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VACINACIÓN FRONTE A ENFERMIDADE MENINGOCÓCICA DO SEROGRUPO B 

En Galicia, a incidencia  enfermidade meningocócica (EM) ten 
unha tendencia decrecente debido á práctica desaparición da 
EM debida ao serogrupo C dende que principiou a vacinación 
fronte este serogrupo. Mentres, a EM debida ao serogrupo B 
mantívose relativamente estable cun lixeiro descenso nos 
últimos anos. A incidencia de EM por outros serogrupos é 
anecdótica. [1]   

A gran maioría son casos de EM son esporádicos (ie, non 
teñen relación evidente con outro caso), e só raramente 
ocorren agregados de casos, que formalmente defínense 
como a aparición de dous ou máis casos de EM do mesmo 
serogrupo nunha mesma institución no prazo de un mes [2].   

Un destes agregados ven de ocorrer nunha gardería da 
cidade de Pontevedra. O primeiro caso, unha nena de 15 
meses de idade que ingresou o 2 de xuño, confirmouse 
mediante cultivo e o meningococo illado pertencía ao 
serogrupo B; o segundo, unha nena de 35 meses que 
ingresou o 5 de xuño, confirmouse mediante sendas PCR a 
orixe meningocócica e  o serogrupo B. Ambos nenos estaban 
ben vacinados fronte á EM do serogrupo C. 

Trátase pois de un agregado de casos, situación  que implica 
un aumento de risco para as persoas, fundamentalmente os 
nenos máis cativos, directamente relacionadas coa 
institución na que acontece; un aumento de risco que se 
traduce nun cambio das medidas de control que seguen a 
aparición dun caso, como ilustra o ocorrido na gardería.  

Despois do primeiro caso, recomendóuselles quimioprofilaxe 
a todos os seus contactos estreitos [Apéndice], tanto da 
gardería cono de fóra da mesma, entre os que non se 
atopaba o segundo caso. Despois de que este enfermase, a 
quimioprofilaxe recomendouse aos seus contactos estreitos 
de fóra da gardería e a todos os nenos e traballadores do 
centro, e non só aos que nela eran contactos estreitos.   

A quimioprofilaxe é moi efectiva pero de duración limitada, e 
para protexer ás persoas nas que non resultou efectiva e 
para paliar a perda de efectividade asociada ao paso do 
tempo,  recoméndase que a quimioprofilaxe se complete coa 
vacinación sempre que exista vacina fronte o meningococo 
responsable dos casos de EM.  

Ata hai pouco había vacina para a EM debida aos serogrupos 
A, C, W135 e Y, mais en xaneiro de 2013 autorizouse unha, 
Bexsero, que protexe fronte a meirande parte dos 
meningococos do serogrupo B responsables de EM no noso 
medio [Apéndice]. En xuño dese mesmo ano, a Ponencia de 
Programas de Vacinacións do Consello Interterritorial de 
Saúde concluíu que “tendo en conta a información dispoñible 
e a situación epidemiolóxica, no momento actual non se 
considera xustificada a inclusión desta vacina no calendario 
sistemático de vacinacións” [enlace]. 

Pero ademais, a Ponencia recomendou que se valorase o uso 
da vacina nos contactos estreitos dos casos illados e mais en 
diferentes situacións especiais, como os agregados. Esta 
valoración fíxose xa [enlace] e concluíu que non se 
recomendaba o uso de Bexsero nos contactos estreitos dos 
casos esporádicos pero si nos agregados, como o da gardería 
de Pontevedra, para as mesmas persoas que teñan indicada a 
quimioprofilaxe [Apéndice]. 

Como a vacina non está comercializada en España, solicitouse 
a vacina como medicación estranxeira e a vacinación dos 
nenos e adultos da gardería  desenvolverase nos seus centros 
de saúde a partir do xoves 19 de xuño.  

[1] Os datos da EM en Galicia pódense consultar na páxina web da DXIXSP 
[enlace]. 

[2] DXIXSP. Protocolo de vixilancia e control da enfermidade meningocócica 
en Galicia. Xaneiro 2009 [enlace]. 

COMEZOU A TEMPADA DE CALOR

Novamente, un ano máis, e seguindo a tradición de Venres 
Epidemiolóxico (vol1-n12; vol2_n12) anúnciase a activación 
do “Plan de actuación da Xunta fronte aos posibles efectos 
das altas temperaturas sobre a saúde” que estará en activo 
dende o 1 de xuño ata o 30 de setembro. 

Lémbrese que o risco para a saúde está asociado o que no 
Plan coñecese como niveis de alerta, que define Meteo-
Galicia. Pola súa banda, da web da DXIXSP pendura 
información que pode ser útil para as persoas máis sensibles 
ao calor e para os seus coidadores [enlace]  

PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE A SARNA EN INSTITUCIÓNS CON COIDADORES

En Galicia, entre o 2008 e o 2013, notificáronse 12 abrochos 
de sarna clásica en institucións con coidadores, dalgúns dos 
cales xa se deu conta en números anteriores de Venres.  

Agora, para favorecer a coordinación da resposta a estes 
abrochos, a dirección xeral de Innovación e Xestión da Saúde 
Pública (DXIXSP), ven de publicar un protocolo no que se 

recollen as actuacións recomendadas, como: definición de 
contacto, busca de casos, tratamento de casos e de 
contactos, exclusión, control da transmisión, modelos de 
comunicación, etc  

O protocolo xa se difundiu entre as institucións interesadas, e 
está accesible na web da DXIXSP (enlace). 

http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/SaudePublica/meningococica/4_Ponencia_vacinas.pdf
http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/SaudePublica/meningococica/2_Recom_uso_4CMenB.pdf
http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/SaudePublica/meningococica/ProtMeningo09.pdf
http://www.sergas.es/gal/documentacionTecnica/docs/SaudePublica/OlaCalor/Actuacions_Xunta_vaga_calor_20140602.pdf
http://www.sergas.es/gal/documentacionTecnica/docs/SaudePublica/OlaCalor/Actuacions_Xunta_vaga_calor_20140602.pdf
http://www.meteogalicia.es/web/predicion/vaga/vagacalor.action
http://www.meteogalicia.es/web/predicion/vaga/vagacalor.action
http://www.sergas.es/gal/documentacionTecnica/docs/SaudePublica/ViernesEpidemio/Protocolo_sarna_20140505.pdf
http://www.sergas.es/Saude-publica/Enfermidade-meningocócica
http://www.sergas.es/Saude-publica/Vaga-de-calor
http://www.sergas.es/Saude-publica/Venres-epidemiolóxico
http://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/373/vol1_n12.pdf
http://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/302/Venres_Epidemioloxico_Vol2_n12_20130606.pdf
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VACINACIÓN FRONTE A ENFERMIDADE MENINGOCÓCICA DO SEROGRUPO B 

Contactos estreitos dos casos de EM: Persoas que, nos 10 días que precederon á hospitalización do caso, cumpran 
con algunha das seguintes características: 

a) Persoas que conviven no domicilio do enfermo ou persoas que durman con el na mesma habitación; así como 
calquera persoa claramente exposta ás secrecións orais deste, como ocorre na respiración boca a boca, nos bicos 
íntimos etc. 

b) En garderías e escolas infantís, estenderase o concepto a todos os nenos e coidadores que comparten espazo e 
actividades, mesmo se a relación co enfermo non é de gran proximidade. Faise deste xeito pola dificultade para 
establecer o grao de proximidade dos contactos, e mesmo a pesar de que garderías e escolas infantís non supoñen un 
risco maior. 

c) En centros de educación primaria e secundaria, os que tiveron contacto próximo e frecuente co enfermo. En xeral, 
non se considerarán contactos estreitos os compañeiros que non teñen máis relación co enfermo que o feito de 
compartiren a mesma aula. 

Fonte: DXIXSP. Protocolo de vixilancia e control da enfermidade meningocócica invasora. Xaneiro de 2009. [enlace] 

Cobertura da vacina fronte o meningococo do serogrupo B: A cápsula é o elemento morfolóxico máis externo do 
meningococo, e as súas características permiten dividir aos meningococos en serogrupos, dos que os máis relevantes 
clinicamente son A, B, C, W135, Y e, en moito menor medida, X. Ademais a cápsula é a diana das vacinas dirixidas 
fronte aos serogrupos A, C, W135 e Y, mais non fronte o serogrupo B porque a súa cápsula é semellante ao ácido 
polisiálico de numerosas células humanas, polo que unha vacina dirixida fronte á cápsula sería pouco inmunóxena e 
potencialmente capaz de inducir a produción de autoanticorpos.  

Por isto as vacinas elaboradas fronte ao serogrupo B recorreron a outros antíxenos subcapsulares. Bexsero contén 
catro: antíxeno de Neisseria de unión á heparina (NHBA), adhesina A de Neisseria (NadA), proteína de unión ao factor 
H do complemento humano (fHbp) e unha vesícula de proteínas de membrana externa da cepa NZ98/254, que 
fundamentalmente contén a porina A 1.4. De todos estes antíxenos hai variantes e para que a vacina protexa abonda 
con que estea presente polo menos unha variante das incluídas na vacina, mais pode ser que unha cepa concreta de 
meningococo do serogrupo B non teña ningunha destas variantes. Por outra banda, as variantes destes antíxenos 
incluídas na vacina están presentes tamén nos outros serogrupos de meningococo. 

Por cobertura da vacina enténdese a fracción de meningococos que conteñen algunha das variantes incluídas nela. 
Dos meningococos do serogrupo B recuperados de casos de EM ocorridos en España entre decembro de 2008 e 2010, 
nos que se atopaban practicamente todos os de Galicia,  polo menos o 69% (IC95%: 48% ‐85%) estarían cubertos por 
Bexsero. O “polo menos” débese a que se sabe que o método co que se estudou a cobertura, MATS, a infraestima. 

Mais esta é unha cobertura “en bruto”, referida ao conxunto dos meningococos do serogrupo B. Unha xeito de 
refinala é mediante estudos do xenoma, como o Multi Locus Secuence Typing, que clasifica os meningococos en 
grupos clonais aos que nomea cun número precedido de “ST”. Estes grupos clonais son homoxéneos xeneticamente e 
isto tradúcese, obviamente, na cobertura da vacina. Así, esta é diferente en distintos grupos clonais.  

No que atinxe ao agregado da gardería de Pontevedra, o Centro Nacional de Microbioloxía confirmou que o 
meningococo illado do primeiro caso pertence ao ST-32, e que o 95% das cepas deste ST illadas en España están 
cubertas pola vacina, polo que é moi elevada a probabilidade de que tamén o estea a cepa responsable do agregado. 

Non se coñece aínda o resultado do MATS porque este proceso leva tempo e, para ser útil, cando ocorre un agregado 
a vacina debe administrarse canto antes, debido a que a precisa duns días para inducir anticorpos protectores e a que 
o exceso de risco asociado ao agregado vai minguado co paso do tempo.  Isto mesmo é o motivo fundamental polo 
que non se recomenda a vacina nos contactos estreitos dos casos illados de EM do serogrupo B, xa que entre estes os 
casos secundarios ocorren moi poucos días despois do caso illado, sen tempo para que a vacina poda resultar efectiva. 
Pola contra, nos agregados o risco mantense relativamente elevado durante algunhas semanas.  

Para unha exposición máis polo miúdo das características da vacina:  

Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. Vacuna frente a enfermedad meningocócica invasora por serogrupo B y su 
posible utilización en salud pública. Junio 2013 [enlace]. 

http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/SaudePublica/meningococica/ProtMeningo09.pdf
http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/SaudePublica/meningococica/4_Ponencia_vacinas.pdf

