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•Malaltia infecciosa vírica, molt contagiosa.

•La incidència de la grip durant les epidèmies oscil·la entre el 5% i el 20% en

la població general, i arriba al 50% o més en les persones internades en

institucions tancades.

•La mortalitat es produeix principalment en persones grans o amb factors de

risc preexistents.

•L’any passat s’estima que, amb la vacunació, es van evitar un 37% de morts,

un 40% d’ingressos en UCI i un 26% d’hospitalitzacions atribuïbles a la grip

en majors de 64 anys a Espanya (MS).

•A Catalunya, com a la resta de l’hemisferi nord, la infecció pels virus de la

grip habitualment es presenta en forma d’epidèmia anual durant els mesos

d’hivern (des de finals de desembre a març).

La grip és un important problema de salut pública
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L’activitat gripal a la temporada 2019-2020 a Catalunya va ser moderada, amb 

una onada epidèmica que va durar 8 setmanes (13 de gener al 15 de març) i 

una incidència màxima de 369,9 / 100.000 habitants 
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*Cap al final de 
l'onada epidèmica 
va haver un 
solapament amb la 
COVID-19 que pot 
haver condicionat 
un infraregistre o 
una interferència 
entre ambdós virus



530 casos greus confirmats i 45 morts a Catalunya* 

amb infecció per virus de la grip, 

la majoria en persones no vacunades 

 530 casos greus confirmats amb infecció per virus de la grip als 16 hospitals 

sentinella

 91,1% virus tipus A   predomini de virus H1N1 (94,3%)

 69,4% presentaven algun factor de risc

 19,4% va requerir ingrés a UCI 

 70,4% no estaven vacunats

45 defuncions (letalitat del 8,5%). 73,3% tenien més de 64 anys
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Font: Sub-direcció General de Vigilància  Epidemiològica  i Resposta a Emergències de Salut Pública 

*Cap al final de l'onada epidèmica va haver un solapament amb la COVID-19 que pot haver condicionat un 
infraregistre o una interferència entre ambdós virus



Cobertures vacunals de la temporada 2019-2020

Evolució de la vacunació 
de la grip 2012-20 dels 
treballadors sanitaris a 
Catalunya, Registre SCSL
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Cobertura registrada 2019-20 

30,98 (rang 6,48 - 66,67)

*Dades facilitades pel SISAP

**Dades SeGrip. 

***Dades facilitades per la Societat Catalana de Salut Laboral

Grup Cobertura (%)

65 anys o més 52,77  

14-59 anys** 17,20

0-14 anys** 31,22

Dones 
embarassades*

34,79

Personal 
sanitari***

30,98

Evolució de la vacunació 
de la grip 2016-20 en 
dones embarassades a 
Catalunya 
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Temporada antigripal a l’hemisferi sud



Prevenció
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La vacunació antigripal és la mesura de prevenció primària fonamental per
prevenir la grip i les seves complicacions
Segons l’OMS, en països industrialitzats la vacuna ofereix entre un 70-90% de
protecció contra la malaltia clínica en adults joves, sempre que hi hagi una bona
correspondència entre les soques circulants i les soques incloses a la vacuna.

L’objectiu principal de la vacunació és evitar les complicacions i la mortalitat
associada a la grip
La vacunació en persones grans institucionalitzades redueix el risc de
complicacions greus de la grip o de mort en un 50-80%.



Vacuna recomanada* per a la temporada 2020-2021 

a l’hemisferi nord
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Les produïdes a partir d'ous embrionats i les vacunes vives atenuades: 
• soca anàloga a A / Guangdong-Maonan / SWL1536 / 2019 (H1N1) pdm09 
• soca anàloga a A / Hong Kong / 2671/2019 (H3N2) 
• soca anàloga a B / Washington / 02/2019 (llinatge B / Victòria) 

Les produïdes a partir de cultius cel·lulars: 
• soca anàloga a A / Hawaii / 70/2019 (H1N1) pdm09 
• soca anàloga a A / Hong Kong / 45/2019 (H3N2) 
• soca anàloga a B / Washington / 02/2019 (llinatge B / Victòria) 

Les vacunes tetravalents portaran, a més de les soques incloses a la trivalent, una soca anàloga a: 
B/Phuket/3073/2013 (llinatge B / Yamagata).

Totes les soques recomanades són diferents a les de l’any passat 

https://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2020-21_north/en/

* 28 February 2020

https://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2020-21_north/en/


Grups de risc a vacunar

Persones amb alt risc de complicacions
Persones de 60 anys i més

Pacients amb problemes de salut crònics i factors de risc (hipertensió)

Dones embarassades i puerperi fins 6 mesos 

 Infants entre 6 mesos i 2 anys amb antecedents de prematuritat (<32 set) 

Persones amb immunosupressió  

Persones que poden transmetre la grip a persones d’alt risc 
Treballadors sanitaris i sociosanitaris  

Contactes i cuidadors de persones d’alt risc 

Persones que realitzen serveis essencials per a la comunitat
Policies, bombers, personal de protecció civil, etc. 

Docents
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• La vacuna contra la grip redueix les hospitalitzacions i la mortalitat 

a les persones amb més risc de malaltia greu. Conseqüentment 

també redueix la càrrega assistencial sobre el sistema de salut. 

• Els grups de risc son molt similars: en el context de la pandèmia 

de la COVID-19 encara és més important augmentar les 

cobertures de vacunació contra la grip en grups prioritaris. 

• La simptomatologia és molt similar en molts casos; evitar casos de 

grip evita haver de fer el diagnòstic diferencial amb la COVID 

• No hi ha un major risc d'infectar-se pel coronavirus SARS-CoV-2 o 

de patir la COVID-19 de major gravetat per haver rebut una 

vacuna contra la grip. De fet, diversos estudis apunten que la 

vacunació contra la grip podria associar-se amb menor gravetat i 

menor mortalitat per la COVID-19. 

• Hi ha algunes evidències de que ambdós virus competeixen, però 

en els casos en que ambdós coincideixen la probabilitat de morir  

és el doble que si només es pateix la COVID-19 i 6 vegades més 

que si no es té cap dels 2 virus. 

Vacunació de la Grip i COVID-19



Objectius de la campanya 2020-2021
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Les campanyes se centren a vacunar les persones en què la grip pot produir 

les complicacions més greus i causar més mortalitat

 Millorar la cobertura de vacunació en les persones de més de 60

anys (objectiu: apropar-se al 75%)

 Millorar la cobertura en les persones amb problemes de salut

crònics i condicions de risc (objectiu: apropar-se al 60%)

 Fer un salt qualitatiu en la cobertura de la vacunació dels

professionals sanitaris (objectiu: apropar-se al 75%)

 Incrementar la cobertura de vacunació en dones embarassades.

(objectiu: apropar-se al 60%)



Vacunes disponibles    

1.450.000 (230.000 més que al 2019)  

• 600.000 Vacunes trivalents d’ immunogenicitat reforçada (ampliables  a 

866.755 amb dosis del MS) per a les persones de 65 o més anys 

• 850.000 Vacunes tetravalents (ampliables a 1.116.109 amb dosis del MS)

+

47.552 dosis de vacuna tetravalent d’alta càrrega per a les 

persones de 75 o més anys en institucions tancades (residències) (MS) 

1.497.552 dosis ja disponibles als centres vacunals
(ampliables fins a 2.050.416 dosis sumant les del MS) 



Distribució de les dosis a tot el territori català
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Barcelona ciutat
25%

Lleida
6%

Tarragona/ Terres 
Ebre
10%

Girona
10%

Barcelona 
(metropolitana)

24%
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18%

Catalunya Central
7%

2020-2021 



Campanya de vacunació antigripal estacional

Compra i distribució de les vacunes

 Inici de la campanya: 15 d’octubre

Publicació del document Recomanacions de vacunació

contra la grip

S’han habilitat centres de vacunació complementaris 

als centres d’atenció primària 

 Informació a la població sobre la campanya i els llocs  

de vacunació

Seguiment de la vacunació: cobertura vacunal, 

vigilància epidemiològica i avaluació
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Recomanacions per a dur a terme la vacunació

• Habilitar espais diferenciats en els centres de salut

• Habilitar espais alternatius on es garanteixin les 

mesures per a una correcta vacunació:   

o Complir amb les normes de neteja, desinfecció i 

ventilació establertes en el marc de la COVID-19

o Marcar les distàncies que garanteixin 

distanciament recomanat

o Disposar de gel hidroalcohòlic 

o Disposar d’un circuit diferenciat d’entrada i sortida.



• Oferir la vacunació a totes les persones incloses als 

grups de risc i aprofitar la vacunació oportunista 

(acompanyants o convivents)

• Respectar la normativa vigent pel que fa a la utilització de 

mascaretes de la població general (Ordre SND/422/2020, 

de 19 de maig) i altres mesures preventives.

Recomanacions per a dur a terme la vacunació



Espais annexos als CAP per millorar el circuit de vacunació
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635 a tota Catalunya  



Cartells campanya #CapFred





En resum

La grip és un important problema de salut pública, tant per la seva 
freqüència com per la possibilitat de presentar complicacions. 

La prevenció mitjançant la vacunació és la principal mesura per 
evitar l’aparició de la malaltia. 

Catalunya fa un important esforç comprant, distribuint  i 
administrant al voltant d’1,5 milions de dosis de vacunes.

Les persones amb les condicions de risc poden vacunar-se a partir 
del 15 d’octubre demanant cita al centre de salut.

Durant la pandèmia de COVID-19 encara és més important 
vacunar-se enfront la grip, al mateix temps que aplicar la resta de 
mesures de protecció i prevenció (Distància | Mans | Mascareta, etc.)  
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Informació complementària
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Cobertures de vacunació 

antigripal en persones grans 

Mitjana 2016-2017 47,1%

Rang 2%-72,8% 

Cobertura a Catalunya 2019-20:

52,27% de les persones de 65 o 

més anys

Font: http://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/seasonal-influenza-antiviral-use-2018.pdf
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Cobertura vacunal en les persones amb 

problemes de salut crònics

Font: http://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/seasonal-influenza-antiviral-use-2018.pdf

Mitjana  2016-2017 44,9%

Rang 15,7%-57%

Cobertura a Catalunya de les 

persones amb problemes de 

salut crònics : 

31,2% entre 0 i 14 anys

17,2% entre 15 i 59 anys



Cobertura vacunal en professionals sanitaris
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Mitjana 2016-17 30,2%

Rang 15,6% - 63,2% 

Cobertura a 

Catalunya 2019-20: 

30,98%



Cobertura vacunal en dones embarassades
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Font: http://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/seasonal-influenza-antiviral-use-2018.pdf

Mitjana 2016-2017: 25%

Rang 2016-2017: 0,5-58,6%


