Recomanacions com a Associació de
Llevadores del Part a Casa de Catalunya

RECOMANACIONS RESPECTE LA VACUNACIÓ DE COVID 19 EN DONES EMBARASSADES I
QUE ALLETEN.
18 DE GENER 2022
Des d’ALPACC com a associació professional i científica recomanem precaució davant la
vacunació en massa de dones embarassades i lactants, així com de dones que volen quedar
embarassades aviat.

● Donat que l'evidència científica publicada fins a dia d'avui és escassa i no ha inclòs
gestants ni mares lactants en els assajos clínics de la vacuna, es recomana precaució.
● Desconeixem els potencials efectes adversos de la vacuna a mitjà i llarg termini per els
nadons de mares vacunades durant la gestació o que alleten.
● Segons la fitxa tècnica de la vacuna Comirnaty, només estaria indicada la vacunació en
dones embarassades en cas de que els suposats beneficis superin els possibles riscos per
a la mare i la criatura.
● Per tant, no podem dir que la vacuna sigui segura en aquest grup de població amb la
informació que avui dia tenim, perquè senzillament no ho sabem.
● No tenim experiència prèvia amb aquest tipus de vacunes en dones gestants ni que estan
alletant. Les vacunes que fins ara s'havien administrat de forma sistemàtica en aquests
grups eren de virus inactivats i no de ARN.
● Com a llevadores recomanem que la vacunació en cap cas sigui sistemática. Cal
individualitzar cada cas valorant els riscos beneficis de la intervenció.
● Creiem que les dones d'alt risc (edat materna avançada, obesitat mòrbida, amb malalties
preexistents com la diabetis, la hipertensió arterial cardiopaties, malalties respiratòries o
immunosupresió) possiblement es poden beneficiar de la vacuna. Mentre que en les dones
de baix risc no estaria justificada la vacunació generalitzada, doncs els possibles riscos
superen els suposats beneficis.

1

Recomanacions com a Associació de
Llevadores del Part a Casa de Catalunya

● Sabent que la immunitat natural és la més duradera, recomanem valorar els nivells
d'anticossos en sang de les dones que hagin passat la malaltia i estiguin considerant la
vacunació.
● Recomanem a les dones embarassades que siguin candidates a la vacunació per motius
de salut que demanin una prescripció facultativa.
● En tot cas la vacunació ha de ser voluntària i amb un consentiment informat previ adequat.
● Recordem que la millor prevenció és una vida saludable que inclogui una alimentació
conscient, equilibrada i variada, exercici físic moderat i regular, descans, exposició al sol
diària i mesures higièniques i adequades.
● Uns nivells òptims de vitamina D estan associats a una reducció de la severitat i la
mortalitat per coronavirus (Borsche et al 2021, Campi et al 2021). Recomanem valorar els
nivells a tota dona embarassada i indicar suplementació de vitamina D (mínim 4000ui
diàries) en cas de necessitat.
● Els nivells de Zinc també estan associats a la severitat de la malaltia (Skalny et al 2020) i
s'haurien de valorar durant l'embaràs així com indicar suplementació en cas de necessitat
(25-50mg diàris).
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