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ACTUACIÓN ANTE A PICADURA DUNHA CARRACHA

En octubre de 2016, as sociedades SEMTSI, SEIMC e o 
Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade, 
publicaron a Guía de Actuación ante Picadura de Garrapata 
[ligazón] en resposta á alerta que se produciu cos dous 
primeiros casos autóctonos, e por agora únicos, de Febre 
Hemorráxica de Crimea Congo (FHCC) identificados en 
España [Venres]. Neste ano 2017, o Ministerio de Sanidade 
publicou unha nova avaliación de risco da transmisión do 
virus da FHCC, na que se recolle que este é baixo [ligazón]. 

En Galicia, as enfermidades que con máis frecuencia poden 
ser transmitidas por unha carracha infectada son a 
enfermidade de Lyme e a Febre exantemática mediterránea 
(FEM), das que xa se publicou un resumo en Venres. 

Esta guía [ligazón] pode ser, agora, de utilidade, porque as 
carrachas adoitan estar activas dende principios da 
primaveira ata finais do outono; aporta un cadro no que se 
recollen as características máis destacables das enfermidades 
transmitidas por carrachas infectadas, e un algoritmo de 

actuación que pode resultar útil e que se reproduce no 
Apéndice, cunha modificación: inclúese unha referencia 
directa á enfermidade de Lyme (por ser a  enfermidade 
transmitida por carrachas máis frecuente en Galicia).  

Como xa quedou recollido nun número anterior de Venres, 
cando un doente consulte por unha picadura de carracha, a 
actitude debe de ser a habitual.  

A presenza inicial de clínica deberá abordarse do xeito 
rutineiro, pensando sempre nas patoloxías mais frecuentes 
(Lyme e FEM), pero alertarase ao doente que de aparecer 
manifestacións hemorráxicas nos seguintes 4-5 días dende o 
inicio dos síntomas ou 9 días dende a picadura, deberá de 
chamar ao 061 pola sospeita de que se puidese estar ante un 
caso de FHCC (aínda que improbable). Nese caso, o paciente 
deberá poñerse unha máscara cirúrxica e afastarse do resto 
dos convivintes. O 061 avisará ao SAEG, que valorará o caso. 
A definición de caso e a resposta a seguir neste suposto, 
pódese consultar na seguinte ligazón.  

 O SARAMPELO NA UNIÓN EUROPEA E A VACINACIÓN NOS CENTROS SANITARIOS

Nos tres primeiros meses de 2017 notificáronse na UE un 
total de 2.480 casos de sarampelo, o que supón un 
incremento de 4’7 veces o número de casos para o mesmo 
período en 2016. Un 75% dos casos pertencen a tres países: 
Romanía (749 casos), Italia (684 casos) e Alemaña (411). 

En España, hai un abrocho declarado en 2017 que afecta a 
área metropolitana de Barcelona debido a un caso importado 
de China. Ata o 7/04/2017 producira 46 casos confirmados. A 
maioría dos casos estaban sen vacinar ou eran adultos cunha 
soa dose. Dez casos requiriron hospitalización.  

Asemade, Portugal ven de notificar incrementos no número 
de casos de sarampelo en 2017. Nos 4 primeiros meses do 
ano (ata o 09/05/2017), declarou 28 casos confirmados, dos 
cales 18 (64%) eran maiores de 18 anos, 17 (61%) estaban 
sen vacinar, 12 (43%) eran traballadores de centros 
sanitarios e 13 (46%) foron hospitalizados. Notificouse unha 
morte.  

O sarampelo é unha infección cunha alta transmisibilidade. 
Estímase que o 90% das persoas susceptibles expostas a un 
individuo infectado desenvolverán a enfermidade. O risco de 
adquisición da enfermidade por traballadores susceptibles 
dos centros sanitarios é ata 13 veces maior que na 

poboación xeral. Está documentado o seu papel na 
transmisión nos abrochos acontecidos en España nos últimos 
anos. No estudo dos abrochos declarados en Cataluña entre 
2001-2013, cun total de 797 casos notificados, o 6’5% dos 
casos (52) eran traballadores sanitarios de entre 21-41 anos: 
o 72’5% (38) persoal médico ou de enfermería e o 22’5% (14) 
outro persoal relacionado co ámbito sanitario; o 87% (46) 
non estaban vacinados e o 10% (4) só tiñan unha dose. 

Nos traballadores dos centros sanitarios, a pauta de 
administración da vacina en individuos susceptibles é de 2 
doses de vacina tripla vírica separadas polo menos 4 semanas 
[ligazón]. Nas persoas que recibiron con anterioridade unha 
dose, administraráselle unicamente a segunda. As mulleres 
en idade fértil deben evitar o embarazo no mes seguinte á 
recepción da vacina. 

Pódese utilizar a vacina como profilaxe postexposición 
sempre que se utilice nas 72h seguintes á exposición. O 
traballador susceptible exposto debe ser apartado da 
atención sanitaria directa polo menos ata 21 días despois da 
exposición. No caso de enfermar, a exclusión do posto de 
traballo debe ser ata pasados 4 días dende a aparición do 
exantema.  

 CAMBIO NA DEFINICIÓN DE CASO DE CHIKUNGUNYA 

Como, de estar presente en Galicia, o vector responsable da 
transmisión do chikungunya circularía entre maio e outubro, 
durante estes meses a definición de caso prescinde do 
antecedente de viaxe á zona endémica.  

Polo tanto, a partir de agora, sospeitarase chikungunya ante:   

Doente con febre de aparición súpeta ≥38’5ºC e con artralxia 
grave que non se pode explicar con outro diagnóstico.  

https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/Crimea_Congo/docs/Guia_actuacion_picadura_garrapata_20161014.pdf
http://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/3937/venres_epidemioloxico_vol5_n%c2%ba%20extra.pdf
http://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/3954/ACTUALIZACIÓN_ER_FHCC_20.04.2017.pdf
http://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/1614/vol1_n13.pdf
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/Crimea_Congo/docs/Guia_actuacion_picadura_garrapata_20161014.pdf
http://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/3978/venres_epidemioloxico_vol5_n19_20160923.pdf
http://www.sergas.es/Saude-publica/Febre-hemorráxica-de-Crimea-Congo
http://ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/News_DispForm.aspx?ID=1609&List=8db7286c-fe2d-476c-9133-18ff4cb1b568&Source=http%3A%2F%2Fecdc%2Eeuropa%2Eeu%2Fen%2FPages%2Fhome%2Easpx
http://ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/News_DispForm.aspx?ID=1609&List=8db7286c-fe2d-476c-9133-18ff4cb1b568&Source=http%3A%2F%2Fecdc%2Eeuropa%2Eeu%2Fen%2FPages%2Fhome%2Easpx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4514196/
http://www.dgs.pt/saude-a-a-z.aspx?v=8e00381f-52ce-45fb-b5a0-35fe84fa926a#saude-de-a-a-z/sarampo1
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Vacunacion_sanitarios.pdf
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Resposta inmediata a seguir: LIGAZÓN  
 
*Como tratamento antibiótico pódese empregar a doxiciclina, agás nos menores de 8 anos nos que se recomenda a amoxicilina.  

http://www.sergas.es/Saude-publica/Febre-hemorráxica-de-Crimea-Congo

