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Informació sobre CASOS IMPORTATS O EXTRACOMUNITARIS
Malaltia

Lloc adquisició

Tipus epidemiològic

Nre. casos

-

-

-

-

-

-

-

-

Informació sobre BROTS EN ESTUDI (Informació provisional)
Malaltia / Etiologia

Territori / Àmbit

Nre. casos

Covid

268

-

B. Pertussis

1

-

Enterobacter Cloacae

1

M. Tuberculosis

4

N. Gonorreae

1

Parvovirus B19

1

Sarcoptes Scabiei

10

Virus Gripal A

1

Virus Gripal A H1n1

1

Novetats a www.epidemiologia.caib.es:

Vacunació antimeningocòccica a les Illes Balears.
Programes de vacunacions en Salut Pública. Coordinació de vacunes.

La malaltia meningocòccica ha experimentat un descens considerable des de la dècada dels 90 de segle XX,
tant a les Illes Balears com a la resta d’Espanya, fins a les temporades 2012-2013 i 2013-2014, a partir de les
quals els serogrups B i C s’han mantingut estables, mentre que a les temporades 2017-2018 i 2018-2019 hi ha
hagut un augment dels serogrups W i Y, tal com ha passat a altres països europeus. Vegeu les figures 1 i 2.
Respecte de les edats, el C afecta tot persones majors de 65 anys i el B segueix sent una malaltia
majoritàriament infantil, mentre que la MMI causada pel serogrup W, que afectava sobretot a persones
majors, ha anat disminuint l’edat de presentació fins a tenir una presència considerable en adolescents i adults
joves. A les Illes Balears en les darreres temporades també s’ha vist aquest desplaçament de l’edat, amb un cas
de 9 anys i un de 15.
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Al 1997, després d’un augment de la incidència de la MMI per serogrup C es va dur a terme una campanya de
vacunació d’infants amb la vacuna polisacàrida A+C, la disponible en aquell moment. Al 2000 es va introduir la
vacuna conjugada contra el serogrup C en calendari de vacunació infantil. Atesos els canvis en l’epidemiologia
de la malaltia i els resultats dels programes de vacunacions s’han anat modificant les pautes d’administració
d’aquesta vacuna i al 2018 la Ponència de Programes i Registre de Vacunacions va recomanar el canvi de la
dosis de vacuna antimeningocòccica C que s’administra als 12 anys d’edat per una tetravalent ACWY, a més de
recomanar vacunar a tots els joves i adolescents nascuts a partir de l’any 2001 amb una dosi d’aquesta vacuna.
La Ponència no ha recomanat la inclusió de la vacuna contra el meningococ B mentre no hi hagi resposta a una
sèrie de dubtes sobre efectivitat, durada de la protecció i soques de meningococ B cobertes per la vacuna.
Vegeu la taula 1.

Taula 1.- Vacunació antimeningocòccica universal a Espanya, 1997-2021.
Any
Acció
Vacuna
1997
Campanya vacunació massiva infantil
Polisacàrida A+C
2001
Introducció en calendari
Conjugada C
Campanya recaptació infants menors
Conjugada C
de 6 anys
2007
Modificació de la pauta
Conjugada C
2014

2019
2020-2021

Pauta
1 dosi
3 dosis: 2, 4 i 6 mesos
3 dosis

Modificació de la pauta

Conjugada C

Recaptació adolescents de 13 i 14
anys
Modificació de la pauta
Modificació de la pauta
Campanya vacunació adolescents i
joves nascuts a partir de 2001

Conjugada C

2 dosis entre els 4-6 mesos
1 dosi als 18 mesos
3 dosis: 4 mesos, 12 mesos, 12
anys
1 dosi

Conjugada C
Conjugada ACWY
Conjugada ACWY

2 dosis: 4 i 12 mesos
1 dosi als 12 anys
1 dosi

A més de la vacunació sistemàtica, la Ponència va recomanar també vacunar a persones de risc augmentat
contra el meningococ amb les vacunes conjugada ACWY i proteica contra el serogrup B. Els grups de risc es
poden consultar al web de Vacunes http://vacunes.caib.es.
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Vacunació antimeningocòccica a les Illes Balears
A. Calendari:

4 mesos d’edat: una dosi Men C

12 mesos d’edat: una sola dosi Men C, amb independència de la vacunació anterior, inclosos els no
vacunats durant els primers mesos de vida.

12 anys d’edat: una sola dosi Men ACWY, amb independència de la vacunació anterior, inclosos els
no vacunats mai.
- Els adolescents que hagin rebut una dosi de Men ACWY a partir dels 10 anys no s’han de
vacunar.
- Els adolescents que hagin rebut una dosi de Men C a partir dels 10 anys s’han de vacunar.
B. Campanya de recaptació d’adolescents i joves:

Vacunació amb una dosi de tots els adolescents i joves nascuts a partir de 2001.

No s’han de vacunar els que, pels motius que sigui, ja han rebut una dosi de Men ACWY a partir dels
10 anys.

Cronograma de la recaptació:
- Any 2020: nascuts en els anys 2001, 2002 i 2006.
- Any 2021: nascuts en els anys 2003, 2004 i 2005.

Lloc de la vacunació:
- Edat pediàtrica: es poden vacunar als llocs on es vacunen habitualment (centre de salut,
consultes privades de pediatria)
- A partir dels 15 anys: centres de salut.
C. Situacions de risc especials:

Per indicació clínica, segons les recomanacions de la Ponència de Vacunacions.

Documents d’interès disponibles al web de vacunes http://vacunes.caib.es
- Instruccions de la DG de Salut Pública i Participació relatives a les recomanacions i a l’ús de les vacunes
antimeningocòcciques a les Illes Balears.
- Grupo de trabajo vacunación frente a EMI de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones.
Recomendaciones de vacunación frente a enfermedad meningocócica invasiva. Comisión de Salud Pública
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, marzo 2019.
- Grupo de Trabajo MenB de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. Vacuna frente a
enfermedad meningocócica invasora por serogrupo B y su posible utilización en salud pública. Comisión
de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, 2013.
- Grupo de trabajo 4CMenB en situaciones especiales de la Ponencia de Programa y Registro de
Vacunaciones. Recomendaciones de utilización de la vacuna frente a enfermedad meningocócica por
serogrupo B. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015.
- Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. Adenda. Modificación en “Recomendaciones de
utilización de la vacuna frente a enfermedad meningocócica por serogrupo B”. Comisión de Salud Pública
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
2015.

- Grupo de trabajo Vacunación en población adulta y grupos de riesgo. Vacunación en grupos de riesgo de

todas las edades y en determinadas situaciones. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud. Ministerio Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2018.

