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● Setembre’21
● Cohort retrospectiu 
● 273.618 supervivents de COVID-19.
● 57,00% tenien una o més 

característiques de COVID persistent 
als 3-6 mesos posteriors  

● Edat mitja  46,3 , 55,6% dones

● 4 Novembre 2021
● 1,2 milions de persones al 

Regne Unit (1,9% de la població) 
● Estimacions autoinformades
● 65%: els símptomes van afectar 

negabivament ales activitats 
diàries. 



Com identifiquem a les persones 
afectades a Atenció Primària?



47.910 pacients

80%: un o més simptomes a llarg 
plaç

Símptomes més freqüents:
 
● fatiga (58%)
● mal de cap (44%)
● trastorn d´atenció (27%)
● caiguda del cabell (25%) i 
● dispnea (24%)

Lopez-Leon, S., Wegman-Ostrosky, T., Perelman, C. et al. More than 50 long-term effects of COVID-19: a systematic 
review and meta-analysis. Sci Rep 11, 16144 (2021)
https://doi.org/10.1038/s41598-021-95565-8



39 estudis inclosos

10.951 persones, 48% dones, 78% hospitalitzats

Seguiment 221 días post inici símptomes

Simptomes més prevalents: 

● debilitat
● malestar general 
● fatiga 
● alteració en la concentració 
● falta d’aire 

● Fenotip de pacients longCovid 

● Disautonomia cardiovascular associada 
amb taquicàrdia sinusal i intolerància 
després de la provocació ortostàtica



Hi ha un perfil prototip?



➢ Cohorts retrospectiu 
➢ Pacients no-hospitalitzats, PCR 

positiva
➢ març 2020-juny 2021
➢ 100000 pacients
➢ Avaluació a 3-6 mesos i a 6-9 mesos
➢ 33 fenotips diferents (no existents 

abans d’infecció per covid)



font: 
www.nogracias
.org



Què fem amb les persones 
afectades per covidpersistent 
a les consultes
d’Atenció Primària ?





Març 2021

Guies d’abordatge



Exploració física

Font: AMF



Proves complementàries?



Estudi de cohorts (>150000 
persones amb COVID-19)

>30 dies post infecció per 
COVID-19, major risc de:

• trastorns cerebrovasculars
• arritmies
• cardiopatia isquèmica i no 

isquèmica
• pericarditis
• miocarditis
• insuficiència cardiaca y 
• tromboembòlia

Risc molt evident entre els no 
hospitalitzats durant la fase 
aguda (s’incrementa 
progressivament amb la 
hospitalització) 



Tractament





ClinicalTrials.gov
Fàrmac Fase Localització

Clorur sodi al 0,9% en perfusió fase 2

cannabidiol aprovat sense reclutament Regne Unit

aerosol nasal piruvat de sodio fase 3 EEUU

naltrexona (pegats) + suplement 
dietètico

reclutament Michigan (EEUU)

remdesivir reclutament Finlàndia

suplement dietètico: probiòtics reclutament Canadà

montelukast aprovat sense reclutament Espanya

coenzim Q reclutament Dinamarca



● Julio 2021
● 4 estudis
● N heterogènies
● Entorns 

difícilment 
comparables



Impacte funcional



Països Baixos
Mesura: 
Puntació a la Care Dependency Scale

❏ 1837 persones no hospitalitzades
❏ 86% dones
❏ Edad mitja: 47 anys
❏ 31% considerades depenents
❏ 52,5% necessiten ajuda amb la cura personal 

post la COVID-19





Futur…..
• Qui patirà una covid persistente?
• Quant dura?
• Per què es produeix?
• Quines proves la diagnostiquen?
• Es curaran les persones afectades?
• Es descobrirà un tratactament efectiu?
• Hi ha conexió amb altres malalties?



Moltes gràcies!
@espemartn7
emartin.bcn.ics@gencat.cat
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