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Vigilància epidemiològica de la infecció pel vih i la sida a

catalunya. Situació fins al 31 de desembre de 2009

01-12-2010

La vigilància epidemiològica del VIH i la

sida a Catalunya té per objecte

conèixer les característiques, l’evolució

i la distribució geogràfica d’aquesta

infecció i de la malaltia. Amb la

introducció, l’any 1996, del tractament

antiretroviral de gran activitat

(TARGA), es va incrementar el temps transcorregut entre el contagi i

l’aparició de la sida, i també la supervivència dels malalts. Aquesta situació

va motivar que els registres de sida experimentessin una disminució en el

nombre de nous casos i que, a més, es caracteritzessin infeccions antigues.

Catalunya va incorporar la vigilància epidemiològica del VIH l’any 2001, amb

el sistema d’informació de nous diagnòstics d’infecció pel VIH.

A Catalunya, la infecció pel VIH és de notificació voluntària des de 2001 i la

sida és una malaltia de declaració obligatòria individualitzada des de 1987.

El present article inclou els casos de VIH declarats al sistema de notificació

voluntària de nous diagnòstics d’infecció pel VIH, des del gener de 2001 fins

al 31 de desembre de 2009, i els casos de sida notificats al registre de

casos de sida des de l’inici de l’epidèmia a Catalunya, l’any 1981, fins al 31

de desembre de 2009.

A Catalunya, el nombre de nous diagnòstics d’infecció pel VIH diagnosticats

des de l’any 2001 fins al 31 de desembre de 2009 ha estat de 5.569. La taxa

anual global de nous diagnòstics en aquest període és de 10 casos per

100.000 habitants. Durant el 2009 s’han notificat 560 nous diagnòstics

d’infecció pel VIH, un 22% menys que l’any 2008. Del total de nous

diagnòstics, el 77,8% són homes i el 22,2% són dones. La majoria dels nous

diagnòstics d’infecció (58%) s’ha declarat en persones que tenen entre 25 i

39 anys. Globalment, la proporció d’immigrants entre els nous diagnòstics

d’infecció pel VIH a Catalunya és del 35,6%. Pel que fa a la transmissió de

la infecció, les vies més probables de transmissió del virus han estat les

relacions heterosexuals en el 43,0% dels casos (32,0% dels casos en els

homes i 81,4% en les dones), els homes que practiquen sexe amb homes

(HSH) en el 35,9% dels casos (46,1% dels casos en els homes) i l’ús de

drogues per via parenteral en el 14,8% dels casos.

El nombre total de casos de sida des de 1981 fins al 31 de desembre de

2009 és de 16.421. Des del diagnòstic del primer cas, el 1981, la taxa anual

d’incidència va augmentar progressivament i va arribar a 26,1 casos per

100.000 habitants l'any 1994. Entre 1996 i 1998 es va produir una forta

davallada en el nombre de casos (1.358 i 688 casos, respectivament), la

qual cosa representava una disminució de les notificacions de sida del 49%

en dos anys. Des d’aleshores, la disminució anual del nombre de casos de

sida és menor i més gradual, cosa que reflecteix l’estabilització de l’efecte

dels tractaments nous en la incidència de casos de sida. Durant l’any 2009,

els casos notificats al registre de sida de Catalunya han estat 174, un 32,7%

menys que el 2008.
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Els homes representen el 80,4% del total de casos de sida notificats. El

65,5% (10.732) dels casos de sida s’ha diagnosticat en persones que tenen

entre 25 i 39 anys. La via de transmissió que acumula més casos de sida a

Catalunya és l’ús de drogues per via parenteral (UDVP), amb un 54,0%

(53,9% en homes i 54,1% en dones). El segon lloc l’ocupa, en els homes, el

grup dels HSH (24,1%) i, en les dones, les infectades per relacions

heterosexuals (36,2%).

Malgrat la reducció dràstica en el nombre de nous casos de sida, el nombre

de nous diagnòstics d’infecció pel VIH es manté estable els darrers anys. Es

confirma, per una banda, el bon accés als tractaments antiretrovirals per

part de les persones afectades, però també la necessitat de millorar

l’eficàcia de les intervencions preventives i de les destinades a promoure la

prova del VIH per reduir el nombre de nous casos.

Els patrons epidemiològics de la transmissió del VIH han canviat. Mentre

que abans la principal via de transmissió era l’ús de drogues per via

parenteral, actualment la infecció pel VIH es transmet majoritàriament per via

sexual. Aquestes dades aconsellen reforçar la prevenció primària de la

infecció pel VIH, mitjançant la promoció d’hàbits sexuals saludables i les

intervencions en homes que tenen sexe amb homes i en joves.

Podeu ampliar la informació epidemiològica sobre la infecció pel VIH/sida i

les infeccions de transmissió sexual (ITS) a la pàgina web del CEEISCAT.

Núria Vives Martin

Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió

Sexual i la Sida de Catalunya (CEEISCAT)
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D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que
les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és trametre la
publicació que el ciutadà ha requerit. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i l'adreça on la persona
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