
 
 

                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• És una malaltia infecto contagiosa produïda pel virus varicel·la-zoster. 

• Cursa amb una erupció a pell i mucoses que va evolucionant a petites vesícules amb líquid 

clar a l’interior i que finalment es converteixen en crostes. 

• Sol acompanyar-se de febre baixa i poca afectació de l’estat general. 

• El període d’incubació és de 10 a 21 dies 

• Es pot contagiar des de 24-48 h abans d’aparèixer les lesions fins que totes les vesícules es 

converteixen en crostes, moment en el qual el nen/a pot tornar a l’escola.  

VARICEL·LA 

• Per prevenir la infecció de les lesions hem de: 
o mantenir les ungles netes i curtes . 
o higiene diària amb aigua tèbia. 
o aplicació d’un antisèptic a les lesions (Clorhexidina®). 

 

• El tractament és simptomàtic.  
o Si el nen té febre, es pot  administrar paracetamol  (Apiretal®)  a les dosis habituals.   

                                Està contraindicada l’administració d’Aspirina ®. 

o En cas de prúrit es pot administrar un antihistamínic via oral i/o una loció de 
Calamina segons prescripció del pediatre. 

 

Cures de la Varicel·la 

• Evitar el contacte amb persones que no hagin passat la malaltia, sobretot dones gestants, 

malalts immunodeprimits o en tractament amb corticoides i nadons.  

• Actualment disposem d’una vacuna  enfront la Varicel·la. La vacuna no evita la malaltia en 

tots els casos, però si aconsegueix atenuar-la i evitar complicacions.  

• Pot ser administrada a partir dels 12 mesos, en una pauta de 2 dosis . Pot ser administrada 

alhora que  les altres vacunes del calendari vacunal.   

• En cas d’exposició amb la malaltia la vacuna  pot ajudar a prevenir la Varicel·la o reduir la 

gravetat de la malaltia  si s’administra dins els 3 primers dies post exposició. 

Com prevenir la Varicel·la 

• Si la febre persisteix més de 4 dies  

• Si la pell, a més de les vesícules, està molt envermellida o presenta inflor en alguna zona.  

• Si el nen/a està decaigut, somnolent, irritable o té molta tos.  
 

Quan heu de consultar amb el pediatre 


