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A GRIPE EN GALICIA NA TEMPADA 2019/20 

Introdución. Durante a tempada de gripe 2019/20, que comezou na semana 40/2019 (do 01 ao 07 de 

outubro) e rematou na semana 19/2020 (do 6 ao 12 de maio), empregáronse os catro sistemas de vixilancia 

da gripe habituais: [a] chamadas ao 061 por gripe e mais infección respiratoria aguda (IRA), [b] rexistros 

informatizados de gripe na atención primaria do Sergas, [c] información microbiolóxica, e [d] ingresos 

hospitalarios con gripe confirmada. 

Seguindo ao EISN (European Influenza Surveillance Network, ECDC), e de acordo co SVGE (Sistema de 

Vigilancia de la Gripe en España), en Galicia a actividade gripal cualifícase, dende a pandemia de 2009, cos 

tres indicadores seguintes: intensidade, difusión xeográfica e tendencia da actividade gripal; esta tempada, 

por segunda vez, os indicadores de intensidade e tendencia establecéronse en base aos rexistros 

informatizados de gripe en atención primaria, e o de difusión a partir da análise conxunta da información por 

provincias facilitada por estes rexistros e pola información microbiolóxica.  

As categorías do indicador de difusión (nula, esporádica, local e xeral) e do de tendencia (crecente, 

decrecente e estable) son as mesmas dende a pandemia; mentres que as da intensidade (basal, baixa, 

media, alta, e moi alta) aplícanse dende a tempada 2015/16. Os valores de cambio entre categorías dos 

indicadores de difusión e de intensidade, que dende a tempada 2012/13 calcúlanse co método de 

epidemias móbiles, varían cada tempada. Os empregados na tempada 2019/20 amósanse no Anexo I.  

Deseguido resúmense os resultados dos distintos sistemas de vixilancia durante esta tempada, agás o de 

ingresos hospitalarios que vai nun informe aparte neste mesmo número do BEG. Pero este informe ten 

unha particularidade moi especial, que foi que nesta tempada aconteceu a pandemia de COVID-19, da que 

en Galicia comezaron a detectarse os primeiros casos a principios do mes de marzo1. 

A  vixilancia  coas  chamadas ao 061. Como  se pode observar na Figura 1, o número de chamadas que 

recibiu o 061 por gripe e mais IRA na tempada 2019/20 amosou unha primeira onda de intensidade baixa, 

para, despois da semana 08/2020, amosar unha nova onda, entre as semanas 09/2020 e 13/2020, de 

intensidade moi alta. 

A primeira das ondas recollidas por este sistema de vixilancia, superou o limiar que marca o limiar entre 

basal e baixo (con 168 chamadas semanais por gripe e máis IRA) na semana 02/2020, con 174 chamadas 

semanais por gripe e IRA, e acadando o cumio na semana 05/2020, cun total de 254 chamadas por gripe e 

mais IRA (fronte as 185 chamadas recollidas na semana do cumio da tempada 18/19 e as 420 da tempada 

17/18 ).  
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Figura 1. Chamadas ao 061 por 

gripe e mais IRA en Galicia, por 

semana, dende a tempada 

2016/17, á 2019/20. A liña 

horizontal é o nivel de actividade 

gripal empregado na tempada 

2019/20 como limiar de paso do 

nivel de intensidade basal ao de 

intensidade baixa.  

 

 

 

 

A segunda das ondas superou o limiar de paso ao nivel de intensidade baixa das (168 chamadas semanais 

por gripe e máis IRA), na semana 09/2020, con 297 chamadas, para acadar o cumio na semana 11/2020, 

cun total de 1.745 chamadas, valor que non acadara nunca dende que comezou a vixilancia da gripe coas 

chamadas ao 0612, nin sequera na pandemia de gripe do AH1N109pdm, no que o cumio se acadou na 

semana 45/2009 con 996 chamadas3. Tendo en conta a situación de excepcionalidade vivida nesta 

tempada co inicio da pandemia de COVID19, e observando a información recollida nos sistemas de 

vixilancia de microbioloxía e ingresos hospitalarios, todo parece indicar que esta segunda onda é un 

artefacto debido á situación pandémica, polo que o informe comparativo coa tempada anterior4 de gripe 

farase só coa información da primeira onda.  

Para facilitar a comparación coas tempadas previas, na análise a definición de onda víñase definindo como 

cumio +/- 5 semanas; así, para a tempada 2019/20, a onda abrangue dende a semana 52/2019 á semana 

10/2020. Ora ben, como os datos das semanas 09 e 10 impresionan de estar nesgados pola situación 

pandémica, en lugar das 5 semanas que seguen ao cumio, vaise a considerar só a información das tres 

semanas seguintes, e para facilitar a comparación, vaise reproducir a mesma información para a tempada 

pasada, a 2018/19.  

Distribución xeográfica. Na semana 05/2020 acadouse o cumio da onda nas provincias de A Coruña con 

103 chamadas por gripe e máis IRA; Lugo, con 19 e Pontevedra con 112. Na semana 03/2020 acadouse na 

provincia de Ourense con 22. No conxunto da onda a taxa de chamadas foi de 57 chamadas por cen mil 

habitantes (ch/105h) para o conxunto de Galicia, e o risco relativo (RR) da taxa de chamadas en 2019/20 a 

respecto de 2018/19 foi de 1´2, que supón unha diferenza estatisticamente significativa (Táboa 1).  

Táboa 1: Número de chamadas por gripe e mais IRA ao 061 por cen mil habitantes nas dúas últimas ondas de gripe, e o risco 

relativo (RR) da onda 2019/20  a respecto da anterior, por provincias, co seu  intervalo de confianza do 95% (IC95%). 

Provincias 2019/20 2018/19 RR IC 995% p 

A Coruña 61 50 1´220 1´090 1´366 0´000 

Lugo 27 21 1´297 0´937 1´803 0´105 

Ourense 42 39 1´064 0´823 1´375 0´626 

Pontevedra 67 52 1´282 1´138 1´445 0´000 

Galicia 57 46 1´235 1´145 1´331 0´000 

Distribución por idade. O número de chamadas semanais por gripe e máis IRA por grupo de idade acadou o 

cumio da onda, como ven sendo habitual, en diferentes semanas. Para os de 0-4 anos foi nas semanas 
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04/2020 e 05/2020, xa que en ámbalas dúas acadouse o mesmo número de chamadas, que ascendeu a 30; 

para os de 5-19 anos foi na semana 06/2020, cun total de 38 chamadas; para os dos grupos de idade de 

20-44 e de 65 anos en diante, foi na semana 05/2020, cun total de 63 e 70 chamadas, respectivamente; por 

último, para o grupo de idade de 45-64 foi na semana 04/2020, cun total de 65 chamadas. 

Ao considerar a onda en cada grupo de idade, as taxas máis elevadas observáronse, igual que na tempada 

anterior, no grupo de 0-4 anos, pero, a diferenza da tempada anterior, non foi o grupo de 65 anos e máis o 

segundo en coa taxa máis alta, senón o grupo de 5-19 anos (Táboa 2). 

En 2019/20 as taxas de chamadas ascenderon, a respecto de 2018/19, en todos os grupos de idade agás 

no de 0-4 anos (táboa 2), e o risco relativo é estatisticamente significativo en todos agás no grupo de 65 e 

máis anos de idade.  

Táboa 2: Número de chamadas por gripe a mais IRA ao 061 por cen mil habitantes (taxa) nas dúas últimas ondas de gripe, e o 

risco relativo (RR) 2018/19 versus 2017/18, por grupo de idade, co seu intervalo de confianza do 95% (IC95%). 

Idade 2019/20 2018/19 RR IC 995% p 

0-4 anos 181 199 0´910 0´737 1´123 0´370 

5-19 anos 67 44 1´523 1´230 1´890 0´000 

20-44 anos 49 32 1´542 1´315 1´811 0´000 

45-64 anos 46 36 1´279 1´092 1´500 0´002 

65 e máis anos 57 55 1´044 0´903 1´207 0´556 

Todas 57 46 1´233 1´144 1´330 0´000 

 

A segunda onda. A segunda onda ten unha duración de 5 semanas, contando ata a semana na que no 

número de chamadas retornou a o nivel anterior ao seu inicio. Neste tempo, o número de chamadas 

recibidas foi 2’7 veces o das cinco semanas centrais da primeira onda (cumio ± 2 semanas). 

Durante a segunda onda observáronse aumentos nas taxas de chamadas en todos os grupos de idade 

(Táboa 3), mais resulta especialmente rechamante o do grupo de 20 a 44 anos, no que o risco relativo a 

respecto da primeira onda foi de 4’9. Con este aumento, a taxa de chamadas neste grupo de idade acadou 

o valor da taxa do grupo de 0 a 4 anos, que tradicionalmente é o grupo con maior taxa de chamadas con 

diferenza. En concreto, na primaria onda da tempada 2019/20 o risco relativo dos de 20 a 44 a respecto dos 

de 0 a 4 anos foi 0’24, cos datos da Táboa 3, ou 0’27, cos da Táboa 2; e, na onda da tempada 2018/19 foi 

aínda máis baixo 0’16 (Táboa 2). 

O aumento da segunda onda observouse tamén en todas as provincias, pero neste caso foi moito máis 

homoxéneo que no caso dos grupos de idade, xa que os riscos relativos a respecto da primeira onda 

variaron entre o 2’6 de Pontevedra e o 3’2 de Lugo 

Táboa 2: Número de chamadas por gripe a mais IRA ao 061 por cen mil habitantes (taxa) nas dúas ondas (cumio ± 2 semanas) 

da tempada 2019/20 e o risco relativo (RR) da segunda a respecto da primeira, por grupo de idade (en anos), co seu IC95%. 

Idade  0 a 4 5 a 19 20 a 44 45 a 64 65 e máis Todos 

Taxa 1ª onda 131 46 31 31 35 37 

Taxa 2ª onda  156 95 152 88 54 102 

RR 1’19 2’08 4’89 2’88 1’52 2’72 

IC95% 0’93-1’53 1’71-2’54 4’26-5’63 2’45-3’35 1’29-1’79 2’53-2’93 
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A vixilancia cos rexistros informatizados de gripe en atención primaria. Este sistema fúndase nos 

episodios de gripe atendidos en Atención Primaria do Sergas e rexistrados co código de gripe (R80).  

Na tempada 2019/20, o número de médicos que rexistrou algún episodio de gripe en cadansúa semana e o 

número semanal de gripes rexistradas, reproduce a onda estacional típica que, nesta tempada, acadou o 

cumio en número de médicos (1.478) e de episodios (4.974) na semana 05/2020 (Figura 4).  

Intensidade da actividade gripal. Cualifícase a partir da ratio entre o número semanal de episodios de gripe 

rexistrados e o número de médicos que os rexistraron, cos criterios de cambio de nivel que se amosan no 

Anexo I. Segundo estes criterios, na tempada 2019/20 acadouse o nivel de intensidade baixa da semana 

01/2020 á semana 03/2020; nas semanas 04/2020 e 05/2020 acadouse un nivel de intensidade media, para 

volver a baixa ata a semana 10/2020 incluída. O cumio da onda acadouse na semana 05/2020, cunha ratio 

de 3´37, un valor maior que o da tempada anterior que fora de 2´54 e próximo ao acadado nas tempadas 

2016/17 e 2017/18 (Figura 2). 

Figura 2. Esquerda: Número de episodios de gripe rexistrados e número de médicos que os rexistraron nas 

aplicacións do Sergas en atención primaria durante as tempadas 2013/14 a 2019/20, por semana. Dereita: 

Ratio entre episodios de gripe rexistrados e número de médicos que os rexistraron durante as tempadas 

2013/14 a 2019/20, por semana. Coa tempada indícase o tipo de virus da gripe que predominou nela.  

Taxa de incidencia. A incidencia de gripe en Galicia aproxímase pola información facilitada por un grupo 

restrinxido de médicos. Axustando a súas taxas á distribución por idade de Galicia, no cumio da onda a 

incidencia foi de 242 casos por cen mil habitantes (c/105h). Na táboa 3 amósanse as incidencias de gripe 

por grupo de idade e nela pódese observar que a incidencia, a respecto da tempada anterior, ascendeu 

tanto na onda coma no cumio, en todos os grupos de idade agás o de 65 anos e máis. 

Táboa 4: Número de episodios de gripe rexistrados polo grupo restrinxido de médicos por cen mil habitantes (taxa) nas dúas últimas ondas de 
gripe e no cumio para cadanseu grupo de idade, e o risco relativo na tempada 2019/20 a respecto da tempada previa, co seu IC95%.  

 
idade 

Onda (cumio ± 5 semanas) Cumio da onda 

2019/20 2018/19 RR (IC95%) 2019/20 2018/19 RR (IC95%) 

0-4 anos 4.025 3.257 1´236 (1´115-1´370) 912 595 1`532(1´214-1´937) 

5-19 anos 2.904 1.665 1´745 (1´634-1´863) 608 333 1´828 (1´579-2´120) 

20-44 anos 1.355 955 1´419 (1´346-1´495) 243 139 1´791 (1´568-2´049) 

45-64 anos 996 887 1´123 (1´060-1´190) 184 130 1´454 (1´256-1´686) 

65 e máis anos 326 416 0´784 (0´708-0´868) 63 71 0´876 (0´686-1´116) 

Todas as idades (*) 1.218 939 1´297 (1´258-1´336) 231 145 1´589(1´477-1´710) 

RR: Risco Relativo da tempada 2019/20 versus 2017/18 . (*) Taxas sen axustar 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

4047 2 9 162330374451 6 132027344148 2 9 162330374451 6 132027344148 3 10172431384552 7 14212835

2013_14-H1 2014_15-H3+B 2015_16-H1+B 2016_17-H3 2017_18-H3+B 2018_19-H1+H3

e
p

is
o

d
io

s

m
é

d
ic

o
s

médicos episodios

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4047 2 9 162330374451 6 132027344148 2 9 162330374451 6 132027344148 3 10172431384552 7 142128354249 4 11182532

2013_14-H1 2014_15-H3+B 2015_16-H1+B 2016_17-H3 2017_18-H3+B 2018_19-H1+H3 2019_20



 
                      

 
5 BEG 2020; vol. XXXII, nº 2 

 

PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DO SARAMPELO 

son de declaración obrigatoria urxente ao SAEG todos os casos de enfermidade con:  

Febre > 38º C,  exantema máculo-papular e: tose ou rinite ou conxuntivite. 

Información microbiolóxica. Os obxectivos da vixilancia microbiolóxica son: establecer o grao de difusión 

a través da detección do virus e coñecer os virus da gripe predominantes na tempada a estudo. 

Na tempada 2019/20 participaron neste sistema de vixilancia os laboratorios do CHUAC, CHOU, CHOP e 

CHUVI. Para este informe usáronse os datos recollidos dende a semana 40/2019 á 11/2020, dos catro 

hospitais, e ata a semana 17/2020 do CHOU e CHUVI (por mor de que a pandemia de COVID19 dificultou o 

acceso a información semanal). Elimináronse as distintas mostras dun mesmo paciente nunha mesma 

semana. Estudáronse un total de 13.793 mostras, 12.444 na tempada anterior, o que supón 1.349 máis que 

na tempada anterior.  

En 12.333 mostras estudouse a presenza do virus da gripe B, cun 5’4% de mostras positivas, e en 13.314 

estudouse a presenza do virus da gripe A, cun 16’4% de mostras positivas (Figura 3). Deste xeito, nesta 

tempada houbo un claro predominio de virus A, con predominio do virus da gripe AH1 (subtipo viral que 

supuxo o 79% dos virus da gripe A subtipados). O predominio de AH1 en observouse en todos os grupos de 

idade. 

O cumio da onda definida pola porcentaxe de mostras positivas para o virus da gripe foi na semana 

05/2020, cun 40% de positividade (o ano anterior, no cumio observouse un 37’5% de positividade). Deste 

xeito, na tempada 2019/20 os distintos sistemas de vixilancia acadaron o cumio no mesmo momento 

temporal (figura 3).  

Figura 3. Esquerda: Porcentaxe de positividade para os virus A e B, por semana. Dereita: Porcentaxe de 

mostras positivas para virus da gripe (A ou B), número de chamadas ao 061 por gripe e mais IRA, e ratio 

entre o número de episodios de gripe rexistradas en atención primaria e o número de médicos que os 

rexistraron multiplicada por 100, por semana.  Nota: para favorecer a visualización, a serie de chamadas 

chega só ata o comezo da segunda onda. 
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Difusión da actividade gripal. Segundo os criterios establecidos de difusión (Anexo I), dende a semana 

49/2019 ata a 02/2020 a difusión foi esporádica; pasando xa a xeral dende a semana 03/2020 ata a semana 

10/2020.   

Dende a semana 11/2020 a porcentaxe de positividade foi menor do 10% e a partir da semana 14/2020 xa  

non se atopou ningunha mostra positiva.  

Comentario. O mais salientable desta tempada de gripe foi que coincidiu co inicio da pandemia do 

COVID19, que se reflectiu nunha segunda onda observada no sistema de vixilancia da gripe do 061, que 

acadou valores inusitadamente altos e nun moi curto. Así, entre a semana 09/2020 (primeiros de marzo) e a 

semana 12/2020 (do 18 ao 24 de marzo) observouse unha onda de ascenso moi pronunciado pero que se 

limitou no tempo dunha forma moi abrupta e cunha distribución por idade diferente da característica da 

gripe, feitos que fan pensar nun nesgo derivado da situación de inquedanza que se estaba a producir 

coincidindo coa declaración dos primeiros casos de COVID-19 en Galicia, xa que nin o sistema de vixilancia 

de microbioloxía nin os rexistros de gripe dos médicos de atención primaria identificaron ese aumento. Por 

outra banda, de se deber a COVID-19 a onda manteríase no tempo en lugar de finalizar tan bruscamente, 

en non afectaría por igual a todos os territorios.  
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Polo demais, a tempada actual acadou, segundo todos os sistema de vixilancia o cumio na semana 05/200, 

cun predominio do virus AH1 (segundo os datos das mostras subtipadas por microbioloxía). De todos os 

xeitos, o feito de que se subtipase unha porcentaxe moi baixa de mostras (1’2% das 13.314 mostras 

analizadas, isto é so 209 mostras) dificulta do coñecemento do predominio viral. Certo é que a onda de 

chamadas ao 061 é unha onda clásica de AH1, pero non sucede así coa onda dos rexistros de gripe en 

atención primaria, que parece máis unha onda de AH3 que de AH1.  

Un resumo do acontecido na tempada comparado coas tempadas previas, pódese ver na táboa 4. 

 

   

 

*46 de considerar o mesmo número de 

semanas que se consideraron na 

tempada 2019/20 

** 57 considerando un número de 

semanas diferentes ao habitual 
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Táboa 4. Tipo viral predominante, taxa de chamadas (ch/105h) por gripe e mais IRA ao 
061 durante a onda, e taxa de episodios de gripe rexistrados polo grupo restrinxido de 
médicos (c/105h) durante a onda, por tempada, da 2011/12 á 2019/20. 

Tempada Tipo viral  Chamadas Episodios 

2011/12 AH3 138 1.540 

2012/13 AH1 e B 81 1.454 

2013/14 AH1 78 970 

2014/15 AH3 96 1.243 

2015/16 AH1 60 946 

2016/17 AH3 87 1.352 

2017/18 B e AH3 94 1.519 

2018/19 AH3 e AH1 58* 939 

2019/20 AH1 57** 1.218 



 
                      

 
7 BEG 2020; vol. XXXII, nº 2 

 

PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DO SARAMPELO 

son de declaración obrigatoria urxente ao SAEG todos os casos de enfermidade con:  

Febre > 38º C,  exantema máculo-papular e: tose ou rinite ou conxuntivite. 

ANEXO I: INDICADORES DE ACTIVIDADE GRIPAL DA TEMPADA 2019/20 

 

Indicador de intensidade da actividade gripal:  

En Galicia, a intensidade da actividade gripal cualifícase a partir da ratio semanal entre o número de 
consultas rexistradas como gripe (R80) en atención primaria do SERGAS e o número de médicos que as 
rexistraron.  

Na tempada 2019/20 a intensidade da actividade gripal clasifícase en[1]: 

1/ Basal:     por debaixo de 1’6 .  

2/ Baixo:     entre 1’6 e 3’09.  

3/ Medio:   entre 3’10 e 4’39. 

3/ Alta:        entre 4’40 e 5’09.  

4/ Moi alta: por riba de 5’10.  

 

Indicador da difusión xeográfica da actividade gripal: 

A difusión xeográfica cualifícase nas catro categorías seguintes:  

1/ Nula: Non hai evidencia microbiolóxica de actividade gripal, e a intensidade da actividade gripal é 

baixa.  

2/ Esporádica: A intensidade da actividade gripal é baixa e hai constancia, ou a houbo nas tres 

semanas previas, de casos illados de infección gripal confirmados por laboratorio (ou un abrocho 

nunha soa institución), ou ben non hai constancia de casos positivos nunha semana concreta pero 

hóuboa nas tres semanas previas.    

3/ Local: A intensidade da actividade gripal atópase nalgunhas provincias por riba do seu propio 

nivel basal, establecido co número de consultas semanais rexistradas como gripe (R80) en atención 

primaria do SERGAS (AC: 290; PO: 274; LU 84 e OU: 128) e con constancia de casos illados de 

infección gripal confirmados por laboratorio (ou ben tiveron lugar varios abrochos).  

4/ Xeral ou Espallada: Hai un aumento da actividade gripal por riba do límite basal en varias 

provincias que xuntas supoñen máis do 50% da poboación de Galicia, con constancia de casos 

illados de infección gripal confirmados por laboratorio. 

 

Indicador da evolución da actividade gripal  

A evolución cualifícase nas tres categorías seguintes:  

1/ Crecente: A intensidade da actividade gripal aumenta comparada coa semana previa. 

2/ Decrecente: A intensidade da actividade gripal diminúe comparada coa semana previa. 

3/ Estable: A intensidade da actividade gripal non cambia comparada coa semana previa.  

 

[1] Os valores basais estimáronse co modelo de epidemias móbiles:  

 Vega T et al. Influenza surveillance in Europe: establishing epidemic thresholds by the moving epidemic method, Influenza 
Other Respi. Viruses. 2013; 7:546–58;  

 Vega T, et al. Influenza surveillance in Europe. Influenza surveillance in Europe. Comparing intensity levels calculated 
using the Moving Epidemic Method. Influenza Other Respir Viruses. 2015; 9(5):234-46. doi: 10.1111/irv.12330.  
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Febre > 38º C,  exantema máculo-papular e: tose ou rinite ou conxuntivite. 

INGRESOS CON GRIPE CONFIRMADA EN GALICIA NA TEMPADA 2019/20 

Introdución. O sistema de vixilancia dos ingresos hospitalarios con gripe confirmada polo laboratorio, que 

deu comezo coa pandemia de 2009, mantívose, durante unha tempada mais, cos seguintes obxectivos 

específicos: coñecer a gravidade da epidemia de gripe en termos de ingresos hospitalarios, coñecer o seu 

impacto sobre o sistema sanitario, e identificar as características epidemiolóxicas das formas graves da 

enfermidade.  

A metodoloxía é a mesma que nas tempadas anteriores1, empregándose os datos do Padrón de 2019 (IGE) 

para o cálculo das taxas. A semana epidemiolóxica á que se adscriben os casos ven dada pola data de 

ingreso, agás nos casos nosocomiais, nos que se considera a data de inicio de síntomas. 

Resultados Globais. No período de estudo (dende a semana 40/2019 ata a semana 19/2020) o sistema de 

vixilancia detectou 1.628 casos ingresados, que supoñen unha taxa bruta de 60’3 ingresos por cen mil 

habitantes (i/105h); e o cumio da onda foi na semana 05/2020, con 293 ingresos (Figura 1). 

Figura 1. Número de ingresos totais e de ingresos 

en UCI na tempada 2019/20, por semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coa definición de onda que tradicionalmente se ven usando nos informes sobre gripe, cumio +/- 5 semanas, 

na tempada 2019/20 o 95% dos ingresos ocorreron durante a onda. 

Ata un 8’4% dos ingresados (N=137) necesitaron ingreso na UCI, o que supuxo unha taxa de 5’1 ingresos 

en UCI por cen mil habitantes (uci/105h).  

O cumio da onda de ingresos na UCI acadouse tamén na semana 05/2020, cun total de 24 ingresos (Figura 

1). O 74’8% dos doentes que requiriron UCI, ingresaron directamente neste servizo. O 27% (N= 441) dos 

ingresados tiveron pneumonía. Entre o total de casos con AH1 identificado (N=414), tiveron pneumonía o 

24% (N=100); e entre o total de casos con AH3 identificado (N=41), tivérona o 22% (N=9), o que non supón 

unha diferenza estatisticamente significativa (p=0’9). Por outra banda, do total de pacientes con pneumonía, 

o 4% (N=18) eran casos nosocomiais; e o 21% (N=76) necesitaron asistencia en UCI. 

Diagnóstico microbiolóxico. Nesta tempada houbo un predominio do virus A (causa do 85% dos 

ingresados). Subtipáronse só o 33% dos virus A positivos, entre os que o virus da gripe AH1 supuxo o 91% 

dos subtipados. Houbo un só ingreso por virus da gripe C; 14% (N=229) por virus da gripe B e 3 pacientes 

coinfectados con virus da gripe A e B. 

Factores de risco para unha gripe complicada (FRGC) e vacinación antigripal. Na tempada 2019/20, un 75% 
(N= 1223) dos casos ingresados tiñan polo menos un FRGC, sen ter en conta a idade (pódese ver a listaxe 
de FRGC no cadro 1). 

Curiosamente, esta porcentaxe foi menor entre os pacientes ingresados na uci, onde os pacientes con 
algún factor de risco supuxeron o 66% (N=91). No caso dos éxitus, acadouse un 95% (84). 
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Coa información dispoñible, o 79% 

(N=1295) dos ingresados tiñan indicada 

a vacina antigripal (ben por ter mais de 

59 anos ou ben por ter algún dos FRGC), 

e un 43% (N=559) recibira a vacina.  

Por outra banda, dos 137 pacientes que 

necesitaron asistencia en UCI, o 27% 

(N=37) non tiñan indicada a vacina 

antigripal porque ou non presentaban 

FRGC ou tiñan menos de 60 anos. Dos 

que a tiñan indicada, o 27% (N=27) 

recibira a vacina. Entre os éxitus, tíñana 

recomendada o 95% (N=84), e deles o 

55% (N=46) non a recibira.  

Táboa 1. Indicadores de ingreso con gripe confirmada en Galicia na tempada 2018/19, por grupos de idade. 

Grupo de idade (anos) 0-4 5-19 20-44 45-64 65 + todos 

 

 

 

 

 

TODOS 

OS 

INGRESOS 

Distribución porcentual tempada 19/20 9 6 9 23 52 100 

Distribución porcentual tempada 18/19 6 2 6 18 68 100 

Taxa (i/105 h) durante a tempada 19/20 158’1 28’2 19’3 48’0 124’9 60’3 

Taxa (i/105 h) durante a tempada 18/19 144’7 15’7 17’1 54’3 237’0 87’1 

Razón de taxas T19/20 /T18/19 1,09 1’79 1’12 0’88 0’52 0’69 

% ingresados con FRGC 19/20 15 29 60 76 100 77 

% ingresados con FRGC 18/19 15 35 70 80 95 85 

 

 

UCI 

Taxa (uci/105 h) durante a tempada 19/20 8’4 1’5 3’3 6’4 6’9 5’1 

Taxa (uci/105 h) durante a tempada 18/19 14’4 0’9 1’4 5’3 11’6 5’5 

Razón de taxas uci T19/20/ T18/19 0’58 1’66 2’35 1’20 0’59 0’92 

FRGC distinto da idade 

 

Distribución por idade. A idade media dos doentes ingresados con gripe foi de 58’0 anos (dt=27’6), cun 

rango que foi dende 1 ano ata os 108 anos, e cunha mediana de 66 anos. Nesta tempada o grupo de idade 

coa a maior taxa de ingreso foi o de 0-4 anos (que acadou un valor de 158’1’0 i/105h), que ademais foi o 

grupo no que se concentrou a menor porcentaxe de ingresos (9%).  

No que atinxe ao ingreso na UCI, os casos tiñan unha idade media de 52’9 anos (dt= 21’1), menor que a 

observada no total dos pacientes ingresados. Destaca o descenso nas razóns de taxas dos grupos de idade 

de 0-4 anos e de 65 anos en diante, a respecto da tempada 2018/19 (Táboa 1)2 e o ascenso no resto dos 

grupos de idade. 

Casos nosocomiais. Os casos nosocomiais supuxeron o 8% (N=131) dos ingresos, porcentaxe que supón 

unha diferenza estatisticamente co 13% observado na tempada pasada (p=0’000). Tiñan a vacina 

recomendada o 87% (N=114 de considerar a presenza de FRGC e idade a partir dos 60 anos) dos que non 

a puxeran o 46% (N=53).  

 

Cadro 1. Factores que aumentan a probabilidade de ter unha gripe complicada:  

 Embarazo (especialmente no 2º e 3º trimestre) e as dúas semanas postparto. 

 Enfermidades cardiovasculares crónicas (excluíndo a hipertensión). 

 Asma.  

 Outras enfermidades respiratorias crónicas (que inclúe displasia broncopulmonar e fibrose quística), 

 Diabetes mellitus tipo I e tipo II con tratamento farmacolóxico. 

 Insuficiencia renal moderada-grave.  

 Hemoglobinopatías e anemias moderadas-graves. 

 Asplenia. 

 Enfermidade hepática crónica avanzada. 

 Enfermidades neuromusculares graves. 

 Inmunodepresión (incluída a orixinada polo VIH, fármacos ou receptores de transplantes). 

 Obesidade mórbida (en nenos, por riba do percentil 97). 

 Ter menos de 19 anos de idade e tratamento crónico con aspirina, para evitar a síndrome de Reye. 

 Enfermidade celíaca e enfermidade inflamatoria intestinal. 
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A evolución temporal dos casos nosocomiais e non nosocomiais amósase na figura 2. Obsérvase como os 

casos non nosocomiais fan unha onda que acada o cumio na semana 05/2020 (igual que co total de 

ingresos), ao mesmo momento temporal no que se acadou o cumio co número de chamadas por gripe e 

mais IRA ao 061 na primeira onda, e os casos nosocomiais amosan unha onda co cumio na semana 

anterior (04/2020), con 28 casos, que foi un valor moi próximo ao da semana seguinte. 

 

 

Figura 2. Número de ingresos con gripe 

confirmada polo seu carácter nosocomial ou non 

nosocomial e ratio do número de rexistros de 

gripe en atención primaria e o número de 

médicos que os rexistraron3, por semana, en 

Galicia na tempada 2019/20.. 

 

 

 

Tratamento antiviral. Dos ingresados con gripe confirmada dos que se dispón de información (98%), 

recibiron tratamento antiviral  o 75% do total (N= 1192), e o 89% (N=121) dos atendidos na UCI (información 

dispoñible no 99% dos ingresados neste servizo). 

Distribución xeográfica. Por provincias, a porcentaxe de ingresos distribuíuse como segue: A Coruña 44’3%, 

Lugo 13%, Ourense 6’4% e Pontevedra 36’2%.  

Na táboa 2 recóllense as taxas de ingresos totais por provincia, que amosan, a respecto da tempada 

pasada, un descenso en todas as provincias; e a taxa de ingresos na uci, que amosan, a respecto da 

tempada pasada, un descenso nas provincias de Lugo e Ourense, estabilidade na Coruña e un ascenso en 

Pontevedra.  

 

Éxitus. O número de éxitus da tempada 2019/20 ascendeu a 88, o que supuxo unha letalidade dun 5’4% e 

unha taxa de mortalidade por cen mil habitantes de 3’2. Presentaron FRGC (sen contar a idade) o 95%; o 

23% estivera na UCI e do total de casos que tiñan indicada a vacina (o 95% tanto tendo en conta o criterio 

de idade coma o da presenza de factores de risco), non a puxera o 55%. 

 

Táboa 2. Indicadores de ingreso con gripe en Galicia na tempada 2019/20, por provincia. 

 A Coruña Lugo Ourense Pontevedra 

TODOS 

OS 

INGRESOS 

Taxa (i/105 h) durante a tempada 2019/20 64’5 64’3 33’8 62’6 

Taxa (i/105 h) durante a tempada 2018/19 90’9 110’2 58’5 83’8 

Razón de taxas 2019/20 versus 2018/19 0’70 0’58 0’57 0’74 

 

 

UCI 

Taxa (uci/105 h) durante a tempada 2019/20 6,3 1’3 0’9 3’8 

Taxa (uci/105 h) durante a tempada 2018/19 6’4 1’7 1’6 3’5 

Razón de taxas na uci 2019/20 versus 2018/19 0’98 0’76 0’56 1’08 
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Na táboa 3 amósase a evolución da mortalidade e da 

letalidade por tempada dende a 2010/11, na que se observa 

un progresivo aumento da primeira nas últimas tempadas, 

mentres a letalidade ten un comportamento diferente, moito 

máis estable, feito que indica que o aumento da taxa de 

mortalidade está asociado máis co aumento no número de 

ingresos que coa gravidade intrínseca da gripe, na medida 

en que esta se poda aproximar coa letalidade. 

Comentario. Esta é a segunda tempada consecutiva na 

que, despois de tres tempadas nas que sucesivamente foi 

medrando o número de ingresos con gripe confirmada 

(Figura 3), o número total de casos declarados baixa a 

respecto da tempada anterior. Así, na tempada 2019/20 o 

número de ingresados confirmados con gripe foi un 31% 

menor que na tempada 2018/19.  

A taxa de ingreso acadou, nesta tempada 2019/20, os 60’3 

i/105h, cifra moi próxima a acadada na tempada 2015/16, 

que foi a última na que houbo un predominio dos virus AH1 

e B.  

Igualmente, a taxa de mortalidade (cun valor de 3’2 m/105h) 

foi moi parecida á da tempada 2015/16 (cun valor de 3’8 

m/105h), inferiores ambas as dúas as observadas nas 

tempadas 2016/17, 2017/18 e 2018/19, nas que 

predominou o virus AH3 (Táboa 3). 

A porcentaxe de ingresados que precisaron ingreso na UCI nesta tempada foi maior que a da tempada 

anterior (8’4% vs 6’3%, respectivamente, diferenza estatisticamente significativa). Con todo, e con ser maior 

que as observados nas tres últimas tempadas nas que predominou AH3, é claramente menor que o 

observado na tempada 2015/16, que foi do 14’1%. 

 

Figura 3: número de ingresos con gripe confirmada en 

Galicia por semana nas tempadas 2014/15 á 2019/20, 

co virus predominante entre paréntese.  

 

 

 

 

Ademais, igual que se ven observando dende a tempada 2015/16, na tempada 2019/20 a idade media dos 

doentes que necesitaron asistencia en uci foi menor que a idade media do total de ingresados. 

Por outra banda, o predominio de AH1, explicaría que a mediana de idade dos pacientes ingresados fose 

este ano menor (66 anos) que na tempada 2018/19 (74 anos). 

Táboa 3. Taxas de mortalidade (m/105h), número de falecidos 
(Nº) e letalidade (%), por tempada de gripe co subtipo virus 
predominante   

Tempada Virus Taxa  

(Nº) 

Letalidade 

(%) 

2010/11 AH1N1pdm 0'7 (N=20) 7'8 

2011/12 AH3N2 0'3 (N=9) 3'6 

2012/13 AH1N1pdm  e B 0'4 (N=11) 4'6 

2013/14 AH1N1pdm 1'9 (N=53) 6'5 

2014/15 AH3N2 2'1 (N=58) 8'2 

2015/16 AH1N1pdm 3'8 (N=104) 6'1 

2016/17 AH3N2 5'0 (N=136) 6'9 

2017/18 AH3N2 e  B 9’4  (N=257) 6’6 

2018/19 AH3N2 e  

AH1N1pdm 

4’8 (N=132) 5’6 

2019/20 AH1N1pdm 3’2 (N=88) 5’4 
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Coa definición de onda clásica (cumio +/- 5 semanas), o 95% do ingresos ocorreron durante a onda, 

acadándose o cumio na semana 05/2020, na mesma semana na que se acadou o cumio segundo o sistema 

dos rexistros informatizados de gripe na atención primaria e na primeira das ondas recollidas polo sistema 

de vixilancia da gripe e máis IRA do 0613.  

Por outra banda, o 27% dos ingresos tiveron pneumonía. Esta porcentaxe foi  máis próxima á acadada na 

tempada 2018/19 (23%, na que circulou AH3) que ao 36% ou 33% observado, respectivamente, nas 

tempadas 2013/14 e 2015/16, nas que circulou, dun xeito predominante, AH1, o que iría en contra do 

esperado xa que, clasicamente, o virus gripal AH1 asóciase cunha maior frecuencia de pneumonías entre 

os pacientes ingresados con gripe confirmada.  

Por outra banda, a porcentaxe de ingresados con gripe confirmada que tiñan recomendada e posta a vacina 

foi menor que na tempada pasada (43% vs 52%). 

Por provincias, a taxa de ingresos máis alta foi a de Lugo ( como xa sucedera na tempada pasada) e A 

Coruña e a máis baixa, coma sempre, en Ourense, algo rechamante (que xa se comentou nas tres 

tempadas anteriores) posto que, nesta tempada, o 52% dos ingresos declarados tiñan 65 anos de idade ou 

máis, e Ourense é a provincia máis envellecida. Como se formulara no informe da tempada anterior2, 

probablemente sexa porque a estratexia de toma de mostras para diagnóstico microbiolóxico non ten a 

mesma sensibilidade en todos os hospitais e isto explicaría as diferenzas atopadas nas taxas de ingreso.  

Por outra banda, no que atinxe aos casos nosocomiais, na tempada actual supuxeron o 8%, un valor inferior 

ao 13% dos casos observados nas dúas últimas tempadas.  

Como resumo, compre salientar o descenso no número de ingresos declarados, a porcentaxe de paso a 

UCI que sube discretamente (8’4%) e a baixa letalidade (5’4%) que supón o valor máis baixo acadado nas 

últimas 6 tempadas.  
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PREVALENCIA DO CONSUMO DE ALCOHOL E FACTORES ASOCIADOS AO 

CONSUMO DE RISCO EN GALICIA DURANTE 2017 

Introdución. O consumo de alcohol ten importantes consecuencias sanitarias, sociais e económicas a nivel 

poboacional. O seu consumo asociase tanto con enfermidades non transmisibles como o cancro, como con 

condutas sexuais de risco, violencia ou accidentes de tráfico1. Con todo, a percepción de risco asociada ao 

seu consumo é baixa2, e a información que hai en relación a el é contraditoria. Por unha banda, afírmase 

que o consumo moderado está asociado de forma inversa con todas as causas de mortalidade3 e que 

protexe fronte á enfermidade cardiovascular4. Mais, por outra banda, afírmase que calquera cantidade de 

alcohol xera unha perda de saúde, o que evidencia que non existe ningún nivel seguro de consumo5.  

Os patróns de consumo de alcohol varían entre sociedades e están influídos tanto por factores individuais 

como a idade, o sexo ou o nivel de estudos, como por factores sociais como a cultura ou o 

desenvolvemento económico dun país5. A influencia do sexo nos patróns de consumo está establecida e 

explícase, en parte, pola forte influencia que teñen os factores socioculturais na forma de consumir alcohol 

por parte das mulleres, sobre todo en países onde estas teñen un menor acceso á educación e ao mundo 

laboral. Sociedades suxeitas á crenza de que o consumo de alcohol afecta o rol social que desempeña a 

muller provocan unha maior restrición no seu consumo7,8.  

En España obsérvanse importantes diferenzas na prevalencia de consumo de alcohol nos homes e nas 

mulleres. Así, a partir de datos da Enquisa Nacional de Saúde de 2017 (ENSE-2017) a prevalencia nos 

últimos 12 meses nos homes españois de 16 anos en diante foi do 76’0% e do 55’6% nas mulleres9. Datos 

da Enquisa sobre Alcohol e outras Drogas (EDADES) realizada en 2017-2018 en poboación de 15 a 64 

anos, estiman as prevalencias no 81’3% e no 69’2% en homes e mulleres, respectivamente10.  

Para Galicia os datos da ENSE-2017 sitúan as prevalencias no 71’7% nos homes e no 50’0% nas mulleres. 

Estes datos son similares aos obtidos, tamén en 2017, a partir da información derivada do Sistema de 

Información sobre Condutas de Risco de Galicia (SICRI). Así, no SICRI estimouse a prevalencia de 

consumo de alcohol no 72’8% en homes e no 45’7% nas mulleres11.  

O obxectivo deste traballo é estimar a prevalencia de consumo de alcohol diario, ocasional, esporádico, 

binge drinking e de risco por sexo e idade; ademais de identificar as características que se asocian ao 

consumo de risco de alcohol nos homes e nas mulleres galegas de 16 anos en diante. 

Metodoloxía. No ano 2005 establécese en Galicia o SICRI, un sistema de información que permite obter 

datos válidos e actualizados sobre diferentes factores de risco12. Con periodicidade case anual, recóllese 

información da poboación residente en Galicia de 16 ou máis anos a través dunha enquisa telefónica 

empregando un sistema CATI (Computed- Assisted Telephone Interview). 

No ano 2017, realizouse a novena enquisa enmarcada no SICRI. A mostra obtívose a través dunha 

mostraxe aleatoria estratificada empregando como marco de mostraxe a base de datos da Tarxeta 

Sanitaria. O tamaño de mostra calculouse garantindo a representatividade de cada un dos estratos en 

función do sexo e grupo de idade (16-24, 25-44, 45-64, 65 e máis) cunha prevalencia do 50% e un erro 

absoluto do 3’5%. As enquisas distribuíronse equitativamente por meses entre xaneiro e decembro de 2017. 

Realizáronse 7.841 enquisas válidas e tívose unha taxa de resposta do 78%11.  

No cuestionario do SICRI-2017 ampliouse, a respecto dos anos anteriores, o bloque de preguntas sobre o 

consumo de alcohol. Por unha banda, fixéronse preguntas específicas á poboación de 16-24 anos 

relacionadas coa participación en “botellóns” e a práctica do binge drinking. Por outra, obtívose información 

do consumo de risco de alcohol nos galegos de 16 anos e máis empregando o cuestionario de Identificación 

de Trastornos Debidos ao Consumo de Alcohol (AUDIT) desenvolvido pola Organización Mundial da Saúde 

(OMS)13. O AUDIT consta de 10 preguntas, que achegan información sobre a frecuencia de consumo de 

alcohol no último mes (pregunta 1) co obxectivo de clasificar á poboación como nunca bebedores, 
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bebedores esporádicos, bebedores ocasionais e bebedores diarios; o número de consumicións alcohólicas 

un día calquera (pregunta 2); sobre a frecuencia de consumo de 6 ou máis bebidas alcohólicas nun só día 

(pregunta 3); e sete preguntas referidas ao último ano e orientadas a identificar síntomas de dependencia, 

consecuencias asociadas a un consumo de alcohol prexudicial e a problemas sociais relacionados co 

consumo11,13. 

Co obxectivo de caracterizar o consumo de risco de alcohol por sexo, analizáronse diferentes variables:  

A) Características sociodemográficas: grupo de idade (16-24, 25-44, 45-64 e 65 e máis), país de nacemento 

(España, outro país), ámbito de residencia (urbano, semiurbano, rural), situación laboral (traballa, en paro, 

labores do fogar, pensionista, estudante, outra situación), nivel de estudos (básicos, medios, superiores) e 

situación de convivencia (vive en parella, non vive en parella). 

B) Indicadores de saúde: estado de saúde autopercibido (moi bo, bo, normal, malo), estado ponderal (baixo 

peso, peso normal, sobrepeso, obesidade) e autopercepción de peso (gordo, peso adecuado, delgado). 

C) Estilos de vida: consumo de tabaco (fumador, non fumador) e consumo de cannabis (fumador, non 

fumador). 

A continuación preséntanse as prevalencias de consumo de alcohol como a porcentaxe de homes e 

mulleres que consumían alcohol de forma diaria, ocasional ou esporádica no momento da enquisa; as 

prevalencias de binge drinking, como a porcentaxe de homes e mulleres que consumiron 6 ou máis bebidas 

no mesmo día; e ás de consumo de risco de alcohol, ou porcentaxe de homes e mulleres que obtiveron 

unha puntuación no test AUDIT maior ou igual a 8 puntos, tanto na poboación xeral como nos consumidores 

de alcohol. Ademais, estimouse o número medio de consumicións diarias en función da frecuencia de 

consumo (diario, ocasional e esporádico).  

Para identificar as características diferenciais no consumo de risco de alcohol nos homes e nas mulleres, 

axustáronse modelos de regresión loxística multivariante. Estes modelos incluíron variables que se 

relacionaron co consumo de risco de alcohol nunha análise bivariante con p<0’2. 

As prevalencias, medias e Odds Ratio (OR) preséntanse acompañados de intervalos de confianza do 95% 

(IC95%) entre paréntese. A análise estatística realizouse con Stata v14.1. 

Resultados. Na táboa 1 amósanse as características sociodemográficas da poboación galega á que 

representan os participantes no estudo. O 92’4% (91’5-93’3) dos homes naceron en España, o 18’3% (17’0-

19’7) tiñan estudos superiores, o 67’4% (65’9-68’8) vivían en parella e o 23’8 % (22’4-25’2) eran fumadores. 

Entre as mulleres, o 93% (92’2-93’8) naceron en España, o 21’6% (20’3-22’9) tiñan estudos superiores, o 

59’7% (58’2-61’3) vivían en parella e o 16’0% (14’8-17’2) eran fumadoras. 

Como se amosa na Táboa 2, en 2017, a prevalencia de consumo de alcohol nos homes galegos de 16 e 

máis anos foi do 72’8% (68’6-76’9), sendo a prevalencia de consumo diario do 28’2% (26’7-29’6). En 

relación ás mulleres, o 45’7% (42’2-49’3) consumían alcohol e a prevalencia de consumo diario foi do 10’3% 

(9’3-11’3). A prevalencia de consumo diario foi sempre máis alta entre os homes, aumentando as diferenzas 

ao avanzar no grupo de idade. As diferenzas máximas na prevalencia de consumo diario obsérvanse na 

poboación de 65 anos e mais onde declaraban beber a diario o 43’9% (40’9-47’0) dos homes fronte ao 

16’8% (14’5-19’1) das mulleres.  Pola contra, o 54’3% (52’6-55’9) das mulleres afirmou que non consumían 

alcohol nunca, mentres que nos homes esta porcentaxe reduciuse ao 27’2%(25’8-28’7). 

Nas persoas que toman alcohol o consumo medio nun día calquera foi máis baixo entre as mulleres; así, o 

82’2% (78’1-86’4) das mulleres cun consumo diario afirmaron que bebían como máximo unha consumición 

fronte ao 48’7% (45’5-51’9) dos homes (Táboa 3). Por termo medio, os homes consumían 0’5 consumicións 

máis que as mulleres os días que bebían alcohol; así, o consumo medio de alcohol foi de 1’85 consumicións 

(1’80-1’90) nos homes e de 1’35 (1’31-1’38) nas mulleres.   

Na poboación a prevalencia de binge drinking e de consumo de risco foi máis alta nos homes a calquera 

idade. As menores diferenzas obsérvanse no grupo de 16 a 24 anos, en ambos os dous indicadores cunha 

razón de prevalencias de 2’2 (Táboa 4).  
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Táboa 1. Características sociodemográficas 

VARIABLES CATEGORÍAS 

HOMES MULLERES 

n 
  

% 
  

IC 95% n 
  

% 
  

IC 95% 

Lim. Inf Lim. Sup Lim. Inf Lim. Sup 

Grupo de 
idade 

(en anos) 

16-24 911 8’4 8’3 8’6 918 7’3 7’2 7’4 

25-44 1.001 31’6 31’2 32’0 1.006 28’6 28’2 28’9 

45-64 1.001 34’3 33’9 34’8 1.002 32’6 32’2 33’0 

>=65 1.001 25’7 25’4 25’9 1.001 31’5 31’3 31’7 

País de 
nacemento 

España 3.613 92’4 91’5 93’3 3.639 93’0 92’2 93’8 

Outro país 301 7’7 6’8 8’5 288 7’0 6’2 7’9 

Ámbito de 
residencia 

Urbano 2.315 59’2 57’6 60’9 2.392 60’6 59’0 62’3 

Semiurbano 1.032 26’4 24’9 27’9 979 24’8 23’3 26’3 

Rural 559 14’4 13’2 15’5 547 14’6 13’4 15’8 

Situación 
laboral 

Traballa 1.677 50’2 48’9 51’5 1.493 40’8 39’5 42’2 

En paro 315 8’9 7’9 9’9 330 8’4 7’5 9’3 

Labores do fogar 2 0’1 0’0 0’1 499 15’4 14’2 16’6 

Pensionista 1.240 33’8 32’9 34’8 936 29’5 28’5 30’5 

Estudante 674 6’9 6’5 7’4 668 5’9 5’5 6’2 

Outra situación 6 0’1 0’0 0’2 1 0’0 0’0 0’1 

Nivel de 
estudos 

Básicos 1.991 49’8 48’2 51’3 1.877 52’1 50’8 53’5 

Medios 1.305 31’9 30’4 33’4 1.240 26’3 24’9 27’6 

Superiores 618 18’3 17’0 19’7 810 21’6 20’3 22’9 

Situación de 
convivencia 

Vive en parella 2.243 67’4 65’9 68’8 2.000 59’7 58’2 61’3 

Non vive en parella 1.671 32’6 31’2 34’1 1.927 40’3 38’7 41’9 

Estado de 
saúde 

Moi bo 611 13’0 11’9 14’1 535 11’6 10’6 12’7 

Bo 1.644 41’0 39’3 42’6 1.480 35’2 33’6 36’7 

Normal 1.278 35’2 33’6 36’8 1.382 37’0 35’3 38’6 

Malo 381 10’9 9’9 11’9 530 16’3 15’0 17’5 

Estado 
ponderal 

Baixo peso 53 0’8 0’6 1’1 188 3’5 2’9 4’1 

Peso normal 1.655 36’9 35’3 38’4 2.068 48’0 46’4 49’7 

Sobrepeso 1.594 44’5 42’8 46’1 1.159 33’3 31’8 34’9 

Obesidade 612 17’9 16’6 19’2 512 15’1 13’9 16’4 

Auto-
percepción 

do peso 

Gordo 1.463 41’3 39’7 43’0 1.519 42’9 41’2 44’5 

Peso axeitado 2.019 49’6 47’9 51’2 1.996 47’0 45’3 48’6 

Delgado 432 9’1 8’2 10’0 412 10’2 9’2 11’2 

Consumo de 
tabaco 

Si 903 23’8 22’4 25’2 679 16’0 14’8 17’2 

Non 3.011 76’2 74’8 77’7 3.248 84’0 82’9 85’2 

Consumo de 
cannabis 

Non 3.717 96’0 95’4 96’7 3.835 98’6 98’3 99’0 

Si 197 4’0 3’3 4’6 92 1’4 1’1 1’7 
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Táboa 2. Prevalencia de consumo de alcohol na poboación galega de 16 anos en diante, por grupo de idade e sexo 

GRUPO DE 
IDADE (ANOS) 

FRECUENCIA DE 
CONSUMO 

HOMES MULLERES 

n % IC 95% n % IC 95% 

TODOS 

Nunca 1.105 27’2 25’8 28’7 2.027 54’3 52’6 55’9 

Esporádico 639 14’9 13’7 16’0 789 17’9 16’6 19’1 

Ocasional 1.214 29’8 28’3 31’3 784 17’6 16’3 18’8 

Diario 956 28’2 26’7 29’6 327 10’3 9’3 11’3 

16-24 anos 

Nunca 282 31’0 28’0 34’0 371 40’4 37’2 43’6 

Esporádico 223 24’5 21’7 27’3 273 29’7 26’8 32’7 

Ocasional 382 41’9 38’7 45’1 271 29’5 26’6 32’5 

Diario 24 2’6 1’6 3’7 3 0’3 0’0 0’7 

25-44 

Nunca 259 26’1 23’3 28’8 512 51’7 48’6 54’9 

Esporádico 179 17’4 15’0 19’7 221 21’7 19’1 24’3 

Ocasional 430 43’0 39’9 46’1 242 23’4 20’7 26’0 

Diario 133 13’6 11’5 15’8 31 3’2 2’1 4’3 

45-64 

Nunca 226 22’6 20’0 25’2 504 50’3 47’2 53’4 

Esporádico 142 14’2 12’0 16’4 182 18’2 15’8 20’6 

Ocasional 273 27’3 24’5 30’0 191 19’1 16’7 21’5 

Diario 360 36’0 33’0 39’0 125 12’5 10’4 14’5 

>=65 

Nunca 338 33’7 30’7 36’6 640 63’9 60’9 66’9 

Esporádico 95 9’5 7’7 11’3 113 11’3 9’3 13’3 

Ocasional 129 12’9 10’8 15’0 80 8’0 6’3 9’7 

Diario 439 43’9 40’9 47’0 168 16’8 14’5 19’1 

 

Táboa 3. Número de bebidas alcohólicas consumidas ao día pola poboación galega de 16 anos en diante que consume alcohol 

TIPO 
Número de 

consumicións 

HOMES MULLERES 

n % IC 95% n % IC 95% 

Todos 

Unha ou menos 1.231 47’3 45’3 49’2 1.114 67’6 65’5 69’7 

Dúas 975 35’6 33’7 37’5 529 24’1 22’1 26’1 

Tres-Catro 418 12’8 11’5 14’0 220 7’5 6’3 8’6 

Cinco ou máis 185 4’4 3’7 5’1 37 0’8 0’5 1’2 

Esporádicos 

Unha ou menos 331 58’2 54’0 62’4 463 68’0 64’5 71’4 

Dúas 182 27’6 23’8 31’4 229 24’1 20’9 27’3 

Tres-Catro 97 10’8 8’3 13’2 88 7’4 5’6 9’3 

Cinco ou máis 29 3’4 2’0 4’9 9 0’5 0’1 0’9 

Ocasionais 

Unha ou menos 431 40’5 37’5 43’5 383 58’7 55’0 62’5 

Dúas 441 38’2 35’2 41’2 247 28’6 25’2 32’1 

Tres-Catro 208 14’4 12’3 16’5 128 11’2 9’0 13’5 

Cinco ou máis 134 7’0 5’6 8’4 26 1’4 0’8 2’1 

Diarios 

Unha ou menos 469 48’7 45’5 51’9 268 82’2 78’1 86’4 

Dúas 352 37’0 33’9 40’1 53 16’2 12’2 20’3 

Tres-Catro 113 12’1 10’0 14’2 4 1’2 0’0 2’3 

Cinco ou máis 22 2’2 1’3 3’1 2 0’4 0’0 1’0 
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Táboa 4. – Prevalencia de binge drinking nos galegos de 16 anos en diante no conxunto da poboación e nos consumidores de alcohol, por sexo 

POBOACIÓN DE 

REFERENCIA 

IDADE 

(en anos) 

HOMES MULLERES 

n % IC 95% n % IC 95% 

Na conxunto da 

poboación  

16-24 911 37’2 34’1 40’4 918 17’4 15’0 19’9 

25-44 1001 29’7 26’8 32’6 1.006 6’5 4’9 8’0 

45-64 1.001 13’4 11’3 15’5 1.002 1’3 0’6 2’0 

>=65 1.001 4’3 3’0 5’5 1.001 0’2 0’0 0’5 

Nos consumidores 

16-24 629 53’9 50’0 57’8 547 29’3 25’4 33’1 

25-44 742 40’2 36’6 43’7 494 13’4 10’3 16’4 

45-64 775 17’3 14’6 19’9 498 2’6 1’2 4’0 

>=65 663 6’4 4’6 8’3 361 0’6 0’0 1’3 

Binge drinking: consumo de 6 ou máis bebidas alcohólicas nun mesmo día. 

 

Figura 1. Características asociadas ao consumo de risco de alcohol nas mulleres galegas de 16 anos en 

diante. Odds ratio (OR) e intervalo de confianza ao 95% (IC95%). 
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Táboa 5. – Prevalencia de consumo de risco de alcohol nos galegos de 16 anos en diante no conxunto da poboación e nos consumidores de 

alcohol, por sexo. 

POBOACIÓN DE 

REFERENCIA 

IDADE 

(en anos) 

HOMES MULLERES 

n % IC 95% n % IC 95% 

Na poboación 

16-24 911 15’4 13’0 17’7 918 7’0 5’3 8’6 

25-44 1.001 7’6 5’9 9’2 1.006 1’1 0’5 1’7 

45-64 1.001 4’0 2’8 5’2 1.002 0’7 0’2 1’2 

>=65 1.001 3’0 2’0 4’1 1.001 0’5 0’1 0’9 

Nos consumidores 

16-24 629 22’3 19’0 25’5 547 11’7 9’0 14’4 

25-44 742 10’3 8’1 12’5 494 2’3 0’9 3’6 

45-64 775 5’2 3’6 6’7 498 1’4 0’4 2’4 

>=65 663 4’5 3’0 6’1 361 1’4 0’2 2’6 

  

Figura 2. Características asociadas ao consumo de risco de alcohol nos homes galegos de 16 anos en 

diante. Odds ratio (OR) e intervalo de confianza ao 95% (IC95%). 
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A prevalencia de consumo de risco tamén medrou coa idade e foi maior en homes que en mulleres (Táboa 

5), mentres que as características asociadas a un consumo de risco en homes e mulleres reflicte a 

existencia de características comúns que aumentan a probabilidade deste tipo de consumo como ter menor 

idade (16-24 anos), non vivir en parella, autopercibirse como unha persoa “gorda” e ser fumador de tabaco 

ou cannabis. No caso dos homes, tamén se asociaron a un consumo de risco ter un nivel de estudos 

básicos ou medios e autopercibir o seu estado de saúde como “moi bo” ou “bo/normal”. Nas mulleres non se 

identificou ningunha variable adicional (Figuras 1 e 2) 

Comentario. Os resultados obtidos neste traballo mostran as importantes diferenzas que hai en canto as 

prevalencias de consumo de alcohol a diario, de xeito ocasional, de binge drinking e de consumo de risco 

en Galicia en homes e mulleres. Así, as prevalencias globais de consumo sempre son máis altas nos 

homes, se ben as diferenzas diminúen no grupo de menos idade (16-24 anos). Ademais, é neste grupo no 

que as prevalencias de nunca bebedores aseméllanse máis en homes e mulleres. As características 

diferenciais que se asocian a un consumo de risco son o nivel de estudos básicos e medios e a  

autopercepción do estado de saúde como moi bo ou bo/normal nos homes.  

A vista estes resultados é necesario desenvolver campañas de información e programas de saúde dirixidos 

a concienciar, sobre todo aos mozos, dos efectos nocivos que produce o consumo de alcohol. Estes 

programas deben ter en conta as diferenzas atopadas no consumo en función do sexo, cara orientar as 

intervencións aos grupos poboacionais con prevalencias máis altas. Así mesmo, débese potenciar a 

detección precoz do consumo de risco de alcohol na poboación galega e ter en conta no deseño dos 

programas as diferencias atopadas nos consumidores de risco en función do sexo 
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