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1 Introducció
La planificació en la resposta a l’epidèmia de la infecció per VIH requereix
disposar d’informació sistemàtica sobre diversos aspectes, pel que es precís
implementar sistemes d’informació epidemiològica amb diversos objectius i fent
especial atenció a diferents subpoblacions.
Entre aquests sistemes, ocupen un lloc clau els que recullen informació
poblacional sobre nous diagnòstics de VIH i de la Sida. En aquest sentit, a
Catalunya, la Sida és una malaltia de declaració obligatòria (MDO)
individualitzada des de 1987 mentre que la infecció pel VIH va ser de notificació
voluntària i hospitalària des de l’any 2001 fins al 2010. Amb la publicació del
decret 67/2010, de 25 de maig, la infecció pel VIH passa a ser una malaltia de
declaració obligatòria individualitzada, amb complementació per part del
professional sanitari d’una enquesta epidemiològica estandarditzada, integrant-se
així dins dels circuits de vigilància epidemiològica de Catalunya [1] formant part
del Sistema de malalties de declaració obligatòria individualitzada (MDO) [1].
Les dades presentades en el present informe es basen en l’anàlisi de les
declaracions del VIH i la Sida, segons definició de cas [2] i té com a objectius
descriure les característiques epidemiològiques dels nous diagnòstics de VIH i
Sida per a l’any 2020 i de les tendències dels darrers deu anys.
Fins al 2019, la situació epidemiològica a Catalunya així com a la resta d’Europa
mostrava una lleu tendència descendent pel que fa al VIH. Com es veurà a
continuació, l’any 2020 s’ha incrementat notablement aquests descens, que cal
tenir en compte que a part d’una possible disminució en el nombre de noves
infeccions, la pandèmia de SARS-CoV2 i el seu impacte en els programes
diagnòstics, serveis assistencials i els propis sistemes d’informació i de vigilància
epidemiològica, pot haver emmascarat notablement la situació real d’aquesta
infecció.
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2 Resum executiu
Objectius:
•
•
•

Quantificar els nous diagnòstics de VIH i de Sida per a l’any 2020 així com
la seva evolució temporal.
Descriure les característiques epidemiològiques de les persones
recentment diagnosticades d’infecció per VIH i Sida.
Contribuir a la vigilància epidemiològica nacional e internacional de la
infecció pel VIH.

Metodologia:
S’han inclòs els nous diagnòstics de VIH i Sida notificats al Registre del VIH i la
Sida de Catalunya.
Les taxes per 100.000 habitants han estat calculades en base a les dades
aportades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) segons el total de
població a 1 de gener de l’any incident.
S’ha definit diagnòstic tardà de la infecció pel VIH quan la xifra del recompte de
CD4 més pròxima al diagnòstic és inferior a 350 cels/microlitre (µL) i amb malaltia
avançada quan el recompte de CD4 és inferior a 200 cels/µL.

Principals resultats:
L’any 2020 es van notificar 329 nous diagnòstics de VIH, el que suposa una taxa
de 4,2/100.000 habitants i una reducció del 50% respecte l’any anterior. El 87%
eren homes i la mitjana d’edat al diagnòstic va ser de 36 anys. La transmissió en
homes que mantenen relacions sexuals amb d’altres homes (HSH) va ser la més
freqüent, 62%, seguida de l’heterosexual, 20% i la que es produeix en persones
que s’injecten drogues (PID) 5%. El 62% dels nous diagnòstics d’infecció per VIH
van ser en persones nascudes fora l’estat espanyol, majoritàriament provinents de
l’Amèrica Llatina i Carib. El 43% dels nous diagnòstics van presentar diagnòstic
tardà. Es van notificar 29 diagnòstics de Sida, el 76% dels quals van ser
diagnòstics alhora al diagnòstic de VIH. El 33% dels nous diagnòstics de VIH
havien presentat un diagnòstic previ d’ITS.
La tendència en les taxes totals per al període 2010-2020 es descendent així com
en homes i dones. Els homes presenten percentatges superiors d’infecció a les
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dones en tot el període. Segons via de transmissió, s’observa un descens en els
diagnòstics en PID i en els homes i dones heterosexuals mentre que, els HSH han
mantingut un creixement del 2010 al 2015 i a partir d’aquesta data mostren certa
estabilització. El percentatge de persones diagnosticades nascudes fora l’estat
espanyol va oscil·lar entre el 45% al 62% en el període 2010-2020, presentant
una tendència creixent des de el 2017.
El diagnòstic tardà es manté sense canvis a nivell global incrementant un 14% el
diagnòstic tardà avançat respecte l’any 2019.
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3 Situació epidemiològica del VIH i la SIDA a Catalunya
3.1 Evolució de l’epidèmia del VIH i la SIDA a Catalunya
Durant la darrera dècada, el nombre de nous diagnòstics de VIH per 100.000
habitants ha presentat una lleugera i gradual disminució, des de taxes d’11,6
casos al 2010 als 8,5 casos l’any 2019, fet també descrit als països de zona
UE/EEA on segons les darreres dades disponibles a l’informe del ECDC [3] els
nous diagnòstics disminuïen un 9%.
L’any 2020, el nombre casos de VIH va disminuir en un 50% respecte l’any
anterior amb un total de 329 nous diagnòstics, corresponent a una taxa de 4,2
casos per cada 100.000 habitants (figura 1).
Pel que fa a la Sida, durant el període 2010-2019 segueix la tendència
descendent amb una mitjana anual de període de 130 casos. L’any 2020,
disminueixen en un 58% el nombre de casos de Sida respecte l’any anterior,
passant de 69 casos al 2019 a 29 casos pel 2020, corresponent a una taxa de 0,4
casos de Sida per a cada 100.000 habitants (figura 1).

Figura 1- Evolució anual dels diagnòstics del VIH i la SIDA, Catalunya 1986-2020

3.2 Anàlisi descriptiva dels nous diagnòstics de VIH i la Sida a Catalunya
l’any 2020
3.2.1 Nous diagnòstics de VIH i Sida per Regió Sanitària
L’any 2020, les diferencies entre les taxes de VIH en les Regions Sanitàries a
Catalunya van oscil·lar entre els 5,4 casos per 100.000 habitants a la Regió
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Sanitària de Barcelona, regió on es van notificar el 83% del total dels nous
diagnòstics, fins als 0,6 casos per cada 100.000 habitants a la Regió Sanitària de
les Terres de l’Ebre. L’Alt Pirineu i Aran va ésser la única Regió Sanitària sense
cap diagnòstic notificat l’any 2020 (figura 2).
Pel que fa a la Sida, les diferencies entre les taxes en les Regions Sanitàries van
oscil·lar entre els 1,1 casos per 100.000 habitants a la Regió Sanitaria de
Barcelona, fins als 0,2 casos per cada 100.000 habitants a la Regió Sanitaria de la
Catalunya Central. A les Regions Sanitàries de les Terres de l’Ebre, l’Alt Pirineu i
Aran no es va notificar cap cas de Sida l’any 2020 (figura 2).

Figura 2. Distribució de les taxes per 100.000 habitants dels nous diagnòstics notificats de
VIH (esquerra) i Sida (dreta) per Regió Sanitaria, Catalunya 2020.

3.2.2 Nous diagnòstics de VIH i Sida segons sexe i edat
L’any 2020, els homes van representar el 88% (287) dels nous diagnòstics de VIH
mentre que les dones el 13% (42) amb una raó home : dona de 7 i seguint la
mateixa tendència de l’any anterior.
Durant el període 2010-2019, les taxes globals van disminuir en un 30% i un 26%
pel global i pels homes. Per a les dones es va observar un descens major, del
50%, seguint també la tendència europea [3]. Les taxes en homes es van moure
en valors d’entre 5 i 8 vegades superiors a la de les dones per a tot el període.
L’any 2020, la taxa tant global com per homes es va reduir respecte l’any anterior
en un 51% i en un 49% per a les dones. La taxa en homes va ser de 7,5 casos
per cada 100000 habitants i de 1,06 casos per a les dones (Figura 3).
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Figura 3. Evolució de la taxa per 100.000 habitants dels nous diagnòstics de VIH segons
sexe, Catalunya, 2010-2020.

Pel que fa als nous diagnòstics de Sida, el 79% dels casos van ser homes (23) i el
21% dones (6) amb una raó home : dona de 3,8 i una taxa per cada 100000
habitants de 0,6 i 0,1, respectivament. Aquestes taxes s’han reduït respecte l’any
anterior tant en global com per homes i dones, 59%, 60% i 54%, respectivament.
La mitjana d’edat dels casos notificats de VIH va ésser de 36 anys, 35 anys en els
homes i 37 anys en les dones. Segons grup d’edat, el 44% del total de nous
diagnòstics de VIH l’any 2020 tenien entre 30-39 anys, el 29% entre 20-29 anys i
el 27% tenien 40 anys o més (figura 4), seguint la mateixa tendència segons grup
d’edat dels darrers cinc anys (figura 5). Per als homes el grup majoritari era dels
30-39 anys (42%) i per les dones el grup d’entre els 20-29 anys amb el 38% dels
casos (figura 4).

Figura 4. Distribució dels nous diagnòstics de VIH segons grup d’edat i sexe, Catalunya,
2020.
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Figura 5. Evolució dels nous diagnòstics de VIH segons grup d’edat, Catalunya, 20152020.

Respecte a la Sida, la mitjana d’edat dels casos notificats es va situar en 44 anys,
43 anys en els homes i 48 anys en les dones. Les dones incrementen en 2 anys la
mitjana d’edat entre els diagnòstics de Sida respecte l’any anterior. El 39% dels
casos per als homes es va situar en el grup d’entre 40-49 anys i el 33% dels
casos per les dones entre els 30-39 anys (figura 6).

Figura 6. Distribució dels nous diagnòstics de Sida segons grup d’edat i sexe, Catalunya,
2020.

3.2.3 Nous diagnòstics de VIH i Sida segons país de naixement
L’any 2020 es van notificar un total de 114 nous diagnòstics de VIH en persones
nascudes a Espanya i 187 en persones nascudes fora de l’estat espanyol (en un
8,5% es desconeixia el país de naixement). Per tant, d’entre els que es coneixia el
país de naixement, el 62% dels casos van estar diagnosticats en persones
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nascudes fora de l’estat espanyol, representant una taxa de 11,8 casos per
100.000 habitants entre la població estrangera a Catalunya. Per al període 20102020, ha disminuït en major proporció la taxa en persones nascudes fora de
l’estat espanyol que en autòctons, 71% i 64%, respectivament. Tot i que, el
percentatge de casos entre els estrangers s’ha mantingut constant fins a l’any
2017, on a partir d’aquesta data s’incrementa el percentatge arribant a valors
superiors al 60% al 2019 i 2020 (figura 7).

Figura 7. Evolució del percentatge i taxa de nous diagnòstics de VIH en persones
nascudes fora l’estat espanyol, Catalunya, 2010-2020.

El país de procedència majoritari entre els nous diagnòstics de VIH i Sida entre
les persones nascudes fora de l’estat espanyol per a l’any 2020 va ser l’Amèrica
Llatina i Carib, 70% i 56%, respectivament (figura 8).

Figura 8. Distribució segons país de naixement dels nous diagnòstics de VIH i Sida entre
les persones nascudes fora l’estat espanyol, Catalunya, 2020.

Tant els homes com les dones nascuts fora de l’estat espanyol es van veure més
afectats pel VIH i la Sida que els autòctons (figura 9).
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Figura 9. Distribució segons sexe i país de naixement dels nous diagnòstics de VIH i
Sida, Catalunya, 2020.

3.2.4 Nous diagnòstics de VIH i SIDA segons via de transmissió
Durant l’any 2020, més de la meitat dels nous diagnòstics de VIH notificats van
ser en HSH (62%) i un 11% i un 9% en homes i dones heterosexuals,
respectivament. Es van notificar 18 diagnòstics en PID (5%) i 16 diagnòstics en
transsexuals (5%). En un 7% es desconeixia la via de transmissió (figura 10).
L’any 2020, la disminució en el nombre de casos es generalitzada per a totes les
vies de transmissió, afectant sobretot a homes i dones heterosexuals amb una
disminució respecte l’any anterior del 64% i 52%, respectivament. Els diagnòstics
en HSH i les PID van disminuir un 48% i un 41%, respectivament (figura 11).

Figura 10. Distribució dels nous diagnòstics de VIH segons via de transmissió, Catalunya,
2020.
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Tant les dones i homes heterosexuals com les PID s’han mantingut relativament
estables en la distribució del percentatge de casos segons via de transmissió
durant el període 2010-2019 amb una mitjana del 10%,14% i 6%, respectivament i
una disminució per al període del 45%, 34% i 40%, respectivament (figura 11), de
la mateixa manera que succeeix a l’estat espanyol segons les dades disponibles
del Centro Nacional de Epidemiologia [4] amb un descens progressiu en les taxes
des del 2010 en les PID, dones i homes heterosexuals. Els HSH presenten el
percentatge més alt per a tot el període amb una mitjana anual del 59%. Han
mantingut un creixement des del 2010 al 2015 i a partir d’aquesta data mostren
certa estabilització (figura 11). Durant tot el període 2010-2020 es va notificar 3
casos per transmissió vertical importats. Finalment, destacar el descens en el
període d’estudi del nombre de casos amb via de transmissió desconeguda,
passant del 16% l’any 2010 al 7% per al 2020 (figura 11).

Figura 11. Evolució del percentatge de nous diagnòstics de VIH segons via de
transmissió, Catalunya, 2010-2020.

El grup d’edat majoritari en totes les vies de transmissió i superior al 40% per l’any
2020 ha estat el grup d’entre 30-39 anys, a excepció de les dones heterosexuals
amb majoria (37%) entre els 20-29 anys (figura 12).
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Figura 12. Distribució dels nous diagnòstics de VIH segons grup d’edat i via de
transmissió, Catalunya, 2020.

Segons país de naixement, en totes les vies de transmissió i sobretot a partir de
2017, els nous diagnòstics de VIH entre les persones nascudes fora l’estat
espanyol es mantenen per sobre els autòctons (figura 13).

Figura 13. Evolució dels nous diagnòstics de VIH segons via de transmissió i país de
naixement, Catalunya, 2015-2020.

Pel que fa a als nous diagnòstics de Sida l’any 2020, el 41% van ser diagnosticats
en HSH, un 14% en dones heterosexuals, un 10% en homes heterosexuals,
transsexuals i PID, i en un 14% la via de transmissió era desconeguda (figura 14).
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Figura 14. Distribució dels nous diagnòstics de Sida segons via de transmissió,
Catalunya, 2020.

3.2.5 Recompte de CD4 al moment del diagnòstic
L’any 2020, del total de 329 nous diagnòstics de VIH, en un 86% (285) es
reportava informació sobre el recompte de limfòcits CD4. D’aquests, la mediana
en el recompte de CD4 entre els nous diagnòstics de VIH va ésser de 392 i de
390 entre els que havien iniciat tractament antiretroviral (TAR) (83%). Durant el
període 2011-2020, es va observar un augment en la mediana del recompte de
CD4 a l’inici del TAR, mentre que per a l’any 2011 la mediana va ser de 239
cels/μL al 2020 va incrementar un 63% arribant a 390 cels/μL (figura 15).
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Figura 10. Percentatge de nous diagnòstics de VIH segons grup de transmissió,
Catalunya, 2019.

La distribució del recompte de CD4 entre els nous diagnòstics de VIH va ser un
34% amb CD4 ˃500, 23% amb CD4 entre 350-500, un 19% amb diagnòstic tardà,
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entre 200-350 CD4, i un 24% amb diagnòstic tardà avançat, CD4 ˂200 (figura 15),
mantenint la distribució respecte l’any 2019.

Figura 16. Evolució de la distribució del recompte de CD4 en els nous diagnòstics de VIH.
Catalunya, 2016-2020.

Per l’any 2020 els HSH van presentar percentatges superiors per a CD4˃500,
(38%). Les dones heterosexuals van presentar percentatges superiors (36%) per
a CD4<200 respecte a les altres vies de transmissió (figura 17).

Figura 17. Distribució del recompte de CD4 en els nous diagnòstics de VIH segons via de
transmissió, Catalunya 2020.

Segons grup d’edat, a excepció del grup de menors de 14 anys, amb tan sols un
cas debutant amb Sida de 19 anys, s’observen diferencies en el retràs diagnòstic.
Aquest, es manté al voltant del 43% en tots els grups, a excepció del grup de 5059 anys que incrementa fins al 47%. Percentatges per sobre de 500 CD4 estan al
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voltant del 35% en tots els grups a excepció dels majors de 60 anys que baixen
fins al 8% (figura 18).

Figura 18. Distribució del recompte de CD4 al diagnòstic de VIH segons grup d’edat,
Catalunya 2020.

3.2.6 Diagnòstic tardà entre els nous diagnòstics de VIH
El diagnòstic tardà per a l’any 2020 es situa en el 43%, valor similar a l’any
anterior i per sota als valors de la zona UE/EEE [3] i estatals [4] per l’any 2019,
49% i 46%, respectivament (taula 1). A Catalunya, el diagnòstic tardà presenta
una lleu tendència al descens en els darrers deu anys on per l’any 2010
s’obtenien valors del 49% (Figura 19).

Figura 19. Evolució del percentatge del recompte de CD4˂350 cel/μL i ˂200 cel/μL al
diagnòstic de VIH, Catalunya 2010-2020.
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El diagnòstic tardà va ser superior en les dones (51%) respecte als homes (42%),
en el grup d’edat de 50-59 anys (50%), a excepció d’un únic cas en un home de
15-19 anys debutant amb Sida, en persones nascudes fora l’estat espanyol (45%)
respecte els autòctons (39%) i en les PID (53%) respecte les altres vies de
transmissió (Figura 20).

Figura 20. Percentatge de diagnòstic tardà (CD4<350) segons característiques
demogràfiques i via de transmissió, Catalunya 2020.

L’evolució del diagnòstic tardà és al descens en totes les vies de transmissió. Des
de l’any 2017, el diagnòstic tardà està en lleu descens en les dones heterosexuals
disminuint una mitjana anual del 3% i del 8% en els homes heterosexuals. Els
HSH es mantenen constants i les PID incrementen el diagnòstic tardà amb una
mitjana anual del 9% (figura 21).
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Figura 21. Evolució del percentatge de diagnòstic tardà (CD4<350) en els nous
diagnòstics de VIH segons via de transmissió, Catalunya 2016-2020.

Figura 15. Distribució del recompte de CD4 al diagnòstic de VIH segons grup d’edat,
Catalunya 2019.

3.2.7 Diagnòstic tardà avançat
Pel que fa al diagnòstic tardà de malaltia avançada, malgrat que la tendència dels
darrers anys també ha estat al descens amb valors del 30% l’any 2010 fins al 21%
al 2019, per a l’any 2020 es situa en el 24% representant un increment del 14%
respecte l’any anterior (Figura 19).
Tanmateix, del total de diagnòstics de Sida per a l'any 2020, el 76% (22/29) van
ser diagnosticats alhora (concomitant) al diagnòstic de VIH, un 15% més que al
2019. La distribució segons via de transmissió indica que, els casos de Sida
diagnosticats de forma concomitant amb VIH van ser superiors en dones
heterosexuals i HSH, 75% i 73% respectivament, seguit dels homes
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heterosexuals i les PID, 67% per ambdós vies. Els casos amb transmissió
desconeguda eren 100% concomitants (figura 22). En totes les vies de
transmissió, a excepció de les PID (50%), la detecció no ha estat superior als 90
dies entre els dos diagnòstics.

Figura 22. Percentatge de casos de Sida diagnosticats de manera concomitant al
diagnòstic de VIH, Catalunya 2020.

3.2.8 Malaltia indicativa de Sida
Les malalties indicatives de Sida més freqüents notificades durant l’any 2020 van
ésser la pneumònia per Pneumocystis jirovecii (36%), la infecció per
Mycobacterium tubercolisis disseminada (18%), la tuberculosi pulmonar (14%) i la
candidasi esofàgica (11%) (figura 23).

Figura 23. Distribució de les malalties indicatives de Sida, Catalunya 2020.
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4 Altres malalties infeccioses en els nous diagnòstics de VIH i
Sida
Per a l’any 2020, entre els nous diagnòstics de VIH, un 33% presentaven un
diagnòstic previ d’ITS en els darrers 12 mesos al diagnòstic de VIH. D’aquests, el
56% eren sífilis i el 22% tant per la infecció genital per clamídia com per la
gonocòccia. Un 5 i 6% eren portadors de l’antigen HBsAg i l’anticòs AcVHC,
respectivament i un 9% presentaven una prova de tuberculina positiva. Pel que fa
als diagnòstics de Sida, un 8% presentaven un diagnòstic previ d’ITS, tots
gonocòccia, un 4 i 8% eren portadors de l’antigen HBsAg i l’anticòs AcVHC,
respectivament i un 8% presentaven una prova de tuberculina positiva.
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5 Conclusions
La taxa La taxa global de VIH i Sida es va situar en 4,2 i 0,4 casos per cada
100000 habitants, respectivament l’any 2020.
La disminució gradual en el nombre de nous diagnòstic del VIH durant el
període 2010-2019 amb un promig anual del 3%, s’ha vist alterada l’any
2020 amb una reducció del 50% en els nous diagnòstics de VIH respecte
l’any anterior. La Sida disminueix un 58% respecte el 2019 quan
presentava una reducció anual promig per al període 2010-2019 del 10%.
Els homes van presentar percentatges superiors a les dones tant en els
nous diagnòstics de VIH com de Sida, 87% i 79%, respectivament i seguint
la mateixa tendència d’anys anteriors. La disminució en la taxa del 2020
respecte el 2019 ha estat del 49% en les dones i del 51% en els homes,
amb una taxa de 1,06 per a les dones i de 7,5 per als homes al 2020.
L’edat mitjana dels nous diagnòstics de VIH es situa en 36 anys, 37 anys
en les dones i 35 anys en els homes. El grup majoritari en les dones es
situa en els 20-29 anys (38%) mentre que en els homes i en el global el
grup d’edat majoritari es situa en els 30-39 anys, 44% i 42%,
respectivament.
Tot i que respecte l’any anterior, per a l’any 2020 la taxa de nous
diagnòstics de VIH en estrangers es redueix més que en autòctons, 53 i
51%, respectivament, encara més de la meitat dels nous diagnòstics de
VIH (62%) s’han produït en persones nascudes fora l’estat espanyol,
percentatge que ha increment en els darrers cinc anys. Per tant, cal
diversificar els programes de prevenció per adaptar-los a les necessitats
d’aquest col·lectiu especialment vulnerable.
La transmissió sexual entre HSH continua essent la via de transmissió més
freqüent tant l’any 2020 (62%) com durant tot el període 2010-2019 (59%).
L’any 2020, els homes i les dones heterosexuals van disminuir en major
proporció respecte l’any anterior, 63% i 52%, respectivament, seguit de les
PID i els HSH, 54% i 47%, respectivament. Mentre que, per al període
2010-2019, totes les vies de transmissió disminuïen a excepció dels HSH
que presentaven un lleu increment (6%) en el nombre de nous diagnòstics
de VIH.
El grup d’edat majoritari segons via de transmissió es situa entre els 30-39
anys, a excepció de les dones heterosexuals que és de 20-29 anys. Pel
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que fa a l’origen, el nombre de casos en estrangers és fins a 1,5 vegades
superior als autòctons a partir de 2017 en totes les vies de transmissió.
Durant l’ultima dècada s’ha produït un augment de la mediana del
recompte de CD4 a l’inici del TAR del 63%. El percentatge de nous
diagnòstics amb recomptes per sota de 350 CD4 es manté estable
respecte l’any anterior però, per sota de 200 CD4 incrementa un 14%. Així
que, tot i la millora en el retràs diagnòstic i de malaltia avançada respecte
l’any 2010, per a l’any 2020 s’obtenen encara xifres elevades, com el 43%
dels nous diagnòstics de VIH amb recomptes inferiors a 350 CD4 o el 24%
de malaltia avançada.
Les dones (51%), el grup d’entre 50-59 anys (50%), els nascuts fora l’estat
(45%) i les PID (53%) van presentar percentatges inferiors de 350 CD4.
El 76% de nous diagnòstics de Sida van ser diagnosticats alhora al
diagnòstic de VIH, i per tant, amb diagnòstic tardà avançat d’infecció pel
VIH, incrementant un 15% respecte el 2019.
El 33% dels nous diagnòstics de VIH havien presentat un diagnòstic previ
d’ITS, destacant la sífilis com la infecció més freqüent. Per tant, cal reforçar
el cribratge del VIH davant un diagnòstic d’ITS i a l’inrevés.
L’any 2020 s’incrementa notablement el descens en els nous diagnòstics
de VIH en un 50% respecte el 3% de promig anual pel període 2010-2019,
atribuïble d’una banda a la tendència al descens dels darrers anys i a la
pandèmia de SARS-CoV2 i el seu impacte en els programes diagnòstics,
serveis assistencials i els propis sistemes d’informació i de vigilància
epidemiològica, que pot haver emmascarat notablement la situació real
d’aquesta infecció. Aquest fet pot comportar a curt termeni, un increment
en el nombre de casos amb retràs diagnòstic i un augment del retràs de
notificació als sistemes de vigilància.
S’ha de continuar persistint tant en l’esforç d’augmentar el diagnòstic i
tractament precoç de les persones que viuen amb VIH, així com mantenir i
reforçar la vigilància i les mesures preventives pertinents, tenint en compte
les poblacions clau per intensificar intervencions específiques i el més
eficients possibles.
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6 Taules

Taula 1. Característiques epidemiològiques dels nous diagnòstics de VIH i Sida notificats
als sistemes de vigilància nacionals i de la regió europea EU/EEA.

Taula 2. Evolució dels nous diagnòstics de VIH segons característiques demogràfiques.
Catalunya 2015-2020.
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Taula 3. Evolució de la taxa per 100000 habitants dels nous diagnòstics de VIH segons
característiques demogràfiques. Catalunya 2015-2020.

Taula 4. Evolució dels nous diagnòstics de VIH segons Grup de Transmissió. Catalunya
2015-2020.
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Taula 5. Evolució de la taxa per 100000 habitants dels nous diagnòstics de VIH i Sida segons Regió Sanitària, Catalunya 2015-2020.
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