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Punt de partida...
Característiques usuaris segona planta

l Edat mitja  83.85  DE 8.7  (65 a 95 anys)

l 15 % Homes / 85% dones   

l Deterior cognitiu: NO DEMÈNCIA 10%; dèficit intel.lectual lleu 12.5% 

DEMÈNCIA:  77.5

LLEU 7.5% (3); MODERADA 15%(6); MODERADAMENT GREU  25% (10); AVANÇADA 22.5% (9)

l No PCC ni MACA (5%)            PCC: 45% (18)         MACA: 45% (18)  PCC/MACA 5% (2)

l IB: 42,7

l VIG frail: 0,42 (FRAGILITAT MODERADA)

Mortalitat anual: 20%
Demència:  70%
PCC 43% (75/175); MACA 50%



l 13 de març: tancament de la residència

l 139 usuaris. 4 plantes

l possibilitat d’emportar-se familiars a domicili.

l 19 març: companya amb símptomes  SEGONA PLANTA (no febre). PCR negativa (fals negatiu ????? -> positiu 5 abril)

l 21-22 març: primeres PCRs usuaris

usuària de la 1a. planta: contacte de positiu

febre a la segona planta

l 22 març: companya amb símptomes SEGONA PLANTA

l 26 març: primera confirmació treballadora afectada

l 27 març: primer cas  -> confirmació PCR 6 dies després

l 29-30 març: 3 casos

l 1-3 abril: 9 casos més

l 04-24 abril: els 22 restants amb un perfil més erràtic... 

Què ens va passar...



• 3 casos a la 4rta. Planta (5 i 6 d’abril amb trasllat a la segona planta i 12 d’abril)

• 1 cas a la 3a. Planta  (16 d’abril) + 1 cas iatrogènic vs fals negatiu
• 0 (?) a la primera planta

I a les altres plantes...?

Nombre total infectats: 39
segona planta: 35
quarta planta: 3
tercera planta: 1

Contagi global a la residència del 28%



• Risc de confusió amb febres d’altres focus
segon cas de febre, SUVEC va rebutjar fer PCR

• Lentitud en la realització/resultats de la PCRs en treballadores i 
usuaris 

primera confirmació: 6 dies després del primer símptoma

• EPIS només en els casos de sospita, no de forma generalitzada.
segons protocols - manca EPIs

• No es va fer aïllament generalitzat 
aïllament a les habitacions el 9 d’abril

Reflexions (I)...



Arriben les PCRs per  tots els usuaris (i professionals)...

15/04/2020. Va permetre detectar:
16 casos positius a la segona planta, dels quals 8 ASSIMPTOMÀTICS
3 casos negatius a la segona planta

-- un fals negatiu o infecció passada (IgG +)
-- una altra que va acabant essent èxitus
-- la única usuària que va restar confinada a la seva habitació des de 

l’inici.

1 cas positiu a la quarta planta (simptomàtica: sospita ITU)
1 cas positiu a la tercera planta (simptomàtica: xafament)



Què ens trobàvem...
Manifestacions clíniques en ancians

l FEBRE
– no febre 15%  (5/32)

– febre  40.6% (13/32)

– determinacions febrils menys consistents: 43.7% (14/32)

l No cefalea, mal de coll, anòsmia, augèsia, 
miàlgies (símptomes preguntats al SUVEC)



Simptomes digestius:

Vòmits 9,3%

Diarrea 9,3 %

Símptomes respiratoris:

Tos 18,7% 

Dispnea 6,25% 

Desaturació 37,5 

Símptomes generals:

Anorèxia    37,5 %
Somnolència 43,7%
Fluctuació estat general 43,7%
Confusió 12,5 %



l Presentació atípica (malaltia desconeguda i patró geriàtric).
l Risc de confusió amb altres processos infecciosos habituals
l Quadres amb determinacions febriculars inicials lleus, 

empitjorament a la setmana.
l No es cumplia el patró lleu (80%) - moderat-greu (15%) -

crític (5%). Primer èxitus: 10 dies després de l’aparició del primer cas

l Confusió de les conseqüències del confinament amb 
símptomes de la malaltia. 

Reflexions (II)...



Ø No vam rebre directrius específiques de no derivació a hospital 
Ø Decisions preses en base a la situació basal de la persona (nivell 

assistencial), al coneixement/desconeixement de la malaltia, a la 
situació global del sistema sanitari...

l 4  a HSC (2 èxitus i 2 retorns)
l 2 a  HGV ucies (1 ingrés – èxitus  i 1 retorn)

Hagués canviat en algun cas individual el desenllaç fatal?

Trasllats



Comorbilitats



Alteracions analítiques

l Vam fer analítiques en el  dels pacients simptomàtics (15/32): 47%, a partir del 11-12 d’abril...

l La realització d’analítica de forma rutinària davant el més mínim símptoma pot ajudar a establir/buscar altres criteris de gravetat, més 
enllà dels signes clínics

l Els casos asimptomàtics no tenen alteracions analítiques 



Tractament
l Canviant i variable....

l Tractaments diferenciats en base: característiques dels usuaris, 
informacions canviants, experiència acumulada…

HCQ 25%
AZT   25%
Altres AB  32.5%
HBPM 25 % 
Cortis 22.5 % 
Oxígen 22.5 %
Antivirals en pacient ingressada a HGV



• Morts totals: 30 (19 covid + 11 no covid)
19 covids: 12 confirmats + 7 sospites

• Mortalitat global per Covid a la residència: 13,6% (19/139)

• Mortalitat en cas d’infecció per coronavirus: 48,7 % (19/39)

Com va acabar...

l Increment de mortalitat respecte anys anteriors(període del 14/03 al 14/05): 
Morts  2017: 6
Morts  2018: 9
Morts  2019: 10



Anàlisis estadístic

Èxitus vs no èxitus
l Índex Vig-fràgil SIGNIFICATIU p=0,027 
l IB NO SIGNIFICATIU (p=0,061)

l PCC-MACA: NO SIGNIFICATIU (p=0,618)



REFLEXIONS finals... (de moment...)

1. El millor tractament de la infecció per coronavirus és la PREVENCIÓ. Els elements claus són: 

l Importància de l’ús d’EPIS de forma massiva des de l’inici (en la doble direcció)

l Importància de testar els treballadors. 

l Importància des del primer moment no tan sols de la restricció de visites a les residència, sinó del 
confinament a les habitacions.

2. Clínica i tractament de suport:

l Importància de la detecció precoç de símptomes (canvis en la situació basal), sobretot tenint en compte les 
presentacions atípiques en la gent gran.

l Incertesa en els tractaments. Dificultats per l’obtenció d’oxigen 

l Dificultat per establir els criteris de derivació

3. INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES


