
      

                  Plaça de Can Mi 7        Vilassar de Mar 08340                 T· 937 593 790                 www.cepferres.com                  
atencio@cepferres.com 
 

 

VACUNA EN FRONT DE LA MENINGITIS B (Bexsero®) 

 

S’ha autoritzat a Espanya la primera vacuna en front al meningococ B, Bexsero, bactèria 
que pot ser la causa de la Malaltia Meningocòccia invasiva (meningitis i/o sepsis). 
Aquesta vacuna serveix per a la vacunació activa de nens a partir dels dos mesos d’edat. 
Pot protegir contra el 70-80% de les soques de meningococ B que hi ha a Europa.  

Es tracta d’una malaltia poc freqüent però molt greu, que produeix seqüeles importants 
i una mortalitat que pot arribar al 10% (1 de cada 10 afectats pot morir). La malaltia 
afecta sobretot a nens petits i adolescents joves. 

 Hi ha altres vacunes disponibles contra el meningococ? 

Hi ha varies vacunes per fer front als diferents serogrups de meningococ. La vacunació 
en front al meningococ C forma part dels calendaris de totes les comunitats autònomes 
espanyoles. S’ha demostrat molt eficaç i el nombre de casos ha disminuït molt des de la 
seva introducció en el calendari general.  

 Quina és la situació a Europa de la vacuna Bexsero? 

Des d’agost del 2014, està disponible la vacuna en front al meningococ B (es diu 
Bexsero), però només des del 23 de setembre del 2015 s’autoritza la seva venta a 
farmàcies. En el Regne Unit i en altres regions europees s’inclou en el calendari oficial 
de vacunacions per a lactants des dels dos mesos d’edat.  

 Quina és la posició del Comitè Assessor de Vacunes (CAV) de la Associació 
Espanyola de Pediatria (AEP)? 

L’ AEP aconsella la vacunació en front al meningococ B per a tots els nens a partir dels 
dos mesos d’edat. La vacuna és obligatòria en el cas de no tenir melsa, patir un dèficit 
de complement (un element defensiu de l’organisme molt important contra aquest 
germen), està rebent tractament amb eculizumab o haver patit un cas de malaltia 
meningocòccia invasiva. 
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 Com s’administra la vacuna? 

Els lactants petits han de rebre 4 dosis. Les tres primeres als 2,4 i 6 mesos i una dosis de 
reforç entre els 12-15 mesos d’edat. També es possible administrar-la als 3,5 i 7 mesos.  

Amb les dades actualment disponibles, el CAV-AEP recomana: 

1. Administrar la vacuna en front al meningococ B (Bexsero) de forma separada a 
la resta de vacunes injectables del calendari, amb una pauta de 3, 5 i 7 mesos o 
al menys amb un interval de dues setmanes respecta a les vacunes habituals. 

2. Amb aquesta pauta no seria necessari l’administració de paracetamol profilàctic.  
3. La dosis de reforç, en el cas dels lactants que han rebut les 3 dosis durant el 

primer any de vida, s’administrarà entre els 13 i 15 mesos. 

 

I en els nens més grans, la pauta varia segons l’edat d’inici de la vacunació. 

POBLACIÓ VACUNACIÓ 1ia 
Nº DOSIS 

INTERVAL MÍNIM 
ENTRE DOSIS 

DOSIS REFORÇ 
Nº 

TOTAL 
DOSIS 

Lactants de 2 a 5 mesos 3 1 mes 
Si, 1 dosis entre els 12 i 15 mesos 

d’edat 4 

Lactants no vacunats de 
6 a 11 mesos 

2 2 mesos 

Si, 1 dosis en el 2on any de vida amb 
un interval, d’almenys, 2 mesos 

entra la primovacunació i la dosis de 
reforç 

3 

Lactants no vacunats de 
12 a 23 mesos 

2 2 mesos 
Si, 1 dosis amb un interval de 12 a 
23 mesos entra la primovacunació i 

la dosis de reforç 
3 

Nens de 2 a 10 anys 2 2 mesos No 2 
Persones des dels 11 

anys d’edat 
2 1 mes No 2 

 

 Quines són les reaccions adverses a la vacunació i les precaucions? 

Les reaccions solen ser lleus. Les més habituals són el dolor i l’envermelliment en el lloc 
de la injecció; i febre i irritabilitat (sobretot si s’administra conjuntament amb altres 
vacunes). Per tal de minimitzar-los o evitar-los, es recomana l’administració de 
paracetamol. 

La vacunació no està finançada pel Sistema Nacional de Salut, excepte per a persones 
amb determinades immunodeficiències i els que han tingut la malaltia anteriorment.  

A partir del Novembre de 2015, al CEP Ferrés, disposarem de Bexsero®. El seu preu 
serà de 105 €.   


