
Observatori de la Salut Pública
Servei d’Epidemiologia

Benvolgudes famílies,

El  dia17/01/2018, s’ha comunicat al Servei  d’Epidemiologia de l’Agència de Salut Pública de
Barcelona, un cas de tos ferina en un company de P5 clase Babel de l’escola.Encants

La tos ferina és una malaltia  infecciosa produïda pel  bacil  Bordetella Pertussis.  S’inicia amb
símptomes lleus del tracte respiratori superior amb tos de més d’una setmana d’evolució (etapa
catarral) i  evoluciona amb paroxismes greus de tos i l’estridor característic,  sovint seguits de
vòmit (etapa paroxística). La febre és mínima o bé no es presenta, i posteriorment els símptomes
disminueixen en forma gradual (etapa convalescent). És una malaltia especialment greu en el
primer any de la vida.

Les  persones que no han patit la malaltia ni han estat vacunades, són més susceptibles de patir-la. 
Actualment, a Catalunya, es vacuna de la tos ferina mitjançant la vacuna Hexavalent i la DTPa  als
2, 4, 11 mesos i 6 anys. (Anteriorment es vacunava als 2,4,6,18 mesos i 6 anys)

Ens posem en contacte amb vosaltres, per tal de fer-vos les següents recomanacions:

- En cas que el vostre fill comenci amb simptomatologia compatible amb tos ferina cal que
consulteu el vostre pediatre com més aviat millor per tal de fer-ne el diagnòstic i tractament.

- En cas que el vostre fill sigui diagnosticat de tos ferina cal que faci el tractament complet.
- En cas que el vostre fill sigui diagnosticat de tos ferina cal que estigui aïllat a casa durant un

període de 5 dies des de l’inici del tractament.
- Cal que reviseu i completeu, si cal, el calendari vacunal del vostre fill. 

Per qualsevol aclariment us podeu adreçar al servei d‘epidemiologia (tel 93.2384545)

Cordialment,

Servei d’Epidemiologia
Agència de Salut Pública de Barcelona

Barcelona, 16/01/2018
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