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UNA PERSPECTIVA SOBRE ELS PROGRAMES DE VACUNACIÓ A BARCELONA: 
EL CAS DE LA POLIOMIELITIS 
Joan R. Villalbí 

La vacunació com a forma deliberada de protegir els humans contra les malalties té una 
ll arga història, encara que sols en el segle XX la seva pràctica s'ha convertit en la va
cunació rutinària de grans masses de població. En els darrers 200 anys les vacunes han 

arribat a permetre de controlar, almenys en algunes parts del món, nou malalties importants: 
verola, diftèria, tètan, febre groga, catarro, poliomielitis, xarampió, galteres i rubèola. En el 
cas de la verola, s ' ha arribat a eradicar la mal atia del món. Altres vacunes han permès progres
sos en la lluita contra altres malalties infeccioses, com ara la influença i l' hepatitis B, però en
cara queda un llarg camí per avançar, fins i tot en els països més desenvolupats. 

El treball d'Edward Jenner de 1798 amb la vacuna de la verola representa el primer intent 
científic de controlar una malaltia transmissible mitjançant una inoculació sistemàtica. Durant 
el segle XIX es varen desenvolupar els conceptes de virulència , atenuació i revacunació. Tots 
ells varen formar les bases per al treball de Pasteur que va conduir a la vacunació humana con
tra la ràbia el 1885, precedida del desenvolupament de Ja vacuna contra l'àntrax, experimenta
da de manera pública anib bestiar el 1881.(!) En els anys posteriors es varen fer esforços per 
obtenir vacunes bacterianes contra Ja febre tifoide, la pesta i el còlera: a Barcelona, el Dr. Fer
ran, que va ser seguidor de Pasteur, va produir una vacuna contra el còlera al mateix temps que 
en Haffkine;<2

) ambdues varen abandonar-se per les reaccions greus que provocaven. Al ma
teix temps, les contribucions d 'Ehrlich al coneixement de Ja immunitat obriren el camí de Ja 
Immunologia moderna. Els estudis de Roux, Yersin i Fabre varen sentar les bases per a l'ob
tenció d 'antitoxines en animals, que varen ser utilitzades amb èxit en humans per a prevenir la 
diftèria i el tètan, i més tard varen permetre I ' obtenció dels toxoids diftèric i tetànic per a la 
immunització activa. 

Durant els anys vint del nostre segle es va desenvolupar la vacuna BCG i es varen obtenir 
toxoids diftèric i tetànic molt més inmunògens i segurs. Durant els anys trenta es varen obtenir 
les primeres vacunes contra el catarro i es varen iniciar els cultius de virus de la grip i de la fe
bre groga en ous embrionats, primera etapa cap a I 'obtenció de la vacuna corresponent. Els 
anys quaranta varen veure el desenvolupament de Ja vacuna antiparotiditis i el desenvolupa
ment de la tècnica de cultius vírics en teixits cel·lulars humans o animals, fonamental per al 
desenvolupament de les vacunes contra Ja poliomielitis en la dècada següent. Posteriorment 
s'han obtingut vacunes eficaces contra el xarampió, la rubèola, les vacunes de polisacàrids 
capsulars (meningocòcics, neumocòcics i Haemophilus influenzae tipus b) i la vacuna contra 
l'hepatitis B. 

l'evolució de les vacunacions a la ciutat 

A la ciutat de Barcelona, la vacunació contra la verola va ser una tasca desenvolupada so
bretot des de l' Institut Municipal d'Higiene amb notables resultats, a l ' empara de l'obligato
rietat de la vacunació antivariòlica establerta l' any 1913, que va dur a un grau de control im-
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portant de la malaltia.<3l També es varen produir esforços en el camp de la diftèria, encara que 
amb resultats més modestos pel que fa a la cobertura vacunal<4l i de la BCG. 

De fet, en el programa de vacunació contra la verola de I 'Institut trobem alguns e lements 
essencials del que amb el temps seria el Pla de Vacunació Continuada de Barcelona. Des de 
que I 'any 1917 es va reestructurar I ' Institut, el seu Director, Dr. Pons i Freixa, va idear un me
canisme administratiu d'avís als familiars dels nadons per a promoure la vacunació sistemàtica 
contra la verola : aquest sistema permetia a més un cert coneixement de la cobertura vacuna!, 
en complementar-se amb el registre de l'activitat vacuna1.<5l Això va permetre assolir el con
trol de la verola a la ciutat en la dècada següent. L 'any 1934, el cap de la secció d 'epidemio
logia de l'Insti tut, responsable del control de la diftèria, advocava per un esforç més integrat 
per a la vacunació contra les dues malalties, que es basés en la comunicació amb la població 
a partir del registre de naixements, en el seguiment de la vacunació i en la col·laboració entre 
centres municipals de vacunació i metges amb exercici lliure, seguint I 'esquema de l'organit
zació de la vacunació antivariòlica.<6l L'èxit d 'aquest esquema es pot comprovar en constatar 
que la ciutat es va mantenir lliure de la verola fins i tot durant la guerra del 1936-39.(7} 

Amb posterioritat es donaren alg uns passos en aq uesta direcció: destaquem les activitats 
de vacunació en les escoles municipals , sobretot des del 1955, amb especial referència a la 
vacunació DTP i després la vacunació BCG i antitífica. El 1956 s'implantà una Cartilla inmu
nológica on s'especificaven, mitjançant un calendari de vacunacions, les dates més adients 
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per a les diverses vacunacions i revacunacions durant tota Ja vida del nen; el sistema de con

trol era manual, per inscripció en un llibre de registre d'activitats.CB) L'any 1957 s'estructurà e l 

Departament d'Immunologia de l'Institut, amb Ja responsabilitat de desenvolupar tots e ls es

forços de vacunació i del seu registre i dotat d ' un dispensari central de vacunacions i d'un dis

pensari mòbil, en una ambulància.C9
) Les success ives campanyes de vacunació iniciades e l 

1962-63 en coordinació amb la delegació provincial de Ja Dirección General de Sanidad 
(DGS) representaren un salt qualitatiu de coord inació d 'esforços entre diverses administra

cions: municipal, de la Seguretat social i de Ja delegació provincial de Ja DGS. Tanmateix, e l 

principal obstacle per a una bona cobertura vacuna! radicava en la no participació dels cen

tres assistencials depenents de I ' Instituta Naciona l de Previsión (INP), que atenien Ja majoria 

de la població treballadora i que responien a una concepció de medicina merament reparadora 

que negligia els aspectes preventius. L 'any 1968 s ' actualitzà el calendari vacuna! i, al mateix 

temps , fou establerta una fitxa personal per a cada nen , que permetés conèixer l'estat de Ja po

blació vacunada al centre encara que el carnet de vacunació en mans de Ja família es perdés. 

Aquest sistema presentava I ' inconvenient de no integrar tota l'activitat vacuna! realitzada fora 

dels serveis municipals pels pediatres i pels metges de capçalera i, per tant, deixava fora im

portants segments de Ja població. Aquest problema no es va abordar fin s l'any 1972 amb Ja 

formulació del Pla de Vacunació Continuada, del que tractarem en detall més endavant. 

La poliomielitis 

Encara que hi ha descripcions de malalties similars a la poliomielitis paralítica en textos 

ant ics , Ja descripció d ' aquesta entitat clínica va començar al final del segle XVIII i principi 

del XIX. Esdeving.ué un objecte d'estudi cada cop més detallat a mesura que varen aparèixer 

greus ep idèmies a Europa i a I' Amèrica del Nord. El 1908 fou aconseguida Ja transmissió de 

la malaltia als micos, i en els 40 anys següents es va mostrar que e l virus apareixia en la femta 

dels pacients, que els primats es podien infectar pel tracte alimentari i que era possible adaptar 

soq ues per a cultivar-l es en animals de laboratori per a fac ilitar els estud is experimentals. Es 

documentaren diferències antigèniques sign ificatives entre soques de poliovirus, que dugueren 

a distingir tres serotipus, i es va arribar a aïll ar i cultivar in vitro els poliovirus, en cul tius 
cel·lulars.<JO) 

En considerar l'epidemiologia dels virus de la pòlio, cal remarcar que, com per a d ' altres 

enterovirus, la forma d'infecció més freqüent és un episodi menor o silent, i que les manifes

tacions greus de la infecció són rares. La poliomielitis paralítica fou un enigma epidemiològic 

fin s que es va establir aquesta concepció.01 ) 

En I ' era prevacunal, les epidèmies de poliomielitis es produïen amb gran freqüència al s 

països desenvolupats. A Europa destaca el brot d'Estocolm del 1887, molt ben descrit per Me

din. Als EE.UU., el primer brot d'importància va tenir lloc el 1894 a Vermont, amb 132 ca-
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sos; era el major brot notificat arreu del món fins aque ll a data. Durant la primera part del se

gle XX, s'anaren produint brots repetits als EE.UU. , al Canadà, a Austràlia, i a diversos paï

sos europeus, destacant l'epidèmia de Copenhaguen del 1952.02) A Espanya, la poliomielitis 

era coneguda com a entitat clínica, però els casos es presentaven en forma aïllada i no epidè

mica, sobretot en infants menors d'un any de vida_ (l3) Així, a Barcelona, els casos declarats no 

superaren mai els 12 casos anuals fins que la poliomielitis es manifestà com a malaltia epidè
mica a partir del 194 7, i els casos augmentaren durant la dècada dels cinquanta. (14

) Durant el 

1954 hi va haver un notable increment de la pòlio registrada, amb 152 casos declarats a la ciu

tat ; després es donà un cert descens , però el 1959 van arribar a declarar-se 298 casos.05l En 

una descripció d'una sèrie clínica de casos atesos en centres de la ciutat de Barcelona l'any 

1954 hom apreciava una major freqüència de casos en infants menors de 2 anys.06l El mateix 
fenomen s'observa en l 'estudi de les declaracions de casos de l 'any 1959 _Cl7l Aquesta evolució 

de l'epidemiologia de la poliomielitis reflecteix la seva irrupció com a entitat clínica coinci

dint amb la millora de les condicions sòcia-sanitàries de la població , que retardava els primers 

contactes amb el virus fins a edats més avançades. Estudis realitzats des de I 'Institut sobre la 

seroepidemiologia de la poliomielitis en grups de població no vaccinats de la ciutat i en dones 

que donaven a llum a I 'Hospital Clínic i en els seus nadons, mostren la situació a finals dels 

anys cinquanta i als inicis dels seixanta, caracteritzada per la persistència d'anticossos materns 

en els nadons fins els 3-4 mesos, seguida d'una primoinfecció poliomjeJítica relativament pre

coç, que portava a la presència d'anticossos en el 85% dels nens als tres anys i en el 98 % als 

cinc anys, tot i que en tots els grups d 'edat hi ha una proporció del 3 al 20% d'individus sense 

protecció contra algun tipus de poliov irus, per tant susceptibles de ser infectats i patir la ma
laltia.< IS) 

El desenvolupament de la vacuna contra la poliomielitis 

Els antecedents que varen possibilitar el desenvolupament de la vacuna es troben en la 

tecnologia de cultius cel ·lulars , en la tipificació dels tres tipus de poliovirus i en la compro

vació de l'efecte protector conferit per l'ús de gammaglobulina sèrica humana. Les línies de 

treball es varen centrar, d'una banda, en la producció d ' una vacuna a base de virus inactivats 

(Salk i el seu equip treballaren a partir de virus inactivats amb formalina i Milzer i els seus 

col·laboradors amb virus inactivats per radiacions ultraviolades) , i de l'altra, en la producció 

d ' una vacuna basada en virus vius atenuats, per part de tres equips, els de Cox, Koprowski i 
Sabin.<19

) La introducció de la vacuna Salk el 1955 va reduir de manera espectacular la inci

dència epidèmica als EE.UU., que varen passar de 38.000 casos anuals de mitjana en el perío

de 1951-55 (amb aproximadament 21.000 formes paralítiques) a 570 casos el 1961-65 (amb 
460 formes paralítiques)_(ZO) A diversos països, per exemple a Suècia, Finlàndia, Holanda i Is

làndia, la vacuna tipus Salk a base de vi.rus morts ha estat la base de la política vacunai. (Z I) Pe-
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rò en altres països, entre ells el nostre, no va ser fins que es va donar la introducció de les va

cunes per virus vius atenuats el 1962-63, que va adoptar-se la vacunació a gran escala la qual 
va permetre reduccions importants de la malaltia. En alguns països, com els EE.UU., la políti

ca vacuna!, de centrar-se bàsicament en l ' ús de la vacuna Salk, va passar al de la vacuna Sa

bin. En el període I 971-75, als EE.UU. es donaren únicament 15 casos, i, en els darrers anys, 
la majoria dels casos notificats estan associats a l'ús de la vacuna.<22l En general, els països 
desenvolupats han assolit un control efectiu de la poliomielitis, però també ho han fet altres 

països amb serveis sanitaris públics ben organitzats com Cuba o Costa Rica. 

la introducció de la vacunació a Barcelona 

La Societat Catalana de Pediatria va seguir amb gran interès els progressos internacionals 

en la introducció de la vacuna Salk. Després de l'estudi de camp de Francis el 1954 sobre 1,8 
milions de nens , la vacunació a gran escala va iniciar-se des del 1955 als EE.UU.<231 En la 

sessió de la Societat Catalana de Pediatria del 14 de desembre de 1956 es discutí sobre lacam

panya de vacunació a Copenhaguen, destacant-ne la seva innocuïtat i la programació de la va

cunació en diferents grups d'edat de manera voluntària i gratuïta.<241 En la sessió de la Societat 

de l' 11 de gener de 1957 també es discutí la vacunació, i les actes de la reunió permeten apre

ciar que aleshores ja era freqüent l'ús de la vacuna Salk entre els pediatres en la pràctica clí
nica privada i en el seu propi entorn familiar, però que no es plantejaven campanyes de vacu

nació massives, les quals eren ajornades a un estudi immunitari de la població .<251 En aquells 

moments hi havia en curs programes de vacunació massius als EE.UU., al Canadà i a diversos 

països europeus, malgrat els incidents associats a la vacuna produïda pels laboratoris Cutter 
als EE.UU., amb 260 casos relacionats amb ella.<26l 

Quan ja estava establerta I 'eficàcia de la vacuna Salk, se seguí l'experimentació amb va

cunes orals per virus vius que varen culminar amb la vacuna Sabin. Des de l'Institut es va par

ticipar en e ls estudis experimentals amb la vacuna de virus vius de Cox, estudiant-ne la sem

conversió en diversos col ·lectius infantils i d'adolescents, que anaven del mes als 19 anys 
d'edat.<27 l La introducció de Ja vacuna Sabin es va fer el 1959 als EE.UU. i els 1959-60 a 

I 'URSS, on foren realitzats els estudis de camp a gran escala que demostraren la seva seguretat 
i eficàcia, després de vacunar 77,5 milions de persones. <28

) La vacuna Sabin era menys costosa 

que la Salk, i la seva administració oral , més senzilla que l 'administració per injecció de la va

cuna per virus morts. A més, el procés d'infecció activa induït per la vacuna Sabin era atractiu, 
car semblava produir una major immunitat, i es pensava que podia estendre virus vacunals ate

nuats als contactes susceptibles dels receptors de la vacuna, amplificant així el seu efecte; el 
seu major inconvenient era la inestabilitat relativa a canvis de temperatura . 

L'Institut va jugar un paper molt important en la introducció de les vacunacions contra la 
poliomielitis . La DGS, que subministrava les altres vacunes d'ús habitual, no havia assumit 
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encara la vacunació antipoliomielítica, que ja estava estesa entre la pràctica privada de la me

dicina i per la que advocaven diversos professionals en els fòrums científics . En aquest con

text, I 'Institut va iniciar-ne l'ús precoçment, des del 1959 en què va començar l'aplicació en 

els seus serveis de la vacuna Salk, si bé de manera limitada: donada la gran despesa, sufragada 

amb els pressupostos municipals, es feia pagar a les famílies el seu cost (amb bonificacions 

per a les famílies nombroses i les famílies indigents). Quan es vacunava a menors d'un any, la 

vacuna s'administrava sovint en combinació amb les vacunes contra la diftèria, el tètan i el 

catarro, com a vacuna mixta-quadruple. La vacuna s'adquiria de manera rotatòria entre els la

boratoris que la fabricaven; l'any 1962, els ingressos obtinguts per les taxes per vacunació an

tipoliomielítica Salk cobrien el 86% del seu cost d'adquisició. El pressupost destinat a la com

pra de vacuna antipoliomielítica era el 12% del pressupost total de I 'Institut, sense tenir en 

compte el cost del persona1.<29l Les cobertures assolides eren relativament modestes, però per

ceptibles. 

El primer esforç de vacunació amb vacuna Sabin va tenir lloc els anys 1963-64. Va ser 

possible quan la DGS assumí finalment la compra i el subministrament del vacuna, en el marc 

de la primera Campaña Nacional de Vacunación, adreçada a tots els infants de dos mesos a set 

anys, i que a la ciutat de Barcelona es va fer d'acord amb l'Institut. El 1965 va tenir lloc la se

gona Campaña Nacional de Vacunación Antipolio, juntament amb la primera de vacunació tri

ple (amb vacuna DTP). Per aquesta campanya s'organitzaren a la ciutat 85 centres de vacuna

ció i s'aplicaren 4.647 dosis de vacuna entre el 22 de febrer i el 23 de juny, període de la 

campanya. Cal esmentar que aquestes campanyes es van fer de manera paral· lela a la vacuna

ció amb vacuna Salk que es va seguir aplicant a l'Institut durant anys, com hem dit abans: du

rant l'any 1965, des de l 'Institut s'hav ien aplicat 9.133 dosis de vacuna Salk d'acord amb l'es

quema anteriorment mencionat. Posteriorment, varen continuar fent campanyes anuals de 

vacunació similars , tot i que amb menys ressò públic. En essència, es definien períodes durant 

els quals s' habilitaven centres de vacunació en diferents dependències i es vacunava gratuïta

ment. Així, l'any 1972 la campanya involucrava vint centres de vacunació en dependències de 

l 'Aj untament, la delegació provincial de la DGS, l' INP i d 'altres. 

El Pla de Vacunació Continuada 

El Pla de Vacunac ió Continuada de Barcelona va ser fruit de I 'impu ls decidit del Director 

de I ' Institut, el professor Agustí Pumarola. Sota la seva presidència es va constituir unaCo

missió municipal intersectorial que va e laborar el projecte que després fou debatut i consen

suat amb la Societat Catalana de Pediatria i la Delegació Provincial de la DGs.<3
0l El Pla es 

va presentar a la Reial Acadèmia de Medicina i el batlle en va decretar la vigència el 23 de de

sembre de 1972. 
Els trets essencials del Pla són la definició consensuada d'un calendari vacuna!; la com u-



e N A N D A u e A A 

1972 BARCELONA - CAPIT AL 1972 

contra la: 

Difteria, Tétanos, Tos-ferina y Poliomielitis 
-

Centros de Vacunación: 

.K:FAIUIIAP.SAHIDAD 51'011VlLtotPI-r•.1 
liltloM lniiii!W 0~¡1 Sl~ ~IIOQ, 1 

!NSTifUTOD[IIIGIUIC Pi•UI.nMf>to.l 

v •• r,..,.a..:n"-ev•l•·~ 
u.c-
, ..,...Lio!Poott v.• ~,~ ,.,~ .... 20: rUC~. ",w-,..,,, moon 

Plu•O•II .. f.,Nnlo•,...l<>l m~•• 
"'ltllltllt<l!t\Outt,,:l'ln 
1'11-n.;n ' " 

" " " .. 1-.pl~l 

:'0 A>I<!IMSodol 

, .. , .. 
&.«-• Plloro Poe,. So\úft. oli• 
.u...lolOrioS.&. !111~.11 

T<oW1 .. n,. Or..:•• 3oWI 
ft~oll, V 

-··- & •• ""- l1 .-,.,....w.n.oi.S.. o...._ucP•V~I':I..,,of 

PUEDE 
EN EL 

USTED VACUNAR A SU HIJO 
CENTRO /f\AS PROXIMO 

" ' 
' 
" " ' . 

~»MM 11 
301~t:l 111 

A 

nicació de l 'Inst itut amb les famíli es dels nadons de la c iutat, trametent-los el carnet de vacu
nacions, mitjançant la informatització del registre de naixements; I 'oferta de cen tres públics i 
gratuïts de vacunació arreu de la ciutat de manera permanent; el registre de l'administració de 
vaq.mes i la seva comunicació per les famílies a I 'Institut; e l contacte amb les fam ílies que no 
havien comunicat la primovacunació dintre del primer any, per recordar la necess itat de la va
cunac ió. Els seus trets bàsics estan en el programa de vacunació antivariòlica de I 'Institut, però 
la seva força rau en el seu caràcter poblacional, en e l treball conjunt sector públic i privat, en la 
superació del caràcter estac ional de les campanyes anteriors, en la introducció del consens on no 
hi ha normativa (calendari vacuna!, vacunac ions de caràcter no ob ligatori ), en la incorporació de 
la informàtica ... Altres ciutats han desenvolupat posteriorment programes similars, entre e ll es 
València. El Pla va permetre un salt qualitatiu important en la cobertura vacu na!. El seu abast 
era limitat a la ciutat, però el restabliment de la Generalitat va portar la definició d'un programa 
de vac unacions per a tot Cata lunya fortament influït per 1 'experiènc ia de Barcelona pel que fa a 
definició de calendari i promoció del carnet de salut, encara que el registre informàtic de nai
xements i vacunacions continua essent un tret únic de la ciutat.<31 l En l'actual itat, e l Pla conti
nua vigent, i s ' ha real itzat una actualització del disseny del material imprès I 'any 1988. 
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Els responsables sanitaris 

han procurat minimitzar 

les vacunacions pel que 

fa als efectes immediats 

de la seva administració . 
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L'eliminació de la poliomielitis 

L'any 1965 va realitzar-se un estudi seroepidemiològic que suggeria un increment impor

tant de la immunitat en els nens menors de 5 anys en relació a l'estudi fet el 1960; aquest in

crement s'atribuïa a l'esforç de vacunació.c32
) Tanmateix, la persistència de bosses de no vacu

nats era evident i permetia la circulació del virus salvatge, tant a Barcelona com en d'altres 

parts d'Espanya.c33
) En aquest context es va donar un desplaçament de la morbiditat de sectors 

benestants cap a sectors de nivell sòcia-econòmic baix, amb menys accés als serveis sanitaris. 

L'impacte de la vacunació sobre la incidència de la malaltia a Barcelona és prou evident, com 

es pot veure a la taula I. Tanmateix, al conjunt d'Espanya el primer esforç de vacunació no va 

tenir prou cont inuïtat i en resultà la permanència de la poliomielitis durant anys, fins que als 

vuitanta s ' assoliren majors nivells de contro l( 34
) La persistència de casos notificats mostra que 

la infecció no havia desaparegut, i que calia fer un esforç suplementari. El desenvolupament 

del Pla de Vacunac ió Continuada permeté una millora progressiva de la cobertura vacuna!. 

Taula l. Casos de poliomielitis declarats a la ciutat de Barcelona i defuncions per poliomieli

ti s, 1955-83. 

An y Casos decl arats Defuncions Any Casos decl arats Defuncions 

1955 64 l O 1970 2 o 
1956 92 17 1971 6 I 

1957 46 4 1972 5 4 

1958 65 1 1973 8 o 
1959 298 102 1974 13 I 

1960 52 13 1975 5 I 

1961 86 6 1976 I o 
1962 57 9 1977 I o 
1963 90 17 1978 I o 
1964 6 o 1979 I o 
1965 LO 2 1980 I o 
1966 i i o 198 1 o o 
1967 9 2 1982 I o 
1968 9 3 1983 o o 
1969 9 3 

El darrer cas de poliomielitis a Barcelona es va donar el 1982 en una nena resident en una 

de les darreres barraques de la Ronda de Sant Martí. D'ençà d'aleshores, no s'ha notificat cap 

més cas a la c iutat, i a la resta de Catalunya els darrers casos varen ser notificats el 1984. 
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L'esforç màxim en el desenvolupament del Pla de Vacunació Continuada s'ha fet en els 

darrers anys per integrar les vacunacions en I 'activitat assistencial de I 'atenció primària del 

sector públic, de la mateixa manera que ja ho havia fet sempre el sector privat. Aquesta línia 

d'actuació de cooperació dels serveis municipa ls amb I 'atenció primària havia començat al 

principi de la dècada dels anys vuitanta en alguns municipis del cinturó industrial de Barcelo

na, on la cobertura vacuna] era molt deficient, i els serveis municipals de salut pública, molt 

centrats en activitats de salut escolar, ho havien constatat. L'any 1984, I 'Institut impulsà Ja 

participació de l'atenció primària en Ja vacunació i s'abordà la vacunació en alguns centres 

d 'ass istència primària de l'Institut Català de la Salut (ICS). A partir de l 'any 1986 es portà a 

terme un esforç notable i conjunt entre I 'Institut i I 'ICS, que portà a integrar les vacunacions 

a la praxi pediàtrica de tots els Centres d 'Ass istència Primària (CAP) de Ja ciutat de forma 

progressiva en anys successius, i, encara que amb més dificultats , també a la dels serveis de 

medicina general per a adults (taula 2). Simultàniament, es feren esforços per garantir que 

s'arribava a aquelles poblacions amb risc elevat de quedar fora de la xarxa assistencial norma

litzada: aquests col·lectius, encara que amb una importància numèrica relativa, poden jugar un 

paper clau en la persistència de determinades malalties infeccioses. En els darrers anys s'han 

implicat en el desenvolupament del Pla de Vacunació Continuada institucions com la Presó de 

dones , els serveis sanitaris de protecció de menors (l'antic Centre Mèdic de Ja Casa de la Mer

cè), el programa materna-infantil dels serveis de salut pública del districte de Ciutat Vella, i 

els equips de Pediatria dels CAP municipals de Peracamps i Gràcia, que atenen a la població 

sense cobertura sanitària (l'antiga Beneficència) en el seu àmbit d ' influència. Al mateix temps, 

s'han iniciat esforços de monitorització de la cobertura vacuna] a les escoles bressol i a les es

coles d'EGB, sobretot a partir dels equips de salut escolar dels districtes, i en els pàrvuls de 

quatre anys, des del Servei de Medicina Preventiva i Social Infantil de l'Institut, situat a I 'an

tic centre auxiològic de la Caixa de Pensions. Aquests esforços han implicat de manera crei

xent els centres educatius en el reforçament de la cobertura vacunal. 

Taula 2. Evolució de 1 'oferta de punts de vacunació públics i gratuïts que participen en el Pla 

de Vacunació Continuada a Barcelona, 1983-89. 

Any Serveis Serveis 
municipals col·laboradors 

1983 7 
1985 7 7 
1987 7 18 
1989 7 44 
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tor e ls més joves (que no 
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D'aquesta mane ra, I 'activitat actua l de I 'Institut, sense deixar de tenir un equip de vacuna
ció (el més important de Barcelona), està passant a ser sobretot de coordinac ió de la vacuna
ció a la ciutat, en gestionar el subministrament de vacunes a tots els centres públics de vacu
nació, actuar com a cons ui tor dels centres i dels professionals involucrats, vetllar pel 
manteniment de la cadena de fred, gestionar la comunicació amb les famílies del Pla i el regis
tre de les vacunacions, realitzar avaluacions de la cobertura vacuna! i, en general, fomentar les 
immunitzacions preventives.<35l Així, al mateix centre de vacunacions de la planta baixa de 
l ' Institut, on abans s 'administraven gairebé el 50% de les vacunes del sector públic de la ciu
tat , actualment se n 'administra un 25 %, en haver pres un major protagoni sme l ' atenció primà
ria en l' activitat vacuna!. Aquest paper s'adiu més amb les característiques actuals de l ' Ins ti
tut , encara que hagi hagut d 'exercir durant anys una activitat bàsicament de prestació directa 
de serveis vacunals , atesos els dèficits d'altres inst itucions. 

Perspectives futures 

Darrerament s' han donat brots de poliomielitis en poblacions amb nivells elevats d'immu
nitat. Per exemple, a Finlàndia va haver-hi lO casos de malaltia clínica després de 20 anys de 
no haver-n ' hi cap.136l Els estudis subsegüents mostraren que la vacuna per virus morts utilitza
da tenia potència marginal contra el virus de tipus 3, que estava baixant la cobertura vacuna! 
en la població infantil i que hi havia diferències antigèniques menors entre el virus salvatge i 
el vacuna!. A Holanda també s'ha donat un brot entre els membres d'una secta religiosa opo
sada a les vacunacions , els Am ish; i a Gran Bretanya i a França hi ha hagut brots entre gitanos 
itinerants mal vacunats.137l Aquests brots indiquen la importància de mantenir un bon sistema 
de vigilància epidemiològica i també de prestar atenció a la potència de les vacunes, a més de 
fer palès que , després de molts anys sense casos de la malaltia, la cobertura vacuna! di smi
nueix, fins i tot en comunitats amb un sistema sanitari ben organitzat. 

Alguns estudis de cobertura vacuna! a Barcelona mostren que fins un 8,7% dels nens de 
dos anys podrien no estar vacunats amb quatre dosis de manera apropiada.138l Els dèficits va
cunats es concentren en infants de les categories sòcia-econòmiques més desafavorides. Tot 
i que la supervivència del virus salvatge fora de l'organisme humà és limitada i que, per tant , 
hi ha una base per a l ' eradicació de la poliomielitis , estem lluny d 'assolir aquest grau de con
trol. En un país tan obert als fluxos de visitants estrangers com el nostre, amb la possibilitat 
de circulació del virus salvatge, no es pot relaxar l 'esforç de control i cal mantenir nivells 
elevats de vacunació per tal de garantir que la poliomielitis paralítica no reaparegui.139l Re
centment (els anys 1987-88) s ' ha donat un brot de poliomielitis a Andalusia que ha demos
trat dramàticament la importància de mantenir un sistema sòlid de vacunació i avaluació de la 
cobertura vacuna!. 140) 
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Una perspectiva global 

L'Institut ha jugat, doncs, un paper hi stòric cabdal en el desenvolupament de la vacuna

ció. El seu rol ha variat al llarg del temps i de les circumstàncies històriques, però s 'hi iden

tifiquen alguns trets bàsics propis de la perspectiva de la sa lut pública: I 'òptica poblacional en 

el desenvolupament de programes de vacunacions, establint la població-objectiu i adreçant

s'hi; la col ·laboració entre serveis sanitaris de diferents titularitats i amb el sector privat en el 

desenvolupament d'activitats vacunals; la concepció de la pròpia funció com a agent facilita

dar de la vacunació per a tota la població i no sols com a agent vacunador; i la preocupació 

per I 'equitat i per la situació dels grups de major risc. A més, I 'Institut ha estat pioner i in

troductor d'innovacions en la sa lut pública del país , tant en dissenyar un sistema d 'abast po

blacional el 1917 i el 1973, com en introduir la vacuna Salk quan no es trobava disponible , o 

en impulsar la integració de la vacunaciÓ en els serveis d'assistència primària de la ciutat du

rant el període 1984-89. Tots aquests trets configuren el seu caràcter, excepc ional dintre d'Es

panya, com a Institut de salut pública, a cavall entre la recerca i la intervenció , i vinculat a 

les innovacions i als desenvolupaments internacionals, alhora que molt proper a la població 

de la ciutat a la que serveix. 

L'autor vol agrair la seva col·laboració subministrant informació oral a Carmen Zúber, Antoni de Sanz i Rosau

ra Rubio, que varen viure e ls inicis de la vacuna antipoliomielítica a l' Institut i en conserven valuosos testimo

ni s no di sponibles per escrit. També vol agrair a Mercè Vallvé la seva ajuda en la preparació del manuscrit, i a 

Rafae l Battestini, Rosaura Rubio , Margarida Torras i Antoni Roca la seva cooperació en la localitzac ió de fonts 

d ' informació. 
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