
 

 

Informe de situació dels protocols d’actuació 
del nou coronavirus 

 

Les organitzacions amb protocols sense canvis a data 30 d’abril del 2020 són: 

- Ministerio de Sanidad (última actualització: 24 d’abril del 2020) 

- OMS (última actualització: 28 d’abril del 2020) 

- eCDC (última actualització: 29 d’abril del 2020) 

 

El Departament de Salut amb data 30 d’abril del 2020 actualitza el protocol pel tractament 
farmacològic de pacients adults amb infecció pers SARS-CoV-2: 

- S’afegeix el requeriment de fer seguiment electrocardiogràfic durant el tractament amb 
hidroxicloroquina sempre que sigui possible. 

- Criteris utilització tocilizumab: 

o Presència d’infiltrats pulmonars bilaterals o empitjorament radiològic i/o 
gasomètric en 24 hores en malalts ingressats; 

o Hipoxèmia, definida com PaO2/FiO2 <300 i 

o Com a mínim un d’aquests paràmetres inflamatoris: IL6 ≥ 40ng/l (o PCR ≥ 
100mg/dl), dímer-D ≥ 1000ng/ml o ferritina ≥ 700ng/ml. 

- S’afegeix enllaç a nota informativa sobre l’ús hidroxiclororquina en l’àmbit 
extrahospitalari.  

- A través de la valoració dels criteris de fragilitat, es proposa els NIDT com a eina per 
ajudar en la derivació dels pacients de residències. 

- S’afegeix enllaç a nota informativa sobre el maneig de dones amb infecció o sospita 
d’infecció tractades amb teràpia hormonal per menopausa i anticoncepció hormonal 
combinada.   

- No es recomana la utilització de corticoesteroides per prevenir la SDRA en pacients 
amb infecció per SARS-CoV-2 en cap àmbit assistencial.  

- S’afegeix enllaç a estudis observacionals autoritzats per l’AEMPS.  
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*També actualitza document “Algoritmes de tractament dels pacients amb infecció per SARS-
CoV-2” i el document “Recull de l’evidència del tractament farmacològic de la infecció per 
SARS-CoV-2”. 

 

El CDC amb data 29 d’abril del 2020 actualitza guia de recollida, manipulació i test de mostres: 

- Les mostres s’han de col·locar immediatament en un tub de transport estèril amb 2-
3mL de solució de transport viral, solució de transport d’Amies o solució salina estèril, 
exceptuant si s’utilitza un test dissenyat per ser analitzat directament.  

- Es suprimeix la preferència de recollida de mostres nasofaríngies. 

- EPI recomanat per recollida de mostres: respirador N95 (o mascareta quirúrgica si no 
hi ha disponibilitat), ulleres de protecció, guants i bata.  

 

Tota la informació: 

Canal Salut: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ 

Material divulgatiu: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-
divulgatiu/ 

Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció per la SARS-CoV-2: 
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-
divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf 

Algoritme d'actuació inicial davant de sospita del SARS-CoV-2: 
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/alertes_salut
_publica/Nou-coronavirus-2019-nCoV/algoritme-2019-nCoV.pdf 

 


