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Vigilància sindròmica de la grip
L’objectiu del Pla de vigilància sindròmica de la grip, que s’ha posat en marxa la temporada
2017-18, és obtenir una informació diària sobre la morbiditat per infeccions respiratòries agudes
ateses a les farmàcies sentinella del sistema de vigilància sindròmica de la grip (SVSG), obtenir
informació sobre la medicació dispensada als pacients, i detectar de forma precoç l'aparició de
les epidèmies de grip.
Durant la setmana del 17 a 23 de Maig de 2021 (setmana 20), no s’ha declarat cap cas de
síndrome gripal per les farmàcies sentinella del sistema de vigilància sindròmica de la grip
(SVSG). Cap (0%) pacient s’ha derivat a equips d’atenció primària.
Des del 28 de Setembre de 2020, s’han declarat 177 casos de síndrome gripal. La Figura 1
presenta la corba epidèmica obtinguda a partir del nombre de casos de síndrome gripal declarats
al SVSG de la setmana 40 de 2020 a la setmana 20 de 2021.
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Casos declarats des del 28 de Setembre (setmana 40) de 2020
Des del 28 de Setembre de 2020, s’han declarat 177 casos de síndrome gripal per les farmàcies
sentinella del sistema de vigilància sindròmica de la grip (SVSG). Quaranta-tres farmàcies
sentinella han declarat casos. Seixanta-set (37,9%) pacients es van derivar a equips d’atenció
primària.
El 52% del casos de síndrome gripal eren homes i el 48% eren dones. L’edat mitjana dels casos
declarats per les farmàcies sentinella era de 38.3 anys, 36,4 anys en els homes i 40,3 anys en
les dones. La Taula 1 presenta la distribució dels casos de síndrome gripal declarats des del 28
de Setembre de 2020 segons l’edat. La taula mostra que el 7,3% dels casos eren del grup de 0 a
4 anys, el 7,9% del grup de 5 a 14 anys, el 71,8% del grup de 15 a 64 anys, i el 13% del grup de
65 o més anys.

Taula 1. Distribució dels casos de síndrome gripal (Nre. = 177) declarats
per les farmàcies sentinella segons l’edat

Edat
0-4 anys
5-14 anys
15-64 anys
≥ 65 anys

%
7,3
7,9
71,8
13,0

El 60,5% dels casos de síndrome gripal declarats es van detectar per les farmàcies sentinella i el
39,5% es van detectar en una visita mèdica abans de ser atesos a la farmàcia (Taula 2). En el
grup de 0 a 4 anys, el 46,2% dels casos es van detectar a l’oficina de farmàcia i el 53,8% en una
visita mèdica. En el grup de 5 a 14 anys, el 64,3% dels casos es van detectar a l’oficina de
farmàcia i el 36,7% en una visita mèdica. En el grup de 15 a 64 anys, el 63,8% dels casos es van
detectar a l’oficina de farmàcia i el 36,2% en una visita mèdica. En el grup de 65 o més anys, el
47,8% dels casos es van detectar a l’oficina de farmàcia i el 52,2% en una visita mèdica.

Taula 2. Distribució dels casos detectats en les farmàcies sentinella
i detectats en una visita mèdica segons l’edat

Edat
0-4 anys
5-14 anys
15-64 anys
≥ 65 anys
Total

Detectats a la
farmàcia
%
46,2
64,3
63,8
47,8
60,5

Detectats en una
visita mèdica
%
53,8
36,7
36,2
52,2
39,5

Nre.
13
14
127
23
177

La Taula 3 presenta la medicació dispensada als pacients declarats des del 28 de Setembre de
2020. Els medicaments més dispensats han sigut el paracetamol, amb un 55,4%, i altres
medicaments, amb un 44,6%. Els medicaments àcid acetil salicílic, ibuprofèn, antitussígens i
antihistamínics en van dispensar al 3,4%, 22,6%, 14,1% i 3,4% dels pacients, respectivament.
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Taula 3. Distribució de la medicació dispensada als pacients amb
síndrome gripal (Nre. = 177)
Medicació
Paracetamol
Àcid acetilsalicílic
Ibuprofèn
Antitussigen
Antihistamínic
Altres medicaments

%
55,4
3,4
22,6
14,1
3,4
44,6

La Taula 4 presenta el percentatge de casos declarats des del 28 de Setembre de 2020 que
presentaven febre, malestar general, mal de cap, dolor muscular, tos, mal de coll i dispnea. El
100% del casos declarats presentaven febre, el 79,7% presentaven malestar general, el 38,4%
presentaven mal de cap, el 36,2% presentaven dolor muscular, el 59,9% presentaven tos, el
44,6% presentaven mal de coll, i el 8,5% presentaven dispnea.

Taula 4. Freqüència dels símptomes de síndrome gripal en els
pacients declarats (Nre. = 177) des del 28 de Setembre de 2020

Medicació
Febre o febrícula
Malestar general
Mal de cap
Dolor muscular
Tos
Mal de coll
Dispnea

%
100
79.7
38,4
36,2
59,9
44,6
8,5

La taula 5 presenta l’edat mitjana en els pacients que presentaven febre, malestar general, mal
de cap, dolor muscular, tos, mal de coll i dispnea. L’edat mitjana va ser de 38,3 anys en els
pacients que presentaven febre, 38 anys en els que presentaven malestar general, 39 anys en
els que presentaven mal de cap, 43,2 anys en els que presentaven dolor muscular, 37,7 anys en
els que presentaven tos, 38,7 anys en els que presentaven mal de coll, i 33,5 anys en els que
presentaven dispnea.

Taula 5. Edat mitjana dels casos que presentaven símptomes
declarats des del 28 de Setembre de 2020
Símptoma
febre o febrícula
malestar general
mal de cap
dolor muscular
tos
mal de coll
dispnea

Edat mitjana
38,3
38,0
39,0
43,2
37,7
38,7
33,5

Nre.
175
141
68
64
106
79
15
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La Taula 6 presenta l’edat mitjana dels casos detectats en les oficines de farmàcia, casos
detectats en centres de salut i casos derivats a equips d’atenció primària. L’edat mitjana va ser
de 39,1 anys en els casos detectats per les farmàcies sentinella, 36,9 anys en els casos
detectats en centres de salut, i 39,3 anys en els casos derivats a equips d’atenció primària.

Taula 6. Edat mitjana dels casos detectats en les oficines de farmàcia, casos
diagnosticats en centres de salut i casos derivats a equips d’atenció primària
des del 28 de Setembre de 2020
Casos
Detectats en l’oficina de farmàcia
Detectats en centres de salut
Derivats a equips d’atenció primària

Edat mitjana
39,1
36,9
39.3

Nre.
107
70
67

Disset (9,6%) pacients amb síndrome gripal havien rebut la vacuna de la grip durant la
campanya de vacunació 2020-21. Dels 17 pacients vacunats contra la grip, 10 (58,8%) havien
rebut la vacuna per la recomanació adreçada a “persones de 65 o més anys”, 1 (5,9%) per la
recomanació adreçada a “persones amb alt risc de complicacions si pateix la grip”, 1 (5,9%) per
la recomanació adreçada a “dones embarassades”, 2 (11,8%) per la recomanació adreçada a
“personal sanitari”; i 3 (17,6%) pacients van rebre la vacuna sense estar inclosos en cap dels
grups de recomanació de la vacunació. La mitjana de l’edat de les persones vacunades era de
60,8 anys.
Trenta-un (17,5%) pacients amb síndrome gripal eren negatius per la PCR o per altra prova de
detecció de la COVID-19. La mitjana de l’edat de les persones amb una prova negativa de
detecció de la COVID-19 era de 40,9 anys.

6 de 7

Enllaços d’interès

-

Informació sobre el Pla de vigilància sindròmica de la grip: Canal Salud

-

Informació sobre la Xarxa de farmàcies sentinella: Xarxa de farmàcies sentinella

-

Informació sobre la grip a l’Estat espanyol: Sistema de vigilància de la gripe en España

-

Informació sobre la grip a Europa: European Centre for Disease Prevention and Control
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