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El Servei d'Epidemiologia i Estad. Vitals de 1'Institut

Municipal de la Salut de Barcelona, estA realitzant des

del gener de 1987 una recerca activa de casos de SIDA

diagnosticats en aquesta ciutat. Aquest fet ha possibilitat

la obtenci6 de casos fins el 15 de maig de 1988.

D'aquests, un total de X77 casos s'ajustaven als criteris

de SIDA d'acord amb la definicib del CDC de l'any 1985,

mentre que 61 casos (18,047.) han estat incorporats a partir
de la nova definicib del CDC de 1987, el que implica un

increment del 224,72`%. Cal destacar que d' aquests casos

novament incorporats, 5C0 feien refer6ncia a malalts amb

tuberculosi extrapulmonar (81,6%).

A Barcelona, els primers anys de 1'epidemia de la

SIDA, s'han caracteritzat per una discreta major afectaci6

dell homosexuals respecte als adictes a drogues per via

parenteral (ADVF'). Fins el maig del 1987 el 4 ,16% dels

casos diagnosticats corresponien a malalts del primer grup

i el '8,9% feia refer6ncia als ADVF'. En 1 'actualitat,

segons els mateixos grups de risc, els ADVF' constitueixen

el 48,6% del total de casos i els homosexuals el 39,67..

Des de 1'any 1981 fins ara la SIDA ha presentat una

tend6ncia creixent, especialment accentuada entre els ADVF.

Influeix en aquest fet, 1'elevada incidencia de tuberculosi

extrapulmonar que presenta 1'esmentat grup (Odds Ratio =

4,58 i.c. = C, 5-9," ) i l'aplicaci6 dels noes criteris

del CDC que inclouen en el diagnostic de SIDA, la

tuberculosi extrapulmonar en un individu HIV+.

Eel que fa al col.lectiu dels hemofilics i

hemotransfosos, no es demostra una tendoncia creixent des

de 1'any 1987, fet que si es produeix entre la poblaci6 en

la que no s'ha identificat cap dels factors de risc

hab i tual s en aquesta si ndrome.

De les dades exposades, es pot concloure que la nova

defini definicib dels CDC ha implicat un notable increment

dels casos de SIDA entre la poblaci6 ADVF. Aixi doncs, pel

que fa a 1'impacte de la malaltia segons les vies de

transmissi6, Barcelona evoluciona cap al perfil de les

ciutats del sud d'Europa amb predomini de casos entre ADVF.

Finalment, en la mesura que els ADVP constitueixen un

col.lectiu dificil de controlar, es planteja la necessitat

d'establir mesures de control complementAries en

1'acompliment dels tractaments antituberculosos d'aquest

tipus de pacients.


