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Situació epidemiològica



Incidència 7 dies:  36.69

Incidència 14 dies: 84.75

Incidència 7 dies

18/09/2021 

0-9 anys: 58.5 

10-19 anys: 37.8 

20-29 anys: 33.5 

30-39 anys: 37.6 

40-49 anys: 34.9 

50-59 anys: 28 

60-69 anys: 29.2 

70-79 anys: 26.5 

80-89 anys: 29.1 

90-99 anys: 60.8



Nous casos  setmanals 

Casos Setmanals: 2.862



12/09/2021 - 18/09/2021 34.517 visites -3,8%

21/09/2021 5.533



Nous ingressos setmanals 

La setmana passada eren 681

Ingressats totals 553 (-30)



Nous ingressos en UCI setmanals 

Ingressats UCI: 

197 (+3)

La setmana passada eren 248



Defuncions setmanals 

Defuncions acumulades: 23849 (+8)



Situació pla de vacunació



Situació del pla de vacunació

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/ale 

rtasActual/nCov/pbiVacunacion.htm

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/pbiVacunacion.htm


Situació del pla de vacunació

A data 21 de setembre s’han administrat  10.851.223 (91,5% de les dosis 

rebudes)  

Canvi des 

de 14 de 

setembre  



Situació del pla de vacunació

Vacunació setmana 

anterior

- Total: 159.758

- Dosi 1: 64.606

- Dosi 2: 95.152

Vacunació darrera setmana

- Total: 108.595

- Dosi 1: 47.221

- Dosi 2: 54.119

- Dosi 3:   7.255







Mesures en marxa

• Trucades proactives

• Vacunació amb cita, sense cita, oportunista

• Accions Comunitàries

• Vacunació en Universitats

• Dosis Addicionals en persones amb Immunosupressió, condicions de 

molt alt risc, residències



Escenaris futurs:
Vacunació en infants de 5-11 anys
• Estudi fase 2/3 amb vacuna de Pfizer/BioNtech

• 2268 participants entre 5 i 11 anys 

• 2 Dosi de 10 µg (1/3 part de la d’adults) separades 21 dies

• Mesura: Anticossos neutralitzants al mes de la segona dosimitjana geomètrica 
(GMT) 1.197,6   Resposta immunitària forta, similar a la observada al grup de 16-
25 anys ( 1.146,5) amb dosis completa (30 µg) .

• Informació de nota de premsa  Següents passos: presentació estudis a  Agències 
reguladores (FDA, EMA, ...) Valoració de la inclusió a la estratègia estatal

• Al mateix estudi hi ha participants de 6 mesos a 2 anys i de 2 a 5 anys amb dosi 
menor 3 µg (fins completar 4500 infants)  resultats en properes setmanes

• Participen 90 centres de 4 països: USA, Finlàndia, Polònia i Espanya. 

• Els infants estudiats podien haver tingut o no prèviament infecció pel SARS-CoV-2

https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-

and-biontech-announce-positive-topline-results

https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-positive-topline-results


Dosis addicionals
Situació bassal: 1/ 2 dosis per població de 12 o més anys  

Pauta inicial amb 3 dosis per a grups determinats (immunosupressió, grup 7 molt alt risc)  

Pauta inicial amb 2 dosis i una de record  separada almenys 6 mesos (residències) 

> 28 dies

Administrades 7.211

Administrades 7.428



https://www.nytimes.com/es/2020/12/08/espanol/ciencia-y-tecnologia/estrategia-queso-suizo-covid.html

https://www.nytimes.com/es/2020/12/08/espanol/ciencia-y-tecnologia/estrategia-queso-suizo-covid.html


Ens cal una dosis addicional de 

vacuna?



Per la població general, no
Descens progressiu del nivell d’anticossos circulants

Disseminació de noves variants (delta)

Reducció eficàcia contra infecció, però excel·lent i 
mantinguda protecció contra malaltia greu o mort ( ap

90%)



Gent gran
Immunosenescència

Dades que encenen les alarmes (anticossos baixos, hospitalitzacions)

Infeccions greus en vacunats s’associen amb fragilitat

C
O

V
ID

-1
9

 g
re

u

(p
e

r 
1

0
0

0
 p

e
rs

o
n

e
s
)

Goldberg, Y. et al A. Waning immunity of the BNT162b2 vaccine: A nationwide study from Israel. 2021



Persones immunodeprimides
El percentatge de persones amb resposta positiva a dues dosis de vacuna 

en diferents condicions d’immunosupressió (63 estudis) és baix

Persones sanes

95-100%
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Adaptat de https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html



Seguiment d’altres poblacions

Seguiment de l’evolució del virus

Augmentar cobertura vacunal
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