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COVID-19: revisió i reflexions des de la primària 
En aquest article es revisen diferents aspectes clínics i epidemiològics de la Covid-19 així com les diferents 
respostes organitzatives segons el país. S’identifiquen sis grans desafiaments per als sistemes sanitaris a 
mig termini: possible rebrot o nova pandèmia, seqüeles, desatenció a altres problemes de salut, redisseny 
de l’atenció a les residències, efectes sobre la salut mental i conseqüències socioeconòmiques. Una 
resposta centrada i dirigida des de l’APS podria més cost-efectiva però requeriria de canvis i millores en el 
model sanitari actual.  
AMF, març-juny de 2020  
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Tancar o no tancar les escoles  
En resposta a la pandèmia de COVID-19, el 18 de març de 2020 107 països arreu del món havien 
implementat el tancament escolar. Aquesta revisió sistemàtica que inclou 16 articles aporta evidència 
contradictòria del seu efecte sobre la pandèmia. Els estudis recents amb models matemàtics prediuen que 
el tancament escolar previndria el 2-4% de les morts, molt menys que altres intervencions de distanciament 
social. Si aquestes polítiques s’han de mantenir a llarg termini, caldria pensar intervencions de 
distanciament social menys disruptives.  
The Lancet Child & Adolescent Health, maig de 2020 
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Interpretant els tests de la Covid-19 
En aquest article s’analitza i es donen recomanacions sobre com interpretar els resultats dels test 
diagnòstics de la Covid-19, concretament la PCR. Aquesta interpretació dependrà de l’exactitud del test i de 
la probabilitat pre-test o risc estimat de malaltia abans de realitzar la prova. Un resultat positiu tindrà més 
pes que un de negatiu ja que la PCR té una elevada especificitat però una moderada sensibilitat. Si el 
resultat és negatiu no hauria de descartar el diagnòstic si els símptomes són molt suggestius de Covid-19. 
En general, els/les sanitaris haurien de compartir amb els pacients aquesta informació.  
British Medical Journal, 12 de maig de 2020 
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Mascareta, distància física, rentat de mans i protecció ocular 
Els resultats d'aquesta revisió sistemàtica i metanàlisi avalen un distanciament físic d'1 m o més i 
proporcionen estimacions quantitatives per fer models i estratègies de rastreig de contactes. També s’ha 
trobat evidència d’una protecció major amb mascaretes N95 que amb les mascaretes quirúrgiques d’un sol 
us. Es necessiten assaigs aleatoris robustos per fonamentar millor l'evidència d'aquestes intervencions, 
però aquesta valoració sistemàtica de les millors proves disponibles fins ara avala les directrius provisionals 
actuals. 
The Lancet, 27 de juny de 2020 
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 Quarantena: impactes i atenuants 
Aquesta revisió ràpida suggereix que l’impacte psicològic d’una quarantena és ampli, substancial i pot ser 
de llarga durada. Entre els impactes negatius més reportats destaquen símptomes d’estrès posttraumàtic, 
confusió i ràbia. Són factors estressants durada llarga, por, frustració, avorriment, subministraments 
inadequats, informació inadequada, pèrdua d’ingressos i estigma. En els casos en què és necessària, s’ha 
d’intentar que aquesta experiència sigui el més tolerable possible.  
The Lancet, 14 de març de 2020 
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Quan la reflexió ètica pot ajudar 
La pandèmia per COVID-19 ha evidenciat la fragilitat dels sistemes de protecció sanitària per la falta 
d’inversió i el creixement de les desigualtats. La crisi sanitària ha confrontat els professionals d’atenció 
primària amb dos dilemes ètics fonamentals fruit del context d’escassetat de recursos en què ha 
desenvolupat la seva activitat clínica: el dilema entre equitat i eficiència a l’hora de prioritzar pacients i el 
dilema entre la protecció personal i l’obligació professional cap als pacients. L’ètica és una eina útil en un 
context en què la falta de recursos ens fa més vulnerables, insegurs i desiguals.  
AMF, març-juny de 2020 
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Quarantena: dues setmanes o tres? 
L’estudi descriptiu amb la cohort més gran fet a Xina va trobar que la durada òptima de la quarantena per 
aconseguir retenir la majoria de casos de Sars-CoV-2 i reduir-ne la transmissió seria de tres setmanes. En 
aquest estudi la quarantena de dues setmanes deixaria l’11,6% dels casos fora. Altres estudis publicats, 
amb cohorts més petites, van reportar temps d’incubació menors, que justificarien limitar la quarantena a 
dues setmanes. 
Cochrane Iberoamérica, 25 de març de 2020 
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