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Societat Catalana de Pediatria 
 

La vacunació d’adolescents enfront de la covid-19,  després de 
ser aprovada per l’FDA i l’EMA 

Les vacunes són segures, eficaces i efectives per protegir individus i poblacions contra malalties 

infeccioses. Les noves vacunes s’avaluen mitjançant un procés de llarga durada, rigorós i 

transparent, a través de l’Administració d’Aliments i Fàrmacs dels Estats Units d’Amèrica (FDA), 

els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC), l’Agència Europea de Medicaments 

(EMA), els Centres Europeus de Control i Prevenció de Malalties (ECDC) i les agències de cada 

país. Tots aquests organismes revisen les dades de seguretat i eficàcia de les vacunes abans 

d’autoritzar-les i recomanar-les. 

El 10 de maig del 2021, l’FDA va autoritzar l’administració de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-

19 (Comirnaty®) als adolescents d’entre 12 i 15 anys, i el 12 de maig, després d’una revisió 

sistemàtica de totes les dades disponibles, l’Advisory Committee on Immunization Practices 

(ACIP) dels Estats Units d’Amèrica (EUA) va fer unes recomanacions sobre l’ús d’aquesta vacuna 

en els adolescents de la mateixa edat per prevenir la covid-19. Segons aquests organismes, la 

vacuna en adolescents enfront el SARS-CoV-2 és segura i immunògena en aquest franja d’edat. 

Posteriorment, el 28 de maig, aquesta vacuna també va ser aprovada per l’EMA, i l’ECDC ha fet 

unes recomanacions sobre la seva utilització.  

Després de l’aprovació d’aquesta vacuna per a adolescents, han sortit diferents posicionaments 

que van des de la restricció de la vacunació en adolescents mentre no assolim una cobertura 

més àmplia en països pobres dintre del programa COVAX (Dr. Tredos Adhanom Ghebrevesus), 

fins a la recomanació de vacunar tots els adolescents des dels 12 anys (Canadà, EUA i 

pròximament Alemanya i Itàlia). Aquesta recomanació universal es basa en el posicionament de 

l’ACIP, que ha determinat que la covid-19 en adolescents és un problema de salut pública 

important, ja que als EUA els adolescents representen una proporció creixent dels nous casos 

de covid-19 notificats als CDC.  
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A més, s’ha demostrat que contribueixen a la transmissió domèstica, amb taxes d’hospitalització 

associada a la covid-19 per a adolescents de 12 a 17 anys als EUA superiors a les associades a la 

grip per al mateix grup d’edat durant la pandèmia de grip H1N1 del 2009. Sense oblidar que fins 

al 3 de maig de 2021 els CDC havien rebut informes de 3.742 casos de MIS-C, una síndrome 

hiperinflamatòria greu que va tenir lloc setmanes després de la infecció aguda per SARS-CoV-2 

(21,5% en adolescents de 12 a 17 anys). Aquest posicionament també ha rebut el suport de 

l’Acadèmia Americana de Pediatria (AAP).  

En un punt intermedi, l’ECDC ha fet unes recomanacions més semblants a les que s’han fet a 

Espanya (Ministeri de Sanitat i Associació Espanyola de Pediatria), que es resumirien en els punts 

següents:  

- La vacunació d’adolescents contra la covid-19 s’ha de considerar en el context més ampli de 

l’estratègia de vacunació enfront d’aquesta malaltia de tota la població, que inclou els 

objectius generals, la implementació de la vacunació universal i les prioritats de cada grup 

poblacional.  

- De la mateixa manera que en altres grups d’edat, la vacunació d’adolescents amb alt risc de 

patir una covid-19 greu haurà de ser prioritària. No obstant això, les dades de Catalunya no 

evidencien que hi hagi grups concrets d’alt risc.  

- Els beneficis directes globals de vacunar adolescents dependran de la incidència de la 

infecció per SARS-CoV-2 i de la prevalença de condicions subjacents que augmentin el risc 

de covid-19 greu en aquesta franja d’edat, encara que s’espera que els beneficis directes de 

la vacuna contra la covid-19 en adolescents siguin limitats en comparació amb els grups 

d’edat més grans. 

- Atesa la reducció de la ràtio de risc-benefici individual prevista de vacunació amb covid-19 

en adolescents en comparació amb els grups d’edat més grans, s’ha de tenir en compte la 

situació epidemiològica i l’administració de la vacuna en l’edat mitjana abans d’adreçar-se 

a aquesta franja d’edat. 

- És important seguir monitorant la propagació de variants preocupants entre els individus 

més joves i continuar avaluant la càrrega real de covid-19 en grups d’edat més joves, també 

en relació amb les seqüeles que presenta, l’anomenada covid persistent.  
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- Les qüestions d’equitat relacionades amb la disponibilitat i l’accés a la vacuna s’han de tenir 

en compte a l’hora de decidir l’expansió de la vacuna contra la covid-19 a col·lectius amb 

menys risc individual de malaltia greu. 

Amb tota aquesta informació, la Societat Catalana de Pediatria creu que és important iniciar 

una reflexió sobre la necessitat de vacunar infants i adolescents contra el SARS-CoV-2 i 

organitzar les properes fases de control de la pandèmia un cop assegurada la immunització de 

la població amb més risc per edat i comorbiditat actualment en marxa. 

Recomanacions de l’administració de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19, única aprovada per 

l’FDA i l’EMA a nens i nenes d’entre 12 i 15 anys: 

- Al nostre país, el percentatge de cobertures vacunals en població de risc per edat encara no 

ha assolit una xifra prou alta per pensar en una immunitat de grup suficient, i per ara cal 

prioritzar la vacunació de la població de més edat i, per tant, més vulnerable.  

- La ràtio de risc-benefici individual prevista de la vacunació amb covid-19 en adolescents és 

menor en comparació amb els grups d’edat més grans i, per tant, s’ha de tenir en compte la 

situació epidemiològica i l’administració de la vacuna en l’edat mitjana abans d’adreçar-se 

als infants i adolescents.  

- En adolescents no estan ben definides les malalties de base que representen un risc més alt 

de tenir una covid-19 greu, però una vegada s’iniciï la seva vacunació s’hauran de prioritzar 

els que tinguin malalties cròniques o amb altes necessitats assistencials i alta dependència.  

- S’haurà de tenir en compte, també com a prioritat, la vacunació d’adolescents que 

assisteixen a centres residencials o educatius amb altres infants, ja que augmenta 

substancialment el risc d’exposició i infecció. 

- S’han de vacunar els adolescents sans fills de pares o mares amb malalties greus, 

immunodeprimits o d’alt risc definides en els documents del Ministeri. 

- S’han de vacunar els cuidadors (professionals i no professionals) d’infants de qualsevol edat 

amb la condició de gran dependència, excepte contraindicació, segons els criteris que 

s’apliquen actualment en cada comunitat autònoma.  
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- Finalment, és important seguir monitorant l’aparició de noves variants entre els individus 

més joves i continuar avaluant la càrrega real de covid-19 en aquest grup d’edat en relació 

amb els casos més greus (MIS-C) i les seqüeles de la covid-19 (covid persistent, de la qual 

encara no se’n coneix la prevalença real en l’edat pediàtrica).  

- Cal mencionar l’alerta apareguda a Israel de casos excepcionals de miocarditis en població 

jove (19-30 anys) vacunada amb la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19. 

 

Aquest document està subjecte a revisió i actualització contínua en funció de les noves 

evidències, la disponibilitat de vacunes i la situació epidemiològica. 
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