produeixen freqüentment efectes adversos locals i 
generals, d'intensitat variable.

Totes les vacunes poden produir efectes adversos locals 5-15% dels nens

(dolor, tumefacció) o generals (febre, malestar, inapetència, irritabilitat). No

obstant això, els efectes adversos vacunals solen ser lleus, transitoris i en

general clarament preferibles a les conseqüències de la malaltia natural.









L’extensió d’informacions esbiaixades o clarament falses sobre els

efectes secundaris de les vacunes té com a conseqüència una

disminució de la cobertura vacunal i la reaparició de malalties gairebé

desaparegudes, i evitables gràcies a les vacunes, amb el resultat d’una

important morbiditat i mortalitat.

SI US PLAU, INFORMACIÓ RIGUROSA



BROT DE XARAMPIÓ A EUROPA



BROT DE XARAMPIÓ A EUROPA











• A un pare no vacunat li diagnostiquen de xarampió. Cal fer
alguna cosa amb el seu fill de 9 mesos d’edat, actualment sense
símptomes?

1. No pot rebre la vacuna XRP perquè es menor d’un any.

2. Té més de 6 mesos de vida, ha de rebre una dosis de la vacuna 
XRP. Posteriorment ha de rebre dos dosis més de XRP, seguint el 
calendari vacunal establert.

3. No cal fer res, de moment no manifesta cap símptoma.

4. Té més de 6 mesos de vida, ha de rebre una dosis de la vacuna 
XRP. Posteriorment ha de rebre una dosis més de XRP.



• A un pare no vacunat li diagnostiquen de xarampió. Cal fer
alguna cosa amb el seu fill de 9 mesos d’edat, actualment sense
símptomes?

1. No pot rebre la vacuna XRP perquè es menor d’un any.

2. Té més de 6 mesos de vida, ha de rebre una dosis de la vacuna 
XRP. Posteriorment ha de rebre dos dosis més de XRP, seguint el 
calendari vacunal establert.

3. No cal fer res, de moment no manifesta cap símptoma.

4. Té més de 6 mesos de vida, ha de rebre una dosis de la vacuna 
XRP. Posteriorment ha de rebre una dosis més de XRP.



• Lactant de 9 mesos d’edat que al tornar d’unes vacances a França,
presenta quadre de febre i exantema amb serologies IgM i IgG positives
al virus del xarampió. Caldria vacunar-lo de TV als 12 mesos i als 3-4
anys?

1. No cal vacunar-lo de la TV perquè ja ha passat la malaltia.

2. Li caldria una dosis de TV al 12 mesos.

3. Sí, perquè li queda pendent la immunització front a la rubèola i 
la parotiditis i només disposem de la vacuna TV.

4. Li caldria una dosis de TV als 3-4 anys.
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La  diftèria persisteix en alguns països americans.



• Quina ha de ser la disposició de les vacunes dins la nevera
per a la seva correcta conservació?
Indica la resposta falsa.

1. Es recomana un rang de conservació entre  +2ºC i +8ºC.

2. Mai es poden congelar.

3. Es poden col·locar a la porta del frigorífic.

4. El més recomanable és col·locar-les en els prestatges de la 
nevera des del mitjà al superior.
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Es recomana la dosi de 0,5 ml a partir

dels 6 mesos d'edat, atès que la

reactogenicitat és similar i es pretén

augmentar la immunogenicitat en un

període en què la vacuna és menys
efectiva.



• Quins dels següents casos no forma part del Grup de Risc
per recomanar la vacunació antigripal?

1. Malaltia celíaca.

2. Fístula del LCR.

3. Tractament amb Eculizumab.

4. El tots els anteriors són grups de risc.



• Quins dels següents casos no forma part del Grup de Risc
per recomanar la vacunació antigripal?

1. Malaltia celíaca.

2. Fístula del LCR.

3. Tractament amb Eculizumab.

4. El Tots els anteriors són grups de risc.







Les vacunes antigripals inactivades poden coadministrar-se, en
llocs anatòmics diferents, amb la resta de vacunes inactivades o
atenuades del calendari vacunal, i en cas d’ésser necessari, amb la
immunoteràpia antial·lèrgica.

1. Verdader.

2. Fals.



Les vacunes antigripals inactivades poden coadministrarse, en llocs
anatòmics diferents, amb la resta de vacunes inactivades o
atenuades del calendari vacunal, i en cas de necessari, amb la
immunoteràpia antial·lèrgica.

1. Verdader.

2. Fals.





• Adolescent, home, de 15 anys. Sense antecedents patològics
destacables.

• Consulta al metge de capçelera per quadre de 2 dies d’evolució
de: diarrea, vòmits i còlic intestinal.

• Absència de febre, decaigut. No presenta exantema cutani. No
signes de deshidratació.

• Després de la valoració física, es deriva al seu domicili amb el
diagnòstic de GEA, amb pauta d'analgèsia i SRO.

CAS CLÍNIC I

• A les 24 hores, el pacient acut al Servei d’Urgències (SU) per
empitjorament clínic, fotofobia i estat confusional.



• Quines exploracions complementàries demanaríeu?

CAS CLÍNIC

1. Hemograma + Bioquímica + estudi coagulació

2. Reactants de fase aguda: PCR, PCT, VSG

3. Hemocultiu

4. Totes les anteriors



• Quines exploracions complementàries demanaríeu?

CAS CLÍNIC

1. Hemograma + Bioquímica + estudi coagulació

2. Reactants de fase aguda: PCR, PCT, VSG

3. Hemocultiu

4. Totes les anteriors



• Durant l'ingrés al SU, el pacient presenta una ràpida progressió
amb:

• Alteració del nivell de consciencia (estupor coma)

• Triada de Cushing (respiració anormal, hipotensió arterial i
bradicàrdia)

• Disminució de la perfusió perifèrica i TRC>2”

CAS CLÍNIC



TRIANGLE D’EVALUACIÓ 
PEDIÀTRICA



TRIANGLE D’EVALUACIÓ PEDIÀTRICA



• Malgrat el tractament presenta una aturada càrdio-
respiratòria que no es possible remuntar amb
maniobres de RCP avançada. Mor en el SU.

• Diagnòstic inicial: Sepsis abdominal

• Hemocultiu: Neisseria Meningitidis

CAS CLÍNIC

• Estudi genòmic: Meningococ serogrup W135:2a,
marcador subrogat del complexe clonal
hipervirulent amb la seqüència tipus 11CC.



EN ADOLESCENTS, ELS SÍNTOMES ASSOCIATS AL 
SEROGRUPO W SÓN INUSUALS, APAREIXENT 

GASTROENTERITIS, DIARREA I ABSÈNCIA DE FEBRE



EN ADOLESCENTS, ELS SÍNTOMES ASSOCIATS AL 
SEROGRUPO W SÓN INUSUALS, APAREIXENT 

GASTROENTERITIS, DIARREA I ABSÈNCIA DE FEBRE



*Other includes capsular groups: X,Z,E, ungrouped and ungroupable. Ungroupable refers to invasive clinical meningococcal isolates that were non-groupable,
while ungrouped cases refers to culture-negative but PCR screen (ctrA) positive and negative for the four genogroups [B, C, W and Y] routinely tested for.

Extraída de: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/563949/hpr3716_imd-ann.pdf

Se ha observado un notable aumento en la EMI en Inglaterra y Gales durante los últimos años 

de vigilancia, debido principalmente al aumento en la incidencia de EMI debido al serogrupo W

INCIDENCIA DE LA MMI A ANGLATERRA I GALES
PER SEROGRUP 2006-2016

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/563949/hpr3716_imd-ann.pdf
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Reference: 
ttps://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/563521/Table_1_Invasive_meningococcal_infections_lab_reports__England_by_c
apsular_group___epi_year.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/563949/hpr3716_imd-ann.pdf

Se ha observado un notable aumento en la EMI en Inglaterra y Gales durante los últimos 

años de vigilancia, debido principalmente al aumento en la incidencia de EMI debido al 

serogrupo W

INCIDENCIA DE LA MMI A ANGLATERRA I
GALES SEROGRUP W 1998/99 – 2015/16

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/563521/Table_1_Invasive_meningococcal_infections_lab_reports__England_by_capsular_group___epi_year.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/563949/hpr3716_imd-ann.pdf


Número de casos de MMI

per W:

2015: 17 casos

2016: 22 casos 

2017: 32 casos

2018 (agost): 40

casos    

Fuente: Centro Nacional de  

Microbiología

Number of W strains per year and genosubtype in 

Spain (2010-2016)

Abad R_Early evidence of expanding W ST-11 CC meningococcal incidence in Spain_British Infection Association 2016

AUGMENT EN EL NÚMERO DE CASOS DE MMI 
PER SEROGRUP W A L’ESTAT ESPANYOL



El document assenyala que hi ha un increment dels casos per serogrups W i Y, sent
aquest increment una de les dades més destacats dels últims anys. D'aquesta manera,
en la present temporada, fins a la setmana 34/2018, s'han registrat 40 casos (taxa 0,10
/ 100.000) del serogrup W i 30 casos (0,08 / 100.000) del serogrup Y. Font: CAV-AEP.





D'altra banda, el CAV-AEP explica que les dades reflecteixen una reducció mantinguda dels
casos per serogrups B i C. En concret, en la present temporada, fins a la setmana 34/2018, hi ha
hagut 96 casos (taxa 0,25 / 100.000) del serogrup B, i 30 casos (0,08 / 100.000) del serogrup C.



Extraida de Lucidarme J et al, Genomic resolution of an aggressive, widespread, diverse and 
expanding meningococcal serogroup B, C and W lineage., J Infect. 2015 Nov;71(5):544-52

Desde que en el año 2000 se 
produjera un brote epidémico en 
Hajj, en relación con la 
peregrinación anual a la Meca, se 
han descrito diversos brotes y 
epidemias en varios países que 
demuestran un incremento 
progresivo del número de casos. 
Recientemente, se ha podido 
realizar el estudio genómico 
completo del meningococo W 
perteneciente al serotipo ST-
11CC82, que ha demostrado que 
hay, al menos, dos linajes 
diferentes, uno de ellos el causante 
del brote del año 2000 en Hajj, que 
en el año 2002 se extendió a África 
causando la gran epidemia de 
Burkina Faso y un segundo linaje 
que se ha extendido al Cono Sur 
(Latinoámerica) y Reino Unido.

NOVA CEPA HIPERVIRULENTA DE 
Neisseria meningitidis SEROGRUPO W



AUGMENT CONTINUAT DE CASOS DE MMI
PER SEROGRUPO W



PREVALENÇA SEROGRUPS W I Y AL MÓN



CAS CLÍNIC

• Quines persones NO caldria que rebessin
quimioprofilaxi antimeningocòcica?

1. Familiars directes (conviu)

2. Tots els alumnes de la seva aula d'institut

3. Un amic amb el que es va quedar a dormir 3 dies 
abans d’iniciar el quadre clínic.

4. La metgessa que el va intubar al SU i no portava 
mascareta
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CAS CLÍNIC

• Quina seria la quimioprofilaxi indicada al seu
amic de 14 anys?

1. Rifampicina 10 mg/Kg, fins un màxim de 600 mg 
cada 12 h, durant 2 dies, via oral. 

2. Ciprofloxacino 500 mg en 1 dosi, via oral.

3. Ceftriaxona 125 mg en dosi única, intramuscular.

4. Les respostes 1 i 3 són correctes



CAS CLÍNIC

• Quina seria la quimioprofilaxi indicada al seu amic
de 14 anys?

1. Rifampicina 10 mg/Kg, fins un màxim de 600 mg 
cada 12 h, durant 2 dies, via oral. 

2. Ciprofloxacino 500 mg en 1 dosi, via oral.

3. Ceftriaxona 125 mg en dosi única, intramuscular.

4. Les respostes 1 i 3 són correctes



Tabla 30.5. Pautas de quimioprofilaxis antimeningocócica.



Tetravalentes (A, C, W135 e Y)

Nombre 

comercial

(laboratorio)

Edad Principio activo
Proteína 

transportadora

Menveo®

(GSK)

Desde los 2 años

1 dosis

10 μg oligosacárido capsular del 

grupo A y 5 μg oligosacárido 

capsular de los grupos C, W135 e 

Y 

1CRM  197

Nimenrix®

(Pfizer)

Desde las 6 sem

6 sem-11m: 2 

dosis + refuerzo

≥ 12m: 1 dosis

5 μg polisacárido capsular de los 

grupos A, C, W135 e Y
Toxoide tetánico

1 CRM: Mutante atóxico de la toxina diftérica.

PREVENCIÓ



RECOMENDACIONES DE VACUNA 
ANTIMENINGOCOCICA CONJUGADA 
TETRAVALENTE CAV-AEP

o Se recomienda informar a los adolescentes y a sus padres de la posibilidad de ampliar 

la protección frente a la EMI con esta vacuna, con vistas a posibles futuros cambios 

epidemiológicos en España.

o El Comité Asesor de Vacunas de la AEP recomienda dar información a las familias 

sobre esta vacuna y la administración individualizada a niños y adolescentes, en 

particular en las siguientes circunstancias:

Adolescentes a partir de los 14 años (14-18) que vayan a residir en países en los que la 

vacuna esté indicada, como EE. UU. , Reino Unido, Canadá,  Austria, Grecia, Holanda o 

Italia.

Mayores de 6 semanas de vida, en caso de viajar a países con elevada incidencia de 

enfermedad meningocócica invasiva (EMI) por los serogrupos incluidos en la vacuna.

Mayores de 6 semanas de vida con factores de riesgo de EMI:

Asplenia anatómica o funcional.

Déficit de factores del complemento.

Tratamiento con eculizumab*

Episodio previo de EMI por cualquier serogrupo.

Contactos de un caso índice de EMI por serogrupo A, W o Y.

http://vacunasaep.org/profesionales/noticias/vacunas-
meningococos-acwy-disponibles-en-farmacias

http://vacunasaep.org/profesionales/noticias/vacunas-meningococos-acwy-disponibles-en-farmacias


Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
CONSEJOS PARA EL VIAJERO

Vacunación frente la Meningitis Meningocócica

• La vacunación contra la enfermedad 

meningocócica es exigida por Arabia Saudí a 

todos los peregrinos que visitan La Meca 

anualmente (Hajj) o en cualquier otro período 

(Umrah).

• Actualmente, y tras la aparición en los años 

2000 y 2001 de casos de enfermedad 

meningocócica asociada a N. meningitidis W-

135 entre los peregrinos, se exige vacunación 

con la vacuna tetravalente (A, C, Y, W-135).

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad_Consejos para el Viajero
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/consejosViajero.htm

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/consejosViajero.htm


Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
CONSEJOS PARA EL VIAJERO

Vacunación frente la Meningitis Meningocócica

• En África Subsahariana, (el «cinturón 

de la meningitis» africano), tienen lugar 

grandes brotes y epidemias durante la 

estación seca.

• La vacunación antimeningocócica se 

considera para todos los viajeros a 

países del cinturón Subsahariano de la 

meningitis, y áreas con brotes 

epidémicos. 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad_Consejos para el Viajero
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/consejosViajero.htm

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/consejosViajero.htm


Als 14 anys s’administra
la vacuna front a diftèria i

tètanus





Lactant de 3 mesos i mig de vida que consulta de forma urgent al CAP de zona

per deposicions diarreiques de 2 dies d’evolució.

La mare refereix que avui ha començat a rebutjar el pit, que es troba més

decaiguda i a estones molt irritable.

Ha vomitat 1 vegada i ha fet 5 deposicions líquides. Ahir va presentar pic

febril de fins a 38’2ºC que no ha tornat a repetir.

CAS CLÍNIC II



CAS CLÍNIC

ANTECEDENTS D’INTERÈS:

• Gestació ben controlada. 

• Exprematur de 34 setmanes.

• Distrès respiratori de la prematuritat, 48h CPAP.

• Lactància materna a demanda.

Es tracta d’un pacient que es trasllada d’una altre zona i que per canvi del lloc de feina

dels progenitors ha començat a visitar-se al nostre Centre d’Atenció Primària, abans

anava a consulta privada, pel que no tenim dades de la Història Clínica.



CAS CLÍNIC

TRIANGLE D’AVALUACIÓ PEDIÀTRICA:

APARENÇA: Alterat
TREBALL RESPIRATORI: Normal 
ESTAT CIRCULATORI: Normal



CAS CLÍNIC

TRIANGLE D’AVALUACIÓ PEDIÀTRICA:

APARENÇA: Alterat
TREBALL RESPIRATORI: Normal 
ESTAT CIRCULATORI: Normal



CAS CLÍNIC

EXPLORACIÓ FISICA

Regular estat  general. Pal·lidesa cutània. Mucoses seques. 

Abdomen: Tou i depressible, molest a la palpació de forma generalitzada, no defensa 

abdominal, borborigmes i peristaltisme augmentat. No megàlies.  

Respiratori: Bona entrada de aire bilateral, simètrica.  No signes distrès respiratori. 

Circulatori: TRC<3". Tons regulars, no bufs.  ORL: Anodina  

SNC: Fontanel·la normotensa, queixós, decaigut. Bon to muscular. No petèquies. 



CAS CLÍNIC
EVOLUCIÓ

El derivem a Urgències del Hospital de la nostra zona.

Va requerir ingrés durant 5 dies, per rehidratació endovenosa.

El resultat del cultiu de femta: Negatiu

Resultat virològic de femta: + ROTAVIRUS.

VISITA POSTERIOR

La mare ens explica que a l’Hospital li van preguntar si estava vacunat davant el Rotavirus, i

que ella desconeixia la existència d’aquesta vacuna.



El nostre pacient ara te 3’5 mesos, estem a temps de 

vacunar-lo? 

1.- Es pot iniciar a qualsevol edat.

2.- La 1a dosi ha de ser entre la 6  i la 12/16 setmana, i l’intèrval

mínim entre dosis és de 4 setmanes. 

3.- Millor iniciar la primera dosi als 3 mesos perquè no 

coincideixi amb altres vacunes. 

4.- El més important es administrar aviat la 1.ª dosi i després

dels 9 mesos l’última perquè duri més la protecció.

Pregunta nº1



Pregunta nº1

El nostre pacient ara te 3’5 mesos, estem a temps de 

vacunar-lo? 

1.- Es pot iniciar a qualsevol edat.

2.- La 1a dosi ha de ser entre la 6  i la 12/16 setmana, i l’intèrval

mínim entre dosis és de 4 setmanes. 

3.- Millor iniciar la primera dosi als 3 mesos perquè no coincideixi

amb altres vacunes. 

4.- El més important es administrar aviat la 1.ª dosi i després dels 9 

mesos l’última perquè duri més la protecció.



Durant l’ingrés, als pares els hi van explicar que hi ha dues

vacunes. Ells ens pregunten sobre quina administrar.

1.- Li diem que és indiferent que totes dues són iguals. 

2.- Expliquem que hi ha 2 vacunes que són diferents, però que són

intercanviables, que es possible administrar-ne una de cada. 

3.- Li expliquem que hi ha 2 vacunes diferents, però que per l’edat

del pacient, segons fitxa tècnica només pot rebre ja la vacuna 

monovalent.

4.- Li donem la fulla informativa i que “se la miri a casa”, total es 

fàcil d’entendre. 

Pregunta nº2



Pregunta nº2

Durant l’ingrés, als pares els hi van explicar que hi ha dues

vacunes. Ells ens pregunten sobre quina administrar.

1.- Li diem que és indiferent que totes dues són iguals. 

2.- Expliquem que hi ha 2 vacunes que són diferents, però que són

intercanviables, que es possible administrar-ne una de cada. 

3.- Li expliquem que hi ha 2 vacunes diferents, però que per l’edat

del pacient, segons fitxa tècnica només pot rebre ja la vacuna 

monovalent.

4.- Li donem la fulla informativa i que “se la miri a casa”, total es fàcil

d’entendre.



ROTATEQ ® ROTARIX ®

Vacuna Pentavalent (5 genotips) Vacuna Monovalent (1 genotip)

3 Dosis 2 Dosis

Via Oral Via Oral

Inici: A partir de les 6 set., fins a la 12 set Inici: A partir de les 6 set., fins a la 16 set.

Interval mínim entre dosis:   4 setmanes Interval mínim entre dosis: 4 setmanes

Finalizació:  < de 32 setmanes Finalizació: < de 24 setmanes



- 2 dosis

- Esquema habitual: 2, 4 mesos

1.ª dosi 2.ª dosi

6 a 16 
setmanes

4 setm

Acabar pauta 
<24 setm

Pauta de administración de RV5

Vacuna Monovalent:

16 setm fins a la 24



-3 dosis

- Esquema habitual: 2, 4 y 6 mesos

1.ª dosi 2.ª dosi 3.ª dosi

6 a 12 
setmanes

4 setm 4 setm

Acabar pauta 
<32 setm

Vacuna Pentavalent:

20/22 setm fins a la 32



Després d'informar sobre les vacunes, la mare ens

pregunta sobre la malaltia per Rotavirus, li ha afectat

molt l'ingrés del seu fill. Què li expliquem?

1.- És una malaltia que només produeix diarrea lleu. 

2.- No té un gran impacte socioeconòmic. 

3.- És molt freqüent el primer any de vida.

4.- No és molt contagiosa.

Pregunta nº3



Pregunta nº3

Després d'informar sobre les vacunes, la mare ens

pregunta sobre la malaltia per Rotavirus, li ha afectat

molt l'ingrés del seu fill. Què li expliquem?

1.- És una malaltia que només produeix diarrea lleu. 

2.- No té un gran impacte socioeconòmic. 

3.- És molt freqüent el primer any de vida. 

4.- No és molt contagiosa.
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LA PATEIXEN TOTS ELS NENS MENORS DE 2 ANYS

GEA-RV



Gairebé el 90% de las GEARV són entre els 3 mesos i els
3 anys de edat
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 14% al 30% dels ingressos hospitalaris per GEA en menors de 5 anys, són per RV.

 Aproximadament el 25% dels nens que pateixen GEARV necessiten hospitalització.

 Estada mitjana hospitalària: 3-6 dies.

 RV és el responsable del 35,3% de les GEA ateses a urgències.

 S'estima que els costos anuals associats a RV al nostre territori són >28 milions €  i que el cost

per episodi a Atenció Primària es de 166 €

 Els pares de nens amb GEA-RV, experimenten un elevat grau d’estrès, sobretot en hospitalitzats. 

 GEARV afecta la qualitat de vida de les famílies del nen afectat.

1-Álvarez Aldeán J et al. Vacine 32 (2014) 3740–3751

2 de cada 3 pares (68%) amb nens hospitalitzats per RV falten a la feina.

La mitjana de dies perduts: 4 dies (aprox). 
La pèrdua de productivitat deguda a l'absentisme laboral és més gran quan l'agent etiològic de 
la GEA és RV1

IMPACTE SOCIO-ECONÒMIC DE LA INFECCIÓ  RV

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/money-bag-15087247.jpg&imgrefurl=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-money-bag-image15087247&docid=ZunJKg2oeQDaaM&tbnid=uXuMfG7HSYATQM&w=720&h=900&ei=jZ3YU6eqJ8S0O87ygagE&ved=0CAcQxiAwBQ&iact=c
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.monicamanrique.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/Copia-de-pruebamonica02-padres.jpg&imgrefurl=http://www.monicamanrique.com/blog/servicios/charlas-y-talleres/&docid=MQJ8Hs2RXHvd9M&tbnid=QPF8MQL7iXa2TM:&w=419&h=572&ei=H6jYU9j8FYPYOa37gIgP&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


Sabbe M, et al. Euro Surveill. 2016;21(27):pii=30273



Vacunació de rotavirus i reducció de 
convulsions EE. UU.

Payne DC, et al. Clin Infect Dis. 2014 Jan;58(2):173-7



Ara que ja ha passat la infecció per rotavirus, la podem

vacunar, no ha quedat ja inmunitzada? 

1.- SÍ, sempre que no tingui clínica gastrointestinal en el

moment de la vacunació.

2.- Ho hauré de consultar perquè no ho sé.

3.- NO. Ara ja ha passat la infecció i no cal que es vacuni.

4.- SÍ, però segons fitxa tècnica de les 2 vacunes la que pot

rebre per la seva edat és la vacuna pentavalent.

Pregunta nº4



Pregunta nº4

Ara que ja ha passat la infecció per rotavirus, la podem

vacunar, no ha quedat ja inmunitzada? 

1.- SÍ, sempre que no tingui clínica gastrointestinal en el

moment de la vacunació.

2.- Ho hauré de consultar perquè no ho sé.

3.- NO. Ara ja ha passat la infecció i no cal que es vacuni.

4.- SÍ, però segons fitxa tècnica de les 2 vacunes la que pot

rebre per la seva edat és la vacuna pentavalent.





Distribució global dels 6 genotips més comuns a Europa 
entre 2006-2016

Iturriza-Gómara I et al, on behalf EuroRotaNet. ESPID- Mayo 2016, Dublin
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Ara ens pregunta sobre el contagi de la malaltia. Què li

contestem? 

1.- No és molt contagiosa.

2.- Només cal tenir precaució amb el maneig de les femtes. 

3.- Es molt contagiosa i resistent a l’aigua i fòmites.

4.- Els adults no tenen que protegir-se del rotavirus. 

Pregunta nº 5



Ara ens pregunta sobre el contagi de la malaltia. Què li

contestem? 

1.- No és molt contagiosa. 

2.- Només cal tenir precaució amb el maneig de les femtes. 

3.- Es molt contagiosa i resistent a l’aigua i fòmites.

4.- Els adults no tenen que protegir-se del rotavirus. 

Pregunta nº 5



RV:  ALTA CAPACITAT INFECTANT
Alta capacitat infectant

 Dosis infectant de només ~1 PFU* al model animal1,4

 Eliminación fecal 1010 partículas/ml heces1(PFU/ml)

 Temps d’eliminació: ~8-10 dies (inclús a la infecció assimtomática).

 La duració pot ser major a infeccions greus per RV2.

Molt resistents, poden sobreviure setmanes1-3  

 A l’aigua contaminada 

 A les mans

 A superfícies dures (fòmites)

Kapikian AZ y cols. Dev Biol Stand 1983 Ward RL y cols. J Infect Dis 1986 Bishop RF. Arch Virol 1996 Richardson S y cols. Lancet 1998 Ansari SA. 
Review of Infectious Diseases 1991 Graham DY,Dufour GR, Estes MK, Arch Virol,1987.

Kapikian AZ y cols. En: Virology in Fields, 2001

*Dosis infectante mínima de rotavirus porcinos en lechones sin ese microrganismo específico4



Distribució estacional

El RV té una distribució estacional per la que es produeixen

pics de la malaltia cada any a  l’hivern o al principi de la 

primavera

BMC Health Serv Res. 2014 Dec 11;14(1):632.



Pregunta nº 6

En una setmana torna la mare per vacunar a la Isona.

Fa lactància materna exclusiva, se li pot administrar la vacuna?

1.- No, ja que és una vacuna oral. 

2.- Una hora després d’haver pres el pit. 

3.- Una estona abans de donar-li el pit. 

4.- És indiferent, la lactància no afecta.



En una setmana torna la mare per vacunar a la Isona.

Fa lactància materna exclusiva, se li pot administrar la vacuna?

1.- No, ja que és una vacuna oral. 

2.- Una hora després d’haver pres el pit. 

3.- Una estona abans de donar-li el pit. 

4.- És indiferent, la lactància no afecta.

Pregunta nº 6





¿ CÓM ESTEM NOSALTRES 
RESPECTE A LA VACUNACIÓ 

FRONT EL ROTAVIRUS? 
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Cobertura Vacunació Rotavirus a CATALUNYA (2016)



MOLTES GRÀCIES.

“Les vacunes son víctimes del seu propi èxit”
“El moviment contrari a la vacunació és una 

moda exclusiva del primer món”

#Vaccineswork
@luciagranados82

luciagranados@yahoo.es


