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MENINGITIS ACWY 
Fulls d’Informació Sanitària (FIS) 

 
 
 
 
La malaltia meningocòccica és una infecció causada per un bacteri, el meningococ, que provoca inflamació de les 
meninges i es dissemina ràpidament per tot l’organisme produint una infecció generalitzada que cal tractar amb 
antibiòtics. La seva evolució, ràpida i agressiva, pot comportar seqüeles i fins i tot esdevenir mortal. Les edats de 
major afectació i vulnerabilitat són els lactants, adolescents i majors de 65 anys. 
 
Es coneixen 12 serogrups, segons la càpsula o l’embolcall del bacteri, però els patògens més freqüents són els A, 
B, C, W, X, Y. A Europa els més freqüents són el B i C, concretament la taxa d’incidència global a Espanya és de 
0,88 /100.000 habitants per any.  
 
Des de l’any 2000 estem veient un canvi a Europa i un increment de serogrups com ara el W i el Y, que abans no 
hi eren al nostre continent, començant pel Regne Unit, Irlanda i Holanda. Aquesta tendència s’ha fet palesa 
també a Espanya, on hem passat de 56 casos de meningitis W a 82 durant l’any 2019, un increment 
exponencial. Les edats on s’experimenta major afectació són l’adolescència i els menors de 5 anys. 
 
Es per això que, disposant de vacunes efectives en front de la Meningitis ACWY, les autoritats sanitàries i els 
comitès d’experts en vacunes coincideixen en recomanar la vacunació a l’inici de l’adolescència, als 12 anys i 
també als 12 mesos. Són vacunes molt efectives però la seva protecció no és de per vida i per tant cal revacunar 
en cas de viatge a zones de major prevalença de la malaltia (la Meca, Àfrica, Xile, EUA, etc.) o si es presenta algun 
factor de risc individual. Per tot això teniu que seguir les recomanacions del vostre pediatra. 
 
A altres edats es pot fer una protecció individual en qualsevol moment, donat el caràcter imprevisible i la 
tendència a l’alça que té la infecció. Per això ajustarem el calendari vacunal de la següent forma: 
 
 
Protecció en lactants < 6 mesos 2+4m / 12m / 12 anys 
Protecció en lactants > 6 mesos 6m / 12m / 12 anys 
Protecció en lactants de 12 mesos 12m / 12 anys 
Qualsevol edat 1 dosi / 12 anys 
 
 
 
 


