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VII Jornada d’Actualització en Vacunes. 27 d’octubre, Aula de CAMFiC 
 
EL GRUP DE VACUNES DE CAMFIC INTENTA DESTERRAR TÒPICS RESPECTE A LA 
VACUNACIÓ EN ADULTS 
 
La creença que les embarassades no han de vacunar-se, que malalties com el 
xarampió s’han eradicat o, en general, que les vacunes són només per a infants 
 
 
“Les vacunes són la millor eina per a la prevenció de les malalties infeccioses, i la seva 
aplicació NO s’acaba a la infància”. Aquesta frase de la Dra. Maria Lluïsa Morató, 
responsable del subgrup de Vacunes de la Societat Catalana de Medicina Familiar i 
Comunitària (CAMFiC) –integrat en el grup de Malalties Infeccioses –, resumeix l’objectiu 
de la VII Jornada d’Actualització en Vacunes de CAMFiC: conscienciar els metges de família 
de la importància que també adolescents i adults estiguin al dia quant a vacunacions. 
 
La Jornada d’enguany s’ha articulat al voltant de la vacuna antitetànica, les malalties 
exantemàtiques a l’adult, la vacunació a l’embaràs, la vacuna del papil·loma 
humà i la vacunació del viatger. En el primer cas, es tracta de difondre l’opció que, com 
a varis països desenvolupats, s’està valorant a Catalunya de passar de revacunar de tètanus 
cada 10 anys a fer-ho cada 20. “Aquest canvi requereix un esforç mental –explica la Dra. 
Morató –, tant per part dels sanitaris com dels pacients, per assumir que el calendari 
vacunal de la persona ha de cobrir dels 0 als 100 anys, i que aquest calendari és tan 
important en la infància com en l’etapa adulta”. 
 
Quant a les malalties exantemàtiques, són aquelles considerades fa uns anys les ‘clàssiques’ 
de la infància, i que cursaven amb lesions cutànies: xarampió, rubèola, varicel·la... Com diu 
Maria Lluïsa Morató, “molts metges joves no han vist mai un cas de xarampió, 
perquè aquestes malalties havien desaparegut al nostre entorn; però vivim en un 
món globalitzat on aquestes patologies –altament contagioses –causen estralls en molts 
països”. A la Jornada s’abordaran els darrers brots apareguts als països 
desenvolupats, per què s’han produït i quines mesures s’haurien d’adoptar per 
evitar-los. Sense oblidar que el xarampió és una malaltia que, per les seves 
característiques, pot ser eradicada, “i hem de fer tots els esforços a la nostra mà per ajudar 
la OMS a aconseguir-ho”. 
 
La trobada també insistirà en assenyalar la gestació com “una magnífica oportunitat per 
vacunar, ja que els embarassos solen produir-se en dones joves i sanes amb moltes ganes 
de cuidar-se per tenir un nen sà”. De fet, hi ha algunes vacunes que no només no es 
desaconsellen durant l’embaràs, sinó que hi són altament indicades en aquesta 
situació. És el cas de la grip, que augmenta la virulència si es contrau durant la gestació, i 
la vacuna protegeix mare, fetus i nen fins als 6 mesos, i es pot administrar en qualsevol 
moment de l’embaràs. 
 
També es parlarà de la vacuna del virus del papil·loma humà, ja que la vacunació a les 
escoles per a les noies de sisè de primària catalanes començarà en uns dies, i la majoria de 
vacunacions les portaran a terme els equips d’atenció primària. La Dra. Morató 
destaca la importància d’aconseguir àmplies cobertures vacunals: “D’altra forma, mai 
podríem respondre els interrogants que encara queden sobre la seva eficàcia per prevenir 
el càncer de coll uterí (interrogants que es plantegen amb tot nou fàrmac que inicia la seva 
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aplicació)”. La doctora també assenyala que “és molt segura –pocs efectes secundaris –i 
molt efectiva per a la prevenció de la infecció pels genotips de l’VPH inclosos en la 
vacuna”. 
 
Per últim, es tractarà de les vacunes per a viatgers, i de com aconseguir que tothom que 
viatgi a un país que requereixi vacunació es vacuni i que, a més, ho faci amb el temps 
suficient per adquirir una bona immunització. “Aquesta és l’assignatura pendent -diu la 
responsable de la Jornada –perquè les vacunes s’han d’aplicar entre 2 i 4 setmanes 
abans de viatjar, i hom acostuma a deixar-ho per l’últim moment”.  
 
La VII Jornada (dilluns 27 d’octubre, Aula de CAMFiC) tindrà un format participatiu, 
amb l’exposició i debat de casos clínics, i s’espera l’assistència d’unes 80 persones, 
majoritàriament, metges de família i personal d’infermeria d’atenció primària. Els 
professors pertanyen al subgrup de Vacunes de CAMFiC i al Grup d’Infeccioses PAPPS-
semFYC. 
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