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UN DECENNI AMB LA SIDA 
Andreu Segura 

Gairebé han passat deu anys des de la detecció de la SIDA com a nou problema de sa
lut. D'aleshores ençà els progressos en el coneixement de la infecció pel virus de la 
immunodeficiència humana (VIH) han estat constants. 

Els avenços s'han esdevingut a un ritme accelerat, en relació a d'altres problemes de salu t. 

Això no obstant, no s'ha aconseguit una solució satisfactòria pel que fa al tractament específic 
ni tampoc no es disposa d'una vacuna que protegeixi de la infecció , ni que deturi l'evolució 
cap a la malaltia. 

L'estudi de la SIDA ha permès de millorar el coneixement de la resposta immunitària i ha 

obert noves perspectives a la recerca biològica en general i a la recerca mèdica en particular. 

Així, doncs, s'han desvetllat noves preguntes que , sense cap dubte, mantindran ocupats els in
vestigadors en el futur pròxim. 

Però, malgrat que no hi hagi hagut temps, encara, per assimilar l'allau d ' informació que 

s 'ha produït, I' impacte de la SIDA sobre la població constitueix un poderós estímul per refle

xionar sobre molts aspectes bàsics dels problemes de salut actuals, i particularment de les re
accions i les respostes que davant la síndrome s 'han esdevingut. 

La importància de les malalties infeccioses o "mai més no diguis mai" 

Fa uns trenta anys, el Premi Nobel Sir F. Macfarlane Burnet escrivia: "Encara queda per 

fer molta feina de Salut Pública, especialment en les zones subdesenvolupades dels tròpics, pe
rò sense excepcions importants, actualment I 'home pot controlar totes les malalties infeccioses 

que amenacen greument la vida humana".<') Aquesta valoració, compartida per molts experts, 
va conformar un estat generalitzat d 'opinió segons e l qual les malalties infeccioses es conside

raven poc més poc menys com una pàgina brillantment tancada per la ciència i p~r la medicina 
moderna. 

L'aparició de la SIDA sembla haver capgirat aquest plantejament i s'ha anat generalitzant 
la percepció que l'espècie humana no estaria, en absolut, protegida davant les conseqüències 
negatives de les infeccions. De fet, durant aquests darrers anys la investigació biomèdica ha 

tornat a posar sobre la taula la importància dels microorganismes com a causa de molts proble

mes de salut. Des de la detecció de bacteris que havien passat desapercebuts, com la legio
nel ·la, al coneixement de les repercussions de les infeccions per les clamídies , I 'abast de les 

conseqüències dels virus de l 'herpes simple o la implicació de virus com el del papil·loma en 
la presentació de càncer genital, com el de cèrvix o el de penis . 

Davant d'aquesta situació podria pensar-se que el triomfalisme mèdic no tenia raó d 'ésser 
i que és millor "mai més no dir mai". Però hauríem d'anar a pams. Perquè potser el que ha pas

sat és que ha canviat la concepció mateixa de les malalties infeccioses. 
Durant els primers temps de la Bacteriologia, la comprensió de les malalties infeccioses 

feia referència a un model mecanicista molt simple, en el qual el contacte d'un microorganis-
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me amb un hoste susceptible provocava una alteració, sovint greu, de la salut. Tot aquest pro
cés era relativament agut, malgrat que malalties com la tuberculosi o la sífilis s'apartaven més 
o menys d 'aquest patró temporal. 

Aquest paradigma no tenia en compte que les interaccions entre els gèrmens i els hostes 
poden ser extraordinàriament complexes, com ho -són, també, les conseqüències d'aquests 
contactes, la variabilitat de les quals pot anar des de l'absència de resposta patològica a la 
mort de la persona infectada. 

La comprensió d 'aquesta variabilitat és de gran importància, perquè en molts casos les per
sones infectades per un microbi determinat poden esdevenir portadores assimptomàtiques du
rant molt de temps. Encara que no manifestin cap alteració poden propagar la infecció entre la 
població, de manera que algunes persones particularment susceptibles esdevindran malaltes 
com a resultat del contacte amb els portadors assimptomàtics. 

Algunes d'aquestes situacions són conegudes de fa temps. Com ara els casos dels porta
dors assimptomàtics de Salmonella typhi que s'acantonava a la bufeta biliar d'algunes perso
nes que havien patit febre tifoide. Poc a poc hem anat acumulant informació sobre conductes 
similars en moltes d 'altres infeccions com ara la poliomielitis o el còlera i, en el camp de les 
malalties de transmissió sexual, la gonocòccia, i en certs aspectes la sífilis i, encara més, la 
clamidiasi . 

Altrament, I 'espectre de les manifestacions clíniques s'anava ampliant des de les reaccions 
immediates més fàcilment atribuïbles a la presència d'un determinat agent , a problemes que 
apareixien molt de temps després. El coneixement de la història natural de la sífilis és un bon 
exemple de l'evolució a llarg termini d'aquesta mena d'interaccions. 

La possibilitat que apareguessin manifestacions de malaltia molt de temps després de la in
fecció s'ha pogut comprovar en casos con el de I 'herpes zòster, les lesions del qual són conse
qüència d'una infecció pel virus de la varicel·la que s'ha pogut produir molts anys abans . 
Aquesta mena de patogènia retardada té relació, però , amb un compromís immunitari més o 
menys conjuntural que permet l'activitat de l'agent, latent en l'interior de l'organisme. La la
tència perllongada dels gèrmens ha estat implicada també en d'altres malalties més rares com , 
per exemple, el Kuru. 

Un altre model d ' interacció complexa és el dels virus herpes que provoquen, sovint, una 
sèrie d'episodis de malaltia després de períodes de recuperació. El virus abasta les neurones 
dels ganglis sensitius de la regió lumbosacra. Aquesta forma latent és capaç de reactivar-se in
termitentment durant la vida de I 'hoste. 

Darrerament, també s'ha proposat que el virus de la immunodeficiència humana (VIH) tin
dria un comportament similar, malgrat que estudis recents posen en dubte aquesta interpreta
ció, atès que s' ha observat una activitat de replicació continuada del virus en les persones in
fectades que s 'han estudiat. (2) 

D'altra banda, alguns virus han demostrat un paper etiològic en la producció de neoplàsies 
animals i humanes. Aquesta interacció , que podria equiparar-se a l'estímul dels cancerígens 
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químics sobre el metabolisme cel·lular mitjançant l'activació o la desrepressió d'oncògens del 
nostre patrimoni genètic, s'havia limitat fins fa poc a malalties canceroses poc freqüents com 
les atribuïdes a les infeccions pels virus limfotròpics de cèl.lules T humanes HTLV-1 i HTLV
II. Però l'associació epidemiològica entre la infecció per determinades varietats d'un virus tan 
comú con el del papil·loma, causa d'una malaltia tan freqüent com els condilomes acuminats, 
amb el càncer de cèrvix, una de les neoplàsies humanes més freqüents al món, i amb el de pe
nis, obre una perspectiva encara més àmplia a l'abast de les interaccions entre els microorga
nismes i les persones. 

Totes aquestes consideracions mostren que el simple model patogènic de les malalties in
feccioses, conegut com la "teoria del germen" i desenvolupat a partir de les investigacions, en
tre d'altres, de Semmelweis, Lister i Pasteur i de l'elaboració teòrica de Henle i de Koch, és 
definitivament substituït per una concepció més àmplia, en la qual el funcionament del sistema 
immunitari, entès cada vegada més com a un sistema general de l'organisme, cobra una impor
tància cabdal, i en la qual els agents infecciosos són un element més de I 'entorn. 

Des d'aquesta nova perspectiva, la pregunta inicial de si les malalties infeccioses són ara 
més freqüents i més importants que abans té un sentit diferent del que podia tenir per als pares 
de la Bacteriologia o, fins i tot, per a F. Macfarlane Burnet. Perquè el que entenem avui per 
malaltia infecciosa és també diferent. 
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L'evolució de la SIDA 

Les estimacions dels biòlegs moleculars permeten suposar que l'antiguitat dels VIH en la 

seva configuració actual podria arribar a més de quaranta anys.<3l Proba~Iement, els virus co

neguts com VIH-2 siguin més pròxims, des del punt de vista de I 'evolució, als virus de la im

munodeficiència dels simis (VIS). 

Conjuntament amb les troba ll es seroepidemiològiques de la presència d'aquesta mena de 

virus en les mones del vell món i en algunes poblacions de I' Àfrica occidental, aquesta anti

guitat suggereix que els primers hostes humans dels virus de la SIDA podrien haver estat al

guns africans . Les intenses transformacions socials que han trasbalsat aquest continent, amb 

els consegüents moviments demogràfics, serien un vehicle idoni per a la propagació de la in

fecció. Això no obstant, no hi ha una prova concluent que el virus procedeixi de I' Àfrica. Si 

se'm permet la disgressió, avui dia es pensa que l'origen de l 'espècie humana també sigui 

I' Àfrica. 

S'han formulat moltes altres conjectures sobre l'origen dels virus, entre les quals la hipòtesi 

de la fabricació artificial ha merescut un cert ressò, probablement perquè la preocupació sobre 

l'ús d'armes bacteriològiques és molt estesa i, dissortadament, versemblant. Però la troballa de 

sèrums infectats als darrers anys dels cinquanta és un argument convincent per a refutar-la.<4l 

Perquè, per exemple, la descoberta de la configuració de I' ADN per Watson i Crick és del 1952. 

Naturalment, pot imaginar-se una se lecció artificial sense intervenir directament sobre el geno

ma viric, com la que els humans han aconseguit amb els cereals i els animals domèstics, però 

tampoc no sembla possible a la llum de l'evolució de les tècniques microbiològiques . 

En qualsevol cas, l'actual pandèmia de SIDA es diferencia d'altres epidèmies tradicionals, 

com ara la de les pestes de I 'Edat Mitjana, les més modernes del còlera i les actuals de la grip, 

en la velocitat de propagació, que és molt més lenta, com a conseqüència del tipus de mecanis

mes de transmissió implicats. Des d 'aquest punt de vista, hi hauria algunes coincidències amb 

la sífilis. 

També té importància la forma d ' introducció del virus en les comunitats afectades i la dis

tribució de les conductes que faciliten l'exposició de les persones dins cada comunitat. 

Aquests factors poden explicar les diferències en els patrons epidemiològics que s'han carac

teritzat fins ara . En resum, aquests patrons són els de les comunitats occidentals, on les perso

nes més afectades han estat els barons amb pràctiques homosexuals i els usuaris de drogues, i 

les comunitats africanes, on l 'afectació femenina és comparable a la masculina. 

Les peculiaritats dels països del sud d'Europa, com Espanya i Itàlia, on el contingent més 

nombrós de casos de SIDA pertoca, gairebé des del principi de I 'epidèmia, als usuaris de dro

gues per via parenteral (UDVP), reflecteixen la introducció precoç i intensa del virus en 

aquests col ·lectius. 

Una altra característica diferencial seria I 'afectació de les persones amb problemes crònics 

de coagulació de la sang sotmeses a tractament substitutiu continuat amb derivats plasmàtics. 
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Els països amb una forta dependència de productes importats, com Espanya, han enregistrat 
una incidència relativament elevada de casos de SIDA entre hemofílics. 

En ambdós casos s 'ha plantejat que aquestes persones podrien ser particularment vulnera
bles a la infecció com a conseqüència de les alteracions immunitàries associades als repetits 
estímuls antigènics que comporta la introducció continuada de substàncies alienes en la seva 
sang. Aquesta mena d'explicació s'ha proposat també per a alguns homosexuals, particular
ment els consumidors de nitrits d 'amil (poppers) i els receptors de penetracions anals. No dis
posem, però, d'una resposta definitiva al respecte. 

La freqüència de la transmissió heterosexual a l'Àfrica i la preocupació que aquesta mena 
de contagi esdevingui cada vegada més important a la resta del món justifiquen les investiga
cions sobre possibles cofactors que facilitin el contagi. Fins ara, la sospita més fermament es
tablerta es refereix a la presència d'úlceres genitals amb què cursen algunes malalties de trans
missió sexual, les quals serien molt freqüents en alguns territoris africans. 

També s'ha explorat la possibilitat que hi hagués alguna característica genètica que influís 
la susceptibilitat de la infecció per part d'algunes persones. Sovint es pensa que totes les per
sones són igualment vulnerables a les infeccions; només cal que s'exposin al contagi en con
dicions favorables per esdevenir afectades. L 'espècie humana és invulnerable a moltes infec
cions que pateixen d'altres animals, però alguns individus de l'espècie també poden ser 
resistents, per raons genètiques, a infeccions que afecten d'altres persones. 

Dissortadament, no s' ha pogut demostrar encara cap característica genètica relacionada 
amb una protecció de la infecció, però les investigacions actuals sobre determinats al.lels que 
regeixen els antígens d'histocompatibilitat són prometedores. 

Als inicis de I 'epidèmia, cap als anys 1984 i 1985, abundaren les previsions catastrofistes 
sobre I 'evolució de la SIDA. A més dels prejudicis morals i polítics, I 'absència de dades em
píriques donava versemblança a moltes de les hipòtesis de treball. Sortosament, aquestes pro
jeccions no s'han confirmat, però les epidèmies continuen propagant-se a una velocitat mode
radament elevada. La freqüència de presentació de nous casos de SIDA a I 'Estat espanyol, a 
Catalunya o a la ciutat de Barcelona, mostra un increment constant, de manera que la incidèn
cia corresponent a un període és sempre més elevada que la dels períodes anteriors. Natural
ment, aquesta evolució s'ha vist afavorida per la millora de la capacitat diagnòstica i per l'efi
càcia dels procediments de vigilància epidemiològica activa com els que s'utilitzen a la ciutat 
de Barcelona i a Catalunya. Cal constatar, també, que el canvi en la definició de cas de SIDA 
instaurat a partir de 1988 ha suposat un increment avaluat en poc més poc menys del 20% de 
la incidència. (S) 

A propòsit de la qüestió de la definició, convé tenir en compte que, en parlar de malalties , 
fem una abstracció de la realitat, perquè, en rigor, les malalties no tenen una existència física. 
Així com una cadira determinada és real, la idea de cadira no es correspon amb un objecte ma
terial concret. Però, a diferència del concepte de cadira, que ens permet de reconèixer com a 
tals la majoria de les cadires reals, el concepte de malaltia és més vaporós. En efecte, el que 
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nosaltres podem observar són persones malaltes, amb unes determinades alteracions de la seva 
salut que, mitjançant una convenció més o menys estricta, reconeixem o acceptem com a tals. 
Unes malalties estan més ben definides que d 'altres , però quan apareix una nova malaltia , l'es
tabliment del procés de definició és més laboriós. En el cas de la SIDA la qüestió és, encara, 
més complexa, perquè les manifestacions de la SIDA són malalties per dies mateixes. Així, 
parlem de malalties indicatives, com són les infeccions oportunistes -la pneumònia pel Pneu 

mocystis carinii , I 'abscés cerebral per Toxoplasma gondii , o la tuberculosi extrapulmonar, per 
exemple-; les alteracions neurològiques -com la demència associada a la SIDA- o els tumors 
mali gnes -com el Sarcoma de Kaposi (malgrat es dubti de la seva natu ralesa cancerosa) o el 

limfoma cerebral primari- . 
La presència d'aquestes malalties , associades amb la infecció pel VIH, comporta el diag

nòstic de SIDA. 
De fet , la primera definició, elaborada I 'any 1982, es referia a la SIDA com la presentació 

d'una o vàries malalties -sempre que fossin severes- que indiquessin una deficiència de la im
munitat cel.! u lar sense altra causa coneguda. L'espectre de la síndrome quedava limitat, con
vencionalment, a les manifestacions més greus .C6l La definició actual(?) amplia el ventall d'al 

teracions que són reconegudes com a SIDA i, el que és més important, redueix els 
requeriments diagnòstics en molts casos , de manera que la sensibilitat de la definició és més 
elevada, malgrat que pugui reduir-se I 'especificitat, sobretot en alguns medis que no disposen 
de mitjans diagnòstics suficients . 

Una altra qüestió important és la presència del virus de la immunodeficiència humana que 
pot detectar-se mitjançant la determinació d'anticossos des del 1985 . Aquesta millora diagnòs
tica permet una comprovació més objectiva de la naturalesa de les malalties indicatives, però 
també implica un canvi en la comprensió de la naturalesa de la síndrome com a problema de 
salut. 

Taula l. Evolució del nombre de casos de SIDA a Catalunya segons l'any de diagnòstic i el 

grup de transmissió 

Grups de transmiss ió 1985 1986 1987 1988 1989 1990 (*) Total 

UDVP1 16 61 129 347 441 398 1392 
UDVP + HB2 1 3 6 6 18 l7 51 
Homes homosexuals 14 39 62 133 181 137 566 
Heterosexual - 1 7 23 34 54 119 
Vertical 1 7 7 15 10 12 52 
Altres 4 10 11 31 41 49 146 

- - - -- -- -- -- --
Total 36 121 222 555 725 667 2326 

(Font: Reg istre de la S IDA de la Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social) 



e N A N o A u ú e A A A 

En la línia que comentava abans, la SIDA és només una de les conseqüències de la infec
ció pel VIH. D'altres són I 'estat de portador assimptomàtic, la síndrome aguda que remet es
pontàniament a l'inici de la infecció, l'estat d'alteracions immunològiques pre-clíniques - dis
minució dels limfòcits T4, per exemple- i la limfadenopatia persistent generalitzada, amb 
d'altres alteracions generals poc específiques: pèrdua de pes, diarrees persistents o febres per
llongades. 

D'aquesta manera, s'ha produït un canvi notable de la nostra apreciació sobre el problema 
de salut de la SIDA que , sovint, es representa gràficament com un iceberg. El cim vi sible per
tocaria a les manifestacions clíniques i la part submergida correspondria a les alteracions poc 
aparents. La situació de portador assimptomàtic seria la base. 

La qüestió, així considerada, implica una valoració molt més àmplia que la derivada d'una 
perspectiva clínica tradicional, perquè les persones infectades contribueixen a la propagació 
de la infecció, però també perquè la situació de portador implica una elevada probabilitat de 
presentar la SIDA. 

No hi ha hagut temps , encara, de contrastar adequadament les hipòtesis formulades sobre 
la història natural de la infecció i els coneixements patogènics actuals són insuficients per a 
comprendre totalment el procés d'emmalaltir. Això no obstant, sembla clar que una notable 
quantitat de portadors desenvoluparà malalties clíniques greus en un període relativament di
latat, la magnitud del qual podria dependre de l ' edat en contagiar-se (el període d'incubació 
dels nens és bimodal) més que no pas de la via de contagi. 

Precisament, alguns estudis per determinar el període d'incubació en cohorts de barons ho
mosexuals han desenvolupat models matemàtics segons els quals la pràctica totalitat dels in
fectats arribarà a patir la SIDA pròpiament dita.<8l El valor d'aquests models és que ajusten bé 
per a les dades actuals. Però si la seva capacitat predictiva és adequada i, encara més impor
tant, si I 'experiència amb aquests petits grups de seropositius és generalitzable, només ho sa
brem amb el temps. 

Cal recordar, però, que el fet que totes les persones infectades acabin desenvolupant la ma
laltia no és una mena de resposta general en les relacions gèrmens-hostes. Però que això no si
gui habitual no ho descarta. Com tampoc no ho confirmen les dades actuals. 

El comportament més freqüent dels hostes davant les epidèmies és el d ' un inici més o 
menys sobtat, a partir del qual el nombre de casos creix ràpidament o paulatinament fins arri
bar al punt àlgid de l'epidèmia, quan s'abasta el nombre màxim de casos , per tornar a decréi
xer posteriorment, com a conseqüència de la disminució de susceptibles. Aquest model, elabo
rat en la seva primitiva versió per William Farr, el metge encarregat del General Register 
anglès des de la seva creació el 1831, ha estat utilitzat per Bregman i Langmuir recentment.<9l 
Segons aquest treball, 1 'epidèmia americana podria haver assolit ja 1 'acme, encara que les dar
reres dades d'incidència anual mostren un increment en passar del 13,3 al 15,3 per 100.000 
habitants.< 10l 

Cal tenir en compte, però, que la pandèmia de la SIDA es compon de moltes epidèmies 
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distintes des del punt de vista del moment i de la via d ' introducció del virus, de la distribució 

dels susceptibles i de la freqüència dels contactes personals que impliquen un risc apreciable 

de contagi. Factors com la urbanització tenen en aquest sentit una influència extraordinària. 

La SIDA i la ciutat 

Les aglomeracions humanes constitueixen un medi propici per a la propagació de les ma

lalties contagioses, particularment d'aquelles que tenen l'home com a principal font d'infec

ció. Per a mantenir la infecció cal un nombre suficient de gèrmens, els quals es troben en els 

individus infectats o malalts , i l'existència d'un contingent prou nombròs de persones suscep

tibles. La rapidesa de I ' extensió d'una epidèmia depèn, també, de la forma de transmissió . La 

via aèria és la que comporta una difusió més ràpida, seguida de la via digestiva. Si el contagi 

s'esdevé com a conseqüència d'un contacte personal directe, la propagació és més lenta. 

Les ciutats impliquen la presència d'una quantitat suficient de susceptibles que poden ex

posar-se al contagi per contacte personal quan aquest tipus de relació és prou freqüent. 

La mena de contactes personals que comporten un risc de transmissió són les relacions se

xuals, I 'hàbit de compartir agulles i xeringues i, en general, I 'exposició a sang o a productes 

plasmàtics contaminats. Naturalment, sempre que aquestes situacions no estiguin protegides. 

Encara que no coneixem amb prou precisió les conductes sexuals de les nostres poblacions , 

podem admetre que a les ciutats és més fàcil de mantenir relacions sexuals , almenys amb més 

persones . No hi ha dubte, tampoc, de la predominança urbana en I ' ús de drogues per via endo

venosa. Així, doncs , les ciutats esdevenen el medi més propici per a la propagació de la infec

ció. Aquesta característica ha estat contrastada empíricament, tant a I' Àfrica com a la resta del 

món. Casabona ha observat una bona relació entre el nombre de casos i la densitat demogràfi

ca de les diverses comunitats de l'Estat espanyol. ( ll ) 

Taula 2. Evolució del nombre de casos de SIDA a Barcelona segons l'any de diagnòstic i el 

grup de transmissió 

Grups de transmissió 1985 1986 1987 1988 1989 1990 (*) Total 

UDVP 1 9 28 68 170 188 159 622 
UDVP+HB2 - 2 1 4 s 9 21 

Homes homosexuals 10 22 39 83 125 78 357 

Heterosexual - 1 2 14 12 21 so 
Vertical 1 2 6 4 2 s 20 
Altres 1 4 8 10 16 21 60 

- - - - -- -- -- --

Total 21 59 124 285 348 293 1150 

(Font: Registre de la SIDA de la Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social) 
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Com és obvi, la distribució del s casos no es homogènia a la ciutat, com probablement tam
poc no ho és la di stribució de la infecció. El districte més afectat per la SIDA a Barcelona és 
el que pertoca a Ciutat Vella, on s ' hi concentra una població soc ialment marginada i on és més 
freqüent l' ús de drogues.< 12l 

Encara que l'ús compartit de material d ' injecció no es limita als residents d'una zona ni , 
òbviament, tampoc no s'hi limiten les relacions sexuals, pot parlar-se d ' una zona geogràfica 
nuclear de la infecció, concepte que va ser demostrat empíricament per Rothemberg respecte 
de la gonocòccia.< 13l 

Taula 3. Distribució del nombre acumulat de casos segons el grup de transmissió i el districte 
municipal de residència. Barcelona 1981-1990 

I 2 Homes UDVP UDVP +HB Heterosexual Vertical Altres Total 
Homosexuals 

Ciutat Vella 108 4 53 9 4 18 196 
Eixample 132 10 102 7 2 20 273 
Sants-Montjuich 56 1 37 3 8 106 
Les Corts 20 3 10 4 1 39 
Sarria-St. Gervasi 35 2 40 1 7 85 
Gracia 31 1 39 3 1 8 83 
Horta-Guinardó 55 2 17 2 3 7 86 
Nou Barris 80 3 19 6 10 119 
Sant Andreu 48 21 2 8 80 
Sant Martí 72 3 29 4 6 115 
Desconegut 7 5 1 13 

-
Total 644 29 372 39 17 94 1195 

(Font : Ajuntament de Barcelona. Butlletí SIDA núm. 10. Institut Municipal de la Salut. Barcelona 199 1) 

No ta: La manca de coincidència entre e l total de les taules 2 i 3 depèn de l moment de tancame nt de les fonts 

utilit zades 

Les reaccions davant la SIDA 

"Diu lo doctor Rosell ( ... ) que no hi ha millor remei per a la pesta a ont se vulla que sia 
que fugir dels primers i anar ben lluny i tomar dels darrers ."<14l 

La SIDA ha estat considerada per alguns com la pesta del segle vint. L'analogia és desa
fortunada, entre altres coses, perquè el caràcter fulminant de les epidèmies de pesta tenia com 
a conseqüència l'emmalaltiment i la mort de gran part de la població exposada en un període 

e O N A 

El 27 de febrer 1989, el 

dibuixant nord-americà 

de graffitis, Keith Haring, 

decorà amb un mural an

ti-SIDA la plaça Salvador 

Segui de Barcelona, a 

Ciutat Vella. 

I . UDYP: Usuaris de 
drog ues via parenteral 

2. Homes UDVP amb 
pràctiques homosexuals 
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brevíssim de temps. (Entre parèntesis: la pesta va desaparèixer sense que ningú sàpiga ben bé 
perquè. Probablement com a conseqüència de la competitivitat entre les espècies de rates vec
tores, però és segur que amb independència de l'actuació sanitària.) 

Les característiques epidemiològiques de la SIDA són, com és sabut, ben diverses . La in
fecció es propaga lentament, com a conseqüència de-la mena de transmis·sió predominant, la 
qual és sempre un contacte personal íntim. I l'impacte sobre la salut dels afectats es manifesta 
molt de temps després que s'hagi produït la infecció. Des d'aquest punt de vista, la SIDA s'as

sembla més a la sífilis, malgrat que, com a resultat de la importància de la transmissió sanguí
nia, el model epidemiològic més similar sigui el de I ' hepatitis sèrica. Precisament, aquesta 
analogia fou postulada per argumentar la naturalesa infecciosa de la SIDA abans que s'identi
fiqués el VIH . 

Però la SIDA comparteix amb la pesta algunes de les reaccions que provoca en la pobla
ció, i, com pot veure's en I 'epígraf que encapçala aquest capítol , les que produïa en molts sa
nitaris. 

La por és un sentiment individual que pot ser desencadenat per diversos estímuls. Natural
ment, les conductes que dóna lloc la por són també diverses; algunes d'elles tenen prou valor 
adaptatiu com perquè la por sigui un dels sentiments més corrents. Això no obstant, l'eficàcia 
d'altres conductes més racionals pot ser superior, sobretot quan el coneixement de les causes 
de les malalties és suficient per adoptar mesures de protecció específiques. 

Els sentiments de por han estat utilitzats per moltes iniciatives de caràcter educatiu i també 
per l'educació sanitària. La interpretació de les malalties com un càstig de determinades con
ductes n'és l'exemple més clàssic. 

El concepte de càstig comparteix amb el concepte de causa la disposició natural dels ho
mes a trobar explicacions al perquè de les coses. Però mentre el primer és un judici moral, el 
segon pretén ser una anàlisi objectiva, contrastable científicament. Sigui com vulgui, la utilit
zació de la por amb una finalitat preventiva ha merescut moltes crítiques, des de les més gene
rals segons les quals la por és incompatible amb la salut, fins a d'altres més pràctiques que fan 
palesa la manca de persistència de les conductes exclusivament motivades per la por.(IS) La 

consciència que la vida té forçosament un final pot tenir a veure amb la ineficiència de la por 
com a estímul persistent, però també té importància I 'acostumar-s 'hi. De fet, la influència de 
la por depèn del caràcter excepcional d'aquest sentiment. Però aquestes consideracions afecten 
les persones que de debò s'exposen a una situació de perill. Les que no s'hi exposen poden 
conviure molt més temps amb la por, que és menys intensa però que persisteix prou com per a 
mantenir una posició defensiva mínima, insuficient per a defensar-se d'un perill cert, però su
ficient com per a abonar propostes de marginació o de segregació dels afectats. 

Les reaccions d'insolidaritat que s'han posat en evidència en alguns casos recollits pels 
mitjans de comunicació són conseqüència, en part, d'aquesta por. I també d'una actitud més 
reflexiva, de no voler assumir determinades situacions hipotèticament perilloses. Al respecte, 
cal remarcar que la nostra civilització dóna molt de valor a la capacitat d'aventura, a l'assump-
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ció voluntària i esportiva de perills i riscs, alhora que rebutja d'una forma intensa I 'exposició 
a perills i riscs no acceptats de manera voluntaria. 

Dissortadament, donar un valor quantitatiu al risc és una operació que la majoria de les 
persones no fem. Això és conseqüència del fet que, malgrat no ho sembli, la majoria dels ho
mes actuals són "anumèrics" , no tenen el costum de considerar quantitativament les coses. 

John Alien Paulos06> fa una consideració aplicada d'aquesta característica a la transmissió 
heterosexual de la SIDA. Ve a dir -encara que les dades empíriques en les que basa el seu 
raonament són susceptibles de modificació-, 

" ... que si el risc de contagi en mantenir una relació heterosexual amb un portador fos d' 
1/500, la probabilitat de no contraure la infecció seria 499/500. Si el risc és independent per a 
cada relació sexual , la probabilitat de no ser contagiat, després de mantenir-ne dues, seria de 
(499/500)2

, i de (499/500)N, després d'N contactes. 
Així, el risc de contagiar-se durant un any de mantenir contactes gairebé diaris amb porta

dors, sense protecció, seria més o menys del 50%. 
Si les relacions es protegeixen amb condó, el risc disminueix a 1/5000, de manera que cal

drien 10 anys de relacions sexuals diàries amb un afectat -si aquest sobreviu- perquè la pro
babilitat de contagi assolís el 50%. 

Si es desconeix l'estat serològic del 'partenaire' però aquest no té conductes de risc elevat, 
la probabilitat de contagi atribuïble a una relació única sense condó seria d'u sobre cinc mi
lions, i d'u sobre cinquanta milions amb preservatiu. És més gran el risc de morir per accident 
d'automòbil en tornar a casa després de la cita." 

La por i la insolidaritat són els exemples més coneguts de reaccions humanes davant I 'epi
dèmia. Però ho són perquè esdevénen notícia periodística. 

Les reaccions d'acceptació són molt més freqüents encara que no mereixin l'atenció dels 
"Mass Media" o -i això també és important-, perquè els que les adopten prefereixen fer-ho 
discretament per evitar-se els enrenous i problemes que comporta airejar aquestes situacions. 

Com no podia ser menys, s'han produït també reaccions positives. Les més importants te
nen relació amb la constitució de multitud d'organitzacions no governamentals arreu del món. 
Aquesta reacció tampoc no és privativa de la SIDA, com podem veure segons la recent mono
grafia editada per l'Ajuntament de Barcelona_(!?) Amb tot, l'impuls d'aquestes organitzacions 
ha estat molt remarcable, sobretot als Estats Units, on han esdevingut un potent servei públic 
-amb finançament de l'administració i dels particulars- de cara a resoldre problemes socials 
-habitatge, ajut econòmic- i humanitaris, amb el suport psicològic i moral dels afectats. 

A casa nostra també s 'han creat algunes entitats cíviques específicament adreçades a la 
lluita contra la SIDA. Aquestes iniciatives són compartides per institucions socials tradicionals 
com Càritas i Creu Roja. 

També el moviment gai ha reaccionat positivament, i el grup de "Gais per la salut" de la 
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coordinadora d 'activitats Gais de Catalunya ha dut a terme iniciatives de divulgació i d'educa

ció sanitària de gran interès.<IS) 

Malgrat alguna aportació preliminar ,< '9l encara no s'ha fet un balanç complet de l'expe

riència però cal anotar, com un efecte indiscutiblement positiu de la seva existència, la pressió 

reivindicativa davant les diverses administracions públiques sanitàries i socials. 

la SIDA i les polítiques sanitàries 

S 'han fet públiques tota mena d'opinions sobre la pertinença i I 'adequació de la resposta 

política a la SIDA. Les més extremes són les acusacions de passivitat a les administracions sa

nitàries, tal vegada les més freqüents, i en I 'altre pol, la consideració que el fenomen de la SI

DA ha estat exagerat per raons de caràcter moral , ideològic i, fins i tot, econòmic. 

En un món on les despeses econòmiques dedicades a l'armament són tan extraordinàries i 

on determinades persones - l'elit dels artistes i els esportistes sobretot- reben compensacions 

en diners absolutament desproporcionades al seu esforç, no és gens estrany que les persones 

que voldrien un món més just s'arrenglerin majoritàriament en la primera de les posicions. 

D'aquí que molts dels moviments ciutadans organitzats com a conseqüència de I 'aparició de la 

SIDA, particularment als Estats Units i a Europa occidental, reivindiquin abans que res una ac

tuació més decidida per part de les administracions sanitàries. 

Que jo sàpiga, no s 'ha fet una comparació dels recursos esmerçats per les administracions 

públiques del s països més afectats. Si es fes, molt probablement s'observarien notables dife

rències. Però aquestes diferències segurament serien d'un ordre de magnitud molt inferior al 

de les diferències en els costos generals de la sanitat. 

El fet és que l'atribució dels recursos al sector sanitari no depèn principalment de la im

portància dels problemes de salut particulars de cada població.<2Dl La majoria dels països del 

món destinen els seus recursos -pocs o molts- d 'acord amb d'altres criteris. Ni el Canadà, ni 

els països escandinaus ni, tampoc, el Regne Unit -que són probablement els països més sensi

bles a un plantejament epidemiològic de la planificació sanitària-, no han fet més que corregir 

de manera parcial la distribució de recursos segons la distribució dels problemes de salut. 

Els problemes imprevistos representen un repte per a les administracions sanitàries que, en 

el millor dels casos , intenten d'arbitrar fons excepcionals per afrontar-los. Però quan, com en 

el cas de la SIDA, la presentació és atípica per raó de la seva persistència, i les necessitats sa

nitàries que desvetlla no són substantivament diferents que les que provoquen d'altres proble

mes que no han obtingut encara una solució satisfactòria com, per exemple, el problema dels 

malalts terminals -molt més freqüent entre els ancians amb ictus o els pacients d'alguns càn

cers-; la necessitat de rebre un tracte personalitzat que, a més de perseguir la curació doni im

portància al confort del malalt; la manca d'efectivitat i d'eficiència o benefici de moltes inter

vencions mèdiques; la percepció inadequada del risc amb producció de respostes des-
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proporcionades com el rebuig i la marginació dels afectats, etc.; llavors la situació és, encara, 

més problemàtica. 
S'escolten sovint arguments com ara que si la malaltia hagués afectat abans d 'altres perso

nes que no fossin homosexuals ja disposaríem a hores d'ara de solució terapèutica i de vacuna 
efectiva. Sense dubte reflecteixen un enfrontament davant I ' opinió cultural més estesa que ju
dica la homosexualitat com a una anormalitat estadística o de salut. Però gaudeixen d'un cert 
candor, perquè els avenços científics i mèdics sobre la SIDA han estat molt superiors als enre
gistrats davant molts altres problemes de salut més freqüents. A més , ignoren que a I ' Àfrica 
els afectats per la SIDA no són fonamentalment homosexuals. Sense parlar de la fam al món , 
malalties infeccioses com el paludisme tenen un impacte actual molt més intens. Fins i tot les 
hepatitis víriques que, segons l'OMS , podrien causar la mort de més de dos milions de perso
nes l'any. 

En aquest sentit, cal fer-se ressò de les crítiques adreçades a I 'FDA per haver autoritzat 
l'ús de la zidovudina en unes condicions molt menys restrictives que les vigents per a la ma
joria dels medicaments. (21 ) 

No és previsible, doncs, que les reaccions de les administracions sanitàries canviïn d'una 

manera radical, encara que l'increment del cost de l'atenció als afectats de la SIDA pugui con
dicionar una modificació sensible de les polítiques sanitàries, per tal de contenir els costos mè
dics. Una prova d'aquest canvi la trobem en els mitjans dedicats a la informació i divulgació 

sanitàries, encara que aque~ta mena d'activitats no té un rendiment massa alt per canviar les 
I 

conductes que comporten un risc elevat de contagi. Cal tenir present que per modificar aques-
tes conductes calen inteni,ncions educatives profundes i molt àmplies . A més, la recança que 
mereixen les causes de I~ marginalitat social i, sobretot, la conveniència de transformar-les, 
apareix com un obstacle afegit. Així, per exemple, la dificultat i la timidesa en afrontar proble
mes com el de la drogaaddicció, de manera que es continuen produint noves infeccions entre 
els addictes perquè els aparells d'injecció estèril no estan prou a l'abast d'aquestes persones. 

Aquesta qüestió remet a una dimensió moral d'aquests problemes de salut, sovint barrejada 
amb discrepàncies de caràcter científic més o menys condicionades pels prejudicis ideológics. 
Per exemple, la recent polèmica sobre I 'ús del preservatiu com a profilaxi de la SIDA i, en ge
neral, de les malalties de transmissió sexual. En efecte, entre els que són, en principi , contraris 
a la utilització dels condons sorgeixen arguments epidemiològics com ara que si admetem que 
la seguretat protectora del preservatiu no és total -premissa certa-, la falsa confiança dels seus 
usuaris podria augmentar els contactes de risc -premissa no demostrada- i, conseqüentment, 
incrementar la propagació de la infecció -conclusió-. Com vaig tenir ocasió d'explicar públi
cament,c22) la segona premissa de l'argument és, simplement, una hipòtesi de treball que sem
bla difícil que respongui a la realitat, perquè molts del humans mantenen relacions sexuals de 
tota mena amb indepèndencia de la percepció de perill que puguin comportar. Com deia el 
d'Hita "el ajuntamiento com fembra placentera" i, per extensió, "el ajuntamiento placentero" 
és un dels motors de I' espècie. 
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Conclusió provisional 

Encara que els més optimistes tinguin raó i les epidèmies de la SIDA declinin espontània
ment algun dia no massa llunyà, el futur immediat i a mig termini continuarà marcat per 
aquesta nova malaltia. Com que el període d ' incubació és molt prolongat, ·durant els pròxims 
anys s'incrementaran els nous casos que , conjuntament amb l' augment de supervivència dels 
mal alts actuals, suposaran un creixement de les necessitats assistencials directes i forçaran 
- esperem-ho - una intensificació de les activ itats preventives. 

Aquesta situació exigeix una particular sensibil itat dels governants i també un esforç de la 
comunitat en general , per tal d'abandonar confrontacions morals i ideològiques estèrils i fer 
més fàcil I 'adopció de mesures preventives que redueixin, efectivament, el risc de contagi . 

D' altra banda, la SIDA significa un estímul per a la reflexió global sobre I 'organització sa
nitària occidental. Una organització que afavore ix la distribució dels recursos en una atenc ió 
mèdica d'alta complexitat tècnica, abans d'atendre les necessitats personals de confort de la 
generalitat dels pacients i que no dóna 1 'èmfasi que mereixen les qüestions preventives. La 
inèrcia de les organitzacions humanes i la importància dels interessos més directament impli
cats en la seva existència són una força molt poderosa que difícilment podrà ser neutralitzada 
per les reaccions que provoca la SIDA. Malgrat tot, el cop ha estat fort i tal vegada origini al
guna escletxa important des de la qual promoure un canvi necessari per a la sanitat occidental 
en general i per a la sanitat catalana i barcelonina en particular. 

Algunes de les consideracions d'aquest treball han estat publicades anteriorment per l'au
tor. (Z3

) Agraeixo els comentaris, aguts com sempre, d'Emília Sànchez i la transcripció de Joa
na Llor. 
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