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Pròleg

El 22 de setembre de 2003 vaig pujar a aquesta mateixa 
tribuna per llegir el meu discurs d’ingrés com a acadèmica 
corresponent de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya 
i quatre anys després, el 28 de maig de 2007, ho vaig tornar a 
fer per llegir el meu discurs d’ingrés com a acadèmica nume-
rària. Han passat catorze anys des de llavors i avui em torno 
a dirigir a tots vostès, tal com em correspon i és reglamentari 
seguint l’ordre d’ingrés dels acadèmics numeraris, per llegir 
el discurs de la Sessió Inaugural de l’any 2023. Agraeixo pro-
fundament aquest encàrrec i em sento molt honorada de poder 
fer-ho. 

Com suposo que els hi ha ocorregut a tots els acadè-
mics que m’han precedit en la lectura del discurs inaugural 
de l’any, quan poc abans de l’estiu vaig rebre l’encàrrec de la 
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Junta de Govern, se’m va plantejar el dilema de quin tema po-
dia triar per a aquesta ocasió. Com a especialista en Medicina 
Preventiva i Salut Pública que faig recerca i docència en l’àrea 
d’epidemiologia i control de malalties transmissibles i com 
a acadèmica de la Secció IV de Salut Pública, Alimentació i 
Ambient a la qual estic adscrita, temes d’interès en la matèria 
en tenia molts per escollir i finalment vaig optar per la verola 
del mico, tant per la seva actualitat com per tractar-se d’una 
malaltia, que probablement moltes persones no coneixien fins 
al maig de 2022. 

El títol del discurs que els llegiré a continuació és “La 
verola del mico, una emergència de salut pública d’importàn-
cia internacional” i durant el temps en què m’adreçaré a vostès 
tractaré sobre el virus que l’ocasiona, sobre el que es conei-
xia d’aquesta infecció zoonòtica abans del brot de 2022 que 
ha afectat múltiples països, de l’evolució d’aquest brot, de la 
utilització de les vacunes per a la prevenció de la malaltia, de 
la declaració del brot com a una Emergència de Salut Pública 
d’Importància Internacional i finalment faré algunes reflexi-
ons sobre les lliçons apreses i els reptes que ens planteja la 
malaltia. 

I a continuació, tot agraint als companys de docència 
i als col·laboradors del grup de recerca l’ajuda que sempre 
m’han donat per poder fer un seguiment adequat dels temes 
de més interès en salut pública, i amb el permís de l’Excel-
lentíssim Senyor President, passo a complir l’encàrrec que se 
m’ha fet.
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La verola del mico, una emergència de 
salut pública d’importància internacional

La verola del mico, una infecció zoonòtica 

La verola del mico és una infecció zoonòtica esporàdica que 
es va identificar en humans el 1970 en poblacions rurals molt 
boscoses de països de l’Àfrica central i occidental quan la ve-
rola estava a les fases finals de la seva erradicació (Heymann, 
2022).

S’anomena verola del mico perquè la va reconèixer Von 
Magnus a Copenhaguen el 1958 en exantemes que presenta-
ven una colònia de micos en captivitat (Bremen, 2000; Jezek i 
Fenner, 1988; Damon, 2011). Posteriorment, es va identificar 
en altres animals captius a zoos i a centres d’importació d’ani-
mals a Europa i als Estats Units (Petersen i Damon, 2020), ob-
servant-se que els humans en contacte amb animals malalts no 
s’afectaven. El virus es va trobar de manera natural a l’Àfrica 
i es va pensar que els rosegadors eren un important reservori 
(Kozlov, 2022). Esporàdicament, s’han produït brots de la ma-
laltia en primats no humans arreu del món.

El cultiu en ous embrionals va mostrar lesions que sem-
blaven les de la verola, però el virus que les causava tenia 
propietats biològiques diferents i un genoma també diferent 
respecte del virus de la verola, definint-se així una nova es-
pècie de virus dins del gènere Orthopoxvirus que pertany a la 
família Poxviridae (Moss i Smith, 2022). Com que la vacuna 
de la verola protegia de les formes greus de la verola del mico 
en humans, la malaltia no es va considerar una amenaça men-
tre que es continuava vacunant contra la verola (Heymann et 
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al., 1998). De fet, és ben conegut que els orthopoxvirus poden 
induir immunitat creuada que protegeix enfront d’altres espè-
cies del mateix gènere (Petersen i Damon, 2020).

Hi ha almenys dos clades (grup monofilètic compost per 
un tàxon ancestral i tots els descendents d’aquest avantpas-
sat) del virus de verola del mico amb diferents manifestacions 
clíniques i epidemiològiques: el clade de l’Àfrica occidental 
i el clade de l’Àfrica central, també anomenat clade de la con-
ca del Congo. Fins al que es coneix en l’actualitat, el clade 
d’Àfrica occidental té menys capacitat de transmissió entre 
humans i la letalitat que ocasiona és baixa, mentre que el cla-
de de l’Àfrica central s’associa a una major transmissió entre 
humans i també a una major letalitat (Heymann, 2022).

Una anàlisi comparativa dels genomes dels virus de la 
verola del mico i de la verola indica que el virus de la verola 
del mico és una espècie que té diferències majors respecte al 
virus de la verola. Causa una malaltia que sembla la verola 
però que té una baixa transmissió de persona a persona. Les 
dades disponibles indiquen que el virus de la verola del mico 
no és ancestre del virus de la verola i és improbable que adqui-
reixi les seves propietats (Shchelkunov et al., 2001).

El virus de la verola del mico i el virus de la verola 
probablement van evolucionar independentment d’un ances-
tre comú d’orthopoxvirus que s’assembla al virus cowpox 
(virus que causa la verola de les vaques). El virus de la vero-
la del mico és important per si mateix i, com han assenyalat 
alguns autors, cal monitorar la seva incidència a l’Àfrica per 
assegurar que no es produeix adaptació humana per mitjans 
de recombinació o d’adaptació a una població que ja no està 
vacunada i que presenta una elevada freqüència d’infecció pel 
virus de la immunodeficiència humana (VIH) (Shchelkunov 
et al., 2001). 
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El paper que poden tenir diferents reservoris en la his-
tòria natural de la malaltia no està clar: el virus de la verola 
del mico s’ha trobat en primats (Cercophitecus spp., Colo-
bus spp. i Cercocebus spp.), en rates de Gàmbia (Crycetomis 
spp.), en esquirols (Funiscirius spp. i Heliosiciurus spp.) i en 
lirons (Graphiurus spp.) (Satheshkumar et al., 2022). Els hu-
mans s’infecten quan tenen contacte amb reservoris animals 
(Heymann, 2022). 

Els estudis de la dècada dels 80 sobre aquesta infec-
ció zoonòtica indicaven que al menys tres quartes parts dels 
casos eren atribuïbles al contacte amb animals infectats, que 
només alguns casos es transmetien de persona a persona i que 
rarament es produïen casos més enllà de dues generacions 
(Heymann et al., 1998). 

Els caçadors a la selva de l’Àfrica central i occidental 
i les seves famílies es van considerar poblacions de risc, així 
com els treballadors de laboratoris i altres persones exposades 
directament o indirecta a les poblacions de rosegadors i pri-
mats no humans de l’Àfrica central i occidental (Heymann et 
al., 1998). La transmissió de persona a persona era inusual i la 
infecció en nens podria explicar-se per manipular o jugar amb 
carcasses d’animals salvatges (Petersen i Damon, 2020). Les 
mesures de control es van centrar a netejar els espais entre els 
terrenys arboris i les terres de cultiu, en el desenvolupament 
de la cria d’animals com a font d’obtenció de carn i en l’edu-
cació sobre la manipulació adequada de la fauna salvatge, po-
sant especial èmfasi en el fet que la captura la fessin individus 
vacunats contra la verola (Jezek i Fenner, 1988; Khodacevich 
et al., 1988).

Després de la cessació de les activitats de vigilància que 
van seguir a l’erradicació de la verola, només s’havien notifi-
cat casos de verola del mico ocasionalment a l’Àfrica central, 
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però el 1996-1997 es va produir una ressurgència en què la 
transmissió cas a cas entre humans va ocórrer més freqüent-
ment que abans (Heymann et al., 1998). Els motius d’aquesta 
ressurgència no s’han pogut explicar completament, si bé la 
inestabilitat política que va comportar que es produïssin des-
plaçaments de les poblacions i una disminució de les mesures 
de control, així com la disminució dels nivells de protecció 
induïda per la vacunació contra la verola podrien haver-hi 
contribuït. Una altra observació respecte a l’esmentada ressur-
gència de la malaltia fou que afectava més a població infantil 
i als joves i també que la letalitat era inferior a la que s’havia 
vist als casos de 1981-1986. Aquest canvi en la letalitat es 
podria explicar per limitacions tècniques de les investigacions 
o perquè s’havien inclòs com a casos de verola del mico casos 
de varicel·la (Satheskumar i Damon, 2022). Un estudi fet a la 
República del Zaire (nom que tenia la República Democràtica 
del Congo abans de 1997) va mostrar que el virus es trans-
metia força eficientment entre humans en l’àmbit hospitalari 
(Heymann et al., 1998). 

El 2017 es van notificar casos ocasionats pel clade de 
l’Àfrica central a Camerun, República Centreafricana, Re-
pública Democràtica del Congo (World Health Organization, 
maig 2022) i Nigèria (Centers for Disease Control and Pre-
vention, 2021).

La patogènesi de la verola del mico és similar a la de la 
verola: un exantema febril amb un període d’incubació d’uns 
12 dies durant el qual el virus es distribueix a òrgans interns i 
a la pell (Fener et al., 1988; Jezek i Fenner, 1988).

Les manifestacions clíniques dels casos de verola del 
mico que s’havien vist a l’Àfrica central eren similars als ca-
sos de verola, essent les limfoadenopaties submandibulars, 
cervicals i sublinguals les diferències més grans. De manera 
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diferent al que ocorre a la verola, però, en el 20% dels casos 
s’observava un pleomorfisme de les lesions similar al de la 
varicel·la (Petersen i Damon, 2020). 

La majoria de casos registrats afectaven nens no vacu-
nats. A la República del Zaire entre 1981 i 1986 van ocórrer 
291 casos (86%) en menors de 10 anys, i només 12 tenien la 
cicatriu de la vacunació antivariolosa. La malaltia presentava 
una durada de dos a quatre setmanes. Del total de pacients no 
vacunats el 7,5% tenien una malaltia lleu amb menys de 25 
lesions dèrmiques i no tenien incapacitat; el 19% tenien de 25 
a 99 lesions, incapacitat per a la majoria d’activitats físiques i 
necessitaven atenció d’infermeria, mentre que el 75% tenien 
més de 100 lesions, incapacitat i necessitaven cures intensives 
d’infermeria (Petersen i Damon, 2020). En persones que ha-
vien estat vacunades amb la vacuna antivariolosa l’exantema 
solia ser més pleomòrfic (Jezek i Fenner, 1988).

Les complicacions més comunes eren infeccions bacte-
rianes de la pell (16%), respiratòries (12%), gastrointestinals 
(5%) i queratitis (3,8%). La letalitat en nens que no havien 
estat vacunats oscil·lava entre l’1 i el 14% (Heymann, 2022; 
Jezek i Fenner, 1988).

Fins a l’any 2003 no s’havien detectat casos de la verola 
del mico en humans fora de l’Àfrica, si bé cal tenir en compte 
que el diagnòstic clínic podia haver estat un problema perquè 
pocs metges tenien experiència amb la verola, malaltia amb 
la qual la verola del mico té moltes semblances (Petersen i 
Damon, 2020). 

La campanya d’erradicació de la verola amb vacuna-
cions massives utilitzant el virus vaccinia (un orthopoxvirus 
viu, replicatiu) es va orientar d’acord amb les dades de la vi-
gilància i es va produir la interrupció de la circulació del virus 
de la verola el 1977. El darrer cas indígena es va identificar a 
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Somàlia el 1977 i el maig de 1980, després de dos anys d’ac-
tivitats certificades, l’Organització Mundial de la Salut va de-
clarar que la verola s’havia erradicat. La vacunació rutinària 
es va aturar a la majoria de països entre 1980 i 1981 i l’any 
1985 cap país mantenia la vacunació sistemàtica, si bé la va-
cuna es continuava emprant en algunes forces militars i en 
treballadors de laboratori exposats a orthopoxvirus. L’aparició 
d’un cas de vaccinia fatal en un adult que havia rebut la vacu-
na va accelerar el cessament de la vacunació en militars. La 
reemergència del virus de la verola del mico a finals del segle 
XX va posar sobre la taula la discussió de si s’havia de va-
cunar massivament, però atès el baix risc de mortalitat per la 
verola del mico i l’important risc de vaccinia fatal en persones 
infectades pel VIH que rebessin la vacuna antivariolosa, es va 
considerar que la vacunació havia de fer-se només de manera 
selectiva en situacions concretes (Heymann et al., 1998).

L’epidemiologia de la malaltia abans del brot multiestat 
de 2022

Les activitats de vigilància que es van fer a l’Àfrica a 
la dècada dels 70 van permetre identificar casos de verola del 
mico en humans, particularment a la República del Zaire. A 
més, els estudis de seroprevalença realitzats per l’Organitza-
ció Mundial de la Salut van posar de manifest que els micos 
s’infectaven esporàdicament, com els humans, i que tres quar-
tes parts dels casos, principalment en nens menors de 15 anys, 
resultaven de contacte amb animals (Bremen, 2000; Damon, 
2011).

Des de 1970 hi ha hagut casos a Libèria, Costa d’Ivo-
ri, Sierra Leone, Nigèria, Benín, Camerun, Gabon, República 
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Centreafricana i el Sudan del Sud, però la majoria dels casos 
es van produir a la República del Zaire, a on amb una població 
de 30 milions el 1980, es van identificar prospectivament 338 
casos des de 1981 a 1986, amb una taxa d’atac secundària del 
8% (Bremen, 2000; Jezek i Fenner, 1988; Damon, 2011; Hutin 
et al., 2001; Heymann et al., 1998). 

Les enquestes de seroprevalença en animals a la Re-
pública del Zaire van detectar anticossos específics en 25% 
(85/347) dels esquirols però en cap dels 233 rosegadors ter-
restres. Els anticossos específics contra la verola del mico es 
van detectar poc en micos, que de manera similar als humans, 
són només hostes ocasionals (Khodacevich et al, 1988). Es va 
trobar evidència de seroactivitat per a orthopoxvirus en alguns 
petits mamífers, incloent rates gegants de Gàmbia i musara-
nyes elefant (Hutin et al., 2001). Estudis de la dècada dels 80 
amb detecció directa de virus en animals capturats van revelar 
la presència de virus en només una espècie d’esquirol (Funis-
ciurius anerythrus) (Petersen i Damon, 2020). 

Entre 1980 i 1986 a la conca del riu Congo es van iden-
tificar 338 casos de verola del mico dels quals 245 eren prima-
ris; d’aquests, 52% tenien menys de quatre anys i 37% tenien 
entre cinc i nou anys. En l’avaluació dels 723 contactes no 
vacunats d’aquests 338 casos es va veure que 431 eren con-
vivents. La taxa d’atac secundària en convivents no vacunats 
va ser del 9,3% i en vacunats de l’1,3%, fet que indicava que 
haver estat vacunat contra la verola anteriorment (entre 3 i 19 
anys abans) protegia. La cadena de transmissió ininterrom-
puda més llarga va ser de 4 generacions i es va estimar que 
l’efectivitat d’haver rebut la vacuna de la verola per prevenir 
la malaltia era al voltant del 85%. Tanmateix, l’ús de vacunes 
va ser objecte de discussió perquè l’elevada prevalença d’in-
fecció per VIH/sida en països africans podia suposar un im-
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portant risc de vaccinia fatal i, per tant, constituïa una barrera 
per estendre la vacunació (Damon, 2011).

Un estudi fet a la República del Zaire durant el període 
1980-1984 que incloïa 2.510 contactes de 214 pacients va in-
dicar que les taxes d’atac secundàries podrien ser tan elevades 
com el 12,3% en persones no vacunades, afectant particular-
ment els menors de 15 anys (Jezek et al., 1986).

Fins al 1994 es van notificar més de 400 casos de verola 
del mico a l’Àfrica occidental i central; dels quals la majoria a 
la República del Zaire. Tanmateix, les pobres infraestructures 
d’aquest país dificultaven la notificació precisa dels casos i és 
probable que la dada estigui subestimada. Al final de la dècada 
dels 90 novament va produir-se un brot important a la Repú-
blica Democràtica del Congo i es va postular que la manca 
de vacunació i els esdeveniments epizoòtics haurien permès 
la transmissió interhumana (Heymann, 2022). Posteriorment, 
s’han continuat notificant casos a la República Democràtica 
del Congo, especialment en menors de 15 anys i es va estimar 
que, d’acord amb els resultats dels estudis serològics realit-
zats, entre febrer de 1996 i octubre de 1997 havien ocorregut 
250 casos en 78 poblats que tenien en conjunt una població de 
mig milió d’habitants (Petersen i Damon, 2020).

Aplogan i col·laboradors descriuen el brot més gran de 
verola del mico registrat fins llavors, que es va iniciar el fe-
brer de 1996 i que va ocasionar 5.122 casos a la República 
Democràtica del Congo. La transmissió humana es va anar 
produint durant dos anys per diverses zones. Un cas probable 
es va definir com l’ocurrència des de febrer de 1996, de febre, 
un exantema vesículo-pustular similar a la fotografia facilita-
da per l’Organització Mundial de la Salut i àmpliament difosa 
o bé 5 o més marques de verola (pústules) en una persona 
resident al territori afectat, mentre que un cas possible es va 
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considerar un cas amb història de febre i exantema vesicular 
o crostós en una persona resident. L’octubre de 1997 s’havien 
identificat 419 casos dels quals 304 (73%) complien la de-
finició de cas probable i 115 (27%) es van considerar casos 
possibles; les incidències estimades de la malaltia van oscil·lar 
entre 1,1 per 1000 i 0,3 per 1000. Dels 419 casos identificats, 
94 eren primaris (22%) i dels casos secundaris, 53% havien 
tingut contacte amb un altre cas del mateix veïnat. Es van pro-
duir casos primaris sense associació aparent amb un altre cas 
en 49 (62,8%) dels 78 poblats afectats. De 344 casos en que 
es va tenir informació de la seva evolució van morir durant les 
tres setmanes següents a l’aparició de l’exantema cinc perso-
nes (letalitat 1,5%) d’edats entre quatre i vuit anys (Aplogan 
et al., 1997).

Els trets epidemiològics diferencials d’aquest brot de 
1996-1997 respecte als brots descrits anteriorment van ser un 
augment en la proporció de pacients que tenien exposició a 
un altre cas durant el període d’incubació (28% en els brots 
de la dècada dels 80 i 73% en aquest brot) i l’agrupació de 
successius casos en un mateix habitacle, fins a vuit casos con-
secutius. Les exposicions durant el període d’incubació que 
van comunicar sis pacients que vivien en un mateix habitacle 
unifamiliar incloïen exposició a un pacient a la llar i haver 
menjat carn d’animals salvatges. Tot i que en aquest brot no va 
haver-hi evidència de transmissió persona a persona, s’ha as-
senyalat que en una població amb poca immunitat enfront dels 
orthopoxvirus, com és la població no vacunada de la verola, la 
introducció repetida del virus des d’un reservori animal podria 
portar a agrupacions més grans de casos de verola del mico, 
augmentat així les possibilitats que s’arribi a produir transmis-
sió entre els humans (Hutin et al., 2001). 
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El 2003 es va produir un altre brot a la República De-
mocràtica del Congo amb una llarga cadena de transmissió 
interhumana. En aquest brot es van observar fins a sis cadenes 
de transmissió del virus i els factors de risc per a la transmissió 
persona a persona que es van identificar van ser dormir a la 
mateixa habitació i les activitats que permeten introduir el vi-
rus directament a la mucosa oral, com ara compartir el mateix 
plat o la mateixa tassa que una persona infectada (Learned et 
al., 2005). 

Si bé les dades epidemiològiques prèvies mostraven una 
taxa d’atac secundària inferior al 10%, al brot de 2003 de la 
República Democràtica del Congo la proporció de convivents 
infectats va oscil·lar entre el 50 i el 100%, suggerint que s’ha-
via produït un augment en el risc de transmissió entre humans. 
Tanmateix, la majoria de casos havien ocorregut o bé de ma-
nera aïllada o en petites agrupacions en poblats remots, nor-
malment en selves en què la població té contacte freqüent amb 
animals salvatges diversos. Els brots ocorreguts a Nigèria i a 
l’Àfrica occidental també van posar en qüestió la importància 
del contacte amb animals, ja que la majoria de casos ocorri-
en en àrees urbanes i no havien tingut contacte amb animals 
salvatges, suggerint un augment de la transmissió secundària 
entre humans (Heymann, 2022).

El primer brot de la verola del mico als Estats Units es 
va detectar el 2003 com a resultat d’exposició a gossets de les 
praderies malalts que probablement s’havien exposat a petits 
mamífers de l’Àfrica occidental importats com animals exò-
tics de companyia (Centers for Disease Control and Preventi-
on, 2003; Kozlov, 2022). En la investigació per determinar el 
possible origen del brot, utilitzant proves de detecció d’àcid 
nucleic per PCR o d’aïllament viral, es van trobar infectades 
amb virus de la verola del mico una rata de Gàmbia (Crice-
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tomys spp.), esquirols llistats africans (Funisciurus spp.) i li-
rons (Graphiurus spp.) procedents d’un enviament d’espècies 
exòtiques originàries de Ghana (Centers for Disease Control 
and Prevention, 2003). Va haver-hi més de 70 casos proba-
bles i confirmats, principalment entre propietaris i manipula-
dors d’aquests animals (Kozlov, 2022;  Centers for Disease 
Control and Prevention, 2003), amb cinc casos greus i nou 
hospitalitzats, sense que es produís cap defunció. Els casos 
pediàtrics van tenir més risc de ser hospitalitzats i d’ingressar 
a unitats de cures intensives que els casos en adults. El virus 
de la verola del mico, juntament amb el de la verola, figuren 
a la llista d’agents que poden suposar un desafiament per a la 
salut humana als Estats Units i en el marc de les actuacions 
per fer front a possibles atacs de bioterrorisme es contempla 
la vigilància d’exantemes febrils atípics (Huhn et al., 2005).

Durant setembre-desembre de 2005 al Sudan es va pro-
duir un brot de 19 casos i tot i que la investigació no va poder 
determinar l’origen amb precisió, la corba epidèmica va ser 
indicativa de que es tractava d’un brot amb una font única i es 
va suggerir que el curador / extractor dental podria haver estat 
el cas índex durant el ritual d’extracció dentària. Va haver-hi 
quatre cadenes de transmissió, tres de les quals associades al 
curador. Al Sudan, com a moltes parts de l’Àfrica subsahari-
ana, la pràctica de l’extracció de les dents incisives es fa just 
després de l’erupció de la dentició permanent i s’associa amb 
arribada a l’edat adulta, bellesa i identitat tribal, essent neces-
sària per emetre sons linguals específics i consumir textures de 
determinats aliments. Arran del brot es va fer una campanya 
d’educació per tal de reduir la prevalença d’aquesta pràctica 
(Formenty et al., 2010).

La infecció humana s’ha associat al contacte amb ani-
mals, però en poblacions en què la convivència i el contacte 
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amb animals en activitats de caça i de preparació per a consum 
estan molt relacionades l’exposició a casos humans és difícil 
d’identificar (McCollum i Damon, 2009). 

Novament, entre el 2010 i el 2017 es van notificar brots 
de verola del mico a la República Democràtica del Congo, 
constatant-se que si bé la malaltia afectava totes les edats i en 
diversos àmbits, els menors de 16 anys constituïen la propor-
ció més gran de casos. L’octubre de 2013 es va detectar un 
brot que va afectar 16 domicilis amb 20 casos confirmats, 19 
casos probables i 24 casos sospitosos. Els factors associats a 
emmalaltir van ser dormir a la mateixa habitació, dormir al 
mateix llit, beure de la mateixa tassa i menjar del mateix plat. 
Activitats com fer petons i ajudar a les tasques d’higiene i 
bugaderia no van mostrar associació amb la malaltia (Nolen 
et al., 2015).

A la República Centreafricana va ocórrer un brot fami-
liar de 10 casos entre desembre de 2015 i gener de 2016, iden-
tificant-se tres modes de transmissió: haver tingut contacte 
amb un familiar, haver compartit un mitjà de transport aquàtic 
amb un infectat i haver atès a un malalt en un centre sanitari, 
i aquest darrer fet va motivar que es fes un avís sobre el risc 
de brots associats a l’atenció sanitària (Nakoune et al., 2017).

Doshi i col·laboradors van fer un estudi epidemiològic 
i ecològic d’un brot ocorregut en un poblat de la República 
Democràtica del Congo entre gener i abril de 2017 en el que 
es van incloure 43 casos sospitosos i 11 contactes domiciliaris 
d’aquests casos, així com mostres de 105 animals silvestres. 
Set dels casos sospitosos van ser casos confirmats (amb de-
tecció de DNA d’orthopoxvirus per PCR), 13 van ser casos 
probables (nivells elevats d’IgM específica per a orthopoxvi-
rus i clínica compatible) i dos van ser casos possibles (criteri 
epidemiològic o nivells elevats d’IgM específica per a ortho-
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poxvirus i exantema amb febre). Dels 22 casos confirmats, 
probables o possibles van morir tres (letalitat de 13,6%). No 
es va aïllar el virus viu en cap dels animals capturats, però les 
mostres de sèrum de dues rates de Gàmbia (Cricetomys spp.) 
capturades van ser positives per a orthopoxvirus. Encara que 
no es va detectar virus viable a aquestes rates, no hi ha dades 
sobre quant de temps és viable el DNA en mostres de teixits. 
Els resultats d’aquest estudi aniria a favor de la implicació de 
les rates gegants en la circulació i manteniment del virus de la 
verola del mico (Doshi et al., 2019).

Un dels brots més grans de verola del mico causat pel 
clade de l’Àfrica occidental va començar el setembre de 2017 
a Nigèria amb 122 casos confirmats o probables i un període 
d’incubació de 3 a 34 dies. La letalitat va ser del 6% i tam-
bé es va observar un avortament espontani en una dona amb 
la malaltia que estava embarassada de 26 setmanes. Vuit pa-
cients havien tingut contacte amb animals: dos amb rosega-
dors, dos amb un animal salvatge no especificat i quatre amb 
animals domèstics. L’anàlisi genòmica va suggerir que s’ha-
vien produït múltiples introduccions del virus des de reser-
voris animals i múltiples transmissions de persona a persona 
(Yinka-Ogunleye et al., 2019). En aquest brot quatre individus 
que havien viatjat al Regne Unit (dos casos), Israel (un cas) 
i Singapur (un cas) van ser els primers casos de verola del 
mico exportats de l’Àfrica, amb un episodi de transmissió no-
socomial al Regne Unit. Els resultats de l’estudi genòmic dels 
virus detectats va suggerir que tots o la majoria dels casos que 
van exportar el virus procedien d’una mateixa font (Mauldin 
et al., 2022).

El setembre de 2018 al Regne Unit el virus es va trans-
metre d’un pacient que havia viatjat recentment a Nigèria a un 
treballador sanitari. La transmissió probablement es va produ-
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ir pel contacte amb la roba de llit. De 134 contactes potencials 
del treballador sanitari, quatre van resultar malalts. El període 
de temps transcorregut entre l’exposició i l’administració de la 
vacuna als contactes va ser de 4 a 14 dies; a més, també es va 
oferir la vacuna com a profilaxi preexposició. Es va destacar 
que en centres sanitaris la implementació de mesures sanità-
ries per a la prevenció o control de la verola del mico havia 
de fer-se tan aviat com se sospités de la malaltia (Vaughan et 
al., 2020). 

En aquest mateix país el maig de 2021 es va produir una 
agrupació familiar de tres casos, essent el cas índex un pacient 
que havia viatjat a Nigèria i que, d’acord amb les mesures per 
a la contenció de COVID-19, havia estat en aïllament domi-
ciliari durant 10 dies quan va arribar al Regne Unit. El cas va 
presentar símptomes dos dies després d’arribar i el va trans-
metre a dos familiars, un nen de 18 mesos d’edat i un altre 
membre de la família que havia tingut cura del nen durant la 
seva hospitalització (Hobson et al., 2021). 

Jaiswal i col·laboradors van fer una revisió sistemàtica 
sobre simptomatologia de la malaltia que incloïa 10 estudis 
publicats entre desembre de 2019 i juny de 2022 amb un to-
tal de 1.075 pacients i van destacar que hi havia més homes 
que dones (54,2% vs. 45,5%), que la mitjana d’edat era de 20 
anys i que els símptomes eren exantema (100%), febre (96%), 
símptomes de les vies respiratòries superiors (97%), cefalea 
(95%), vòmits (95%), úlceres orals (96%), conjuntivitis (96%) 
i limfadenopaties (85%). En aquesta revisió es va tenir infor-
mació sobre l’evolució de 20 pacients, dels quals un va morir 
(letalitat del 5%). La transmissió no sexual incloïa contacte 
amb l’exantema, les úlceres o les crostes dels individus in-
fectats (Jaiswal et al. 2022). Els autors d’aquesta revisió van 
concloure que el virus de la verola del mico tenia potencial 
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epidèmic ja que, d’acord amb els models estudiats, el valor del 
nombre bàsic de reproducció R0 (xifra mitjana de casos secun-
daris generats per un cas primari en una població susceptible) 
era de 2,13 amb uns intervals entre 1,46 i 2,67, valors més 
petits que els de la verola, però superiors a 1, que seria el valor 
indicatiu de què podia produir-se una epidèmia (Vaqué 2016; 
Grant et al., 2020). Per tant, preocupava que persones infecta-
des que viatgessin poguessin ser casos índexs que originessin 
epidèmies locals.

En una altra revisió sistemàtica sobre els canvis de l’epi-
demiologia en la verola del mico publicada el febrer de 2022 
que inclou 48 articles i 18 informes publicats des de 1980 fins 
al setembre de 2020, les principals conclusions a què s’arriba 
són: a) el nombre de casos de verola del mico havia augmen-
tat en aquest període, essent a la República Democràtica del 
Congo a on més havia augmentat; b) la mediana de l’edat dels 
casos havia augmentat també, passant de quatre anys a la dè-
cada dels 70 a 21 anys entre 2010 i 2019; c) la letalitat havia 
estat de 8,7%, amb importants diferències entre clades, ja que 
a l’Àfrica central era de 10,6% i a l’Àfrica occidental de 3,6%; 
i d) tots els casos que s’havien presentat fora de l’Àfrica, amb 
una única excepció de transmissió nosocomial al Regne Unit, 
van ser el resultat de transmissió confirmada o sospitosa entre 
animals i humans. El fet que hagués passat de ser una malal-
tia que afectava principalment a nens a ser una malaltia que 
afectés principalment a adults joves es relacionaria amb la 
cessació de la vacunació contra la verola, que proporcionava 
immunitat creuada contra el virus de la verola del mico (Bun-
ge et al., 2022).
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El brot multiestat de verola del mico del 2022

Des del maig de 2022, en què el Regne Unit va infor-
mar sobre la identificació de diversos casos de verola del mico 
sense antecedents de viatge recent a àrees endèmiques o de 
contacte amb casos notificats prèviament, i fins a 7 de desem-
bre de 2022 s’han notificat un total de 81.358 casos en països 
no endèmics, dels quals a Espanya corresponen 7.411 casos 
(9,1% del total), a altres països europeus 17.873 casos (21,9% 
del total) i a la resta del món 56.074 casos (68,9% del total). 
A Espanya la incidència acumulada per milió d’habitants ha 
estat de 156,4 i les deu comunitats que han notificat més casos 
han estat la Comunitat de Madrid (2.529 casos, que suposa 
una incidència acumulada de 374,6 per milió d’habitants), 
Catalunya (2.235 casos, que suposa una incidència acumula-
da de 287,9 per milió d’habitants), Andalusia (883 casos, que 
suposa una incidència acumulada de 104,2 per milió d’habi-
tants, Comunitat Valenciana (545 casos, que suposa una inci-
dència acumulada de 107,7 per milió d’habitants), País Basc 
(245 casos que suposa una incidència acumulada de 110,7 per 
milió d’habitants), Illes Balears (214 casos, que suposa una 
incidència acumulada de 182,4 per milió habitants), Canàries 
(176 casos, que suposa una incidència acumulada de 81 per 
milió d’habitants), Galicia (122 casos, que suposa una inci-
dència acumulada de 45,3 per milió d’habitants), Castellà i 
Lleó (85 casos, que suposa una incidència acumulada de 35,7 
per milió d’habitants) i Regió de Murcia (83 casos, que suposa 
una incidència acumulada de 54,7 per milió d’habitants). A la 
resta d’Europa els països amb major nombre de casos han es-
tat França (4.110 casos, que suposa una incidència acumulada 
de 60,6 per milió d’habitants), Alemanya (3.673 casos, que 
suposa una incidència acumulada de 43,7 per milió d’habi-
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tants), Regne Unit (3.580 casos, que suposa una incidència 
acumulada de 53,4 per milió d’habitants, Països Baixos (1.251 
casos, que suposa una incidència acumulada de 70,7 per milió 
d’habitants) i Portugal (948 casos, que suposa una incidència 
acumulada de 91,6 per milió d’habitants). 

Segons informa el Centre Europeu per al Control i Pre-
venció de Malalties (ECDC) la majoria dels casos del brot 
multiestat de 2022 presenten un espectre de manifestacions 
clíniques que són més lleus que les observades en els casos de 
verola del mico ocorreguts en països endèmics (ECDC, juliol 
2022). També s’ha vist que freqüentment les lesions dèrmi-
ques han estat asíncrones, oscil·lant entre una o diverses ta-
ques agrupades i pàpules umbilicades amb ulceració central i 
finalment crosta (Antinori et al., 2022). El diagnòstic diferen-
cial s’ha de fer respecte a malalties produïdes per virus DNA 
i virus RNA que poden causar manifestacions cutànies simi-
lars,  com ara la varicel·la, l’herpes zòster, l’herpes, la malal-
tia boca-mà-peu i el Molluscum contagiosum, entre d’altres 
(Farahat et al., 2022). 

La primera data d’inici de símptomes dels casos noti-
ficats a Europa va ser el 17 d’abril de 2022 i la mediana del 
període d’incubació ha estat de set dies. La majoria dels ca-
sos (39%) tenen entre 31 i 40 anys i el 98% són homes. Dels 
10.933 homes dels quals s’ha conegut l’orientació sexual, el 
96% es definien com homes que tenen sexe amb homes. En-
tre els casos dels quals es coneix l’estat d’infecció per VIH, 
38% són positius. La majoria dels casos es van presentar amb 
exantema i símptomes sistèmics com febre, dolor muscular, 
esgarrifances o cefalees. El 6% (757 casos) dels casos han re-
querit hospitalització; sis casos han requerit admissió a unitats 
de cures intensives i cinc han mort (tres a Espanya, un a Bèl-
gica i un a Txèquia). S’han notificat cinc casos d’exposició 
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ocupacional, dels quals quatre estaven protegits amb equip 
de protecció individual, però es van exposar a fluids corpo-
rals quan recollien les mostres; el cinquè cas no duia equip de 
protecció individual (Joint ECDC-WHO Regional Office for 
Europe, 2022). 

A la resta del món els països no endèmics amb major 
nombre de casos han estat els Estats Units (29.697 casos, que 
suposa una incidència acumulada de 89,5 per milió d’habi-
tants), Brasil (10.111 casos, que suposa una incidència acu-
mulada de 47,2 per milió d’habitants), Colòmbia (3.880 ca-
sos, que suposa una incidència acumulada de 75,7 per milió 
d’habitants), Perú (3.508 casos, que suposa una incidència 
acumulada de 105,2 per milió d’habitants) i Mèxic (3.362 ca-
sos, que suposa una incidència acumulada de 25,8 per milió 
d’habitants) (Centro de Coordinación de Alertas y Emergenci-
as Sanitarias, 2022).

Aquestes dades clarament indiquen que Espanya és el 
país que té la incidència acumulada més alta de tots els països 
afectats: 1,7 vegades la de Portugal, el següent país europeu 
amb major incidència acumulada i 1,5 vegades la de Perú, el 
país no europeu amb major incidència acumulada.

El nombre setmanal de casos notificats va arribar al mà-
xim el juliol i des de llavors s’ha observat una tendència des-
cendent. Probablement, han contribuït a la davallada de casos 
múltiples factors, incloent-hi els esforços en comunicació del 
risc i la implicació de la comunitat per afavorir els canvis con-
ductuals, l’increment d’immunitat en la població més afectada 
degut tant a la immunitat natural com a la vacunació i la dis-
minució en el nombre de grans esdeveniments socials i cul-
turals freqüentats pels principals grups de risc en aquest brot.

Basant-se en la disminució del nombre de noves infec-
cions, el risc global de la verola del mico es valora com a 
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moderat per a homes que tenen sexe amb homes i baix per 
al conjunt de la població. En l’àmbit de la Unió Europea les 
accions que es consideren prioritàries són les d’alertar als pro-
fessionals sanitaris i donar suport als serveis de salut sexual 
perquè continuïn amb la detecció i gestió de casos i rastreig 
dels contactes, fent especial èmfasi en la importància d’ofe-
rir proves per a la detecció d’orthopoxvirus i en la vacunació 
(ECDC, novembre 2022).

Atesa la limitació de vacunes disponibles, les estratègies 
per a la vacunació preexposició i postexposició s’han combi-
nat per centrar-se en els individus amb major risc d’exposició 
i en els contactes estrets dels casos. La vacunació preexpo-
sició és prioritària en els gais, bisexuals i altres homes que 
tenen sexe amb homes que fan profilaxi preexposició per a la 
infecció per VIH, així com les persones amb risc d’exposició 
ocupacional. Les intervencions de promoció de la salut i la im-
plicació de la comunitat es consideren, així mateix, crítiques 
per a l’assoliment d’elevades cobertures de vacunació en els 
que tenen més risc d’exposició (ECDC, novembre 2022).

Daskalakis i col·laboradors fan esment al fet que tot i 
que el present brot ha afectat desproporcionadament a homes 
que tenen sexe amb homes, no hi ha característiques biològi-
ques que augmentin la facilitat per a infectar a aquest col·lectiu 
i que qualsevol persona pot contreure o transmetre la verola 
del mico si té contacte físic estret amb lesions d’una persona 
malalta, si té contacte amb robes contaminades o altres ob-
jectes del malalt o si entra en contacte amb les seves gotes 
respiratòries. Segons aquests autors, molts dels casos inicials 
es van diagnosticar en homes que tenen sexe amb homes i 
la vigilància realitzada pot haver augmentat la probabilitat de 
detectar casos en aquest col·lectiu respecte a altres poblacions 
(Daskalakis et al., 2022). 
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Clarament, tot i que la majoria de casos de verola 
del mico es donen en homes que tenen sexe amb homes, la 
transmissió no es restringeix a aquesta població. Tutu i col-
laboradors descriuen un cas de 10 anys que es va diagnosticar 
a Holanda el juny de 2022 i, tot que no es van produir casos 
secundaris, no es va poder trobar una probable font d’infecció 
(Tutu van Furth et al., 2022). 

A més, si la infecció es produeix en una dona embaras-
sada, les conseqüències poden ser especialment greus. En una 
revisió sistemàtica recent que inclou quatre estudis amb un 
total de set casos, la infecció pel virus de la verola del mico en 
embarassades s’associa a avortament, mort fetal intrauterina i 
transmissió vertical (d’Antonio et al., 2022).

La neteja i desinfecció durant la malaltia pot reduir el 
grau de contaminació domèstica. Les persones que viuen o 
visiten la casa d’un cas han d’adoptar precaucions per evitar 
l’exposició indirecta utilitzant una mascareta que ajusti bé, 
evitant tocar les superfícies contaminades, mantenint la higie-
ne de mans, evitant compartir estris de menjar, roba, llenceria 
o tovalloles i seguint les recomanacions per a la desinfecció 
als domicilis (Pfeiffer et al., 2022). 

Si bé els resultats d’un estudi realitzat a Israel mostren 
una forta correlació entre la quantitat de DNA víric en mostres 
clíniques i la infectivitat, establint que un valor de Cq (cicle de 
quantificació) superior o igual a 35 amb 4.300 o menys còpies 
de DNA per mL prediu una molt pobre o nul·la infectivitat, els 
estudis quantitatius no es fan de forma sistemàtica (Paran et 
al., 2022). 

Malauradament, i malgrat l’elevat nombre de casos que 
hi havia hagut abans del brot multiestat de 2022 a l’Àfrica, 
encara no es disposa de cap test serològic específic per al virus 
de la verola del mico, ja que les proves serològiques perme-
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ten identificar només l’exposició a orthopoxvirus en general, 
essent també positives les persones que han rebut la vacuna 
antivariolosa (Abbasi, 2022). 

Reda i col·laboradors fan una revisió sistemàtica sobre 
la presència del virus en mostres de semen de  pacients diag-
nosticats de verola del mico i troben que la prevalença és de 
72,4% d’un total de 115 pacients en què es va investigar, però 
destaquen que la infectivitat d’aquestes mostres de semen, tot 
i que s’exclou la contaminació creuada, encara està per deter-
minar, ja que la informació disponible sobre la replicació viral 
és insuficient (Reda et al., 2022).

León-Figueroa i col·laboradors també fan una revisió 
sistemàtica dels estudis publicats fins a agost de 2022 en què 
es fes referència a la transmissió de la verola del mico per con-
tacte sexual i analitzen 18 estudis, observant que el 69% dels 
casos tenien alguna infecció de transmissió sexual i que és 
força freqüent la presència de lesions perianals i genitals, as-
senyalant que la verola del mico es pot confondre amb algunes 
infeccions de transmissió sexual que causen exantema com, 
per exemple, sífilis, infecció per VIH, condiloma acuminat, 
gonocòccia disseminada o herpes, entre d’altres. Els autors de 
la revisió conclouen que encara que s’ha detectat DNA del 
virus de la verola del mico a mostres de semen, la infectivitat 
d’aquest fluid requereix ser objecte d’investigacions posteri-
ors (León-Figueroa et al., 2022).

Antinori i col·laboradors, en un estudi a Itàlia també tro-
ben DNA del virus de la verola del mico en mostres de semen, 
i assenyalen que molts altres virus que causen virèmia s’han 
trobat en semen sense que això sigui evidència de què es pro-
dueixi transmissió sexual directament mitjançant aquest fluid 
(Antinori et al., 2022).
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Un estudi fet a França en el context del cribratge d’in-
feccions bacterianes de transmissió sexual documenta resultat 
de PCR positiu al virus de la verola del mico en mostres ano-
rectals en 71% d’homes que tenen sexe amb homes i tenen 
alguna manifestació clínica d’infecció pel virus de la verola 
del mico i en 6,5% de mostres corresponents a homes que no 
tenen cap manifestació clínica (Ferré et al., 2022). De Baet-
selier i col·laboradors en mostres recollides per a cribratge 
d’infeccions per clamídia i gonococ en una clínica de salut 
sexual de Bèlgica, van detectar presència del DNA del virus 
de la verola del mico en tres mostres anorectals (5% del total 
de mostres analitzades) corresponents a homes que no tenien 
símptomes. Després de l’examen clínic realitzat entre 21 i 37 
dies més tard, aquests homes continuaven asimptomàtics (De 
Baetselier et al., 2022). Això indica que alguns casos de verola 
del mico queden sense diagnosticar i suggereix que diagnos-
ticar i aïllar a persones que tenen símptomes no és suficient 
per contenir el brot i que és necessari intensificar la cerca de 
casos.

Peirò i col·laboradors en un estudi en pacients atesos 
a un hospital terciari de Barcelona també detecten DNA del 
virus de la verola del mico en set de nou (77,7%) mostres de 
semen, en vuit de 12 (66,6%) mostres de femta i en nou de 12 
(75%) mostres d’orina i conclouen que la dinàmica de trans-
missió del virus, com s’ha fet amb altres virus emergents, re-
quereix un enfocament multidisciplinari que permeti conèixer 
la freqüència de casos secundaris i asimptomàtics, així com 
l’impacte de factors socials i conductuals (Peirò-Mestres et 
al., 2022). 

A l’estudi de Suárez i col·laboradors fet a Espanya el 
juliol de 2022 es van incloure 1.256 casos dels quals el 98,9% 
eren homes. De 14 dones que es van incloure en l’estudi, set 
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(50%) havien tingut contacte sexual amb homes, dos (14,3%) 
amb l’entorn domiciliari de casos confirmats i en les altres 
cinc dones (35,7%) no es va poder obtenir aquesta informació. 
Els autors destaquen la dificultat d’identificar els contactes 
dels casos confirmats perquè els contactes sexuals es realitzen 
sovint sota l’anonimat de les persones que participen, per la 
qual cosa es destaca la importància de contactar amb la comu-
nitat LGTBIQ+ (lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals, 
queers o persones que no es categoritzen amb les etiquetes 
tradicionals i altres persones que no s’inclouen en cap dels 
col·lectius anteriors) per tal d’aconseguir la seva col·laboració 
(Suárez et al., 2022).

A la comunitat de Madrid, fins al 22 de juny s’havien 
notificat 508 casos confirmats de verola del mico; la majoria 
(71,3%) s’havien contagiat en bars i llocs freqüentats per ho-
mes que tenen sexe amb homes i el 14,4% havia assistit a un 
esdeveniment massiu gai que va tenir lloc a Gran Canària del 
5 al 15 de maig. Per minimitzar la transmissió es treballa amb 
el col·lectiu LGTBIQ+ i les associacions relacionades amb 
l’objectiu d’augmentar la consciència en les persones que te-
nen més risc i a encoratjar-los a adoptar mesures preventives 
(Martínez et al., 2022).

Orviz i col·laboradors en un estudi realitzat també a Ma-
drid en un centre de diagnòstic i tractament d’infeccions de 
transmissió sexual identifiquen que el virus circulant a Espa-
nya es correspon al clade d’Àfrica occidental i observen que 
és freqüent (25% en aquest estudi) la coinfecció del virus de 
la verola del mico amb altres infeccions de transmissió sexual. 
Destaquen que el fet de trobar al semen DNA del virus no im-
plica que la verola del mico sigui una infecció de transmissió 
sexual, però és important fer estudis en mostres de semen i 
també en aire exhalat dels infectats per poder determinar la 
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importància de la transmissió interhumana a través de les re-
lacions sexuals o d’aerosols, entre altres possibles modes de 
transmissió (Orviz et al., 2022).

Per la seva banda, Tarin-Vicente i col·laboradors en un 
estudi de pacients que tenien verola del mico confirmada per 
laboratori atesos a clíniques de salut sexual de Madrid i Bar-
celona troben una elevada càrrega viral a les lesions faríngies, 
amb detecció de DNA viral en 70% d’aquestes mostres i con-
clouen que les mostres faríngies requereixen ser investigades 
amb més profunditat per veure si la transmissió respiratòria és 
rellevant i si l’aïllament respiratori als domicilis és necessari 
(Tarin-Vicente et al., 2022).

Aguilera-Alonso i col·laboradors estudien 16 casos 
ocorreguts en menors de 18 anys a Espanya, observant que 
quatre d’aquests casos (25%) tenien menys de quatre anys i 
que en tres d’ells el contagi s’havia produït per contacte amb 
els seus pares, mentre que en el quart cas no es va poder iden-
tificar el mecanisme de transmissió. Els altres 12 casos eren 
adolescents i en nou d’ells (75%) el contagi s’havia produït en 
un centre de tatuatge, probablement mitjançant material con-
taminat; en els altres tres adolescents la transmissió s’havia 
produït per contacte sexual. Els autors assenyalen que tot i que 
en els països no endèmics la gravetat de la malaltia és menor 
que en els països endèmics, en brots ocorreguts fora de l’Àfri-
ca s’havien presentat casos greus en nens que van presentar 
encefalitis complicada o abscés retrofaringi i per aquest motiu 
els nens, els nounats i les embarassades s’han de considerar 
grups de risc per a complicacions i mort i és necessari man-
tenir un elevat nivell d’alerta (Aguilera-Alonso et al., 2022).
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La vacunació, una eina per a la prevenció de la malaltia 

Com s’ha assenyalat anteriorment, el virus de la verola 
del mico està relacionat amb el virus que causa la verola, per 
la qual cosa les vacunes contra la verola proporcionen certa 
protecció creuada. Les dades prèvies de l’Àfrica indiquen que 
la vacuna de la verola pot tenir una efectivitat del 85% per 
prevenir la verola del mico i per això es recomana que a les 
persones que treballen en laboratoris amb orthopoxvirus se’ls 
ha d’informar del risc d’infectar-se i que la vacuna de la verola 
confereix protecció. 

Històricament, les vacunes de la verola de primera i 
segona generació s’han utilitzat en l’àmbit poblacional, però 
aquestes vacunes són reactogèniques i tenen risc de produir 
efectes adversos greus (UK Health Security Agency, 2022).

Cal recordar que la vacuna clàssica contra la verola 
ocasionava reaccions adverses freqüents: de cada milió de va-
cunats, entre cinc i deu presentaven reaccions adverses. Les 
reaccions adverses més serioses eren l’eczema vaccinatum, la 
vaccinia progressiva (que només afecta persones immunodefi-
cients) i l’encefalitis. La vaccinia generalitzada que es produ-
eix per disseminació del virus vacunal des del lloc d’adminis-
tració en persones immunocompetents és una reacció benigna 
en què apareixen múltiples lesions de sis a nou dies després 
de la vacunació.

L’encefalopatia i l’encefalitis són les complicacions 
més greus de la vacunació. La mort es produeix en 10-35% 
dels casos, normalment en una setmana. Els afectats que so-
breviuen poden presentar paràlisi residual o afectació mental. 
La incidència d’aquestes complicacions fou substancialment 
més elevada a Europa, on s’utilitzaven soques més reactogèni-
ques, que a Estats Units. Als països europeus es van descriure 
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freqüències que oscil·laven entre 59 casos per milió (Bavaria) 
i 401 per milió (Àustria), mentre que al Regne Unit era de 17 
per milió. Això va fer que molts països passessin a utilitzar la 
mateixa soca (soca Lister) que s’utilitzava al Regne Unit per 
preparar la vacuna i que la incidència de la complicació baixés 
dràsticament (Kennedy et al., 2018).

Tot i que les dades disponibles indiquen que la incidèn-
cia de verola del mico va augmentar després de la disconti-
nuació de la vacunació contra la verola, la comissió per a la 
certificació de l’erradicació de la verola no va recomanar que 
es continués la vacunació antivariolosa per prevenir la verola 
del mico en humans. 

Alguns autors (Farahat et al., 2022) assenyalen que 
la ressurgència de verola del mico podia estar associada no 
només a la pèrdua de la immunitat per haver discontinuat la 
vacunació sinó també a altres factors com ara la ràpida desfo-
restació que s’ha produït en regions endèmiques. 

El 2013 l’Agència Europea del Medicament va autorit-
zar la vacuna Imvanex®, de la companyia Bavarian Nordic, 
per a la immunització activa enfront de la verola en persones 
de 18 o més anys. Es tracta d’una vacuna antivariolosa de ter-
cera generació (la vacuna antivariolosa de segona generació és 
la vacuna ACAM2000, aprovada als Estats Units per a ús en 
militars) que conté una forma del virus (virus vaccinia Anka-
ra) que no és replicativa, que no provoca la malaltia i que és 
més segura que les anteriors vacunes antivarioloses. El virus 
està atenuat mitjançant múltiples passis en cèl·lules de fibro-
blasts d’embrió de pollastre i té molt poca capacitat de repli-
cació i de neuropatogenicitat en estudis animals i humans, a la 
vegada que manté les propietats immunogèniques desitjades, 
incloent-hi una resposta immunitària demostrable enfront de 
diversos orthopoxvirus. En models animals dues dosis de la 
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vacuna proporcionen una eficàcia del 100% enfront d’una ex-
posició letal de virus de la verola del mico aerosol·litzats.

Als Estats Units aquesta vacuna de tercera generació 
es va autoritzar amb el nom de Jynneos® el 2019, tant per 
a la prevenció de la verola com per a prevenció de la verola 
del mico. Tot i que no s’han fet estudis d’eficàcia en humans, 
es va estudiar en animals l’eficàcia contra la verola del mico, 
observant-se una eficàcia protectora del 100%. La freqüència 
d’efectes adversos d’aquesta vacuna de tercera generació al 
lloc de la injecció no era més gran que amb les vacunes de 
primera i segona generació, mentre que els efectes adversos 
greus eren molt menys freqüents (UK Health Security Agency, 
2022).

Al brot de verola del mico que es va produir al Regne 
Unit el 2018 es van vacunar amb Imvanex® cinc contactes 
comunitaris i 126 sanitaris sense que s’identifiquessin casos 
secundaris. El 2019, davant d’un cas importat, es van vacunar 
17 contactes, entre els quals algun menor de 18 anys, i no es 
va notificar cap efecte advers (UK Health Security Agency, 
2022).

La vacuna no està autoritzada per a ús en embarassades 
i dones lactants, però no està contraindicada en aquestes po-
blacions. La informació disponible sobre la verola del mico 
en embarassades és limitada, però, com s’ha assenyalat, s’han 
observat complicacions greus al fetus i inclús mort fetal (Mba-
la et al., 2017) i també que la població infantil i les persones 
immunodeprimides poden tenir major risc d’infecció greu o 
pitjor evolució que altres persones. Atés que en persones im-
munocompromeses que han rebut la vacuna no s’ha observat 
un increment d’efectes adversos, els Centers for Disease Con-
trol and Prevention, dels Estats Units i la United Kingdom 
Health Security Agency del Regne Unit recomanen utilitzar la 
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vacuna en embarassades, nens i persones immunodeprimides 
després de fer una valoració individual (European Medicines 
Agency, octubre 2022).

Encara que Imvanex® està autoritzada a la Unió Euro-
pea des de juliol de 2022 (European Medicines Agency, juliol 
2022), la vacuna no ha estat disponible de manera immediata 
per poder ser administrada com a mesura de contenció en el 
brot multiestat de 2022. Per aquest motiu els estats membres 
de la Unió Europea van acordar la compra de més de 100.000 
dosis de la vacuna Jynneos® mitjançant l’Autoritat Europea 
de Preparació i Resposta davant d’Emergències Sanitàries 
(European Health Emergency Preparedness and Response 
Authority, HERA) i van concloure que tant Imvanex® com el 
seu equivalent Jynneos® autoritzat per la Food and Drug Ad-
ministration, FDA, dels Estats Units són vacunes adequades 
per prevenir la verola del mico. 

Per fer front a la situació actual del brot multiestat de la 
verola del mico sembla més apropiada una estratègia de vacu-
nació dels grups de risc que una vacunació massiva. Calen més 
estudis que permetin identificar les millors estratègies tant de 
vacunació com d’altres mesures de contenció de la malaltia en 
funció de les dades epidemiològiques aportades a partir dels 
casos notificats (Kwon et al., 2022).

A Espanya, la profilaxi preexposició es recomana a les 
persones que no hagin patit la malaltia que tenen major risc 
d’exposició: a) persones que mantenen pràctiques sexuals 
d’alt risc, fonamentalment, però no exclusivament, persones 
GBHSH (gais, bisexuals i homes que tenen sexe amb homes); 
b) persones amb risc ocupacional com ara personal sanitari en 
consultes especialitzades en atenció a infeccions de transmis-
sió sexual / VIH que atenen a persones amb pràctiques d’alt 
risc i personal de laboratori que està en contacte amb mostres 
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potencialment contaminades amb virus de la verola del mico 
o persones que s’encarreguen de la desinfecció de superfícies 
en locals específics en què es mantenen relacions sexuals de 
risc, sempre que no es pugui garantir altres mitjans de protec-
ció com l’ús d’elements de protecció individual adequats. A 
les recomanacions de vacunació de la Ponència de Programa 
i Registre de Vacunacions es va recomanar inicialment l’ad-
ministració d’una sola dosi (a excepció de les persones im-
munodeprimides) i es contemplava que quan es disposés de 
més dosis se n’administrés una segona; a l’actualització de 
recomanacions del 7 de desembre tenint en compte l’evolució 
decreixent del brot i la previsible major disponibilitat de do-
sis es recomana que totes les persones completin la pauta de 
vacunació amb dues dosis separades per un mínim de 28 dies 
(Ponencia del Programa y Registro de Vacunaciones, agost 
2022; Ponencia del Programa y Registro de Vacunaciones, de-
sembre 2022). 

Un estudi recentment realitzat a Israel en el que es van 
vacunar 873 persones amb una sola dosi, l’efectivitat per pre-
venir la infecció va resultar del 79% (IC95% 24%-94%) (Ar-
bel et al., 2022).

La profilaxi postexposició es recomana per a: a) con-
tactes estrets de casos confirmats amb alt risc de malaltia greu 
o complicacions (immunodeprimits, incloent-hi infectats per 
VIH amb <200 cèl/mL, dones embarassades en qualsevol tri-
mestre de gestació i població infantil de qualsevol edat). En-
cara que no hi dades específiques sobre vacunació en <18 anys 
i en dones embarassades, la malaltia pot ser més greu i pot 
causar seqüeles en aquestes persones i es recomana la vacuna-
ció després d’haver fet una avaluació individualitzada del risc/
benefici; b) personal sanitari que hagi tingut contacte proper 
(inferior a 1 metre a la mateixa habitació) sense haver utilitzat 
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equip de protecció individual apropiat o amb incidències en la 
seva utilització; i c) personal de laboratori que maneja mostres 
de pacients sospitosos o confirmats de verola del mico que 
han tingut alguna incidència en l’ús de l’equip de protecció 
individual.

Com a profilaxi postexposició s’administra una dosi de 
vacuna en els primers quatre dies després del primer contacte 
estret, però es pot oferir fins als 14 dies (Keckler et al., 2020). 

En persones immunodeprimides tant per a la profilaxi 
preexposició com per a la profilaxi postexposició cal adminis-
trar una segona dosi separada per 28 dies o més de la primera, 
incloent-hi persones amb infecció per VIH que tenen <200 
cèl/mL. 

A causa del curt període d’incubació de la malaltia, la 
vacunació preexposició de les persones que estan a risc seria 
més efectiva que la postexposició (Tarin-Vicente et al., 2022), 
fet que també secunden els models matemàtics que contem-
plen diferents estratègies de vacunació per controlar el brot 
actual de verola del mico (ECDC, juliol 2022). 

Cal considerar igualment el paper que poden tenir els 
casos de verola del mico que no s’identifiquen, per la qual 
cosa quan el rastreig dels contactes és poc efectiu la vacunació 
postexposició seria menys efectiva que la vacunació preexpo-
sició (van Dijck et al., 2022).

Com s’ha explicat anteriorment, a l’estudi que van dur 
a terme Ferré i col·laboradors en el context d’un programa 
de cribratge de gonococ i clamídia en homes que tenen sexe 
amb homes es va detectar DNA del virus de la verola del mico 
en mostres anorectals del 6,5% de persones asimptomàtiques, 
per la qual cosa els autors suggereixen que la pràctica de va-
cunar en anell al voltant de casos simptomàtics amb infecció 
probable o confirmada no serviria, essent molt més apropiada 
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l’estratègia de vacunar a tots els homes que tenen sexe amb 
homes amb múltiples parelles (Ferré et al., 2022). 

La vacunació serà crucial per al futur control de brots de 
verola del mico i potencialment d’altres orthopoxvirus emer-
gents o reemergents (Vouga et al., 2022). En una enquesta 
realitzada als Països Baixos a una cohort de 394 homes que 
tenen sexe amb homes, gairebé la meitat eren capaços d’auto-
diagnosticar-se, 70% tenia intenció de vacunar-se i 44% d’au-
toaïllar-se després de ser diagnosticat (Wang et al., 2022). La 
proporció dels que tenen intenció de vacunar-se és prou eleva-
da, però tractant-se d’un col·lectiu especialment vulnerable i 
tenint en compte que les mesures no farmacològiques de pre-
venció són també importants, com hem vist amb la pandèmia 
de COVID-19, perquè la vacuna no evita el 100% dels casos, 
la proporció dels que manifesten que s’aïllarien si contrauen la 
malaltia és un percentatge baix que s’hauria de millorar.

La declaració d’Emergència de Salut Pública d’Impor-
tància Internacional

El 21 de juliol de 2022 es va reunir el Comitè d’Emer-
gències del Reglament Sanitari Internacional per tractar sobre 
el brot de verola del mico que estava afectant a diversos paï-
sos. El Comitè es va reunir a porta tancada per determinar si el 
present brot constituïa o no una Emergència de Salut Pública 
d’Importància Internacional i en cas afirmatiu, per definir les 
recomanacions temporals que havia de formular la Secretaria 
de l’Organització Mundial de la Salut seguint les disposicions 
del Reglament Sanitari Internacional (WHO, juliol 2022).

En aquesta reunió es va determinar que el brot constitu-
ïa una Emergència de Salut Pública d’Importància Internacio-



36

nal. Es va assenyalar que tot i que el nombre de casos i països 
en què hi havia brots de verola del mico havien augmentat 
respecte a la primera reunió del Comitè que s’havia fet el 23 
de juny, les conclusions de l’avaluació del risc continuaven 
sent les mateixes: el risc era moderat tant a escala mundial 
com a les sis regions de l’Organització Mundial de la Salut, 
amb l’excepció de la Regió Europea en què el risc es consi-
derava alt.

Es va destacar que el virus de verola del mico pot afec-
tar a moltes espècies d’animals a la natura com esquirols llis-
tats, esquirols voladors, rates de Gàmbia, lirons i primats no 
humans i que, tot i que les entitats que conformen l’aliança 
One Health (Organització Mundial de la Salut, Organització 
de les Nacions Unides per a l’Agricultura i Alimentació i Or-
ganització Mundial de Sanitat Animal) no disposen de proves 
que demostrin la transmissió antropozoòtica, no es pot descar-
tar que el virus pugui transmetre’s dels éssers humans a altres 
espècies animals en diferents llocs. 

Es va recordar la definició d’Emergència de Salut Pú-
blica d’Importància Internacional que estableix el Reglament 
Sanitari Internacional: “Un esdevenint extraordinari que cons-
titueix un risc per a la salut pública d’altres estats a causa de 
la propagació internacional i que podria exigir una resposta 
internacional coordinada” i, d’acord amb la informació dis-
ponible, es va constatar que s’havien produït canvis respecte 
als elements de reflexió que es tenien a la reunió del Comité 
del 23 de juny, ja que havia augmentat el nombre de casos i 
també el nombre de països que havien notificat un primer cas 
de verola del mico. A més, s’havia incrementat lleugerament 
el ritme del creixement global del brot. Pel que fa a les perso-
nes afectades, s’havien notificat casos entre els treballadors de 
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salut, però la major part de la transmissió s’havia produït fora 
dels entorns sanitaris. 

També es va informar que s’havien notificat casos en 
treballadors sexuals i que s’havia produït certa transmissió, 
tot i que limitada, a persones vulnerables (embarassades, nens 
i immunodeprimits), si bé en alguns d’aquests casos no s’ha-
vien pogut trobar vincles epidemiològics amb persones in-
fectades. Tot i que es continuava informant que alguns casos 
experimentaven dolors intensos i que havien sigut necessàries 
algunes hospitalitzacions per alleujar el dolor o tractar les in-
feccions secundàries, no s’havien trobat diferències rellevants 
pel que fa al quadre clínic dels casos respecte a la primera 
reunió, però s’havien notificat dos ingressos a unitats de cures 
intensives i cinc defuncions. 

Pel que fa als possibles canvis soferts en el genoma víric 
es va informar que s’estaven estudiant els informes que indi-
caven que podien haver-se produït modificacions que afectes-
sin les característiques del virus i que, fins llavors, no s’havia 
notificat la circulació del clade del virus característic d’Àfrica 
central fora d’aquest territori.

Es va assenyalar que era previsible que es produïssin 
noves onades de casos a mesura que altres grups poblacionals 
vulnerables s’exposessin al virus i que no es coneixien per 
complet les vies de transmissió del brot.

Es va fer referència a allò que havien manifestat repre-
sentants de la comunitat LGTBIQ+ en diversos països de què 
és un deure moral utilitzar tots els medis i instruments dispo-
nibles per respondre a aquest brot, tenint en compte que als 
països no africans les persones més afectades són les mateixes 
que ho van ser a les primeres etapes de la pandèmia de VIH/sida 
i que era necessari obtenir més proves de l’efectivitat de les me-



38

sures utilitzades per controlar el brot, tant les farmacològiques 
com les d’altra índole.

Per tot això es va considerar que el brot de verola del 
mico del 2022 que afecta diversos països complia els criteris 
per ser considerat una Emergència de Salut Pública d’Impor-
tància Internacional, ja que: a) es tractava d’un esdeveniment 
extraordinari (no s’havien notificat abans casos no associats 
amb viatges a àrees endèmiques); b) constituïa un risc per a la 
salut pública d’altres estats degut a la transmissió internacio-
nal de la malaltia; i c) davant del risc que el virus s’establís a 
escala global resultava essencial una resposta coordinada in-
ternacional. 

Des de 2009 s’havia declarat una Emergència de Salut 
Pública d’Importància Internacional en sis situacions: la grip 
pel nou subtipus de virus A(H1N1) el 2009; la poliomielitis el 
2014; el brot de febre hemorràgica pel virus d’Ebola d’Àfrica 
occidental el 2013; l’epidèmia de febre vírica de Zika el 2015; 
l’epidèmia de febre hemorràgica pel virus d’Ebola de Kivu el 
2018 i la pandèmia de COVID-19 el 2020. 

Els responsables de l’Organització Mundial de la Salut 
van manifestar que la declaració del brot de la verola del mico 
com una Emergència de Salut Pública d’Importància Interna-
cional presentava, entre d’altres, els següents avantatges:

1) Permet mantenir un nivell elevat de conscienciació i 
alerta, fet que pot augmentar la probabilitat d’aturar la trans-
missió del virus en la població humana.

2) Permet impulsar el compromís amb les activitats de 
resposta per part dels responsables polítics.

3) Permet augmentar les possibilitats d’obtenir fons per 
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a les activitats de resposta, la investigació i la reducció de les 
repercussions socioeconòmiques de la malaltia.

4) Permet potenciar la coordinació internacional de les 
activitats de resposta, en especial per donar un accés equitatiu 
a les vacunes i antivírics.

Els membres del Comitè d’Emergències van dema-
nar que les activitats de resposta associades a la declaració 
d’Emergència de Salut Pública d’Importància Internacional 
s’apliquessin respectant els principis establerts de drets hu-
mans, inclusió i dignitat de totes les persones i comunitats i 
el director general va agrair al Comitè d’Emergències per les 
seves deliberacions i assessorament i va destacar que el Re-
glament Sanitari Internacional continua essent una eina vital 
per respondre a la propagació internacional de malalties, si bé 
aquest procés ha posat de manifest que l’eina s’ha de perfec-
cionar per millorar la seva eficàcia; també va fer esment a què 
els estats membres de l’Organització Mundial de la Salut es-
tan considerant introduir esmenes específiques al Reglament 
Sanitari Internacional, com per exemple, formes de millorar el 
procés per declarar una Emergència de Salut Pública d’Impor-
tància Internacional.

Tot i la declaració d’Emergència de Salut Pública d’Im-
portància Internacional, s’ha de considerar que es tracta d’un 
brot que afecta fonamentalment a homes que tenen relacions 
sexuals amb homes, i especialment a les persones que tenen 
relacions sexuals amb múltiples persones, la qual cosa signifi-
ca que és un brot que es pot interrompre adoptant les estratègi-
es adequades en els grups adequats. Per això és essencial que 
tots els països col·laborin estretament amb les organitzacions 
de la societat civil i en especial amb les comunitats d’homes 
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que tenen relacions sexuals amb homes per tal de planificar 
activitats d’informació i serveis de diagnòstic eficaços que 
protegeixin la salut, els drets humans i la dignitat de les comu-
nitats afectades, recordant que l’estigmatització i la discrimi-
nació poden ser tan perilloses com qualsevol virus.

Diversos autors han assenyalat que el brot multiestat de 
la verola del mico, que afectava ja a més de 70 països de les 
regions de l’Organització Mundial de la Salut quan es va de-
clarar l’Emergència de Salut Pública d’Importància Internaci-
onal, constituïa clarament un risc de salut pública per a altres 
estats mitjançant la transmissió internacional de la malaltia i 
que, atès el ritme amb què els casos s’estaven detectant i el 
risc creixent que la verola del mico es convertís en una ma-
laltia que afectés globalment i que augmentés l’afectació de 
poblacions vulnerables com nens i dones embarassades, era 
essencial la resposta de declaració d’emergència i que amb la 
mesura es facilita la cooperació entre països i es millora l’ac-
cés universal a les eines que tenim per fer-hi front (Nuzzo et 
al., 2022; Vouga et al., 2022).

Lliçons apreses i reflexions sobre els reptes que ens plan-
teja la malaltia 

L’epidemiologia de la verola del mico que coneixem està 
basada fonamentalment en estudis realitzats al final de la cam-
panya per a l’erradicació de la verola, però ara que ja no es 
vacuna contra la verola i que ha disminuït la immunitat de grup 
calen nous estudis. A partir de la informació disponible dels 
brots de verola del mico ocorreguts en diferents països i dels 
estudis realitzats arran del brot multiestat de 2022 en països no 
endèmics es plantegen diversos aspectes per a la reflexió:
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- La verola del mico és una amenaça emergent global 
(Adler et al., 2022), que és capaç de transmetre’s traspassant 
les fronteres dels països i mantenint una transmissió autòcto-
na. El brot de 2003 als Estats Units havia demostrat el poten-
cial de la verola del mico com a amenaça per a la salut pública 
fora d’àrees enzoòtiques i en alguna de les importacions que 
es van produir al Regne Unit (Kennedy et al., 2018) ja s’havia 
evidenciat la infecció de personal sanitari. La possibilitat de 
transmissió entre humans ha de ser una preocupació no només 
per als convivents, sinó també per als professionals de salut 
que proporcionen cura als individus malalts. 

- La globalització significa que no es poden ignorar 
agents infecciosos que es pensava que estaven restringits a 
determinades àrees. S’ha de millorar la vigilància per reduir 
la transmissió i augmentar el coneixement sobre la càrrega de 
la malaltia. El component selvàtic que hi ha al cicle de la ma-
laltia indica que la seva erradicació no és possible (Brown i 
Leggat, 2016) i que, per tant, la prevenció és fonamental. 

- D’acord amb models estadístics realitzats amb dades 
del brot multiestat de 2022 el valor de R0 estimat (casos secun-
daris generats per un cas primari en una població susceptible) 
suggeria que el brot continuaria (Guo et al., 2022). És molt 
important monitorar la dinàmica de la transmissió tant en col-
lectius de risc com en la població general per poder avaluar 
adequadament la situació en cada moment i poder mitigar el 
risc epidèmic. 

- La magnitud del brot de verola del mico el 2022 i la 
seva extensió fora d’Àfrica ha sobrepassat la de qualsevol brot 
precedent (Poland et al, 2022.). No es coneix el paper que po-



42

den tenir les persones infectades de manera asimptomàtica i 
les que no s’arriben a diagnosticar. Els casos de verola del 
mico no diagnosticats també s’han de tenir en compte quan es 
determinen les estratègies de vacunació preexposició i postex-
posició dels individus amb risc més elevat d’infecció.

- Els treballadors sanitaris i els individus a risc d’infec-
tar-se han d’estar alerta perquè els símptomes de verola del 
mico poden sobreposar-se amb els d’altres malalties, en par-
ticular amb les infeccions de transmissió sexual (Català et al., 
2022; León Figueroa et al., 2022 ). Més enllà de la recomanació 
de què els contactes estrets es vigilin per detectar l’aparició de 
símptomes i el consell d’abstenir-se de tenir relacions sexuals 
per un període de 21 dies, les dades disponibles suggereixen 
que en absència de símptomes pot ser necessari fer la prova per 
detectar el virus de la verola del mico al final del període de 21 
dies i les poblacions d’alt risc han de tenir-hi accés. 

- Als Estats Units més del 80% dels casos diagnosticats 
fins a l’octubre de 2022 tenien infecció per VIH, la majoria 
de pacients eren de raça negra i gairebé la quarta part eren 
persones sense sostre (Miller et al., 2022), dades que reflectei-
xen iniquitats i que assenyalen que els serveis de salut pública 
haurien de fer esforços per contactar amb totes les persones 
que tenen infecció per VIH i proposar-los la vacunació, el di-
agnòstic i el tractament. Tanmateix, hauríem d’aprendre de 
l’experiència negativa de com es va enfocar la detecció de la 
infecció pel VIH en els seus inicis (Daskalakis et al., 2022) ja 
que focalitzar-se exclusivament en una determinada població 
quan una infecció està emergint pot estigmatitzar i disminuir 
les possibilitats de detectar la infecció en altres poblacions. 
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- L’increment dels contactes d’humans amb reservoris 
del virus de la verola del mico facilitada pel comerç, la des-
forestació, les condicions en què es desenvolupa la cria d’ani-
mals i el canvi climàtic (Yinka-Ogunleye et al., 2019) són 
factors contribuents a la reemergència de la malaltia a països 
africans.

- La pèrdua d’immunitat a la població, associada a la 
discontinuació de la vacunació contra la verola, suposa una 
oportunitat per al ressorgiment de la verola del mico (Bunge 
et al., 2022). Això s’ha demostrat per l’augment de la mediana 
d’edat dels individus que contreuen la malaltia i per la ree-
mergència de brots en alguns països després d’una absència 
de diverses dècades. 

- Ens queden sense contestar moltes preguntes que epi-
demiòlegs, clínics i investigadors bàsics haurien de treballar 
conjuntament. Tanmateix, aquesta malaltia pot contenir-se 
en múltiples aspectes, prioritzant les poblacions amb alt risc 
i augmentant els recursos per al control, la investigació i el 
desenvolupament en els països africans (Farahat et al., 2022). 
Seria convenient que les experiències amb les eines que s’han 
utilitzat per al control de la COVID-19 (Simpson et al., 2022) 
es fessin servir també per a la vigilància i control de la verola 
del mico. 

- És important fer vigilància genòmica del virus per 
identificar la seva evolució, ja que no es pot descartar que 
es produeixin fenòmens d’adaptació o de recombinació 
(Shchelkunov et al., 2001). La informació sobre la verola del 
mico és encara insuficient i necessitem més informació sobre 
la transmissió del virus. Calen esforços multidisciplinaris per 
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augmentar la preparació de salut pública, especialment en pa-
ïsos amb baixos ingressos. 

- El virus de la verola del mico es manté en animals 
salvatges i ocasionalment salta per afectar els humans. Un 
pas crític per prevenir futures emergències i la transmissió de 
la malaltia serà tenir una millor comprensió de les principals 
fonts i modes de transmissió de la malaltia en les relacions 
entre els humans i l’ecosistema animal. Iniciatives de recer-
ca intersectorial que es facin amb l’enfocament One Health 
(Reynolds et al., 2019; Chauchan et al., 2020) abans, durant 
i després dels casos i brots de verola del mico seran la clau 
per generar noves llums i hipòtesis per al desenvolupament 
d’instruments que permetin monitorar i predir els riscos de la 
verola del mico.

- Tot i que, a diferència del SARS-CoV-2, el virus que 
ocasiona la verola del mico és un virus DNA que té menys 
potencial per mutar que els virus RNA i que no es té evidència 
que es transmeti per aerosols (Kozlov, 2022), la importància 
que té la verola del mico per a la salut pública no s’ha de sub-
estimar. La vigilància i detecció de casos, l’estudi genòmic 
dels virus circulants i l’estudi dels reservoris animals constitu-
eixen eines essencials per entendre l’epidemiologia canviant 
de la malaltia i juntament amb l’avaluació de les estratègies 
de vacunació adoptades en un context de col·laboració inter-
nacional ens ajudaran a fer front a futures reemergències de la 
verola del mico però també d’altres malalties transmissibles 
d’origen animal.

He dit
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