CRITERIS DE VACUNACIÓ ANTIRÀBICA POST-EXPOSICIÓ
Justificació
La Direcció General de Salut Pública i Participació (en endavant DGSPiP) és la responsable a la
CAIB d’ avaluar les mossegades produïdes per animals i determinar la necessitat de realitzar
la vacunació antiràbica post-exposició als pacients afectats.
A dia d’avui, les Illes Balears són un territori lliure de ràbia terrestre, com la resta dels territoris
insulars i peninsulars d’Espanya (no així de les dues Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla) i
de la gran majoria del territori d’ Europa Occidental. En canvi, sí existeix una situació
endèmica de ràbia terrestre (tant en el seu cicle urbà com en el selvàtic) al nord d’ Àfrica i
també als països de l’Est d’Europa, des d’on en algunes ocasions han entrat animals
portadors en zones lliures (Toledo 2013)
Per altra banda, també s’ha demostrat la presència de virus ràbic en quiròpters a les Illes
Balears, en particular el EBL-1 que, malgrat ser un serotipus manco transmissible que el virus
clàssic, ha demostrat la seva capacitat d’infectar a persones.
Tot el que s’ha comentat fa necessari tenir implantades mesures de vigilància i prevenció
d’aquesta malaltia, que a la CAIB es fonamenta en 3 actuacions concretes:
1. L’obligatorietat de vacunació antiràbica anual dels cans.
2. El seguiment de les notificacions de mossegades d’animals a persones.
3. La vacunació antiràbica post-exposició.
Notificació de les agressions d’animals
Totes les agressions d’animals, independentment de la seva gravetat, s’han de notificar amb
urgència al Servei de Salut Ambiental de la DGSPiP, al fax 971 177 304 o al correu electrònic
zoonosis@dgsanita.caib.es amb el formulari específic a disposició de tots els centres
assistencials a l’ e-SIAP o a l’aplicació d’urgències de l’Hospital de Son Llàtzer o al web de
Salut Ambiental (http://salutambiental.caib.es) i del de vacunes (http://vacunes.caib.es)
Vacunació antiràbica post-exposició
A les Illes Balears, des de fa anys hi ha protocols de vacunació antiràbica, però després de
diversos episodis durant aquests darrers mesos on no s’han seguit les pautes establertes, la
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DGSPiP considera necessari la seva revisió i millora i recordar-los a tots els professionals
implicats.
La indicació de vacunació antiràbica és la següent:
1. Sempre que l’animal mossegador sigui un quiròpter, independentment de les
circumstàncies i tipus de ferida produïda (moltes vegades poc aparents i semblants a
picades)
2. Sempre que el pacient hagi estat mossegat a l’estranger i com a conseqüència se li
hagi instaurat una vacunació antiràbica in situ (es tracta en aquest cas de finalitzar el
protocol de vacunació)
3. Per a tota la resta de situacions, la determinació de vacunació l’han de decidir els
serveis corresponents de la DGSPiP (Servei de Salut Ambiental i Servei de vacunes), en
base a la sistemàtica establerta de seguiment i avaluació de les notificacions de
mossegades d’animals, emplenades pels centres sanitaris (quan atenen a pacients que
han estat ferits per animals) i enviades a la DGSPiP. Per tant, és fonamental que els
serveis sanitaris remetin el més aviat possible els formularis de notificació
correctament emplenats al Servei de Salut Ambiental per poder ser avaluats i decidir
si s’ha de vacunar o no. En tot cas, s’han d’aplicar aquests criteris de forma general (en
aquest sub-apartat):
1. S’ha de vacunar quan la mossegada d’animal:
a. S’hagi produït a l’estranger per un animal mamífer del que no es
disposi d’informació fiable.
b. S’hagi produït al territori de les Illes Balears per un mamífer terrestre
carnívor (domèstic o salvatge) que hagi mostrat simptomatologia
compatible amb ràbia o hagi mort posteriorment a l’agressió i el seu
historial de vacunació o clínic no garanteixi la absència de la malaltia. Si
posteriorment es realitza la presa de mostres i l’analítica descarta la
malaltia, s’ha de suspendre la vacunació.
2. No s’ha de vacunar quan la mossegada d’animal:
a. S’hagi produït al territori de les Illes Balears per un mamífer terrestre
no carnívor ni primat (domèstic o salvatge)
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b. S’hagi produït per animals carnívors dins del territori de les Illes
Balears, quan en qualsevol circumstància distinta a les descrites en el
punt 1.b del sub-apartat anterior.
En tot cas, tots els episodis d’agressió d’animals han de ser específicament avaluats pel Servei
de Salut Ambiental que decidirà en conseqüència. I també la DGSPiP podrà estimar la
conveniència de la vacunació antiràbica en qualsevol de les situacions descrites anteriorment
si concorren circumstàncies que així ho aconsellin.
En quan a l’aplicació de la vacunació antiràbica s’ha de fer sempre a les dependencies de la
DGSPiP (Camí de Jesús, 38-A, Palma). L’hospital Universitari de Son Espases disposa de dosis
de vacunes per atendre casos urgents, quan la vacunació estigui indicada. La continuació de
la pauta vacunal s’haurà de fer sempre, i després de notificar-ho, al Servei de vacunes de la
DGSPiP.
Per a qualsevol dubte podeu contactar amb:
Antònia Galmés Truyols. Coordinació de Vacunes. DGSPiP. Tel. 971 177 371
Ramon García Janer. Servei de Salut Ambiental. DGSPiP. Tel. 971 177 383
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