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A l’atenció dels pares o tutors, 
 
 
Us comunico que s’ha detectat un cas de parotiditis en el col·legi al qual assisteix el vostre fill/a. 
 
La parotiditis (galteres) és una malaltia aguda i contagiosa causada pel virus de la parotiditis 
que es caracteritza per la inflor d’una o més glàndules salivals, generalment les glàndules 
paròtides. S’inicia amb un període amb símptomes inespecífics (mal de cap, pèrdua de gana, 
dolor abdominal, dolor muscular) seguit de l’aparició d’una inflor de les glàndules paròtides, que 
pot ser unilateral o bilateral, acompanyada de febre. La febre desapareix als 3-4 dies mentre 
que la inflor de la/les galta/es dura entre 7 i 10 dies. Normalment la malaltia és benigna i 
autolimitada. De vegades, però, poden aparèixer complicacions. Les complicacions són més 
habituals en els adults que en els nens. 

La millor mesura de prevenció és rebre dues dosis de la vacuna contra el virus de la 
parotiditis. Aquesta vacuna està inclosa en el calendari de vacunacions sistemàtiques 
conjuntament amb la del xarampió i la de la rubèola (vacuna Triple vírica). Actualment 
s’administra als 12 mesos i la segona dosi als 3 anys d’edat. 

D’acord amb el protocol de prevenció i control de la parotiditis del Departament de Salut, cal 
recomanar la vacunació als contactes freqüents d’un cas, nascuts després de l’any 1966, que 
NO estiguin vacunats i que NO hagin passat la malaltia. 

Durant els anys 1994, 1995 i 1996, es va administrar la vacuna Triple vírica amb un component 
parotídic poc immunogen, per aquest motiu les persones que han rebut 1 de les dosis en 
aquests anys, s’hauran d’administrar 1 dosi de record. 

Si esteu en algun dels supòsits en els quals es recomana administrar la vacuna, amb la finalitat 
de poder prevenir la malaltia, poseu-vos en contacte amb la vostra infermera/metge de 
capçalera per tal que us administrin les dosis que us manquin. En aquest cas us agrairíem que 
retornéssiu el full al director del vostre centre educatiu i que subratlléssiu les dosis que us han 
administrat. 

Les contraindicacions per administrar la vacuna són: embaràs, alteracions greus de la 
immunitat (immunodeficiències), al·lèrgia greu a una dosi prèvia de la vacuna, al·lèrgia a la 
proteïna de l’ou, administració recent d’immunoglobulines inespecífiques (en els últims tres 
mesos), administració recent de corticoides i malalties febrils severes. 
 
En cas de que el vostre fill comenci amb simptomatologia compatible, cal que consulteu el 
vostre metge de capçalera o pediatre per tal de fer-ne el diagnòstic i tractament. 
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