
 
 
 

QUÈ ÉS EL XARAMPIÓ?  El xarampió és una malaltia vírica aguda i altament contagiosa. Dura per terme mitjà 

entre 7 i 10 dies. Comença amb símptomes catarrals (ulls envermellits, secreció de nas o tos) i febre superior 

als 38ºC, amb malestar general. Passats 3 a 5 dies apareix una erupció vermellosa característica, molt poc 

prominent, envellutada al tacte, que s'inicia en el cap (darrera de les orelles), i es va estenent a la resta del cos, 

sense afectar els palmells de les mans ni la planta dels peus.  

 

El xarampió pot ser una malaltia greu, sobretot en els menors de 5 anys i majors de 20. Pot haver-hi 

complicacions com ara otitis (10% dels infants afectats i amb pèrdua definitiva de l’audició), pneumònia (5%), 

encefalitis (1 de cada 1000 malalts);  i  1 de cada 1000 pot morir. També pot haver-hi problemes pel fetus en 

les embarassades amb xarampió.  

COM ES TRANSMET LA MALALTIA?  El virus del xarampió és molt contagiós, es pot transmetre per la tos o 

els esternuts,  per contacte directe amb les secrecions nasals o de la gola de les persones infectades i, menys 

sovint, per contacte amb objectes recentment contaminats amb aquestes secrecions.  

 

Els malalts contagien ja durant el període catarral, 4 dies abans i 4 dies després de l'aparició de la granissada. 

Des que una persona s'ha infectat fins que apareixen els primers símptomes poden passar 10-14 dies. Totes 

les persones que no han patit mai la malaltia ni han estat vacunades, són susceptibles de patir-la.  

 

QUAN S'HA D'AVISAR EL METGE?  Cal consultar un metge sempre que se sospiti de patir xarampió,  ja que 

és ell qui n'ha de fer el diagnòstic i el tractament. Abans d’acudir a un centre sanitari és millor trucar al 

metge o abans d’entrar a un centra sanitari o servei d’urgències  informar a recepció, explicar els 

símptomes, i informar sobre si s’ha tingut relació amb altres malats de xarampió,  ja que poden caldrà 

mesures especials abans de visitar al malalt per tal de no posar en risc altres pacients, per exemple posar-se 

una MASCARETA QUIRÚRGICA per evitar contagiar a altres persones.  

 

QUÈ ES POT FER PER PREVENIR AQUESTA MALALTIA? La vacunació és la mesura fonamental en la 

prevenció del xarampió, amb la vacuna triple vírica XRP (contra el xarampió, rubèola i parotiditis). El xarampió 

és una malaltia exclusivament humana, amb la vacuna es pot controlar el xarampió. L’eficàcia de dues dosis de 

vacuna és del 97%. Segons el calendari vacunal, actualment aquesta vacuna s'administra sistemàticament als 

12 mesos i 3  anys d'edat, però si no s’està vacunat es pot posar. Totes les persones, sobretot les nascudes 

després de 1966 haurien d’estar vacunades, si no n’estan que consultin al seu metge per tal de vacunar-se.  

 

Les contraindicacions són les generals de les vacunes (malaltia febril lleu o severa, embaràs, al·lèrgia als 

components de la vacuna, alteracions immunitàries, administració recent d'immunoglobulines o transfusions). 

 

QUÈ S'HA DE FER QUAN HA APAREGUT UN CAS DE MALALTIA?  Quan es diagnostiqui un cas sospitós 

de xarampió s'ha de comunicar de manera ràpida als serveis de vigilància epidemiològica. Les actuacions 

de salut pública en matèria de prevenció i control corresponen en el nostre àmbit a  la Servei de Vigilància 

Epidemiològica del Vallès (tel. 93 624 64 32).  

 

QUAN ES POT RETORNAR A LES ACTIVITATS NORMALS?  Es recomana que el malalt no torni a l'escola  

o a la feina fins passats almenys 4 o 5 dies des del inici de l'exantema per tal de reduir-ne l'exposició a altres 

persones. L'exclusió de l'escola o la feina ha de ser respectada, ja que el xarampió és molt contagiós.  

 

Estant a casa, si s’està preocupat sobre els símptomes truqueu al metge.  

 

En situacions de xarampió a l’escola, si hi ha alumnes no vacunats i que els pares/mares  no els vulguin 

vacunar, han de saber que l’alumne no pot assistir a l’escola fins haver passat 21 dies des del inici de 

símptomes (aparició de l’exantema) de l’últim malalt. . 

 


