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La introduccio de la nova definicio de SIDA dels CDC publicada en el MMWR del 14

d'agost de 1987 (CDC, 1987) i proposada com a definitiva a partir del 1 de setembre del

mateix any, va ser elaborada amb els seguents objectius:

1. Millorar la deteccio de la morbiditat several associada a les infeccions pel Virus de la

Immunodeficiencia Humana (VIH).

2. Simplificar la notificaclo de casos de SIDA.

3. Incrementar la sensibilitat i I'especificitat de la definicio a traves d una major aplica-

cio de I'evidencia de diagnostic serologic de la infeccio pel VIH.

4. Adequar la definicio de SIDA a la practica diagnostica habitual en incloure alguns

casos de diagnostic de pressumpcio.

La nova definicio s'organitza en tres seccions que depenen del nivell d'evidencia serolo-

gica d'infeccio pel VIH, fet que ha originat els canvis mes importants de la revisio, especificats

en els seguents apartats:

a) Inclusio de l'encefalopatia pel VIH, Ia sindrome d'amagriment i un ampli espectre de

malalties especifiques indicatives de SIDA, detallades en la Seccio II-A de la classificacio dels

CDC (1987). En aquest apartat, referit als casos amb evidencia serologica d'infeccio pel VIH,

destaca per la seva frequencia en el nostre medi la tuberculosi extrapulmonar.

b) Inclusio dels malalts que han estat diagnosticats de malalties indicatives de la pre-

sencia de la sindrome.

c) Eliminacio dels casos exclosos degut a altres causes d'immunodeficiencia.

En el cas dels nens, I'aplicacio de la definicio difereix de la dels adults en dos aspectes:

1) Les infeccions bacterianes greus, multiples o recurrents i la pneumonia intersticial/

hiperplasia pulmonar limfoide son acceptades com a indicatives de la presencia de SIDA en

els nens pero no en els adults.
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2) Per als nens menors de 15 mesos dels que se sospita que la mare hagi estat

infectada pel VIH durant el periode perinatal de I'infant, els criteris serologics de la infeccio pel
VIH son mes restrictius, donat que la presencia d'anticossos pel VIH no es per ella mateixa

una evidencia suficient d'infeccio pel VIH, ja que existeix una persistencia dels anticossos
transferits passivament per la mare, fins als 15 mesos posteriors al naixement de I'infant.

L'objectiu d'aquesta comunicacio es la realitzacio d'una breu analisi sobre I'efecte que la

nova definicio de la SIDA ha tingut en la presencia i evolucio de la situacio epidemiologica de
la malaltia a la ciutat de Barcelona.

El Servei d'Epidemiologia i Estadistiques Vitals de l'Institut Municipal de la Salut de
I'Ajuntament de Barcelona esta realitzant des del gener de 1987 una recerca activa de casos

de SIDA diagnosticats en aquesta ciutat, per tal de coneixer el mes acuradament possible la

realitat de la malaltia.

Aquest fet ha possibilitat I'obtencio de 535 casos fins el 31 d'octubre de 1988.
D'aquests, un total de 399 s'ajustaven als criteris de SIDA d'acord amb la definicio dels CDC

de I'any 1985, mentre que 136 casos (25,42 %) han estat incorporats a partir de la nova

definicio dels CDC de 1987, la qual cosa implica un increment del 34,08 %. Cal destacar que

d'aquests casos novament incorporats, 108 feien referencia a malalts amb tuberculosi extra-

pulmonar (79,41 °%) (taula 1).

TAULA 1. Distribucio dels casos de SIDA segons Iloc de residencia i definicio dels CDC
( 1981 -31-10- 1988).

Lloc de residencia

Tipus de definicib Barcelona Fora de Barcelona Total

Antiga definicio 284 115 399
Nova definicio

excepte tuberculosi 17 11 28
Nova definicio

nomes tuberculosi 82 26 108

TOTAL 383 152 535

Des de I'any 1981 fins el moment actual, la SIDA ha presentat una tendencia creixent,

especialment accentuada entre els ADVP; fet que ve influit per I'elevada incidencia de tuber-

culosi extrapulmonar que presenta I'esmentat grup (Odds Ratio = 4.1 i.c. = 1.8 - 9.2) i

I'aplicacio dels nous criteris dels CDC, que inclouen en el diagnostic de SIDA la tuberculosi

extrapulmonar en un individu amb resposta serologica positiva al VIH.

En el nostre medi, hem de considerar que la tuberculosi constitueix una malaltia frequent

especialment en arees socialment i sanitariament deprimides com el districte I de Barcelona.

Aquest fenomen podria explicar tambe I'elevada incidencia de la malaltia tuberculosa entre

els malalts de SIDA de la nostra comunitat.

Cal destacar tambe en la distribucio per grups d'edat dels malalts tuberculosos, I'eleva-

da incidencia dels pacients inclosos en els intervals de 20 a 29 i de 30 a 39 anys. Aquesta

distribucio i especialment ('increment entre la poblacio mes Jove, presenta una especial coin-

cidencia amb I'aparicio dels nous criteris de la SIDA (taula 2).
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TAULA 2. SIDA a Barcelona (1981 - 31-X-1988) distribucio segons grup d'edat i tuberculosi

Grup d'edat
Tuberculosi

si no total

<c 20 anys 6 10 16
20 a 29 anys 95 62 157
30 a 39 anys 52 79 131
40 a 49 anys 16 44 60

49 anys 3 16 19

TOTAL 169 210 383

A Barcelona, els primers anys de I'epidemia de la SIDA s'han caracteritzat per una
discreta major afectacid dels homosexuals respecte als addictes a drogues per via parenteral
(ADVP). Aixi, considerant Homes I'antiga definicio, en el periode 1981-1986, trobem que els
homosexuals constittiien el 44,3 °ro del total de la poblacio afectada, mentre que els ADVP
representaven el 39,3 % dels casos. En introduir la nova definicio, considerada pel nostre
servei en els casos declarats des del gener de 1987, i amb la inclusio de les dades recollides
fins el 31 d'octubre de 1988, els ADVP constitueixen el 58,5 °ro del total de casos i els
homosexuals el 30,4 % (figura 1).
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Quan observem I'evolucio semestral de la malatia, ajuntant els grups de transmissid en
funcio de la seva relacio amb el consum de drogues per via parenteral (ADVP, ADVP i
homosexuals, i fills de mare seropositiva ai VIH per una banda i homosexuals no ADVP,
hemofilics, transmissio heterosexual i desconegut per I'altre), observem com s'incrementa la
major proporcio de casos relacionats amb els ADVP respecte de la resta (figura 2).

En el grup dels homosexuals s'evidencia I'escassa influencia de la nova definicio en
I'evolucio dels casos de SIDA (figura 3), mentre que entre els ADVP destaca un clar incre-
ment a partir de la introduccio dels nous criteris diagnostics de la malaltia (figura 4).

Pel que fa al col^lectiu dels hemofilics i hemotransfosos, malgrat el limitat Hombre de
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casos existents, la nova definicid tampoc ha representat cap canvi en la seva incidencia,

Pent-se palesa la tendencia decreixent en I'afectacio de les persones incloses en aquest grup

de transmissio (figura 5).

De les dades exposades, cal destacar sobretot el fet que la nova definicio dels CDC ha
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implicat un notable increment dels casos de SIDA entre la poblacio ADVP, amb la qual cosa

en l'impacte de la malaltia segons les vies de transmissio, Barcelona evoluciona cap al perfil

de les ciutats del sud d'Europa, amb predomini de casos entre la poblacio ADVP. En aquest
sentit, apuntem seguidament les conclusions que considerem mes importants en relacio a
l'impacte de la nova definicio de la SIDA a la ciutat de Barcelona:
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1 . L aparicio de la SIDA la seva rapida evolucio requereixen I establiment d'una vigi-

lancia epidemiologica activa i continua.

2. La nova definicio de la SIDA en el nostre medi implica un important increment dels

casos de SIDA corresponents als ADVP, degut especialment a I'elevada incidencia de tuber-

culosi en aquest col•lectiu.

3. Cal dedicar especials esforgos per tal d'aconseguir un bon compliment del tracta-

ment antituberculos entre els pacients ADVP, aixi com per instaurar la quimioprofilaxi antitu-

berculosa entre aquests pacients , a fi i efecte de reduir , si mes no , la difusio de la tuberculosi

a la comunitat.
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