
Els metges de família no consideren
priorit~ria la vacuna contra el c~ncer uterí

Els facultatius especialistes afirmen que no cal esperar que s’inclogui en el calendari de vacunacions

LAIA BRUFAU / Barcelona
¯ Els pares amb filles adolescents les han
de vacunar ja contra el cancer de coll
d’úter? La sonida al mercar de la vacuna
ha crear tot tipus de controvérsia sobre si

«<És preferible que les jo-
ves s’~piguen fer servir un
cundó que no pas posar-se
aquesta vacuna.» Maria
Lluisa Morató, metgessa
de familia i respmasable
del grup de vacunes de la
Socielat Catalana de Me-
dicina Familiar i Comuni-
tilria (Camfic), considera
que la sonida al mercat de
la vacuna contra el virus
del papil.loma humh
{VPH) és una oportunitat
immillorable per ,,fer edu-
cació sexual a les consul-
tes-. Des de la Careno re-
comanen que no es vacuni
les adolesccnts fins que no
entri en el calendari de va-
cnnacions. Morató va més
enll’~ i creu que la inocula-
ció de la vacuna pot donar
ma[cntesos: ,,les adoles-
cents poden pensar que, si
s’evita el contagi del pa-
pil.loma humh, també
s’eviten altres malalties de
transmissió sexual. I no és
així.,, Aquesta metgessa
és partidaria de no trencar
el consens de la data del
2010 fixada pel Consell
lntenerñtorial del Minis-
teri de Sanitat.

Un altre membre del
grup de vacunes, Nemesio
Moreno, també creu que
és preferible esperar que la
vacuna estigui subvencio-
nada pel Departament de
Salut. Tot i així. cap dels
dos dubta de I’eficacia de
la vacuna, encara que la
consideren una arma més
contra la proliferació de
les malalties de transmis-
si~ sexual. Per6 no tothom
opina el mateix. Els gine-
crlegs consultats aposten
per una vaeunació a totes
aquelles dones que se’n
puguin beneficiar més en-
llb. de la decisió de la Ge-
neralitat, que només paga-
r’~ la vacuna a les noies jo-
ves. El doctor Santiago
Barambio, de I’ Associació
de Planificació Familiar
de Catalunya i Balears,
crítica els arguments dels
professionals de la Caro-
tic: ~,Es antimédic no reco-
manar la vacuna per prio-
ritzar l’educació sexual; la
nostra funció és informar
sobre els beneficis que pot
reportar, ja que superen de
bontros els riscos.~, Josep

és millor esperar que estigui subvenciona-
da o si, "al contrari, és convenient aplicar-
la ja. Els metges de familia opten per la
primera opeió i, mentre no hi hagi una da-
ta sobre la inclusió en el calendari, perqu6

els facultatius reforcin I’educació sexual,
ja que el virus del papil.loma humL res-
ponsable de l’aparició del c’~ncer, es
transmet per via sexual. Els especialistes
consultats afirmen que no cal esperar per

Una imatge de la vacuna contra el virus del papil-loma humO, a la farmacia Dalmases de Barcelona./JUANMA RAMOS

Més vacunes per evitar brots de xarampió
¯ Fa uns dies la Camfic va organit-
zar una jornada d’actualització so-
bre les novetats relacionades amb
vacunacions. A banda de parlar de
la que protegeix contra quatrè tipus
de virus del papil.loma humh, tam-
bé es va parlar sobre altres aspec-
tes. Un d’aquests, la vacunació del
xarampió com a única solució per
evitar més casos de xarampió com
els que es van registrar a Barcelona
(345 casos) i Tarragona (19 casos)
fa uns mesos. Nemesio Morató,
metge de medicina preventiva i

membre del grup de vacunes de la
Camfic, explica que els metges de
familia han de promoure la vacu-
nació dels no vacunats. Morató
destaca que la majoria de persones
nascudes entre el 1966 i el 1978 no
tenen la vacuna, ~,perqué aleshores
no era obligat6ria,,, i que els nas-
cuts abans del 1966 -el 90% van
passar la malaltia i, per tant, <,ja te-
nen els anticossos,,. Una altra de
les mesures més noves és I’avanq
de la vacuna als nadons d’un any,
tres mesos abans del que es feia

fins ara. Els especialistes han pres
aquesta decisió després de com-
provar que, en els úhims anys, la
protecció que les mares transme-
ten als seus fills contra la malaltia
ha perdut efectivitat, perqué es
tracta de dones que es van vacunar
i que no han generat anticossos na-
turals en contra de la infecció.
També es van donar pantes per di-
agnosticar de manera preco~
l’al~’cció, perqué ,,els metges joves
no estan acostumats a veure els
símptomes de la malaltia~~.

Maria La’illa, cap de gine-
cologia de l’hospital Sant
Joan de Déu i vicepresi-
dent de I’ Associació Espa-
nyola de Ginecologia, no
fa valoracions dels con-
sells de la Camfic, per6
considera important que
els pares s’anticipin i facin
una vacunació preventiva
abans que s’exposin a una
possible infecció, i creu
que és positiu que les do-
nes també es vacunin,
,,sempre i quan no estiguin

descartar qualsevol forma
d’infecció viral tanta tram
genital inferior com al coll
d’ 6ter.

Pel que fa a la polémica
sobre qui s’ha de vacunar,
l’investigador Francesc
Xavier Bosch, cap del ser-
vei d’epidemiologia i re-
gistre del chncer de l’Insti-
tut Catal5. d’Oncologia
(ICO) i un dels investiga-
dors amb més experiéncia
sobre el virus del papil.lo-
ma hum.~, és contundent:

infectades>~. Per aixb ,~Si fos gratuita no hi hau-
aconsella fer una revisió riacaptipusdediscussió.~>
ginecolbgica prévia per Explica que s’esth valo-

rant algun tipus de cofi-
nanqament per aquelles
noies que encara no hagin
tingut relacions sexuals,
per6 que no entrin dins la
cohort que marqui Salut:
,,Ara es busquen solucions
per cofinan~ar la vacuna-
ció de les noies entre 13 i
15 anys.,, De moment, el
Departament de Salut no-
més ha avanqat que el més
possible és que la vacuna-
ció gratuita sigui per a les
nenes de 12 anys.

Més enlla dels diferents
punts de vista sobre quan
s’ha de vacunar les adoles-

cents, Barambio recorda
que la presencia del virus
del papil.loma huma
(VPH) és forqa elevada,
encara que són poques les
dones que desenvolupen
un e~ncer de coll d’6ter,
grhcies als diagnrstics
preco¢~os -a través de pro-
ves com ara les citolo-
gies-. A més, ,,encara que
una dona estigui infectada
per un tipus del virus, la
vacuna la protegir~ dels al-
tres tres tipus,,. Els espe-
cialistes també llancen una
advert6ncia a les dones
adultes que acabin vacu-

vacunar, i que les dones que hagin comen-
qat relacions sexuals també se’n poden
beneficiar. Algunes fonts apunten que
també s’estudia cofinanqar la vacunació
de les noies fins a 15 anys.

nant-se. José María Vallas,
cap del centre de vacuna-
cions d’adults de l’hospi-
tal Clínic, matisa que les
dones poden vacunar-se
~,directament,,, per6
,igualment han de conti-
nuar fent les visites perir-
diques al ginecrleg,,.

Poca demanda
La vacuna té diferent ress6
en les consultes. Lailla ex-
plica que la gent pregunta,
,,per6 menys del que espe-
r’hvem>,. Un possiblc mo-
tiu, explica el doctor. és
que ~~els pares sempre pen-
sera que les nostres filles
són unes santes i no tin-
dran relacions fins tard. i
ens ho diran amb temps, i
aix6 es un error,,. En can-
vi, Barambio afirma que
les dones que visiten la se-
va consulta, de cairc pri-
var, ,,fa molt de temps que
pregunten, des que van co-
menqar a sortir infornla-
cions sobre la venda
d’aquesta vacuna en altres
p~gsos,,. Des del Col.legi
de Farmacéutics de Barce-
lona es confirma que, de
moment, la demanda és
baixa. ,,Tot dep~n del que
aconsellin els metges a
partir d’ara,,, resumeix
Maria Teresa Bassons, vo-
cal de la junta del COFB.
La curta caducitat del pro-
duete, dos anys, i la seva
conservació, en ana neve-
ra, han provocar que la ma-
joria de farm~tcies optin
per no tenir estoc, sinó de-
manar-la en funció de la
demanda: ~,aix6 no treu
que algunes farmacies si-
tuades a prop d’ambulato-
ñs amb especialistes o de
consultes de ginecrlegs
optin per tenir una remesa
per donar resposta als
usuaris.,, El que síque han
notat els farmacéutics és
un augment de preguntes
sobre el tema. Per aix6 el
primer dia que es va posar
a la venda van enviar un
document informatiu a to-
tes les oficines de farm~t-
cia. Bassons puntualitza
que falten uns mesos per
veure quin sera el ,<recor-
regut,~ d’aquesta vacuna,
per6 augura que a la Ilarga
,&acabara administrant a
gairebé totes les dones,,.
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