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1. INTRODUCCIÓ  

L’escassa freqüència de la majoria de malalties infeccioses tropicals al nostre medi, on no són 

endèmiques, com per exemple la malària, pot portar a pensar que no és imprescindible la formació 

dels i les residents de pediatria en aquest camp. Els moviments migratoris i els desplaçaments turístics 

a nivell mundial però, fan que moltes infeccions tropicals siguin ateses als nostres centres de salut o 

hospitals. En ser un grup de malalties desconegudes per a la majoria de la població autòctona i també 

per a alguns professionals sanitaris, la seva inclusió en el diagnòstic diferencial és a vegades difícil de 

preveure si no es manté un nivell d’alerta elevat. A més, moltes d’elles comporten un risc alt de 

morbiditat i mortalitat si no es diagnostiquen precoçment. D’altra banda, altres entitats altament 

prevalents a països de baixa renda com la tuberculosi o la infecció pel VIH són en realitat malalties 

globals que podem diagnosticar a qualsevol àrea geogràfica.  

 

Dins de la formació especialitzada en pediatria, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron disposa de la 

pràctica totalitat de sub-especialitats pediàtriques i el/la metge/ssa resident rep un aprenentatge 

global en  diferents àmbits i coneixements en un temps molt limitat. Com s’ha comentat, la immigració 

i els desplaçaments turístics a nivell mundial fan necessària una adequada formació en l’àrea de 

coneixement de les malalties tropicals sent cada cop més necessari l’estada en països endèmics 

d’aquestes malalties. En l’àmbit de la patologia infecciosa importada, existeix la possibilitat de realitzar 

com a part de la rotació per la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria del 

centre una formació en aquest camp al Centre de Salut Internacional i Malalties Transmissibles 

Drassanes-Vall Hebron, però és fonamental completar-la amb estades in situ a un país endèmic. 

 

D'acord amb el que disposa l'article 21 del Reial Decret 183/2008, es consideren rotacions externes 

els períodes formatius, autoritzats per l'òrgan competent corresponent de cada comunitat autònoma, 

que es duguin a terme en centres o dispositius no previstos en el programa de formació ni en 

l'acreditació atorgada al centre o unitat docent. El centre on s'hagi realitzat la rotació externa emetrà 

el corresponent informe d'avaluació seguint els mateixos paràmetres que en les rotacions internes 

previstes en el programa formatiu, i és responsabilitat del/la resident el trasllat de l'informe a la 

secretaria de la comissió de docència d'origen per la seva avaluació en temps i forma. 

 

 

 

 



2. ANGOLA EN DADES  

La República d’Angola és un país que es troba al sud d’Àfrica, dividida en 18 províncies i amb 

fronteres amb Namíbia al sud, República Democràtica del Congo i República del Congo al nord i Zàmbia 

a l’est, amb la costa oest banyada per l’oceà Atlàntic. S’estima una població de 33.934.000 persones 

(https://data.unicef.org/country/ago/), amb una renda nacional per càpita de $2230 (CDC 2020) i una 

taxa d’alfabetització del 66,03%. L’esperança de vida al néixer és de 61 anys 

(https://www.cdc.gov/globalhivtb/where-we-work/angola/angola.html).  

 

La taxa de mortalitat en <5 anys és de 71,5 casos per cada 1000 naixements (de les més altes del 

món), sent la mortalitat infantil (<1 any) de 48,34/1000 nascuts vius i la mortalitat neonatal de 27,28 

casos per cada 1000 nounats vius (https://childmortality.org/).  

 

Les principals causes de mort a Angola són, de major a menor freqüència: les patologies neonatals, 

la infecció per VIH/SIDA, les malalties diarreiques, les infeccions del tracte respiratori baix, la 

tuberculosi i la malària, seguides dels accidents vasculars cerebrals, la cardiopatia isquèmica, els 

accidents de trànsit i la cirrosi (GBD Compare 2019, Angola). 

 

La malnutrició és una afectació freqüent a Angola amb una proporció de nadons amb baix pes al 

néixer del 15.3%, un 37,6% de casos amb baixa talla per edat (stunting) en <5 anys i un 4,9% de nens i 

nenes amb  baix pes per talla (wasting) en <5 anys 

(https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/middle-africa/angola/). Les 

malalties infeccioses són una afectació comuna, entre d’altres per les baixes cobertures vacunals. 

Patologies greus com la sèpsia i meningitis també es presenten en un número important de casos. La 

malària és una malaltia endèmica de l’àrea d’influència de Cubal, i causa gairebé la meitat de les morts 

en <5 anys al país (Unicef). Segons estimacions de la UNAIDS, la prevalença del VIH en la població 

adulta d’Angola és del 1,8% amb 39.000 nens vivint amb el VIH durant l’any 2020. A més de l’elevada 

mortalitat i morbilitat que comporta el  VIH en aquesta població, també causa problemàtica social i 

familiar com pot ser l’elevada orfandat (120.000 casos l’any 2012 dels 1.100.000 de casos d’orfandat 

totals són causats pel VIH). Segons dades de l’OMS de 2021, Angola és un país amb una elevada 

incidència de tuberculosi (350/100.000) amb 16.000 casos en <14 anys i una taxa de mortalitat de 55 

casos per cada 100.000 habitants i 8,8 per cada 100.000 a causa de la coinfecció tuberculosi-VIH. 

S’estimen a més fins a 1200 casos nous de tuberculosi pulmonar multiresistent l’any 2021.  

 

 

 

 

 

https://www.cdc.gov/globalhivtb/where-we-work/angola/angola.html
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/middle-africa/angola/


3. L’HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PAZ DE CUBAL 

L’Hospital Nossa Senhora da Paz de Cubal és un hospital concertat sense ànim de lucre que es 

troba a càrrec de la missió catòlica Companhia de Santa Teresa de Jesús al municipi de Cubal, província 

de Benguela, a Angola. Des de l’any 1997 es troba en funcionament i des de  2004 col·labora amb el 

Ministeri de Salut nacional i depèn de l’administració municipal. La seva directora és actualment la Dra. 

Rosalina Praia. Aquest hospital coopera amb diverses institucions internacionals i des de fa anys 

col·labora amb l’Hospital de la Vall d’Hebron dins del Programa de Salut Internacional ICS (PROSICS). 

De forma anual i fins a l’inici de la pandèmia per la COVID-19, l’Hospital organitzava unes Jornades 

Científiques on participen professionals de diversos hospitals del país i d’altres internacionals, en 

format monogràfic sobre els següents temes: tuberculosi, VIH, salut materno-infantil i parasitologia. 

L’hospital compta amb un pediatre a temps complet (Dr. Nicolau Sikaleta). 

 

L’estructura de l’hospital és la següent: 

a) URGÈNCIES (24 hores):  
- Sala de triatge 
- Sala de visita mèdica 
- Sala d’observació: 6-8 llits  

 
b) HOSPITALITZACIÓ: 
Pediatria (109 llits): 

- 1 sala d’infermeria per fer extraccions, aspirats gàstrics, etc. 
- 3 sales de nens lleus de 10 llits cada una (30 llits) 
- 1 sala de nens greus sense desnutrició (12 llits) 
- 1 sala de nens greus amb nens amb desnutrició aguda greu amb complicacions (11 llits) 
- Unidade Especial de Nutrição (UEN) (sala d’internament de nens amb desnutrició aguda 

greu sense complicacions) (40 llits) 
- 1 sala per aïllament (casos de xarampió, sospita de febres hemorràgiques, etc.) (6 llits ) 
- 1 sala per nens amb TB (10 llits) 

 
Zona maternal: 

- Sala de parts (2 llits) / sala de puerperi (10 llits) 
 
Zona adults: 

- Tres sales de 10 llits cada una (sala de dones, sala d’ homes i sala amb pacients amb sospita 
de TB) 

 
Zona d’hemoteràpia 
 
Zona de cirurgia menor: 

-  Col·locació de drenatges pleurals, guixos, cures, sutures, possibilitat de fer tècniques 
diagnòstiques invasives (PL, toracocentesi, paracentesi...). 

 
Sales d’aïllament: dues habitacions amb 2 llits cada una (poden anar tant adults com infants).  
 
Zona de familiars   

 
 

c) CONSULTES EXTERNES: 
- DREAM: programa VIH. Dimarts visiten nens i embarassades. 



- CEX d’adults  
- CEX pediatria  
- Consulta de vacunació i “puericultura” 
- Consulta d’extraccions  

 
d) CENTRE TB  
- 70 llits per ingrés (adults) 
- Consultes externes: adults amb DS-TB i MDR-TB, infants amb DS-TB i MDR-TB, estudis de 

contactes. 
 

e) LABORATORI 
 

f) DIAGNÒSTIC PER IMATGE: radiografia i ecografia  
 

g) FARMÀCIA: farmàcia ambulatòria i magatzem  
 

h) DIRECCIÓ 
 

4. OBJECTIUS 

Teòrics i 
habilitats:  

- Adquirir els 
coneixements 
bàsics sobre 
teràpia anti-
malàrica. 
- Adquirir el 
coneixement de la 
infecció per VIH i 
l’ús dels fàrmacs 
antiretrovirals en 
un entorn amb 
pocs recursos. 

- Conèixer 
l’actuació a 
prendre front 
las malalties 
infeccioses de 
transmissió 
vertical de 
major 
incidència a 
l’àrea 
tropical. 

- Conèixer el 
tractament amb 
tuberculostàtics de 
primera línia per 
als casos de TB 
sensible. 
- Conèixer el 
tractament amb 
tuberculostàtics de 
segona línia per a 
casos MDR. 

- Conèixer el tractament 
antiinfecciós en el 
pacient crític 
diagnosticat de 
sèpsia/meningitis. 
- Iniciar-se en la 
investigació clínica 
participant en estudis 
clínics, tutelats per la 
UPIIP, que puguin estar 
desenvolupant-se a 
l’hospital de Cubal.  

 

 Participar en les activitats formatives, seminaris i sessions clíniques de l’hospital.  

 Participar en les sessions clíniques telemàtiques quinzenals amb l’Hospital Univesitari Vall 

d’Hebron (divendres 8:15h). 

 Aprofundir en el diagnòstic i tractament de la tuberculosi, també la multiresistent, les 

tècniques diagnòstiques i els tractaments de segona línia.  

 Aprofundir en el tractament de la coinfecció VIH-tuberculosi, les seves pautes terapèutiques 

i els efectes adversos de les mateixes, així com possibles interaccions. 

 Oferir assistència clínica al servei de pediatria i d’urgències.  

 Assolir els coneixements adequats per a una aproximació adequada diagnòstic i tractament 

de la malària segons els diferents graus de gravetat.  

 Aprofundir en el diagnòstic i tractament de la malnutrició, tant aguda com crònica.  

 Assolir el coneixement adequat del diagnòstic i tractament del nen amb VIH amb infeccions 

oportunistes, així com l’aplicació de la teràpia antiretroviral amb els possibles efectes 

adversos i interaccions. Familiaritzar-se amb situacions de resistència i fracàs terapèutic.  



 Participar en projectes d’investigació que es desenvolupin al centre amb la possibilitat de 

realitzar pòsters i/o comunicacions a congressos nacionals i internacionals, i també en la 

redacció d’articles en revistes científiques d’impacte.  

 

5. ACTIVITAT ASSISTENCIAL DEL RESIDENT DE PEDIATRIA 

 Centre hospitalari: Hospital Nossa Senhora de Paz del municipi de Cubal (Angola).  

 Durada: 2 mesos. 

 Activitat diària: 

a. 7,45-8,45 hores: sessió conjunta per a tot l’hospital. 

i. Dilluns. Reunions per serveis (opcional). 

ii. Dimarts. Revisió de casos clínics. 

iii. Dimecres. Formació. Es va alternant el servei que la prepara 

(pediatria/interna/maternitat/malalties infeccioses). 

iv. Dijous. “Ondjango”: Assemblea de personal on es parlen diversos temes 

(ètica, organització...). 

v. Divendres. Mortalitat i telemedicina (alterns). 

b. 8.45-14 hores: passi de visita. Sales de pediatria + interconsultes del centre de nutrició 

+ interconsultes d’urgències.  

c. 9-14 hores: consulta externa. Opcional, si s’ha acabat el passi de visita per les sales de 

pediatria.  

d. 14-15 hores: dinar. 

 

6. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD 

D’acord amb la normativa legal vigent, la rotació comptarà amb l’aprovació dels responsables de 

docència dels hospitals emissor i receptor, així com la del Departament de Salut.  

Se seguirà la normativa de rotacions externes detallada en el document de la Subcomissió de Docència 

de Pediatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (http://www.upiip.com/es/docencia/normativa). 

 

7. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LA ROTACIÓ 

Supervisió in situ: es realitzarà seguiment i avaluació continuada durant la rotació pel Dr. Nicolau 

Sikaleta, responsable de pediatria de l’Hospital; qui omplirà al final del període el document d’avaluació 

pertinent. 

Supervisió des de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron: la rotació es realitzarà sota el seguiment i 

avaluació del Dr. A. Soriano i la Dra. S. Melendo (tutora acreditada), facultatius especialistes de la 

Unitat de Patologia Infecciosa amb el suport telemàtic de les sessions quinzenals. El resident haurà de 

presentar a la seva tornada el corresponent document d’avaluació signat.  

http://www.upiip.com/es/docencia/normativa

