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Introducció 
 

 

 
Una de les preocupacions principals que hi ha respecte del consum de substàncies 

psicoactives la constitueixen les malalties associades amb aquest consum, és a dir, la 

comorbiditat. A part dels problemes que es puguin generar pel consum estricte de la 

substància, n’hi poden haver altres de relacionats amb la via d’administració de la droga, 

sobretot en el cas del consum per via parenteral. Les malalties que més s’han associat amb 

aquest tipus de consum han estat les produïdes pel virus de la immunodeficiència humana, 

pel virus de l’hepatitis C i pel virus de l’hepatitis B. 

L’objectiu d’aquest informe és conèixer l’evolució dels casos d’infecció pel virus de la 

immunodeficiència humana (VIH), ja siguin casos nous o diagnòstics de manera tardana 

tenint en compte la possible via de contagi. 

Aquestes dades són facilitades pel Centre d’Estudis Epidemiològics sobres les Infeccions de 

Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT). 
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Glossari de sigles 
 

 
VIH Virus de la immunodeficiència humana 

HSH Homes que tenen relacions sexuals amb homes  

HTS Heterosexuals 

PID Persones que s’injecten drogues 
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1. Notificació de nous 
casos d’infecció pel 
VIH 
 

 
El nombre de diagnòstics nous d’infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH) 

notificats a Catalunya l’any 2019 va ser de 471, que representen una taxa de 6,1 casos per 

100.000 habitants. Més de la meitat dels diagnòstics notificats, el 61% va ser d’homes que 

tenen relacions sexuals amb homes (HSH), i el 16% i el 10% dels diagnòstics notificats van 

ser d’homes heterosexuals (homes HTS) i dones heterosexuals (dones HTS), 

respectivament. Es van notificar 18 diagnòstics del VIH, un 4% del total, entre persones que 

s’injecten drogues (PID) i no se’n va notificar cap cas de transmissió vertical. 

A la figura 1, es mostra l’evolució del nombre de diagnòstics nous del VIH des de l’any 2001, i 

s’hi observa una tendència a la baixa, i l’any 2019 és el que presenta valors més baixos de 

notificació de casos nous. En aquest darrer any, el nombre casos de VIH va disminuir de 613 

a 471 casos, un 23,2%, respecte a l’any anterior, seguint la tendència descendent dels 

darrers anys. 

 

Figura 1. Evolució dels nous diagnòstics del VIH segons la via de transmissió 

 

PID: persones que s’injecten drogues. HTS: heterosexuals. HSH: homes que tenen relacions sexuals 

amb homes.  
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Tal i com es pot veure a la figura 2, la transmissió sexual entre homes que tenen relacions 

sexuals amb homes presenta el percentatge més elevat de tot el període, i l’any 2019 és del 

61%. Malgrat l’augment del percentatge de casos, el nombre de nous diagnòstics del VIH en 

els HSH ha disminuït durant el darrer any, després d’una tendència relativament estable. En 

el cas dels homes i dones heterosexuals, els nous diagnòstics del VIH segueixen disminuint al 

llarg dels anys. Cal destacar la disminució al llarg dels anys del percentatge de nous 

diagnòstics del VIH en el cas de les persones que s’injecten drogues: del 7% l’any 2010 a un 

4% l’any 2019. També ha disminuït el nombre de nous casos diagnosticats del VIH, que 

passa de 65 casos el 2010 a 18 casos el 2019. 

 

Figura 2. Evolució del percentatge dels nous diagnòstics del VIH segons la via de transmissió 

 
PID: persones que s’injecten drogues. HTS: heterosexuals. HSH: homes que tenen relacions sexuals 

amb homes.  
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2. Diagnòstic tardà de la 
infecció pel VIH  
 

 

 
Es defineix com a diagnòstic tardà d’infecció pel VIH el que es fa quan la xifra del recompte 

de limfòcits T CD4 més pròxima a aquest diagnòstic és inferior a 350 cèl·l./microlitre (μL). A 

continuació es pot veure la figura 3, que exposa el percentatge de casos amb diagnòstic 

tardà de la malaltia en funció de la via de transmissió. Tot i que s’hi observen lleugeres 

variacions al llarg dels anys, es pot veure en totes les vies de transmissió una tendència a la 

baixa en el percentatge de diagnòstics tardans, i l’any 2019 és el que en presenta valors 

inferiors. Globalment, el percentatge de diagnòstic tardà de la infecció pel VIH dels darrers 

deu anys mostra un descens, que passa del 49% el 2010 al 36% l’any 2019. En el cas 

concret de les persones que s’injecten drogues, ha disminuït el percentatge de diagnòstics 

tardans del 60% l’any 2010 al 36% el 2019. 

 

Figura 3. Grups de transmissió del VIH. Evolució del diagnòstic tardà de la infecció pel VIH 

segons la via de transmissió 

 
PID: persones que s’injecten drogues. HTS: heterosexuals. HSH: homes que tenen relacions sexuals 

amb homes.  
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S’han actualitzat les dades d’acord amb l’informe Vigilància epidemiològica de la 

infecció pel     VIH i la SIDA a Catalunya: informe anual 2019, que és l’últim informe 

disponible del CEEISCAT. 

 

 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/S/sida/enllasos/anual_VIH.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/S/sida/enllasos/anual_VIH.pdf
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