
MALALTIES IMMUNOPREVENIBLES

DIFTÈRIA

La diftèria és una malaltia contagiosa que va ser, en l'era prevacunal , una de les principals 
causes de mortalitat infantil . Des de la introducció de la vacuna ha desaparegut pràcticament en 
els països desenvolupats però , ocasionalment ,es detecten esporàdics casos importats o petits 
brots 

La diftèria és endèmica encara en nombrosos països d'Europa de l' Est, Llatinoamèrica , Àsia i 
Àfrica. En els anys 90 es va produir un gran brot epidèmic als països de l'antiga Unió Soviètica , 
a causa de l'abandonament de la vacunació sistemàtica específica.

La malaltia es transmet de persona a persona , a través de secrecions respiratòries i cursa amb 
aparició d'unes membranes grisenques que s'estenen des de les amígdales i el nas fins a la 
laringe i tràquea , obstruint les vies respiratòries . També pot produir miocarditis ( inflamació del 
cor ) i afectació del ronyó . La mortalitat pot arribar al 5-10 % , afectant sobretot a nens petits. El 
tractament consisteix en antibiòtics i antitoxinas molt potents.

Al juny de 2015 va morir de diftèria un nen no vacunat de la província de Girona . A Espanya no 
s'havia produït cap cas en els últims gairebé 30 anys .

POLIOMIELITIS

La poliomielitis o paràlisi infantil , és una malaltia contagiosa produïda per un virus que provoca 
una debilitat muscular i paràlisi flàccida, que afecta sobretot a les extremitats inferiors, però 
també als músculs respiratoris , amb una freqüent insuficiència respiratòria que amenaça la 
vida . Les taxes de mortalitat arriben al 60% i dels supervivents , dos terços de presentar 
seqüeles en forma de paràlisi dels membres i importants deformitats d'aquests. No existeix 
tractament.

La poliomielitis es transmet sobretot per contacte persona a persona via fecal - oral , per les 
aigües residuals , objectes bruts i de mare a fill a través de la placenta .

El 2015 l'OMS ha confirmat dos casos de poliomielitis a Europa .

La vacunació antipoliomielítica sistemàtica de tota la població infantil és l'única estratègia capaç 
d'interrompre la circulació dels virus salvatges autòctons i permetre la prevenció global de la 
malaltia .



La vacuna s'administra als 2, 4, 6 i 18 mesos de vida per via intramuscular , combinada amb 
altres vacunes . En tractar-se d' una vacuna inactivada , no conté virus vius , per la qual cosa és 
totalment segura i ben tolerada . Els efectes secundaris poden ser inflamació local o febre lleu . 
En zones endèmiques de la malaltia es segueix utilitzant la vacuna de la pòlio oral per ser més 
econòmica encara que menys segura.

HAEMOPHILUS

El Haemophilus influenzae tipus b (Hib) és un bacteri que causa infeccions greus i moltes 
vegades mortals , sobretot en nens petits. Causa tres milions d'episodis de malaltia greu i 
400.000 defuncions anuals a nivell mundial. La vacunació sistemàtica ha disminuït dràsticament 
la malaltia greu per Hib i ha eliminat pràcticament la meningitis en els vacunats 

El Hib causa infeccions invasores com pneumònia , bacterièmia o sèpsia, meningitis , epiglotitis , 
artritis sèptica , cel·lulitis i pericarditis purulenta i , amb menys freqüència , altres tals com 
endocarditis , osteomielitis i pericarditis. 

A Europa, és la causa més comuna de meningitis bacteriana en nens no vacunats. La 
mortalitat per meningitis per Hib oscil.la entre un 5% en els països desenvolupats i un 40% en 
los països en desenvolupament. El risc de seqüees (paràlisi cerebral , epilèpsia , hidrocefàlia , 
ceguesa, sordesa neurosensorial , trastorns del comportament , de l'aprenentatge i de 
llenguatge ) és alt i es produeixen en el 10-15 % dels supervivents.
La epiglotitis és la inflamació de la part més alta de la via respiratòria i constitueix una 
emergència mèdica amenaçant per a la vida . La intubació , i de vegades la traqueotomia 
d'urgència , poden ser necessàries per evitar l'obstrucció respiratòria i la mort.

La vacuna sistemàtica s'administra , combinada amb altres , als 2 , 4, 6 i 18 mesos de vida . En 
tractar-se d' una vacuna inactivada , no conté virus vius , per la qual cosa és totalment segura i 
ben tolerada . Els efectes secundaris poden ser inflamació local o febre lleu .

TOSFERINA

És una infecció respiratòria aguda bacteriana molt contagiosa , caracteritzada per una tos molt 
intensa , que s'acompanya d'important envermelliment facial i un estridor inspiratori característic 
( " gall" )



En nounats , prematurs i lactants menors de 2 mesos la clínica pot consistir en episodis d'apnea 
i cianosi , sense tos . Els altres lactants solen patir episodis  de tos molt intensos , amb crisi 
d'apnea .

Les complicacions incideixen ,sobretot, en els lactants menors de 6 mesos d'edat. Inclouen 
apnees , sobreinfeccions respiratòries , afectació del sistema nerviós central amb convulsions , 
desnutrició i fins i tot mort sobtada inesperada .

La mortalitat en lactants menors de 2 mesos és de voltant de l'1 % i del 0,5% en lactants més 
grans , afectant sobretot als no vacunats .

La vacunació es realitza amb 5 dosis de vacuna antipertússica acel·lular , als 2 , 4, 6 i 18 mesos 
i 6 anys d'edat , combinada amb altres vacunes . Es tracta d'una vacuna acel·lular , que no 
conté elements vius ni cèl·lules senceres com anys anteriors , evitant els efectes secundaris que 
es produïen. Actualment, la vacuna és eficaç i amb efectes secundaris lleus o poc freqüents.

HEPATITIS A

És una malaltia del fetge causada per un virus que es transmet, principalment, quan una 
persona no infectada ( i no vacunada ) menja o beu alguna cosa contaminada per excrements 
d'una persona infectada per aquest virus . La malaltia està estretament associada a un 
sanejament amb una higiene deficitaris .

L'hepatitis A cursa de manera habitual , cursa amb gran debilitat i malestar , icterícia i símptomes 
digestius però , a diferència d'altres hepatitis , la A no causa hepatopatia crònica. En algunes 
ocasions provoca hepatitis fulminant que s'associa a una alta mortalitat .

La seva vacuna és una de les més eficaces i millor tolerades de totes les existents . Amb efectes 
secundaris pràcticament  nuls , la protecció després d'una primera dosi és del 97 %. 
S'administren dosis a partir dels 12 mesos d'edat.

HEPATITIS B

L'hepatitis B és una infecció del fetge causada  per un virus . 

La malaltia pot tenir un curs agut o crònic . El 90-95 % dels nens infectats per via perinatal 
evolucionen a la cronicitat , i tenen un risc elevat de desenvolupar cirrosi i càncer de fetge . L'1 
% de les hepatitis agudes evolucionen de forma fulminant .



350 milions de persones al món estan infectades . En els últims anys s'està observant un 
descens en la incidència de nous casos essent la  causa fonamental  la introducció de la vacuna 
en la major part dels calendaris de vacunació.

L'hepatitis B es contagia de mare a fill, a través de la placenta , a través de les relacions sexuals 
o per contacte directe amb sang d'un individu infectat .

La vacuna s'administra en tres dosis als 2, 4 i 6 mesos , combinada amb altres vacunes .

 Les vacunes disponibles s'obtenen per enginyeria genètica i contenen únicament una proteïna 
còpia de la del virus . Són vacunes inactivades i per tant incapaces de produir malaltia . 

Els efectes secundaris són de caràcter lleu ( inflamació local ... )  

MENINGOCOC C

La malaltia meningocòccica és una infecció greu , potencialment letal , causada per un bacteri . 
L'OMS registra 500.000 casos anuals a tot el món amb 50.000 morts. A Espanya entre 
2008-2009 es es confirmaren 63 casos.

Les formes clíniques més greus  són :meningitis i sèpsia .Es caracteritzen per tenir una evolució 
ràpidament progressiva, amb aparició de xoc, hemorràgies i fallida multiorgànica i pot matar un 
nen prèviament sa en poques hores. Queden seqüeles en 10-20 % dels casos que sobreviuen a 
la sèpsia meningocòccica : pèrdua de dits o de membres complets secundaris a la gangrena que 
ocorre en el curs de la sèpsia , cicatrius extenses per la necrosi cutània o infarts cerebrals .

La vacuna és segura , eficient i ben tolerada amb efectes adversos infreqüents , lleus i 
transitoris . S'administren 3 dosis , als 2 , 6 i 15 mesos de vida . A l'edat de 11-12 anys , 
s'administra una dosi de record .

 TÈTANUS

El tètanus és una malaltia potencialment fatal , provocada per un bacteri productor d'una potent 
toxina que afecta les neurones de la medul·la espinal i que cursa amb l'aparició d'una rigidesa 
generalitzada , contraccions allò més doloroses de la musculatura i espasmes musculars 
generalitzats .



El seu major reservori és la terra d'arreu del món , i la femta humana i de nombrosos animals. 
Les cremades , punxades i ferides profundes contaminades per terra són la via d'entrada del 
tètanus .

La letalitat en les formes més greus pot arribar al 70% i es produeix per la paràlisi dels músculs 
respiratoris .

La immunitat de grup no juga cap paper en la protecció del tètanus . És a dir , atès que la 
malaltia s'adquireix de la terra, qualsevol individu no vacunat pot adquirir-la.

La vacunació es realitza als 2, 4, 6 , 18 mesos i als 6 i 14 anys d'edat . A la vida adulta , es 
requereixen dosis de recordatori 

XARAMPIÓ

És una malaltia contagiosa causada per un virus , d'elevada mortalitat .

Segons dades de l'OMS , el 1998 es van produir més de 30 milions de casos ocasionant més de 
745.00 morts. A l'Àfrica van aparèixer brots importants entre el 2009 i el 2010 , amb més de 
64.000 casos i 1.100 morts. A Europa el 2011 s'han comunicat 30.567 casos de xarampió . Es 
van produir 8 morts i 27 encefalitis agudes . Espanya va ser un dels països que va declarar 
major nombre de casos . La mortalitat del xarampió en països industrialitzats és 
aproximadament de l'1 % i en els països en desenvolupament és del 3-6%

El xarampió és molt contagiós , i es transmet de persona a persona , a través de les secrecions 
respiratòries o fins i tot de superfícies ( coberts , gots ). Provoca la mort per pneumònia i 
encefalitis , aquesta última també responsable de greus i irreversibles seqüeles. 

La Panencefalitis esclerosant subaguda és un trastorn crònic degeneratiu poc freqüent (1 / 
100.000 casos de xarampió ) , associat amb la persistència del virus del xarampió en el sistema 
nerviós central que pot manifestar-se anys després.

La vacuna s'administra als 12 i 24 mesos d'edat inclosa en la triple vírica . Es tracta d'una 
vacuna de virus vius atenuats, que pot provocar reaccions locals ( inflamació ) , febre i erupció 
cutània en un 5-15 % dels vacunats , convulsions febrils rarament i encefalitis en 1 cas per cada 
milió de vacunats , inferior a la encefalitis per la pròpia malaltia. NO pot provocar Panencefalitis 
esclerosant subaguda .



PAROTIDITIS

És una malaltia contagiosa que destaca per la inflamació de les glàndules salivals , amb febre 
moderada i malestar . També produeix la inflamació i atròfia testicular en el nen , si bé no és 
freqüent l'esterilitat secundària. La meningitis és relativament freqüent  i l'encefalitis és molt rara, 
però és una complicació greu que pot conduir a la mort.

Altres complicacions possibles de la parotiditis són la neuritis del nervi auditiu que condueix a la 
sordesa neurosensorial , permanent i unilateral en el 80 % dels casos.

La vacuna s'administra als 12 i 24 mesos d'edat inclosa en la triple vírica 

RUBÈOLA

És una malaltia contagiosa en general benigna , produïda per un virus , però en el cas de la 
dona embarassada , la infecció pot afectar el fetus , produint la embriopatia rubeòlica .
La malaltia es transmet a través de les secrecions respiratòries , de persona a persona i en la 
síndrome de la rubèola congènita ( SRC ) la transmissió es produeix a través de la placenta
La embriopatia congènita cursa amb retard del creixement  intrauterí , anèmia greu , hepatitis , 
meningoencefalitis ( pot persistir més d'un any ) , afectació pulmonar , cardíaca i renal . 
En els ulls apareixen cataractes, glaucoma i lesions a la retina . Provoca sordesa neurosensorial 
i retard mental greu.

La vacuna de virus vius atenuats enfront de la rubèola ( inclosa en la triple vírica ) és altament 
efectiva i segura.

PAPIL.LOMAVIRUS

Les infeccions pel virus del papil·loma humà ( VPH ) són les més freqüents en l'etiologia de 
malalties de transmissió sexual en ambdós sexes . El VPH provoca berrugues genitals , 
papil·lomes i és el responsable del 100 % dels casos de càncer de coll uterí ( " és causa 
necessària encara que no suficient " ) . També provoca neoplàsies d'anus , penis , cap i coll .

Es transmet per relacions sexuals ( amb o sense protecció ) però també hi ha altres mecanismes 
de transmissió vertical , com és el cas de la papilomatosis laríngia recurrent , en què el nounat , 
en passar pel canal durant el part , es contagia de la mare infectada pel VPH i presenta a 
posteriori berrugues a la laringe de molt difícil maneig.



A Espanya ocorren uns 2.000 casos per any de càncer de coll d'úter i 739 morts , el que ve a 
significar 2 morts / dia .

La vacuna contra el VPH no té capacitat  infectiva , ni poder de replicació , i no té  la més remota 
possibilitat de produir càncer . 

La seva seguretat ha estat comprovada després de l'administració de 72 milions de dosis .

Com efectes secundaris destaquen: els síncopes ( desmais ) , com amb altres vacunes , i 
símptomes locals com ara dolor en el punt de la injecció , inflor , febre , nàusees, marejos , etc. 

S'administra als 11 anys d'edat en forma de 2 dosis separades per 6 mesos .

Més de 72 milions de persones han estat ja immunitzades amb aquestes vacunes al món, amb 
el propòsit fonamental de prevenir el càncer de cèrvix ( i altres càncers i malalties causades pels 
VPH ) , que causa més de 20 000 morts a Europa ( és la 4a causa de mort per càncer en les 
dones en el món).

Actualment s'està investigant amb la possible associació amb dos tipus d'esdeveniments 
extremadament rars , la síndrome de dolor regional complex i la síndrome de taquicàrdia 
postural ortostàtica , tots dos d'origen desconegut i que també es dóna en persones no 
vacunades . Encara es desconeix si en vacunats la  seva freqüència és més gran de l'esperada i 
si hi ha una relació causal entre ells i la vacunació .

PNEUMOCOC

Entre el 25 i el 80 % dels nens menors de 4 anys , són portadors  sans del pneumococ , un 
bacteri causant de malalties molt greus com meningitis , bacterièmia o infecció de la sang , 
sèpsia i altres de caràcter menys greu com la pneumònia , la otitis mitjana i la sinusitis.

Els portadors sans constitueixen reservori del pneumococ i contribueix a la disseminació 
comunitària i intrafamiliar del microorganisme .

Cada any , segons l'OMS, moren al món per infeccions pneumocòcciques 1-2 milions de nens 
menors de 5 anys . La meningitis presenta una mortalitat elevada i la producció de seqüeles 
greus i irreversibles , com sordesa , hidrocefàlia i retard mental .



La vacuna antineumocòcica 13 -valent ( Prevenar - 13® ) protegeix contra els tretze serotips de 
Streptococcus Pneumoniae que són responsables de la majoria de casos de malaltia invasiva 
( meningitis , pneumònia i bacterièmia ) La seva administració està indicada a partir dels dos 
mesos i el nombre de dosis és variable en funció de l'edat del nen .

VARICEL.LA

La varicel·la és una malaltia altament contagiosa i molt freqüent, que cursa típicament amb febre 
i erupció a la pell en forma de petits grans que evolucionen a ampolles i després a crostes . Les 
lesions solen produir molta picor .

Allò normal és que la varicel·la cursi en els nens com una malaltia benigna , curant per si sola en 
uns dies. No obstant això , de vegades apareixen complicacions com són les infeccions de la 
pell , pneumònies , atàxia cerebel·losa ( pèrdua d'equilibri i descoordinació , molt aparatosa però 
passatgera ) i les més greus i temudes encefalitis , amb elevada mortalitat i seqüeles 
neurològiques greus. La mortalitat és d'1 per cada 100 000 casos.

Al nostre país es produeixen cada any 1000-1500 hospitalitzacions i 5-6 defuncions per 
varicel·la. 

La vacuna contra la varicel·la no està disponible a Espanya en l'actualitat per a la venda lliure a 
Farmàcies i queda restringida a ús hospitalari en pacients de risc . Es preveu la seva 
comercialització lliure en Farmàcies durant el 2016. La pauta consisteix en dues dosis 
administrades a partir dels 12 mesos d'edat.

ROTAVIRUS

El rotavirus és la causa principal de diarrea infantil greu a tot el món i infecta pràcticament a tots 
els nens en els  2 primers anys de vida . 
El contagi és altíssim en guarderies , sales d'espera de pediatria i sales d'hospitalització 
pediàtrica .
En el nostre medi no hi ha mortalitat produïda per rotavirus però sí que pot ocasionar 
deshidratació i requerir fins i tot hospitalització .
A Espanya és produeixen aproximadament cada any 240.000 episodis diarreics domiciliaris , al 
voltant d' unes  60.000 visites mèdiques i més de 7.000 hospitalitzacions 
Rotateq® és la vacuna que protegeix contra alguns dels serotips més freqüents de rotavirus . La 
vacuna és oral i consta de tres dosis administrades a partir de la sisena i abans de les 32a 
setmanes de vida .



MENINGOCOC B

El meningococ B causa meningitis i infeccions generalitzades amb una evolució ràpidament 
progressiva , i pot portar a la mort d'un nen prèviament sa en poques hores. La letalitat de la 
malaltia és del 10% i de fins al 25% en adolescents i adults . El 10-30 % dels supervivents 
desenvolupen seqüeles greus en forma de dany cerebral irreversible i amputació de membres 
per la gangrena provocada en aquests.

La vacuna que protegeix contra el Meningococo B s'anomena Bexsero® . El seu pot administrar 
a partir dels dos mesos i el nombre de dosis dependrà de l'edat del nen . Desenvolupada 
mitjançant les més modernes tècniques d'enginyeria biomèdica ( les anomenades tècniques de 
vacunologia inversa ) , Bexsero és una vacuna segura i ben tolerada , encara que si s'administra 
conjuntament amb altres vacunes pot produir febre alta ; aquest és el motiu pel qual 
habitualment la administrem sola .
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