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L'Institut Municipal de la Salut de Barcelona,

mitiangant el seu Servei d'Epidemiologia i Estadistiques

Vitals, desenvolupa des del gener de 1987 una tasca de

recerca activa de casos de SIDA diagnosticats als centres

sanitaris de la ciutat de Barcelona.

Des del 1981 , any en qu6 es va enregistrar el primer

cas a Barcelona i fins el 15-V-88 s ' han recollit dades

corresponents a 338 casos . De entre ells , 237 casos (70 %)

corresponien a residents a Barcelona , el que implica que
aquesta ciutat to una ta x a d'incid6ncia acumulada del

13,93/100 . 000. La incid6ncia en el sexe masculi

(25,79/100. 0 0i0) 6s molt superior a la del femeni

(3,4/100.000) (odds ratio=7,96; IC 5 ,7-11,0). Segons grup

d'edat la maxima incid6ncia acumulada es dona en el grup de

30-39 anys ( 35,35/100.000), gaireb6 igual que la del grup

de 20-29 anys. Per districtes destaquen Ciutat Vella

(27,65/100. 000) i 1 'Ei x ample (26,68/100 .000).

Per hospitals , l'Hospital Clinic 6s el que aporta

major nombre de casos ( 104, el 47% del total ), seguit de

1'Hospital General de la Vall d ' Hebron ( 36 casos , 15,19%

del total ), 1'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (34

casos, 14,37.) i l ' Hospital del Mar Q2 casos , 13,5X).

Els grups de risc m6s fregUents han estat els adictes

a drogues per via parenteral ( ADVF') (48,5%) i els

homosexuals ( 36,7%). Els primers destaquen per tenir una

mitiana d ' edat (28,06 anys ) inferior a la dels homosexuals

(39,59) (P<0 ,001), per tenir m6s infeccions

micobacterianes , ( odds ratio =4,58, i .c.=2,25-9,33), i per

haver estat a la pres6 ( odds ratio=29,7, i.c.=7, 3-121,86).

Respecte a 1'evoluci6 temporal dels casos destaca la

caracteristica incid6ncia creixent d'aquesta malaltia amb

un temps de duplicaci6 del nombre de casos que es va

allargant (6-7-8-11 mesos). Durant l'any 1987 ja s'han

enregistrat 116 casos corresponents a residents a la ciutat

el que implica una taxa d'incidencia anual de 6,81/100.000.

La taxa de letalitat, a 31-XII-1987, es del 54.5%, amb

una probabilitat acumulada de superviv6ncia del 397. al

primer any i del 10 .9% al tercer any.

Aquestes dades mostren l ' important impacte de la SIDA

a la ciutat de Barcelona . Aixi matei x indiquen que els

recursos assistencials s'han de intensificar enfront de la

SIDA, de 1'ADVP i de la tuberculosi, i que cal augmentar

el s esf orros que es fan per evitar que la i of ecc i 6 pel

Virus de la Immunodeficiencia Humana es difondeixi a la

nostra comunitat.


