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■ Un equip multidisciplinari de
professionals de Vall d’Hebron,
coordinat per laDra. Magda Cam-
pins, cap del Servei de Medicina
Preventiva i Epidemiologia i pel
Dr. Benito Almirante, cap del Ser-
vei de Malalties Infeccioses, en es-
treta col·laboració amb els cen-
tres d’atenció primària, va imple-
mentar una intervenció per con-

trolar la transmissió del SARS-
CoV-2 en les residències de gent
gran entre el 10 i el 24 d’abril de
2020. Els resultats, publicats ara a
la revista Emerging Infectious Di-
seases, indiquen que gairebé un
24% de la gent gran resident als
centres i un 15% dels treballadors
eren positius per SARS-CoV-2.
Més de la meitat d’ells eren
asimptomàtics, en concret el

69,7% dels residents i el 55,8% dels
treballadors. Aquest estudi va in-
cloure al voltant de 6.000 perso-
nes, entre residents i treballadors,
d’un total de 69 residències de
gent gran, tant públiques com pri-
vades.

Estudi de gran influència
«Es tracta del primer estudi sobre
l’impacte de la covid-19 a les resi-

dències que es publica realitzat
sobre una mostra tan gran de per-
sones. A més a més, l’actuació ho-
mogènia en totes les residències
aporta una gran validesa als resul-
tats obtinguts», va destacar el Dr.
Xavier Martínez, metge del Servei
de Medicina Preventiva i Epide-
miologia de l’Hospital Universi-
tari Vall d'Hebron,«Quan hi ha
una sospita o un cas de covid-19

en residències, les accions de
control de la infecció s’han de fer
de la forma més ràpida possible.
Entre aquestes mesures s’hauria
d’incloure la realització de tests
tant a les persones asimptomàti-
ques com simptomàtiques, ja que
si estan infectades poden trans-
metre el virus», va concloure  la
Dra. Blanca Borrás, facultativa del
Servei de Medicina Preventiva.

Estudienl’altpercentatged’asimptomàticsengeriàtrics
Una investigació determina que un 70% d’usuaris i el 56% de treballadors infectats no han presentat símptomes


