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La Covid-19 és una malaltia d’aparició 
recent. Però no és la primera ni serà l’última 
infecció vírica o bacteriana de transmissió 
respiratòria. El que exposem a continuació 
és el resum de les proves científiques 
rellevants que s’han anat publicant aquests 
últims quatre mesos i el que ja coneixíem 
d’altres infeccions semblants, però encara 
falta molta investigació. És probable que 
moltes d’aquestes recomanacions canviïn o 
calgui modificar-les i, per tant, s’hauran de 
sotmetre a una revisió regularment.
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Prevenció de la transmissió de la COVID-19 a la clínica dental

A finals de desembre del 2019 la Comissió Mu-
nicipal de Salut i Sanitat de la ciutat de Wuhan 
a la província de Hubei (Xina) va declarar una 
sèrie de casos de pneumònia d’origen desco-
negut tots lligats al mercat de Huanan. Aquests 
casos es van disseminar ràpidament a altres 
llocs de la Xina i a països com el Japó, Corea del 
Sud i Singapur entre altres. A principis de gener 
del 2020 es va aïllar i seqüenciar el genoma de 
l’agent causal, un coronavirus novell que van 
anomenar 2019-n-CoV. A mitjan febrer l’Orga-
nització Mundial de la Salut (OMS-WHO) va de-
cidir anomenar la malaltia Covid-19 i el Comitè 
Internacional de Taxonomia de Virus (Interna-
tional Commitee on Taxonomy of Viruses, ICTV) 
va posar nom a l’agent causal: SARS-CoV-2 per 
la proximitat genètica amb un altre coronavirus, 
el SARS-CoV. A finals de gener l’OMS va declarar 
el Covid-19 una emergència de salut pública in-
ternacional (PHEIC).

El 31 de gener es va diagnosticar el primer cas a 
l’Estat espanyol, un ciutadà alemany ingressat a 
la Gomera (illes Canàries) positiu al test de labora-
tori. Probablement es va contagiar a Alemanya d’un 
infectat que havia estat a la Xina. Nou dies després 
se’n va diagnosticar un segon cas a la Palma, tam-
bé a les illes Canàries. L’epidèmia va començar 
a expandir-se i el 26 de febrer se’n van diagnos-
ticar els primers casos a Catalunya i simultània-
ment a altres zones de l’estat: Madrid i el País 
Valencià. El 13 de febrer és la data de la primera 
mort certificada a Espanya d’un pacient de l’hos-
pital Arnau de Vilanova de València. La certifica-
ció de la mort per coronavirus SARS-CoV-2 es va 
fer quinze dies després per autòpsia.

Des de la confirmació del primer cas a Cata-
lunya per part del Departament de Salut –una 
dona italiana de 36 anys resident a la ciutat de 
Barcelona que havia viatjat al nord d’Itàlia feia 
pocs dies–, el nombre de casos i de morts ha 
anat creixent exponencialment i s’ha convertit 
en el principal problema de salut del país amb 
conseqüències socials i econòmiques enormes. 

En aquests moments, a mitjan abril del 2020, els 
Estats Units, Itàlia i Espanya són els països amb 
més casos diagnosticats i amb la xifra més alta 
de morts.

El SARS-CoV-2 és un virus RNA de la família co-
ronaviridiae que pot infectar animals i humans. 
Té una sola cadena d’RNA (monocatenari) en 
una nucleocàpside recoberta de proteïnes i té 
forma de corona; d’aquí el seu nom. Hi ha molts 
tipus de coronavirus i no tots afecten els hu-
mans. Alguns causen quadres clínics de refre-
dat comú, altres causen patologies més greus. 
El SARS-CoV és el causant del Severe Acute Res-
piratory Syndrome (SARS), una epidèmia que es 
va iniciar a la Xina el 2002-2003. El virus proce-
dia d’un ratpenat, que el va transmetre a un gat 
mesquer i d’aquí als humans. Va haver-n’hi uns 
8.000 casos, 744 morts (mortalitat = 10%) i va 
afectar 26 països. El MERS-CoV és el causant del 
“Middle East Respiratory Syndrome”, una epidè-
mia que va començar el 2012 i que encara pre-
senta casos. També prové del ratpenat, que el 
va transmetre al dromedari i d’aquí als humans. 
Ha causat uns 2.500 casos, té una mortalitat del 
37% i ha afectat 27 països.

Pel que fa a la virulència del SARS-CoV-2, hi ha 
casos asimptomàtics i lleus i una proporció gens 
menyspreable de casos greus i molt greus. La 
mortalitat oscil·la al voltant de l’1% i és més baixa 
que la del SARS-CoV, el MERS-CoV o l’Ebola.

Té una transmissibilitat alta amb un número 
reproductiu bàsic o Ro (nombre de persones 
que una persona infectada acaba infectant) de 
2,5 – 2,8, superior al SARS-CoV o el MERS-CoV. 
Aquesta dada és important en el sentit que la 
prevenció és molt important i, a més, funciona. 

INTRODUCCIÓ
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Prevenció de la transmissió de la COVID-19 a la clínica dental

Segons les troballes genètiques i epidemiològiques, i com ha passat en altres brots causats 
per coronavirus (per exemple a l’epidèmia de SARS de l’any 2002), la font primària de la 
malaltia sembla que és una única transmissió d’animal a humà. Tot apunta que el reservori 
del virus és el ratpenat, i que el virus va passar d’aquí als humans a través d’un hoste inter-
medi encara no identificat. Tot i que els pangolins en són els principals sospitosos, no exis-
teixen  proves concloents sobre el seu paper en l’epidèmia1,2,3.

2.1.  
Mecanismes de transmissió  
d’animal a humà

El mecanisme de transmissió del virus de la font animal als humans encara és desconegut. La 
major part dels primers casos de persones infectades es van produir entre els treballadors i 
visitants habituals d’un mercat d’animals vius a la ciutat xinesa de Wuhan. Sembla que totes 
les dades apunten que el pas d’animals a humans es va produir pel contacte directe amb ani-
mals infectats o amb les seves secrecions. El més probable és que la transmissió hagi estat 
mitjançant secrecions respiratòries o material procedent de l’aparell digestiu. Els científics 
continuen estudiant com es va produir aquest pas d’una espècie a una altra, ja que aquest 
coneixement pot ser útil en la prevenció de futures epidèmies, així com en el desenvolupa-
ment de teràpies i vacunes2,3.

Respecte del paper que poden tenir els animals de companyia en la transmissió del virus, 
per ara no hi ha proves que aquests animals puguin actuar com a vector de transmissió de 
la malaltia cap als humans. Algun estudi de laboratori, amb un petit nombre d’animals ex-
posats a altes dosis de virus en situacions molt diferents de les interaccions de la vida real, 
sembla indicar que els gats poden infectar-se amb aquest coronavirus i també transmetre’l 
a altres gats. Tot i que s’ha aïllat material genètic viral en algun gos de companyia, aquests 
animals semblen poc susceptibles al virus. En el cas de porcs, gallines i ànecs, els estudis no 
han aconseguit la replicació del virus quan se’ls ha inoculat de manera experimental. A falta 
de més estudis, sembla que les troballes indiquen que els animals domèstics no juguen un 
paper epidemiològic en la transmissió de la Covid-19 als humans3,4.

2.2.  
Mecanismes de transmissió d’humà a humà

En l’ésser humà el virus SARS-CoV-2 ha estat aïllat a les secrecions respiratòries tant del trac-
te superior com inferior, en saliva i en femta. També s’ha trobat en alguna ocasió en mostres 
de sang, però no existeix prova de la transmissió mitjançant el contacte amb sang contami-
nada. El contacte orofecal com a font de transmissió encara ha de ser confirmat. Tampoc no 
existeix prova de la transmissió vertical de mare a fill 1,5,6.

En la majoria dels casos, el virus es transmet entre humans mitjançant gotes respiratòries 
grosses (de mida superior a 5 micres), ja sigui per inhalació o per contacte directe amb 
les mucoses. Aquestes gotes es poden transmetre directament a distàncies de fins a 2 me-
tres. Altres formes de transmissió del coronavirus passen pel contacte de les mucoses amb 

MECANISMES DE TRANSMISSIÓ  
DEL VIRUS SARS-CoV-2
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Prevenció de la transmissió de la COVID-19 a la clínica dental

les mans o els fòmits contaminats o per la 
inhalació d’aerosols produïts per diferents 
procediments generadors d’aerosols (PGA). 
Les mucoses oral, nasal i conjuntival són les 
portes d’entrada del virus 1,3,5,6. 

Els mecanismes de transmissió d’aquest virus 
suposen un repte per a la pràctica odontolò-
gica, ja que molts procediments odontològics 
(higienes amb aparells d’ultrasons, prepara-
cions amb material rotatori, utilització de la 
xeringa de tres usos...) generen gotes respi-
ratòries i aerosols7 (Figura 1). Les gotes res-
piratòries grosses tenen un comportament 
balístic, ja que són expulsades i segueixen 
una trajectòria en forma d’arc (similar a una 
bala) fins que contacten amb una superfície 
o cauen a terra. Són massa grosses per que-

dar en suspensió i poden arribar a distàncies 
de fins a 2 metres. Els aerosols, en canvi, 
contenen petites partícules respiratòries que 
poden mantenir-se en suspensió durant ho-
res. Els estudis experimentals han demostrat 
que el virus SARS-CoV-2 es manté viable durant 
3 hores en aerosols, amb una semivida mitjana 
d’1,1 hores. Pel que fa a la seva estabilitat en fò-
mits és més estable en les superfícies de plàstic 
i acer inoxidable que en les de coure i cartró. 
L’estabilitat és de fins a 72 hores en plàstic i acer 
inoxidable, 24 hores en cartró i 4 hores en cou-
re. Aquests valors són similars als del SARS CoV-
1, que és el coronavirus humà més similar al de 
la Covid-19 i va ser el responsable de l’epidèmia 
de SARS del 2002 8,9.

L’evolució de la capacitat infectiva dels porta-
dors del coronavirus al llarg del curs clínic de 
la malaltia és fonamental per entendre’n la 
transmissió comunitària. Després de la infec-
ció es produeix un període d’incubació que 
té una durada mitjana de 5-6 dies, amb un 
rang que va des dels 0 fins als 14 dies com 
a mínim. Sembla que els models matemàtics 
indiquen que la transmissió del virus pot co-
mençar 1-2 dies abans de l’inici dels símpto-
mes. Respecte de la transmissió durant el pe-
ríode simptomàtic, els estudis efectuats amb 

determinació de la reacció en cadena de la 
polimerasa (PCR) mostren una càrrega viral 
molt més elevada durant  els 5-6 primers dies 
de la simptomatologia, especialment en les 
formes lleus de la malaltia. En aquests casos 
la càrrega viral desapareix o es redueix dràs-
ticament a partir del dia 10, la qual cosa indi-
caria que a partir d’aquesta data la capacitat 
infectiva del pacient és molt menor. En les 
persones de més edat, i especialment en els 
quadres greus, la càrrega viral és molt més 
alta i es manté elevada durant més temps. 

Figura 1. Vies de transmissió del virus SARS-CoV-2 a la consulta odontològica

Font: Peng, X., Xu, X., Li, Y. et al. Transmission routes of 2019-nCoV and controls in dental practice. Int J Oral Sci 12, 9 (2020).
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Algun estudi ha demostrat excrescència viral 
fins a 37 dies després de l’inici dels símpto-
mes en pacients guarits després de presen-
tar formes greus de malaltia 3,6.

En diferents estudis s’han trobat percentat-
ges elevats de pacients que són asimptomà-
tics en el moment en què donen positiu en 
la prova de la  PCR per a SARS-CoV-2. Alguns 
d’aquests pacients desenvoluparan símpto-
mes més endavant, i d’altres es mantindran 
asimptomàtics al llarg del curs de la malaltia. 

El paper d’aquests individus asimptomàtics 
en la transmissió del coronavirus no està clar. 
Malgrat que l’OMS va plantejar en un primer 
moment que aquests casos no semblaven re-
llevants en la transmissió de l’epidèmia a la 
Xina, el fet que aquests individus presentin 
càrregues virals similars als pacients simp-
tomàtics fa que calguin més estudis 6,10,11.
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3.1.  
Elements de l’equip de protecció individual (EPI) en odontologia

El concepte d’equip de protecció individual (EPI) fa referència al conjunt d’elements de 
barrera (guants, mascareta, bata, pantalla facial o ulleres de protecció, etcètera) que utilitza 
el personal sanitari amb l’objectiu de protegir-se del contacte amb agents infecciosos proce-
dents dels pacients o l’entorn, i per reduir la probabilitat de transmetre els microorganismes 
del personal sanitari als pacients. L’elecció dels elements de l’EPI dependrà del tipus d’agent 
infecciós i del tipus d’interacció amb els pacients que realitza el professional. La utilització 
d’un EPI forma part de les mesures estàndard de protecció dels professionals de l’odontolo-
gia, com també ho són el rentat de mans, l’esterilització del material o la desinfecció de les 
superfícies1,2,3,4. 

El personal odontològic treballa a molt poca distància dels pacients durant llargs períodes 
de temps, està exposat a sang i altres fluids corporals i sovint realitza procediments que 
generen aerosols. Per aquest  motiu la utilització d‘un EPI adient és un element clau per 
garantir la seva seguretat i la dels pacients en la pràctica odontològica. El manual de bones 
pràctiques en la prevenció de les infeccions als centres d’odontologia, publicat l’any 2016 per 
la Generalitat de Catalunya, estableix que l’EPI dels professionals odontològics ha d’incloure 
com a mínim guants, mascareta, ulleres de protecció i bata d’un sol ús. Aquest document ja 
recomana la utilització de mascaretes d’alta filtració (FFP2 o FFP3) quan s’atengui un pacient 
que pateixi una malaltia que es pugui transmetre per l’aire, com seria el cas de la Covid-19 1.

En aquests moments hi ha poques proves científiques sobre quin tipus d’EPI proporciona una 
millor protecció per a l’equip d’odontologia davant el virus SARS-CoV-2. Els estudis realitzats 
fins ara demostrarien que com més superfície del cos es cobreix, més protecció s’assoleix, 
però també es produeix més incomoditat i dificultat per retirar l’EPI sense errades, cosa que 
podria portar a un increment del risc de contaminació3,4. Faltarien més estudis per arribar a 
un consens sobre el tipus d’EPI ideal per al personal odontològic (vegeu resum a l’annex I, 
pàgina 59), però es considera que de manera general hauria d’incloure:

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) EN LA 
PREVENCIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DEL SARS-CoV-2 EN 
LA CONSULTA ODONTOLÒGICA

1. Guants d’un sol ús. S’han de canviar entre 
pacient i pacient, i també amb un mateix pa-
cient si es passa d’un procediment brut a un 
de més net. No cal que siguin estèrils, a menys 
que s’hagi de realitzar un procediment quirúr-
gic. S’han de treure immediatament després 
d’utilitzar-los. És important que els guants si-
guin d’una mida adequada i s‘ajustin correcta-
ment a les mans. Tenint en compte la possibi-
litat d’al·lèrgies al làtex d’alguns professionals i 
pacients, els guants de nitril són una bona al-
ternativa. Els guants de nitril són resistents a 

l’alcohol, i això en permetria la higiene amb un 
gel hidroalcohòlic si fos necessari. Els guants no 
substitueixen la higiene de mans, que s’haurà 
de realitzar abans i després de la utilització dels 
guants  1,2,3,4,5,6,7,8.

2. Bata o granota protectora. S’ha d’utilitzar 
una granota sencera impermeable o una bata 
de màniga llarga que protegeixi la pell i l’unifor-
me de possibles esquitxades i del  contacte amb 
fluids corporals. Aquesta bata hauria de ser im-
permeable; en cas contrari s’ha de complemen-
tar amb un davantal d’un sol ús que sí que ho 
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sigui. La granota sencera sembla que protegeix 
millor de l’exposició als fluids corporals que la 
bata llarga impermeable, però resulta més di-
fícil de retirar correctament, la qual cosa aug-
menta el risc de cometre errades. No cal que la 
roba protectora sigui estèril, a menys que s’hagi 
de realitzar un procediment quirúrgic. La bata o 
la granota s’han de canviar cada vegada que es 
contaminin amb sang o amb altres fluids corpo-
rals i s’han de treure abans de sortir de la zona 
de treball1,3,4,5,6 ,7,8.

3. Gorra. Tot i que no es considera part de l’EPI, 
s’hauria d’utilitzar una gorra per evitar que els 
cabells es puguin contaminar amb fluids corpo-
rals. La gorra també té una funció higiènica, ja 
que evita que puguin caure cabells a sobre del 
pacient o de l’instrumental. Aquesta gorra pot 
ser de diferents tipus, però ha de cobrir tots el 
cabells. La gorra s’ha de retirar abans de sor-
tir de la zona de treball. Existeix la possibilitat 
d’utilitzar una doble gorra, amb una gorra inter-
na de roba que formi part de l’uniforme, i una 
segona gorra externa, que es canviï amb cada 
pacient1,5.

4. Peücs. Els membres de l’equip odontològic 
han d’utilitzar un calçat específic per a la seva 
pràctica professional, diferent del calçat que uti-
litzen a l’exterior de la consulta. Aquest calçat ha 
de ser tancat per protegir-los del contacte amb 
instruments esmolats i  amb material biològic. 
Es recomana cobrir aquest calçat amb peücs 
d’un sol ús, que es retiraran abans de sortir de 
la zona de treball 4,6,7. 

5. Protecció ocular. La mucosa ocular pot es-
devenir la porta d’entrada de diferents patò-
gens, inclòs el virus SARS-CoV-2. Per tal d’evitar 
que aquesta mucosa entri en contacte amb 
fluids corporals dels pacients durant els pro-
cediments odontològics és imprescindible la 
utilització d’ulleres de protecció o pantalles fa-
cials. Les ulleres han de disposar de protecció 
que s’adapti perfectament al contorn facial del 
professional per evitar l’entrada de qualsevol 
líquid o aerosol. Les més recomanables serien 
les que disposen de vores de segellat toves. És 
fonamental que les ulleres de protecció siguin 

compatibles amb la mascareta. Les ulleres de 
protecció es poden utilitzar per sobre d’unes 
ulleres de correcció visual. Una alternativa a 
les ulleres de protecció són les pantalles fa-
cials. Aquestes pantalles proporcionen alguns 
avantatges sobre les ulleres de protecció, com 
ara que cobreixen més superfície facial, s’en-
telen menys o proporcionen més comoditat 
al professional. Però també presenten alguns 
desavantatges respecte de les ulleres de segu-
retat, com ara menys segellat perifèric, algunes 
imperfeccions òptiques, o la incompatibilitat 
amb alguns tipus de mascaretes (per exemple, 
les mascaretes amb forma de bec d’ànec). Per 
obtenir més aïllament es poden combinar amb-
dós elements, utilitzant ulleres de protecció per 
sota d’una pantalla facial. Com a norma gene-
ral, s’hauria de triar aquella protecció ocular 
que proporcioni més qualitat òptica amb menys 
distorsió de la imatge, menys entelament i més 
protecció i adaptació facials1,4,6,7,8.

6. Protecció respiratòria. La mascareta prote-
geix el professional de la inhalació de gotetes 
respiratòries i partícules. També protegeix el pa-
cient de les partícules emeses pel professional. 
La mascareta ha d’estar fabricada amb material 
filtrant, i incorporar un clip o adaptador nasal i 
unes gomes o cintes de protecció. La mascare-
ta s’ha d’ajustar correctament i ha de cobrir el 
nas, la boca i la barbeta. Dins dels elements de 
protecció respiratòria en distingim dos tipus: les 
mascaretes quirúrgiques i les mascaretes auto-
filtrants davant de partícules i aerosols líquids 
(mascaretes FFP):

Figura 1.   Les mascaretes FFP es troben disponibles en 
diferents formes per adaptar-se a totes les fesomies fa-
cials. Alguns models incorporen una vàlvula d’exhalació.

Font: https://www.bimedica.com/
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a. Mascaretes quirúrgiques: estan dissenyades 
per filtrar les partícules emeses per l’usuari, im-
pedint que surtin a l’exterior, i també protegeixen 
l’usuari d’esquitxades amb fluids biològics. Perme-
ten el pas a l’interior de partícules amb capacitat 
infectiva, i resulten insuficients per als processos 
odontològics en què la proximitat al pacient és 
igual o inferior a un metre (possibilitat de penetra-
ció de gotes grosses), i en els procediments gene-
radors d’aerosol.

b. Mascaretes FFP: estan dissenyades per filtrar 
partícules i aerosols i impedir que siguin inhalats 
per l’usuari. Aquestes mascaretes es troben dispo-
nibles en diferents formes (cònica, bec d’ànec...) i 
mides per assegurar-ne l’adaptació a les diverses 
fesomies facials (Figura 1). Aquells professionals 
que portin barba o bigoti, hauran de rasurar-se o 
bé optar per estils de barba i bigoti que permetin 
un segellat correcte de la superfície de la mascare-
ta (Figura 2). Les mascaretes FFP poden portar una 
vàlvula d’exhalació, dissenyada per disminuir la re-
sistència a la respiració i millorar la comoditat del 
professional reduint la humitat 4,5,6,8,10,11. Les mas-
caretes amb vàlvula d’exhalació presenten, però, 
alguns inconvenients, ja que permeten l’emissió 
de partícules a l’exterior i no resulten totalment 
segures davant de possibles esquitxades. Alguns 
models de mascaretes amb vàlvula incorporen un 
element que cobreix la vàlvula per protegir-la d’es-
quitxades 6. En funció del nivell de filtració que pro-
porcionen, i segons els estàndards de la normativa 

europea, distingim tres tipus de mascaretes FFP: 
les mascaretes FFP1, amb una eficàcia de filtració 
mínima del 80% de les partícules; les mascaretes 
FFP2 (aproximadament equivalents a les mascare-
tes N95 dels estàndards de normativa americana), 
amb una eficàcia de filtració mínima del 94% de 
les partícules; i les mascaretes FFP3 (equivalents a 
les mascaretes N99 dels estàndards de normativa 
americana), amb una eficàcia de filtració mínima 
del 99% de les partícules. Les mascaretes FFP1 
són d’ús industrial, no sanitari, i resulten clara-
ment insuficients per a la protecció respiratòria 
del personal d’odontologia. Les mascaretes FFP3 
són les que proporcionen més protecció respira-
tòria quan es realitzen procediments generadors 
d’aerosols al gabinet odontològic, si bé un nombre 
important de  protocols internacionals també ac-
cepten l’ús de mascaretes FFP2 per a aquests pro-
cediments. Per assegurar una màxima protecció 
per al professional i el pacient, es recomana cobrir 
la mascareta FFP2/FFP3 amb una mascareta qui-
rúrgica. D’aquesta manera es protegeix la masca-
reta FFP d’esquitxades, i s’evita l’emissió de partí-
cules a l’exterior en cas que es tracti d’una FFP2/
FFP3 amb vàlvula 12,13. La mascareta FFP2/FFP3 es 
pot utilitzar amb més d’un pacient, fins a un temps 
màxim de 4 hores, sempre que no s’hagi esquitxat 
amb fluids orgànics, s’hagi humitejat o hagi perdut 
l’adaptació al contorn facial 8.

Figura 2.  Estils de barba i bigoti compatibles i no compatibles amb la utilització de mascaretes FFP.

Font: Centers for Disease Control and Prevention (CDC), EUA.

Pèls facials i mascaretes 
amb vàlvula filtrant
Destinat a treballadors que fan 
servir mascaretes ajustades

*  Si la seva mascareta té una vàlvula d’exhalació 
alguns d’aquests estils pot interferir en el funciona-
ment correcte de la vàlvula si el pèl facial hi entra 
en contacte.

*  És possible que aquest gràfic no inclogui tots els 
tipus de pèls facials. Per a qualsevol estil, el cabell 
no ha de quedar sota la superfície de segellat de 
la mascareta.

Superfície de segellat de la mascareta

Superfície de segellat de la mascaretaSuperfície de segellat de la mascareta

Compte de no creuar el segellat

Compte de no creuar el segellat

A l’annex II de la pàgina 60 hi ha un resum gràfic dels tipus  
de protecció respiratòria i recomanacions d’ús en odontologia.



14

Prevenció de la transmissió de la COVID-19 a la clínica dental

1. Rentat de mans. Abans d’utilitzar l’EPI s’ha 
de realitzar un rentat de mans correcte amb 
aigua i sabó o un gel hidroalcohòlic seguint 
les recomanacions internacionals. 

2. Posar-se la bata impermeable. Aquesta 
bata ha de cobrir des del coll fins als genolls i 
els braços fins als canells. S’ha de cordar a la 
part posterior del cos, que també ha de que-
dar coberta.

3. Posar-se la mascareta FFP2/FFP3 i la 
mascareta quirúrgica. Les cintes o els elàs-
tics de la mascareta FFP s’han d’ajustar a mitja 
alçada del cap i al coll. El clip nasal s’ha d’ajus-

tar a la forma del nas, i s’ha de cobrir correc-
tament la barbeta. La mascareta quirúrgica 
es posarà per sobre de l’FFP2/FFP3 seguint el 
mateix procediment.

4. Posar-se les ulleres de protecció i/o la 
pantalla facial. Posicionar les ulleres i/o la 
pantalla sobre la cara i els ulls i ajustar-los 
fins que quedin ben adaptats.

5. Posar-se la gorra, assegurant-se que no 
quedi cap cabell sense cobrir.

6. Posar-se els guants. Estirar-los fins a 
aconseguir que cobreixin el canell per tal de 
protegir totalment la superfície dels braços.

3.2.  
Col·locació i retirada de l’EPI

L’EPI s’ha de col·locar i retirar seguint unes seqüències curoses que minimitzin la possibilitat d’una 
infecció creuada. El moment de la retirada de l’EPI és especialment delicat. Per tal de reduir la 
possibilitat de contaminació durant la col·locació i retirada de l’EPI es recomana que els membres 
de l’equip d’odontologia rebin formació presencial en forma d’entrenament sobre aquest proce-
diment, i que aquesta formació es complementi amb simulacions per ordinador i gravacions en 
vídeo per identificar errades. La presència d’una persona que doni instruccions verbals durant la 
retirada de l’EPI, o la retirada de l’EPI davant d’un mirall, es poden considerar mesures addicionals 
que redueixen el risc de contaminació 3,4.

Amb la possibilitat d’alguna petita variació, les seqüències de col·locació i retirada correcta al gabi-
net odontològic d’un EPI format per guants, bata impermeable, gorra, protecció ocular i protecció 
respiratòria són les següents (vegeu resum a l’annex I, pàgina 59)13,14,15:

Figura 3. Seqüència per a la col·locació de l’EPI

Font: Centers for Disease Control and Prevention (CDC), EUA
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Seqüència per a la retirada de l’EPI (Figures 4 i 5):

1.  Retirar els guants. La superfície externa del 
guant està contaminada. Per aquest motiu 
es retirarà el primer guant agafant-lo per la 
zona del palmell amb l’altra mà enguantada. 
Un cop retirat el primer guant, es mantindrà 
en la mà enguantada i es procedirà a retirar 
el guant de la segona mà introduint els dits 
de la mà sense guant per la superfície inter-
na del guant a la zona del canell. Es traurà el 
segon guant embolicant el primer i es llença-
ran tots dos a un contenidor adient. Si durant 
aquest procés les mans es contaminen, es 
procedirà immediatament a rentar-les amb 
aigua i sabó o gel hidroalcohòlic seguint les 
recomanacions internacionals.

2.  Retirar la bata. El frontal i les mànigues de 
la bata estan contaminats. S’han de deslligar 
les cintes de l’esquena, tenint cura de que les 
mànigues no contactin amb la superfície cor-
poral. A continuació es retirarà la bata des del 
coll i les espatlles, tocant-ne només la super-
fície interna, i girant-la de l’inrevés. S’enrot-

llarà la bata i es dipositarà en un contenidor 
adient. Si durant aquest procés les mans es 
contaminen, es procedirà immediatament a 
rentar-les amb aigua i sabó o gel hidroalco-
hòlic seguint les recomanacions internacio-
nals.

3.  Retirar la gorra. El frontal de la gorra està 
contaminat. S’ha de retirar des de la part pos-
terior, tocant-ne només la superfície inter-
na. La gorra d’un sol ús es dipositarà en un 
contenidor adient. Si durant aquest procés 
les mans es contaminessin, es procedirà im-
mediatament a rentar-les amb aigua i sabó o 
gel hidroalcohòlic seguint les recomanacions 
internacionals.

4.  Retirar les ulleres de protecció o la pan-
talla facial. L’exterior de la pantalla facial o 
les ulleres està contaminat. S’han de retirar 
les ulleres o la pantalla des de la part poste-
rior aixecant la banda de subjecció o les pe-
ces de les orelles. Si es tracta d’un element 

Figura 4.  Seqüència correcta de retirada dels guants.

Font: Elaboració pròpia
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reutilitzable, s’ha de dipositar en un recipient 
per desinfectar-lo i esterilitzar-lo. En cas que 
sigui d’un sol ús, es dipositarà en un conteni-
dor adient. Si durant aquest procés les mans 
es contaminen, es procedirà immediatament 
a rentar-les amb aigua i sabó o gel hidroal-
cohòlic seguint les recomanacions interna-
cionals.

5.  Retirar la mascareta. El frontal de la mas-
careta està contaminat. S’han de deslligar 
primer les cintes del coll i després les de la 
part superior. Si la mascareta està adaptada 
amb elàstics, s’ha de retirar des dels elàstics. 
En cap cas es pot tocar el frontal de la masca-
reta. La mascareta es dipositarà en un conte-
nidor adient. 

6.  Rentat de mans. Després de retirar l’EPI s’ha 
de realitzar un rentat de mans correcte amb 
aigua i sabó o un gel hidroalcohòlic seguint 
les recomanacions internacionals.

La retirada de l’EPI s’ha de realitzar parcialment 
abans de sortir de la zona de treball. És impor-
tant treure’s els elements més contaminats 
(guants i bata) abans de sortir d’aquesta zona. 
Només es recomana treure fora de la zona de 
treball i després d’haver tancat la porta la mas-
careta FFP2/FFP3. Per minimitzar el risc de con-
taminar les mans durant el procés de retirada 
de l’EPI, el treballador es pot posar uns guants 
nous després de retirar els guants contaminats 
i abans de començar a retirar la bata. Aquests 
guants es retiraran al final del procés, abans de 
realitzar el rentat de mans. Quan es treballi amb 
doble guant, es retiraran els guants externs al 
començament de la seqüència, i els guants in-
terns no contaminats al final del procés, abans 
de realitzar el rentat de mans.

Figura 5.  Seqüència per a la retirada de l’EPI. 

Font: Centers for Disease Control and Prevention (CDC), EUA 
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3.3.  
Gestió de residus, neteja, desinfecció i esterilització de l’EPI

La gestió dels residus generats pels elements d’un sol ús dels EPI s’haurà de realitzar segons la nor-
mativa vigent de gestió de residus sanitaris. Pel que fa als elements reutilitzables, s’han de rentar, 
desinfectar i esterilitzar abans d’un nou ús. La majoria dels protocols remeten a les instruccions dels 
fabricants per a aquests procediments. En el cas de la desinfecció de les ulleres de protecció i les pan-
talles facials, una opció és la immersió durant un minut en hipoclorit sòdic amb concentració de clor 
lliure de 5.000 ppm (0,5% o dilució 1:10 de lleixiu d’ús domèstic). Abans de la desinfecció es recomana 
rentar-les amb aigua i un sabó suau per eliminar possibles restes de detritus i sang o altres fluids cor-
porals16,17. S’ha de tenir en compte que els processos repetits de neteja, desinfecció i esterilització po-
den acabar malmetent els elements reutilitzables dels EPI. És imprescindible revisar-ne l’estat abans 
de cada ús i reemplaçar-los per un de nou en cas de deteriorament.

Una qüestió que s’ha plantejat arran de l’epidèmia de la Covid-19, que ha comportat escassetat en la 
disponibilitat de material de protecció individual, és la possibilitat d’esterilitzar les mascaretes per 
afavorir-ne la reutilització. Tot i que algun estudi pilot realitzat amb alguns tipus de mascaretes FFP2 
indica que mantenen l’ajustament anatòmic i la integritat del filtre de retenció de partícules després 
de fer fins a un màxim de cinc cicles d’esterilització amb autoclau, falten més estudis per confirmar 
aquestes dades. Sistemes alternatius a l’autoclau com ara la descontaminació mitjançant ozó, la ra-
diació UV germicida o la utilització d’òxid d’etilè, també necessiten més estudis. Per tant, tenint en 
compte la limitació de proves científiques disponibles en aquest moment sobre l’esterilització de mas-
caretes FFP2 i FFP3, es recomana prudència i realitzar només aquesta esterilització com a últim recurs 
en situacions d’escassetat de material. L’esterilització en aquests casos es realitzarà en autoclau amb 
un programa de 121 ˚C amb 15 minuts de manteniment de temperatura elevada 18,19,20.
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La transmissió indirecta del coronavirus SARS-
CoV-2 via fòmits ha estat descrita en la literatu-
ra científica1,2,3,4, inclús sense un contacte pro-
per i prolongat en espais públics confinats5. A 
la clínica dental, el SARS-CoV-2 té la capacitat 
d’escampar-se a través de gotetes i aerosols 
d’individus infectats generats durant la pràctica 
odontològica habitual i contaminar totes les su-
perfícies del gabinet dental 3. 

Els aerosols generats durant tractaments den-
tals rutinaris, fàcilment contaminats amb virus, 
sang i microorganismes provinents del biofilm 
supragingival i subgingival, poden mantenir-se 
a l’aire durant hores, viatjar distàncies llargues 
i contaminar superfícies quan cauen6,7. De fet, 
la transmissió entre humans a través de mans 
i d’objectes contaminats és una via establerta 
de transmissió per molts patògens, com ara el 
Clostridium difficile (causant de la colitis pseu-
domembranosa), microorganismes resistents 
a antibacterians que suposen una amenaça 
creixent per als sistemes sanitaris, norovirus 
(causant de gastroenteritis no bacterianes), i 
també s’ha descrit per a altres virus respirato-
ris com el SARS-CoV (causant de la Síndrome 
Respiratòria Aguda Greu), el virus Influenza i el 
MERS-CoV (causant de la Síndrome Respiratòria 
de l’Orient Mitjà) 8,9. 

Tot i que la transmissió d’infeccions associa-
des a l’atenció sanitària en l’àmbit ambulatori 
és menor que en l’àmbit hospitalari, els brots 
ocorreguts estan relacionats principalment a 
procediments mèdics invasius10, com són molts 
tractaments dentals habituals. Els agents infec-
ciosos més freqüentment involucrats han estat 
Mycobacterium spp, VHB, xarampió, rubèola 
i adenovirus (10). A dia d’avui no s’han descrit 
casos de Covid-19 contagiats a la consulta den-
tal, però sí que hi ha casos documentats de pa-
cients afectats de pneumònia o tuberculosi en 
l’entorn odontològic 2. 

Els microorganismes amb capacitat de trans-
missió via fòmits comparteixen la característica 
de sobreviure en superfícies durant un temps 
prolongat. En la revisió realitzada per Kampf 
et al.8, van observar que SARS-CoV, MERS-CoV 
i HCoV (coronavirus endèmic humà) poden per-
sistir en superfícies com el metall, el vidre o el 
plàstic de 2 a 9 dies, que aquests virus s’inac-
tiven amb la temperatura i que persisteixen 
millor en humitat alta. En la revisió realitzada 
per Otter et al.9 van concloure que coronavirus 
humans com SARS-Cov i MERS-CoV, així com el 
virus Influenza, tenen la capacitat de sobreviu-
re en superfícies molt diverses durant períodes 
extensos, sobretot si estan suspesos en fluids 
humans. El virus Influenza H1N1 es va trans-
metre de superfícies contaminades a mans de 
voluntaris fins al cap de 24 hores. Es va detectar 
la presència de SARS-CoV i virus Influenza en-
tre el 5 i el 50% de les superfícies ambientals 
estudiades, així com en mostres de superfícies 
d’hospitals, tot i que la seva detecció no sempre 
es correspon amb capacitat infectiva. Les baixes 
temperatures afavoreixen la supervivència dels 
coronavirus i del virus Influenza. Concloïen que 
superfícies grans com taules tenen més poten-
cial de transmissió que superfícies petites com 
manetes de porta. En un altre estudi es va de-
tectar la presència de MERS-CoV a lavabos i ma-
netes de porta11.

Respecte del SARS-CoV-2, es van trobar mostres 
positives en el 87% de les localitzacions estudia-
des de l’habitació d’un pacient positiu preses 
abans de la neteja rutinària. En canvi, cap mos-
tra va ser positiva quan es prenien després de la 
neteja 4. Van Doremalen et al.12 van estudiar en 
condicions experimentals la presència de SARS-
CoV-2 en diferents superfícies. En plàstic i acer 
inoxidable van detectar alguns virus viables al 
cap de 72 hores; en cartró no van detectar cap 
virus viable al cap de 24 hores; i en coure no van 
detectar cap virus viable al cap de 4 hores. Per 

HIGIENE RESPIRATÒRIA, RENTAT DE MANS I 
DESINFECCIÓ DE SUPERFÍCIES I INSTRUMENTAL
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al SARS-CoV, els resultats eren equivalents en 
plàstic i acer inoxidable, i tant en coure com en 
cartró no van trobar cap virus viable al cap de 8 
hores. En l’estudi realitzat per Chin et al.13, tam-
bé experimental, no van trobar virus infecciosos 
en paper al cap de 3 hores; en roba i fusta al cap 
de 2 dies; en vidre i bitllets al cap de 4 dies; i en 
acer inoxidable i plàstic al cap de 7 dies. El virus 
va ser sensible a la calor però estable als canvis 
de pH. 

De fet, la supervivència de patògens en super-
fícies inanimades és àmpliament coneguda i 
descrita a la literatura: molts bacteris gram-po-
sitius (com l’Staphylococcus aureus, inclòs el re-

sistent a meticil·lina), alguns de gram-negatius 
(Escherichia coli), el Mycobacterium tuberculosis o 
el Clostridium difficile poden sobreviure durant 
mesos en superfícies; fongs com la Candida albi-
cans fins a 4 mesos; virus del tracte gastrointes-
tinal fins a 2 mesos; virus del tracte respiratori 
(com coronavirus, Coxsackie, Influenza o SARS) 
poden sobreviure alguns dies; virus de trans-
missió sanguínia com VIH i VHB poden persistir 
durant més d’una setmana; i virus de la família 
Herpes (CMV i VHS 1 i 2), d’algunes hores fins a 
7 dies14 (Taula 1).

Taula 1: Supervivència de microorganismes en superfícies8,9,12,14.

Microorganisme Supervivència en superfícies

Bact Gram+ (S.A. resistent a meticil·lina)
Alguns Bact Gram- (Escherichia Coli)
Mycobacterium tuberculosis
Clostridium difficile

mesos

Candida albicans 4 mesos

Virus gastrointestinals  2 mesos

VIH / VHB ≥ 1 setmana

Virus Herpes (CMV, VHS 1 i 2) hores a 7 dies

Virus respiratoris 
• SARS-CoV     • MERS-CoV
• HCoV             • Influenza        • SARS-CoV-2

hores a 7 dies 
(segons superfície i estudi)

4.1.  
Susceptibilitat del SARS-CoV-2 a desinfectants

Chin et al.13 també van estudiar la susceptibilitat del virus SARS-CoV-2 a diferents mètodes de 
desinfecció estàndard. No van detectar virus viables al cap de 5 minuts de desinfecció amb lleixiu 
domèstic 1:49 (hipoclorit sòdic 0,1% o 1.000 ppm) i 1:99 (hipoclorit sòdic 0,05% o 500 ppm), etanol 
70%, povidona iodada 7,5%, cloroxilenol 0,05%, clorhexidina 0,05% i clorur de benzalconi 0,1%. En canvi, 
sí que van detectar virus presents al cap de 5 minuts de desinfecció amb sabó de mans 1:49. 

Font: Elaboració pròpia
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La llarga supervivència d’aquests tipus de virus 
en superfícies i l’evidència d’una possible trans-
missió de malalties a través de mans i objectes 
contaminats fan necessari revisar, i actualitzar 
si cal, les mesures de Prevenció i Control de les 
Infeccions en els centres odontològics. La crisi 
sanitària de la Covid-19 hauria de servir per mi-
llorar encara més les mesures de control de les 
infeccions creuades en els nostres centres. 

Les amenaces plantejades per epidèmies i pan-
dèmies com la que ens ocupa en aquest mo-
ment, o les ocorregudes per la SARS i la MERS 
a principis de segle XXI, tot i que que no van 
afectar el nostre entorn, així com l’aparició de 
microorganismes resistents a antimicrobians, 
es consideren una prioritat màxima d’actua-

ció sanitària a escala mundial. Una Prevenció i 
Control de la Infecció eficaç és la pedra angu-
lar d’aquesta actuació i és una estratègia clau 
per abordar amenaces per a la salut pública de 
transcendència internacional com aquesta16. 

Un ambient net i segur és un dret per al pacient i 
un deure per als treballadors de la salut. L’aten-
ció ambulatòria, com les clíniques dentals, és 
la primera entrada de patògens infecciosos al 
sistema de salut i és on la Prevenció i Control 
d’Infeccions és normalment més dèbil11,17.

Les precaucions especials que s’adoptin a partir 
d’ara serviran no només per controlar la trans-
missió de la Covid-19, sinó també per al control 
d’altres malalties infeccioses2, presents i futures. 

Taula 2: Susceptibilitat a desinfectants de diferents virus respiratoris.  

En la seva revisió, Kampf et al.8 també van trobar 
que els coronavirus humans (no SARS-CoV-2) 
poden ser inactivats eficientment amb desin-
fectants habituals de superfície com l’etanol 62-
71%, el peròxid d’hidrogen al 0,5% o l’hipoclorit 
de sodi al 0,1%. En canvi, ells van concloure que 
el clorur de benzalconi 0,05-0,2% és menys efec-
tiu, i que el digluconat de clorhexidina al 0,02% 
és bàsicament inefectiu. 

En la revisió realitzada després de la crisi gene-
rada per la Síndrome Respiratòria Aguda Greu 
(SARS) del 2002, Samaranayake et al.15 van con-
cloure que el virus SARS-CoV s’inactiva al cap de 
5 minuts de ser exposat a desinfectants comuns 
com el formaldehid 10%, l’hipoclorit sòdic 10%, 
l’etanol 75% i el fenol 2% (Taula 2).

Chin et al.13 (experimental) SARS-CoV-2

Hipoclorit sòdic 0,1 i 0,05%
Etanol 70%
Povidona iodada 7,5%
Cloroxilenol 0,05%
Clorhexidina 0,05%
Clorur de benzalconi 0,1%

Sabó de mans 1:49

Kampf et al.8 (revisió)
SARS-CoV
MERS-CoV
HCoV

Etanol 62-71%
Peròxid d’hidrogen 0,5% 
Hipoclorit sòdic 0,1%

Clorur de benzalconi 
0,05-0,2% 
Clorhexidina 0,02%

Samaranayake et al.15  

(revisió) 
SARS-CoV Formaldehid 10%

Hipoclorit sòdic 10%
Etanol 75%

Fenol 2%

Estudi Virus Desinfectants efectius
Desinfectants no efectius 
o menys efectius

Font: Elaboració pròpia
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4.2.  
Precaucions estàndard  
i universals

El concepte de precaucions estàndard va ser in-
troduït pel Center for Disease Control and Pre-
vention dels Estats Units (CDC) el 1996 com a 
prevenció de la transmissió de patògens trans-
mesos per la sang com el VIH i el virus de l’he-
patitis, així com patògens transmesos per l’aire 
com el Mycobacterium tuberculosis18. 

Les mesures per evitar la transmissió d’agents 
infecciosos als centres sanitaris es classifiquen 
en 4 categories19,20: 

1. Precaucions estàndard.

2. Precaucions basades en la transmissió:  

 2.1. Precaucions per evitar la trans-
missió per contacte. 

 2.2.  Precaucions per evitar la trans-
missió per gotes.

 2.3.  Precaucions per evitar la trans-
missió per l’aire.

Les precaucions estàndard són l’estratègia 
principal per prevenir les infeccions durant 
l’atenció sanitària, i impliquen la implantació 
de les mesures bàsiques d’higiene per evitar la 
transmissió de microorganismes entre usuaris 
i personal sanitari. Aquestes mesures s’apli-
quen a qualsevol persona, independentment 
del diagnòstic19. 

Les precaucions basades en la transmissió 
s’han d’aplicar a les persones que se sap o se 
sospita que tenen una infecció o una colonit-
zació per agents infecciosos transmissible que 
requereixen mesures preventives suplemen-

tàries. En general, es duen a terme en pacients 
ingressats, en ambient hospitalari19. 

Però durant la crisi de la Covid-19, les mesu-
res que s’han recomanat i dut a terme durant 
l’atenció odontològica en plena alarma sani-
tària corresponen a precaucions basades en 
la transmissió: ajornar les visites no urgents, 
aïllar el pacient i evitar que es desplaci pel cen-
tre (precaució per evitar la transmissió per con-
tacte), instal·lar barreres per limitar el contacte 
amb els pacients durant el triatge (precaució 
per evitar la transmissió per contacte i per go-
tes), col·locar al pacient una mascareta quirúr-
gica (precaució per evitar la transmissió per 
gotes i per aire), atendre els pacients amb una 
mascareta d’alta capacitat de filtració, evitar la 
generació d’aerosols, ventilació de les estances 
on hagi estat el pacient (precaucions per evitar 
la transmissió per l’aire)... 

Caldrà valorar en un futur proper, en funció de 
l’evolució de la pandèmia actual i de possibles 
noves infeccions emergents, si aquest tipus de 
precaucions passaran a formar part de les pre-
caucions estàndards a adoptar universalment 
per a tots els pacients o si es continuaran reser-
vant per a pacients amb infeccions conegudes o 
per a períodes puntuals d’alarma comunitària. 

La revisió i el control de totes aquestes mesu-
res per fer front a aquesta i a altres possibles 
infeccions serà indispensable, així com aprofi-
tar per revisar, i millorar si cal, la implementa-
ció de les mesures de Prevenció i Control de les 
Infeccions a tots els centres odontològics. 
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4.3.  
Recomanacions d’higiene respiratòria i tos a la clínica dental

Les mesures d’higiene respiratòria i tos ja van 
ser afegides pel CDC a les precaucions estàn-
dard el 200720: 

1.  Implementar mesures de contenció de les se-
crecions respiratòries per a pacients i acom-
panyants amb signes i símptomes d’infecció 
respiratòria:

 a.  Col·locar senyals/cartells a les entrades, 
sala d’espera, gabinet dental... amb ins-
truccions per a pacients amb símpto-
mes respiratoris (figura 1):

  i.  Cobrir nas i boca en esternudar o 
tossir.

  ii.  Utilitzar mocadors d’un sol ús i 
llençar-los després d’utilitzar-los. 

   iii.  Rentar-se les mans després d’estar 
en contacte amb secrecions respira-
tòries.

 b.  Proporcionar mocadors de paper i pa-
pereres amb pedal.

 c.  Proporcionar recursos per a la higiene 
de mans a les sales d’espera o a prop.

 d.  Oferir mascaretes a pacients amb símp-
tomes respiratoris quan entrin a la clíni-
ca.

 e.  Proporcionar espai i recomanar a pa-
cients amb símptomes respiratoris de 
seure tan lluny com sigui possible de 
la resta de pacients. Si és possible, si-
tuar-los en una zona separada mentre 
esperen que els atenguin.

2.  Educar els professionals dentals en la impor-
tància de la prevenció de la transmissió de pa-

tògens quan examinin i tractin pacients amb 
signes i símptomes d’infecció respiratòria. 

A més d’aquestes recomanacions, durant l’alar-
ma sanitària de la Covid-19 s’ha instat també 
a  col·locar cartells a l’entrada de les consultes 
amb els signes i símptomes de la malaltia, acon-
sellant a tots aquells pacients que els presen-
tin que no entrin, així com reprogramar totes 
aquelles visites no urgents2,21,22. 

Font: Departament de Salut, Generalitat de Catalunya

Figura 1: Atenció a la teva tos  
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4.4.  
Higiene de mans

La higiene de mans es considera una de les 
claus fonamentals per al control de les infec-
cions en general10,19,20, i també ha estat consi-
derada un element clau de salut pública en el 
control d’aquesta pandèmia, tant a escala po-
blacional com en la pràctica odontològica21,23,24. 
Es considera que el rentat de mans va ser clau 
per a frenar la transmissió de la SARS el 2002 
(2), i és eficaç en la prevenció de la transmissió 
d’Staphylococcus aureus resistents a meticil·lina i 
altres infeccions hospitalàries20,25.

Tal com descriu l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS), la contaminació de mans i entorn 
juguen un paper clau en la transmissió de mi-
croorganismes i determinen el risc d’infecció en 
l’entorn ambulatori. A més, destaquen la impor-
tància de la creixent circulació de microorganis-
mes nosocomials resistents a múltiples fàrmacs 
en la comunitat. Però la cultura del Control i Pre-
venció de la Infecció, inclosa la higiene de mans, 
no sembla que estigui ben establerta entre les 
prioritats més altes en l’entorn sanitari ambu-
latori (com són les clíniques dentals) arreu del 
món, tal com demostra el baix compliment de la 
higiene de mans, que alguns estudis situen per 
sota del 50%. Igual que en l’àmbit hospitalari, 
els professionals tenen la percepció que la seva 
higiene de mans és molt més òptima del que en 
realitat és, i justifiquen la falta de compliment 
per una manca de temps i pel fet que el pacient 
no és infecciós10. 

Les recomanacions de l’OMS sobre la pràctica del 
rentat de mans són considerades el Gold Stan-
dard de l’atenció sanitària a tot el món10, i estan 
descrites àmpliament al Manual de Prevenció de les 
Infeccions als centres d’Odontologia publicat per la 
Generalitat de Catalunya el 201619: 

 •  Col·locar dispensadors de sabó i tovalloles 
de paper, o preparats de base alcohòlica 
(PBA), disponibles per a tots els pacients.

•  Col·locar cartells recordatoris per a pro-
fessionals i pacients (perquè ho facin els 
professionals i com a manera d’informar 
els pacients de l’estàndard en l’atenció que 
poden esperar).

• Descobrir avantbraços.

•  Retirar joies i rellotges de canells o dits. 
Portar les ungles curtes, sense esmalt, ni 
ungles artificials. 

•  Si les mans presenten ferides, cobrir-les 
amb un embenat impermeable.

•  Si les mans no estan visiblement brutes, 
utilitzar un preparat de base alcohòlica 
(PBA), ja que han demostrat una millor re-
ducció bacteriana que el rentat amb sabó 
neutre o amb sabó antisèptic. 

•  Si les mans estan visiblement brutes s’ha 
de realitzar el rentat de mans inicial amb 
aigua i sabó neutre. 

•  Tècnica: 

- Antisèpsia de mans amb un PBA (Figura 2): 

Aplicar la dosi necessària de PBA amb un 
dosificador. Friccionar durant 20-30 segons 
o fins que estiguin totalment seques.

No fer servir tovallola de paper per accele-
rar l’eixugada.

- Rentat de mans amb aigua i sabó (Figura 3): 

Mullar les mans amb força aigua  Apli-
car-hi la dosi necessària de sabó neutre amb 
un dosificador  Friccionar les mans durant 
un mínim de 30 segons  Esbandir-se les 
mans amb aigua abundant  Eixugar-les 
amb una tovallola de paper.

Si les aixetes no disposen de mecanismes 
accionats amb el colze o el genoll, tancar 
l’aixeta amb la tovallola de paper abans de 
llençar-la. 

Figura 1: Atenció a la teva tos  
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• Quan s’ha de fer la higiene de mans?

-  Immediatament abans i immediatament des-
prés de la col·locació de guants per a un proce-
diment que inclogui contacte amb sang o mu-
coses, o amb superfícies de l’àrea de treball. 

-  L’OMS resumeix les indicacions per a la higiene 
de mans durant la pràctica odontològica en els 
5 moments següents (Figura 4):

 1.  Abans del contacte directe amb els usuaris.

 2.  Abans de practicar-los una tècnica neta 
o asèptica, encara que es portin guants.

 3.  Després de tenir contacte o risc de con-
tacte amb sang o alguna secreció bucal, 
encara que es portin guants. 

 4.  Després de tenir contacte amb els usuaris.

 5.  Després de tenir contacte amb les su-
perfícies del voltant de l’usuari. 

-  En la pràctica clínica diària, els moments 1-2 i 
3-4 es donen combinats en la majoria d’oca-
sions. Així, el professional dental s’ha de ren-
tar les mans cada cop abans de posar-se els 
guants per realitzar una exploració o inter-
venció (moments 1 i 2 combinats), després de 
retirar-se els guants mentre espera que faci 
efecte l’anestèsia o per agafar un instrument 
d’un calaix (moments 3 i 4 combinats), quan es 
torna a col·locar els guants per continuar amb 
el procediment dental (moments 1 i 2 combi-
nats), després de retirar els guants en acabar 
el procediment dental (moments 3 i 4 combi-
nats), i si s’acomiada del pacient amb una en-
caixada de mans, altre cop s’ha de rentar les 
mans (moment 4). L’auxiliar dental també ha 
de rentar-se les mans després de  retirar ma-
terial i residus i de netejar i desinfectar la ca-
dira dental, equipament pròxim, interruptors i 
manetes, etc. (moments 3 i 5 combinats).

•  El fet d’utilitzar guants no eximeix de la ne-
cessitat de rentar-se les mans, perquè el 
guants poden tenir petits defectes o perdre 
la integritat durant l’ús. 

•  El rentat de mans freqüent no eximeix de 
la necessitat de neteja i desinfecció de les 
superfícies exposades. 

•  Es recomana educació i entrenament en la 
pràctica de la higiene de mans per a tots els 
professionals dentals. 

•  La monitorització del rentat de mans es 
considera clau. 

Cal remarcar que el rentat de mans s’ha de rea-
litzar també sempre abans i després de la col·lo-
cació dels Equips de Protecció Individual (EPI). 

L’OMS, durant la pandèmia de la Covid-19, esta-
bleix que si no hi ha PBA o sabó disponibles, la 
higiene de mans es pot fer amb hipoclorit sòdic 
0,05% (500 ppm), tot i no ser l’ideal perquè un 
ús freqüent pot comportar dermatitis24.
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Figura 2. Higiene de les mans

Font: Departament de Salut, Generalitat de Catalunya
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Figura 3. Higiene de les mans   

Font: Departament de Salut, Generalitat de Catalunya
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Figura 4. Higiene de les mans    

Font: Departament de Salut, Generalitat de Catalunya
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4.5.  
Desinfecció de superfícies

La desinfecció de superfícies en l’àmbit sanitari 
en general i en l’odontologia en particular tam-
bé està àmpliament descrita i consensuada20, i 
també la podem trobar detallada al Manual de 
Prevenció de les Infeccions als Centres d’Odonto-
logia publicat per la Generalitat de Catalunya el 
201619. En la pràctica odontològica diària, a cau-
sa de la generació d’aerosols i esquitxos fàcil-
ment contaminats amb patògens provinents de 
la cavitat oral dels pacients, totes les superfícies 
del gabinet dental han de ser considerades de 
risc. Durant la pandèmia de la Covid-19, i un cop 
hagi passat l’estat d’alarma, s’han de continuar 
assegurant les mesures universals de control de 
les infeccions creuades en odontologia. 

La neteja de superfícies elimina gran part de mi-
croorganismes i ha de precedir sempre la des-
infecció. La desinfecció elimina pràcticament 
tots els microorganismes patògens reconeguts, 
però no les espores. 

Els desinfectants són substàncies químiques que 
redueixen o destrueixen els microorganismes i 
que s’apliquen sobre els objectes o superfícies. 

Els desinfectants de superfícies utilitzats en 
odontologia són19:  

·  Hipoclorit sòdic (lleixiu), en concentracions 
de 250 ppm (0,02%), 500 ppm (0,05%), 1.000 
ppm (0,1%) i 5.000 ppm (0,5%) per a super-
fícies no metàl·liques poc o més tacades 
amb sang o saliva, segons la concentració. 

· Diòxid de clor 125-150 ppm.

· Amines 0,5-1%, (combinat amb alcohol i 
amonis quaternaris).

·  Amonis quaternaris 0,4-1%, (combinat amb 
alcohol i amines).

·  Alcohol 70% per a superfícies no tacades 
amb sang i saliva i poc contaminades

Figura 5.  Exemple de l’espectre antimicrobià d’un desin-
fectant d’ús sanitari habitual.

Totes les superfícies que són més probable-
ment contaminades durant el procediment 
dental han de ser protegides amb sistema de 
barrera (embolcalls de plàstic transparent) o 
desinfectades després de cada pacient amb 
un desinfectades registrat per a ús sanitari. Es 
recomana utilitzar protectors de barrera per a 
aquelles superfícies d’alt contacte i difícils de 
desinfectar, i canviar-les entre pacients. 

La desinfecció sempre s’ha de realitzar de les 
superfícies més netes a les més brutes.

S’han d’evitar aquells productes que generen 
més aerosols o circulació de l’aire, com escom-
bres i esprais. 

La neteja i desinfecció de superfícies s’ha de 
realitzar després de cada pacient. Habitualment 
s’utilitza un desinfectant de superfícies registrat 
amb activitat contra el VIH i el VHB o micobac-
teris (llistat de productes virucides autoritzats a 
l’Estat espanyol disponible)26. 

Si la superfície s’ha tacat amb sang o fluids del 
pacient, s’ha de desinfectar amb hipoclorit sò-
dic 0,5% (5.000 ppm). La desinfecció de super-
fícies ha d’incloure superfícies amb alt risc de 
contaminació per la proximitat amb l’àrea de 
treball com són la cadira dental, interruptors 
i mànegues de la cadira dental, interruptors 
de llum i làmpada, tamboret... així com zones 
de menys risc però de contacte freqüent com 
poden ser nanses de calaixos i aixetes, taules, 
equip radiològic, teclat i monitor d’ordinador, 
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impressores, bolígrafs, telèfons, poms de porta 
i interruptors... El personal que realitzi la neteja 
i desinfecció de superfícies ha de portar masca-
reta quirúrgica, guants, protecció ocular i bata. El 
mateix material de neteja s’ha de netejar i desin-
fectar amb hipoclorit sòdic 0,1% (1000 ppm). 

S’han d’aplicar totes aquelles mesures que con-
tribueixin a minimitzar la contaminació d’objec-
tes i superfícies dins del gabinet dental: mini-
mitzar el mobiliari i l’equipament (ordinadors, 
càmera de fotos, mòbil, material d’oficina...); 
guardar tots els instruments en armaris o en 
compartiments tancats per evitar que siguin 
contaminats pels aerosols; tenir preparat amb 
antelació el material que s’hagi d’utilitzar; reti-
rar els guants i realitzar el rentat de mans cada 
cop que s’hagi d’agafar material o instrumen-
tal que no està preparat; evitar mobiliari de 
tela; disposar de calaixos i armaris que s’accio-
nin amb el colze...  

Durant la pandèmia per la Covid-19, hi ha hagut 
disparitat entre els diferents organismes inter-
nacionals sobre quins desinfectants cal utilitzar 
per a la desinfecció de superfícies (Taula 3): 

El CDC dels Estats Units i el Ministerio de Sani-
dad d’Espanya22,27 han recomanat realitzar la 

neteja i desinfecció de superfícies de manera 
exhaustiva amb els productes de neteja i desin-
fecció d’ús sanitari habituals actius contra virus. 
Tot i que es recomana comprovar el nivell viru-
cida, estableixen que no es requereixen produc-
tes especials. L’OMS, en canvi,24 recomana utilit-
zar alcohol al 70% per desinfectar àrees petites 
com equipament reutilitzable (com ara termò-
metres) i hipoclorit de sodi al 0,5% (5.000 ppm) 
per desinfectar superfícies. El Govern del Regne 
Unit28 recomana la desinfecció de superfícies 
durant la pandèmia amb hipoclorit sòdic a un 
mínim de 1.000 ppm (0,1%), i si s’utilitza un altre 
producte cal consultar-ho amb l’equip de Con-
trol i Prevenció d’Infeccions per assegurar-se 
que el producte és efectiu per a virus encapsu-
lats. Finalment, l’European Centre for Disease 
Prevention and Control21 estableix que, en cas 
que faltin desinfectants d’ús sanitari actius con-
tra virus, les superfícies es poden netejar amb 
un sabó neutre i desinfectar seguidament amb 
hipoclorit de sodi 0,05% (500 ppm) o amb eta-
nol 70% si la superfície no tolera l’hipoclorit de 
sodi, tot i que determinen que encara no hi ha 
dades disponibles sobre l’efectivitat d’aquesta 
mesura per al SARS-CoV-2. 

Organisme Desinfectants recomanats 

CDC27

Ministerio de Sanidad (Espanya)22

Desinfectants d’ús sanitari habituals actius contra virus

OMS24 Alcohol 70% - equipament reutilitzable
Hipoclorit sòdic 0,5% (5.000 ppm) - superfícies

Govern Regne Unit28 Hipoclorit sòdic ≥0,1% (1.000 ppm)

ECDC21 Desinfectants d’ús sanitari habituals actius contra virus
En cas d’escassetat (efectivitat no provada): 
     · Hipoclorit sòdic 0,05% (500 ppm)
     · Alcohol 70%

Taula 3:  Desinfectants de superfície recomanats durant la pandèmia de la Covid19. 

Font: Elaboració pròpia
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Altres recomanacions que s’han proposat du-
rant la pandèmia de la Covid-19 són minimit-
zar la generació d’aerosols i esquitxos en tots 
aquells procediments amb presència de sang 
o altres materials potencialment infecciosos27, 
així com el treball a quatre mans, l’ús de dic 
de goma sempre que es pugui, l’ús d’ejectors 
de saliva d’alta capacitat sempre que es pugui, 
evitar el reflux de l’ejector de saliva en pressió 
negativa (per exemple quan el pacient tanca 
els llavis)23, i fins i tot mantenir entrades i sor-

tides diferents per a pacients i personal sanita-
ri29, retirar joguines, revistes i diaris de les sales 
d’espera, evitar la coincidència de pacients a la 
sala d’espera, evitar acompanyants de pacients 
(excepte en menors o pacients dependents), i 
evitar que els acompanyants entrin al gabinet 
dental23. L’ús de dic de goma eliminarà la con-
taminació que arriba de la saliva i la sang del 
pacient i els aerosols contaminats només pro-
vindran de la dent6.

4.6.  
Desinfecció d’impressions i pròtesis dentals

Per a la neteja i desinfecció d’impressions i pròtesis dentals s’han de seguir els protocols habituals, 
àmpliament descrits al Manual de Prevenció de les Infeccions als centres d’Odontologia publicat per la 
Generalitat de Catalunya el 201619:

·  Neteja.

·  Desinfecció d’alt nivell.

·  Esbandida amb aigua estèril.

·   Etiquetat amb desinfectant utilitzat i data. 

Per a la manipulació s’han de protegir les superfícies amb barrera o desinfectar de la manera des-
crita anteriorment, i el personal ha de seguir les mateixes precaucions de Prevenció i Control de 
les Infeccions (ús d’EPI, higiene de mans, etc). 

Els desinfectants utilitzats segons el material són els següents19: 

·   Per a impressions, l’hipoclorit sòdic 0,5% (5.000 ppm) s’utilitza per desinfectar alginat, polisul-
fur, silicona, polièster, hidrocol·loide i godiva. Els oxidants com el peròxid d’hidrogen 6-7% o 
l’àcid peracètic 0,2-0,3% no s’utilitzen per desinfectar polisulfurs i godiva, però sí per desinfec-
tar alginat, silicona, polièster, hidrocol·loide.

·  Per a les pròtesis dentals, els derivats iodats s’utilitzen per a la desinfecció de resina, porcella-
na, metall, acrílic i metall-ceràmica. Els oxidants com el peròxid d’hidrogen 6-7% o l’àcid pera-
cètic 0,2-0,3% s’utilitzen per a la desinfecció de resina, porcellana, metall i acrílic, però no per 
a metall-ceràmica. I l’hipoclorit sòdic 0,1-0,5% (1.000-5.000 ppm) s’utilitza per a la desinfecció 
de resina i metall-ceràmica. 
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4.7.  
Material rotatori i manteniment de les línies d’aigua

L’instrumental rotatori com les turbines, con-
traangles, peces de mà i altre instrumental 
rotatori de baixa velocitat s’han d’esterilitzar 
sempre entre pacients. Tot i que es conside-
ren semicrítics, la superfície interna es pot 
contaminar amb material del pacient durant 
l‘ús i exposar el següent pacient a material in-
fecciós potencial si no s’esterilitza adequada-
ment. L’instrumental s’ha de lubricar segons 
les recomanacions de la casa comercial, em-
bossar individualment i esterilitzar. Abans de 
desconnectar-lo, cal fer-hi passar aigua i aire 
durant uns 20-30 segons per purgar-lo19,20. 

Tot i que no hi ha estudis sobre l’ús del mate-
rial rotatori i el SARS-CoV-2, es recomana que 
el material rotatori estigui equipat amb siste-
ma antiretorn per limitar el risc de contamina-
ció creuada3,23,30. S’argumenta que el material 
rotatori d’alta velocitat sense vàlvules antire-
torn pot aspirar i expel·lir residus i fluids du-
rant els procediments dentals, i que els siste-
mes antiretorn poden reduir significativament 
el pas de bacteris i VHB als tubs dels aparells 
rotatoris i equip dental en comparació amb 
els sistemes sense vàlvula antiretorn3. Cal fer 

les proves rutinàries d’eficàcia i manteniment 
per minimitzar els casos d’error de la vàlvula19. 
Aquestes precaucions poden contribuir al con-
trol tant de la Covid-19 com d’altres malalties 
infeccioses actuals o futures. 

D’altra banda, la colonització bacteriana de les 
línies d’aigua dels equips dentals i la posterior 
formació de biofilm dins de la llum de les cano-
nades pot albergar microorganismes potencial-
ment patògens, més encara amb un ús intermi-
tent dels equips dentals. Per reduir la càrrega 
microbiana de l’aigua de sortida de les unitats 
dentals s’han de seguir les mesures habituals 
de manteniment: purgació d’1-5 minuts al prin-
cipi de la jornada i de 20-30 segons entre pa-
cients, i neteja i desinfecció al final de la jornada 
amb els desinfectants establerts per a aquest 
ús, entre d’altres19. Si es segueixen les recoma-
nacions habituals sobre el manteniment i trac-
tament de les línies d’aigua dels equips dentals, 
es poden controlar els aerosols potencialment 
contaminats6. 

1.  Pung R, Chiew CJ, Young BE, Chin S, Chen MIC, Clapham HE, et al. Investigation of three clus-
ters of COVID-19 in Singapore: implications for surveillance and response measures. Lancet. 
2020;395(10229):1039–46. 

2.   Ge Z, Yang L, Xia J, Fu X, Zhang Y. Possible aerosol transmission of COVID-19 and special precautions 
in dentistry. J Zhejiang Univ B. 2020;1581:1–8. 

3.  Peng X, Xu X, Li Y, Cheng L, Zhou X, Ren B. Transmission routes of 2019-nCoV and controls in dental 
practice. Int J Oral Sci. 2020;12(1):1–6. 

4.  Ong SWX, Tan YK, Chia PY, Lee TH, Ng OT, Wong MSY, et al. Air, Surface Environmental, and Perso-
nal Protective Equipment Contamination by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-
CoV-2) from a Symptomatic Patient. JAMA - J Am Med Assoc. 2020;5–7. 

5.  Cai J, Sun W, Huang J, Gamber M, Wu J HG. Indirect virus transmission in cluster of COVID-19 cases. 
Wenzhou, China, 2020. Emerg Infect Dis. 2020;Jun. 

6.  Harrel SK, Molinari J. Aerosols and splatter in dentistry: A brief review of the literature and infection 
control implications. J Am Dent Assoc. 2004;135(4):429–37. 

Bibliografia

A l’annex III de la pàgina 61 hi ha un resum de totes  
aquestes pautes d’actuació



34

Prevenció de la transmissió de la COVID-19 a la clínica dental

7.  Zemouri C, De Soet H, Crielaard W, Laheij A. A scoping review on bio-aerosols in healthcare and the 
dental environment. PLoS One. 2017;12(5):1–25. 

8.  Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and 
their inactivation with biocidal agents. J Hosp Infect. 2020;104(3):246–51. 

9.  Otter JA, Donskey C, Yezli S, Douthwaite S, Goldenberg SD, Weber DJ. Transmission of SARS and MERS 
coronaviruses and influenza virus in healthcare settings: The possible role of dry surface contamination. 
J Hosp Infect. 2016;92(3):235–50. 

10.   World Health Organization(WHO). Hand Hygiene in Outpatient and Home-based Care and Long-term 
Care Facilities. WHO. Geneva; 2012. 1–73 p. 

11.  Fu C, Wang S. Nosocomial infection control in healthcare settings: Protection against emerging infec-
tious diseases. Infect Dis Poverty. 2016;5(1):4–6. 

12.  Van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, Holbrook MG, Gamble A, Williamson BN, et al. Aerosol 
and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. N Eng J Med. 2020;1747–51. 

13.  Chin A, Chu J, Perera M, Hui K, Yen H-L, Chan M, et al. Stability of SARS-CoV-2 in different environ-
mental conditions. The Lancet Microbe. 2020;5247(20):1. 

14.  Kramer A, Schwebke I, Kampf G. How long do nosocomial pathogens persist on inanimate surfaces? 
A systematic review. BMC Infect Dis. 2006;6:1–8. 

15.  Samaranayake LP, Peiris M. Severe acute respiratory syndrome and dentistry: A retrospective view. J 
Am Dent Assoc. 2004;135(9):1292–302. 

16.  Directrices sobre componentes básicos para los programas de prevención y control de infecciones a 
nivel nacional y de establecimientos de atención de salud para pacientes agudos. Washington D.C.: 
Organización Panamericana de la Salud; 2017. 100 p. 

17.  Minimum requirements for infection prevention and control programmes. Geneva: World Health Or-
ganisation; 2019. 

18.  Li RWK, Leung KWC, Sun FCS, Samaranayake LP. Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) and the 
GDP. Part I: Epidemiology, virology, pathology and general health issues. Br Dent J. 2004;197(2):77–80. 

19.  [Generalitat de Catalunya]. Manual de prevenció de les infeccions als centres d’odontologia: manual 
de bones pràctiques. 1a ed. Barcelona: Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sani-
tària. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2016. 1–126 p. 

20.  Centers for Disease Control and Prevention. Summary of Infection Prevention Practices in Dental Se-
ttings: Basic Expectations for Safe Care. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention, US 
Dept of Health and Human Services; October 2016. [Accedit el 16/04/2020]. Disponible a: https://
www.cdc.gov/oralhealth/infectioncontrol/pdf/safe-care2.pdf

21.  European Centre for Disease Prevention and Control. Infection prevention and control and pre-
paredness for COVID-19 in healthcare settings – Second update. 31 March 2020. Stockholm; Any de 
publicació: 2020. [Accedit el 15/04/2020]. Disponible a: https://www.ecdc.europa.eu/en/publica-
tions-data/infection-prevention-and-control-and-preparedness-covid-19-healthcare-settings

22.  Documento técnico: Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19 - ver-
sión 14 de Abril de 2020. Ministerio de Sanidad. Any de publicació: 2020. [Accedit el 14/04/2020]. 
Disponible a: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/
nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf

23.  American Dental Association (ADA). ADA Interim Guidance for Minimizing Risk of COVID-19. Any de 
publicació: 2020. [Accedit el 16/04/2020]. Disponible a: https://www.ada.org/~/media/CPS/Files/
COVID/ADA_COVID_Int_Guidance_Treat_Pts.pdf?utm_source=adaorg&utm_medium=covid-state-
ment-200401&utm_content=cv-pm-ebd-interim-response&utm_campaign=covid-19



35

Prevenció de la transmissió de la COVID-19 a la clínica dental

24.  Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. World Health Organisa-
tion. Any de publicació: 2020. [Accedit el 16/04/2020]. Disponible a: https://www.who.int/publica-
tions-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19 

25.  Li RWK, Leung KWC, Sun FCS, Samaranayake LP. Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) and the 
GDP. Part II: Implications for GDPs. Br Dent J. 2004;197(3):130–4. 

26.  Productos virucidas autorizados en Espanya. Ministerio de Sanidad. Any de publicació: 2020. [Acce-
dit el 22/04/2020]. Disponible a: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/
alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf

27.  Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Coronavirus Disease 2019 (Covid19). Dental Set-
ting. Any de publicació: 2020. [Accedit el 16/04/2020] Disponible a: https://www.cdc.gov/corona-
virus/2019-ncov/hcp/dental-settings.html

28.  Public Health England. Guidance. Reducing the risk of transmission of COVID-19 in the hospital setting 
- Updated 24 April 2020. Any de publicació: 2020. [Accedit el 26/04/2020]. Disponible a: https://
www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-con-
trol/reducing-the-risk-of-transmission-of-covid-19-in-the-hospital-setting

29.  Meng L, Hua F, Bian Z. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Emerging and Future Challenges for 
Dental and Oral Medicine. J Dent Res. 2020;1–7. 

30.  Spagnuolo G, De Vito D, Rengo S, Tatullo M. COVID-19 outbreak: An overview on dentistry. Int J Envi-
ron Res Public Health. 2020;17(6):3–5.



PREVENCIÓ A LA CONSULTA DENTAL  
DE LA TRANSMISSIO D’AEROSOLS PER 

VIA AÈRIA i DESINFECCIÓ DE L’AIRE



37

Prevenció de la transmissió de la COVID-19 a la clínica dental

Figura 1.  Origen i mecanisme de generació de gotetes respiratòries. (A) Inestabilitat del líquid de revestiment de 
la via aèria, (B) model de cavitat oral i (C) ruptura de pel·lícula bronquiolar (C) Font: Wei JJ, Li Y. Airborne spread of 
infectious agents in the indoor environment. 2016; S102-S108.

Font: Wei JJ, Li Y. Airborne spread of infectious agents in the indoor environment. 2016; S102-S108.

Entendre les conseqüències que comporta la 
generació d’aerosols i gotetes respiratòries du-
rant els procediments dentals és una mesura 
necessària per protegir-nos i alhora protegir la 
salut dels nostres pacients.  

S’entén per transmissió per via aèria la propa-
gació de patògens que recorren llargues dis-
tàncies a través de l’aire (més de 2-3 metres) 
i poden incloure fongs, bacteris i virus. Varien 
en mida i es dispersen per l’aire dins de gotes 
després de tossir o esternudar. Les gotetes més 
petites portadores de l’agent infecciós s’anome-
nen nuclis de gotetes i fan  d’1 a 5μm de dià-
metre. Donada la petita mida poden romandre 
suspeses en l’aire durant diverses hores i amb 

corrents d’aire poden fer distàncies considera-
bles. Les gotetes més grans recorren distàncies 
curtes i ràpidament cauen a terra per l’efecte de 
la gravetat.1,2,3 

A la cavitat oral és on es produeixen les gotetes 
més grosses i a mesura que anem a l’interior 
del tracte respiratori la mida de les gotetes que 
poden ser inspirades o espirades és menor (Fig. 
1). Es calcula que un esternut expel·leix 40.000 
gotetes i un gest de tos 3.000 nuclis de gotetes 1.  
D’altra banda, les gotetes respiratòries de mida 
més grossa poden convertir-se en nuclis de go-
tetes per l’acció de la deshidratació i augmentar 
la capacitat de romandre més temps flotant en 
l’ambient.  

PREVENCIÓ A LA CONSULTA DENTAL  
DE LA TRANSMISSIO D’AEROSOLS PER VIA AÈRIA 
I DESINFECCIÓ DE L’AIRE

G
otetes carrega-

des de patògens

Inestabilitat amb 
onades superficials 
en el líquid de 
revestiment de les 
vies aèries amb 
dificultats de pas

Model de cavitat oral, responsable  
de gotetes mil·limètriques

Col·lapse durant l’exhalació

Reobertura durant  
la inhalació

Ruptura de la pel·lícula 
bronquiolar (d<1µm)
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Figura 2. Vies de transmissió de les gotetes respiratòries. Les gotetes petites (<5 μm), de vegades anomenades 
aerosols, són responsables de transmissió aèria de curt i llarg abast i de la transmissió per contacte indirecte; les 
gotes més grosses són responsables de la transmissió per esprais i per contacte indirecte. Font: Wei JJ, Li Y. Airbor-
ne spread of infectious agents in the indoor environment. 2016; S102-S108.

Font: Wei JJ, Li Y. Airborne spread of infectious agents in the indoor environment. 2016; S102-S108.

Basant-nos en les vies de transmissió dels ae-
rosols podríem dir que hi ha tres actuacions 
bàsiques que podem fer per reduir o eliminar 
la quantitat de gotetes i nuclis de gotetes i, per 
tant, de les partícules que queden suspeses a 
l’aire o a l’ambient de la consulta:

1.Controlar la font d’infecció.

2. Ventilar i renovar l’aire interior.

3. Desinfectar l’ambient.

D’aquesta manera volem prevenir i controlar 
les gotetes i aerosols des de l’origen i en totes 
les seves possibles trajectòries, que, com hem 
comentat anteriorment, estan en funció de la 
seva mida principalment (Fig. 2).

Gotetes grosses (>100µm):  es dipositen ràpidament per la força de la gravetat
Gotetes mitjanes entre 5 i 100µm
Petites gotetes de núvols de gotetes o aerosols (< 5µm): són responsables de la transmissió per via aèria

Gotes de mida grossa o mitjana:
Trajecte de les gotetes per  
via aeria. Via de transmissió de 
gotetes mitjanes i grosses. Trajecte curt  

per via aèria:  
Via de transmissió 
dels aerosols

Trajecte llarg  
per via aèria:  
Via de transmissió dels aerosols

Trajectoria en forma 
de bala de les gotetes 
grosses.

Trajecte de fòmits
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Figura 3.  Aerosols microbians escampats d’un indivi-
du infectat amb màscara (A) i sense màscara (B) i com 
envolten la massa corporal d’ un individu proper amb 
màscara (D) i sense màscara, si l’agent d’infecció és 
inhalat. Font: Wei JJ, Li Y. Airborne spread of infectious 
agents in the indoor environment. 2016; S102-S108.

Font: Wei JJ, Li Y. Airborne spread of infectious agents in the indoor environment. 
2016; S102-S108.

5.1.  
Maneig i control de la font d’infecció

5.1.1.Desinfectar la cavitat oral del pacient: 
glopeigs preventius abans de la intervenció

A la figura 3 es pot observar com es propaguen 
les gotetes respiratòries entre dos individus a 
poca distància i com les gotetes i aerosols van 
topant amb la massa corporal del contrari. Això 
és un exemple de com és d’important mantenir 
en tot moment una bona protecció individual 
quan hem de treballar tan a prop de la cavitat 
oral d’un altre individu, per molt bones que si-
guin les mesures que prenem per controlar i 
desinfectar l’ambient de la consulta. 

Qualsevol procediment odontològic que com-
porti manipular la saliva de la cavitat oral d’un 
pacient en forma d’esprai, crea aerosols i això 
automàticament es converteix en una font de 
contaminació de l’aire de l’ambient del consul-
tori 2,4,5.  Per tant, una de les primeres accions 
que hem de fer per prevenir la propagació 
d’aerosols a l’aire del gabinet és reduir la con-
centració de la càrrega microbiana a la cavitat 
oral del pacient6. A banda dels bacteris que hi 
resideixen, els aerosols que provenen els equips 
dentals també poden ser portadors de bacteris 
patògens i virus.  Això comporta que durant un 
llarg període de temps es mantenen suspesos 
els agents infecciosos, que poden ser inhalats o 
entrar per contacte directe a la mucosa oral, na-
sal o conjuntiva 7.

L’efectivitat de la clorhexidina com a col·lutori 
previ als procediments dentals està ben docu-
mentada, igual que d’altres que, amb menys po-
tència antisèptica contra els biofilms dentals, sí 
que són efectius per a aquest objectiu. Recent-
ment, Marui et al., en una revisió sistemàtica, 
van concloure que els glopeigs amb clorhexi-
dina, clorur cetilperidini (CPC) i olis essencials 
prèviament als procediments dentals redueixen 
significativament el nombre d’UFC de microor-
ganismes amb una mitjana del 64,8% (IC: 50,4% i 
el 79,3%), enfront de col·lutoris controls o place-
bo; no amb col·lutoris formulats a base de pre-
parats d’herbes8. 

En el cas de la Covid-19, però, la clorhexidina no 
ha estat efectiva en aquesta mesura i sí que ho 
han estat altres agents antisèptics amb capaci-
tat oxidativa com el peròxid d’hidrogen a l’1% o 
també la poviodona  iodada al 0,2%9.  



40

Prevenció de la transmissió de la COVID-19 a la clínica dental

5.1.2. Aïllament de la cavitat oral amb dic de 
goma i aspiració d’alta velocitat

L’aïllament amb dic de goma és una mesura que 
pot ajudar a reduir significativament la contami-
nació de l’ambient del gabinet, a més de pro-
porcionar unes condicions òptimes de treball 
en els tractaments d’odontologia conservadora 
i endodòncia. 

El dic de goma fa de barrera protectora de les 
secrecions que provenen del tracte respiratori i 
s’ha calculat que redueix un 70% la propagació 

de microorganismes a l’ambient del consulto-
ri.10

Els resultats són significativament millors si el 
dic de goma es fa servir conjuntament amb 
dispositius que millorin l’aspiració respecte de 
l’ejector de saliva convencional. És recomanable 
treballar a quatre mans per controlar millor la 
infecció  i fer servir dispositius d’evacuació d’al-
ta velocitat (HVE), que garanteixen una aspira-
ció quasi absoluta, si bé són aparells externs a 
l’equip i necessiten espai extra 11,12. 

La transmissió de microorganismes per l’aire 
depèn en bona part de la concentració de gèr-
mens patògens que provenen de la respiració 
de les persones que habiten un espai tancat 
comú. És important, doncs, començar a contro-
lar aquesta via d’infecció creuada fent una bona 
gestió de les persones que poden habitar-lo, 
tant pel que fa a les distàncies de seguretat com 
en les recomanacions de quedar-se a casa si es-
tan malalts 13,14.

Seguidament cal ventilar bé l’espai i reforçar 
amb la tecnologia adequada la renovació de 
l’aire d’aquest espai, sobretot si la ventilació na-
tural és molt limitada o nul·la. Es recomanable 
fer ventilacions freqüents del consultori com 

més vegades millor, així disminueix l’acumula-
ció d’aerosols al gabinet més ràpidament 3,15. Es 
calcula que per cada ventilació de forma natural 
(obrir una finestra) s’elimina prop del 63% dels 
agents que contaminen  la sala 16.

Aquesta funció també es pot fer mitjançant els 
aparells d’aire condicionat dels gabinets, quan 
la ventilació natural no és possible. Cal fer un 
bon manteniment d’aquests aparells i és igual 
d’important netejar les sales on s’ubiquen els 
compressors, per evitar que siguin aquests els 
que es converteixin en font d’infecció. El mante-
niment higiènic d’aquests equips és igualment 
necessari per mantenir desinfectada la zona de 
treball 6,17.

5.2.  
Ventilació i renovació de l’aire
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5.3.  
Desinfecció de l’aire 

Els netejadors de l’aire (air-cleaner) poden ser apa-
rells fixos o mòbils. El seu mecanisme de funcio-
nament consisteix a agafar l’aire contaminat de la 
consulta i tornar-lo a l’habitació  renovat després de 
fer-lo passar per diversos filtres que té a l’interior i 
que asseguren l’eliminació de l’agent infecciós. La 
seva eficàcia pot variar en funció de la velocitat del 
flux d’aire pel filtre de la unitat i els patrons del flux 
d’aire a l’habitació18.  És per això que es recomana l’as-
sessorament per part de tècnics experts a l’hora de 
triar el més adequat per a l’espai on es vol destinar.

Per tant també es pot considerar un mètode de 
recirculació de l’aire i pot servir com a mètode de 
ventilació quan no es disposa d’una ventilació natu-
ral adequada, ja que és més segur que els aparells 
d’aire condicionat.  

També hi ha la possibilitat de fer treballar l’aparell 
per crear una habitació de pressió negativa.  És el 
que es coneix com treballar esgotant l’aire de l’es-
tança i expulsar-lo a l’exterior, evitant que, tot i que 
s’ha filtrat prèviament, l’aire contaminat que l’apa-
rell ha agafat no torni a entrar a l’habitació 18,20.

Al mercat hi ha molts tipus d’aparells per netejar 
i desinfectar l’aire, i cada professional ha de mirar 
quins són els que s’adeqüen millor als seus espais.    

Els més emprats són:

-  Filtres HEPA (high efficiency particulate air): van 
dins de caixes de metall que en alguns casos po-
den incorporar-se als aires condicionats. Els fixos 
al sostre o a la paret són més fiables en un prin-
cipi, però és bo tenir-ne un de portàtil per poder 
netejar i fer circular l’aire de manera independent 
allà on es necessiti. D’aquesta manera se’n millora 
l’efectivitat. Se solen associar amb d’altres tecnolo-
gies per millorar-ne l’eficàcia 2,18.

-  Irradiació Germicida Ultraviolada (UVGI): és 
molt efectiu per eliminar tant bacteris com virus. 
El més segur per fer servir en consultoris és el que 
no té exposat el llum d’UV, sinó que està situat dins 
d’un conducte que, alhora, fa circular l’aire per l’in-
terior. Els que tenen la llum exposada directament 
a la sala no permeten que quedi cap persona al 

gabinet mentre funcionen. El 2016, el Scientific 
Committee on Health, Environmental and Emer-
ging Risks (SCHEER) de la Unió Europea va emetre 
un informe d’opinió alertant dels efectes nocius 
per a la salut dels llums d’UVC i recomanava la no 
exposició directa, per evitar les lesions greus que 
pot provocar sobre els ulls i la pell 2,21. 

-  Ionitzador: és un sistema que disposa d’un gene-
rador d’ions per fer la desinfecció del medi. L’evi-
dència de la seva efectivitat prové sobretot del fa-
bricant. El generador d’ions utilitza una descàrrega 
de plasma alternativa per escindir les molècules 
d’aigua en ions carregats positivament i negativa-
ment. Per aquest mecanisme d’acció, dona com a 
producte resultant la precipitació dels aerosols ja 
inactivats, és a dir, residus. En recollir-los s’ha d’evi-
tar tornar a enviar partícules a l’aire.

-  Ozonitzador: emissor de gas ozó per desinfectar 
l’aire mitjançant un circuit elèctric intern. És una 
pràctica habitual als quiròfans. Es recomana una 
producció d’ozó discontínua: de xoc i de mante-
niment. Quan les sales són buides, el generador 
està a la màxima potència i realitza un tractament 
de xoc per eliminar tot tipus de patògens. Quan el 
personal sanitari hi treballa, el generador baixa de 
potència per assegurar l’asèpsia a la sala 22.

-  Nebulitzador: el nebulitzador és un aparell que 
permet polvoritzar la zona que cal desinfectar 
amb un agent antisèptic. Es dispersa en forma 
de petites gotes que formen una boira, arribant 
a cobrir tot l’espai. Una de les últimes propostes en 
aquest àmbit fa referència a la utilització d’aquesta 
tècnica amb àcid hipoclorós, un potent agent anti-
microbià –actualment utilitzat com a desinfectant 
de conductes en tractaments d’endodòncia– i està 
obrint noves línies d’investigació com a antisèptic 
oral 23.   

Lamentablement no hi ha prou proves científiques 
independents sobre la majoria d’aquestes tecnolo-
gies, gairebé tota la proporciona el mateix fabricant 
i el cost sol ser elevat.  

A l’annex IV de la pàgina 64 hi ha un resum de totes  
aquestes pautes d’actuació
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CRIBRATGE, TRIATGE I TESTS DIAGNÒSTICS
La malaltia Covid-19 té uns mecanismes de 
transmissió per via respiratòria i per contacte 
amb superfícies i objectes contaminats que la 
fan potencialment transmissible en els entorns 
de les clíniques dentals. Tot i que, de moment, 
no s’han descrit en la literatura mèdica episo-
dis de transmissió de la malaltia a les consultes, 
sembla plausible pensar que les intervencions 
odontològiques suposen un risc molt alt de 
contagi, de transmissió creuada de professio-
nal a pacient, de pacient a professional, entre 
pacients i entre professionals. No hi ha dades 
suficients que permetin conèixer el risc de 
transmissió del SARS-CoV-2 en la pràctica de 
l’odontologia ni si les precaucions estàndard o 
universals són suficients per protegir adequa-
dament els professionals i els pacients. Tanma-
teix, la majoria d’organismes nacionals i inter-
nacionals consideren l’odontologia un treball de 
molt alt risc 1.

S’han identificat grups de professionals sanita-
ris positius a la Covid-19 en entorns hospitalaris 
i d’atenció de llarga durada –residències d’avis, 
per exemple. Però ara com ara no queda clar 
si hi ha casos directament relacionats amb les 
clíniques dentals ni amb els professionals, tot i 
que coneixem casos de companys afectats per 
la malaltia. La naturalesa dels nostres tracta-
ments implica un contacte estret i proper amb 
el pacient i amb la resta del personal. La utilit-
zació de turbines, contraangles, peces de mà, 
aparells d’ultrasons i esprais d’aire i aigua crea 
una mena de núvol, molts cops visible, on hi 
ha grans quantitats de gotes i microgotes d’ai-
gua, saliva, sang, microorganismes i residus. 
Normalment i per acció de la gravetat, sobre-
tot quan són de mida grossa (>5 micres), cauen 
ràpidament a terra, sobre les superfícies, els pa-
cients i els professionals. Les gotes de mida més 
petita (<5 micres) queden en suspensió a l’aire 
durant força temps (entre 30 min i 2 hores)2,3, 
també contaminen superfícies, pacients, pro-

fessionals i objectes a distàncies entre 3-5 me-
tres i són susceptibles de ser aspirades al tracte 
respiratori quan respirem. La vida mitjana del 
SARS-CoV-2 en superfícies com l’acer és de 5-6 
hores i en plàstic de 6 a 8 hores 4.

Sabem que els símptomes més freqüents de la 
malaltia són la febre o història recent de febre 
i la tos; altres símptomes freqüents inclouen la 
dificultat respiratòria, el mal de gola, la diarrea 
o els símptomes gastrointestinals, la pèrdua del 
sentit del gust i l’olfacte i la pneumònia, o his-
tòria recent de pneumònia 5. També sabem que 
en molts casos hi ha hagut contacte o exposició 
a un individu amb infecció confirmada o sospi-
tosa en els últims dies 5.

Aquestes característiques associades a una inci-
dència més alta de la malaltia són factors de risc 
que s’han de tenir en compte quan fem un cri-
bratge o triatge dels pacients a visitar que siguin 
potencialment infecciosos, perquè incrementen 
el risc de transmissió. Això es pot fer mitjançant 
una entrevista telefònica prèvia, un qüestionari 
de salut que omple el pacient o en una entrevis-
ta presencial prèvia.
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6.1.  
Triatge mitjançant qüestionari i presa de temperatura

6.2.  
Proves diagnòstiques per a SARS-COV-2 a la consulta dental

En aquest sentit, l’American Dental Association 
(ADA) aconsella fer una avaluació/triatge previ in-
vestigant la presència/absència de febre i/o símp-
tomes respiratoris (tos, dispnea, etc.) i d’història de 
contacte o exposició amb un individu infectat 6.

És recomanable la realització en cada pacient 
d’un qüestionari que inclogui:

·  Té o ha tingut febre en els últims 14 dies?

·  Té o ha tingut tos o dificultat al respirar en els 
últims 14 dies?

·  Ha estat en contacte amb alguna persona 
diagnosticada o sospitosa d’haver patit la 
malaltia Covid-19?

La febre es pot objectivar amb un termòmetre 
preferentment del tipus no contacte prenent la 
temperatura al front amb un sistema d’infraro-
jos. Els termòmetres d’aquest tipus són fiables, 
exactes i pràctics7, 8. 

La detecció precoç dels casos de Covid-19 és un 
element clau en el control de la transmissió de la 
malaltia dins de la comunitat. En el cas de la con-
sulta dental, el diagnòstic precoç dels pacients 
amb infecció pel virus SARS-Cov-2 també permet 
reduir el risc d’exposició al virus del personal de 
la clínica dental i dels altres pacients.

Més enllà de la confirmació dels casos sospitosos, 
les proves diagnòstiques tenen altres indicacions, 
com ara el diagnòstic de pacients que han estat 
en contacte amb persones infectades, el cribrat-
ge massiu en circumstàncies epidemiològiques 
concretes, o la identificació dels individus que 
han estat infectats anteriorment pel virus.
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Els tests de diagnòstic per a la malaltia Covid-19 
es basen en la detecció de la presència del virus 
SARS-CoV-2 i en la identificació de la presència 
d’anticossos produïts en resposta a la infecció. 
En aquests moments disposem de diferents 
tipus de tests per al diagnòstic de les infec-
cions pel virus de la Covid-19. Les indicacions 
i limitacions de cada tipus de prova es resu-
meixen a la Taula 1. Les proves diagnòsti-
ques per al virus SARS-CoV-2 es poden dividir 
en dos grans grups: 

6.3.1. Tests diagnòstics  

Detecten indirectament la presència del vi-
rus SARS-CoV-2. Aquestes proves determinen 
l’existència d’infecció activa i, per tant, la ne-
cessitat de posar en marxa mesures d’aïlla-
ment del pacient. Els tests d’antígens poden 
ser de dos tipus:

a.  Tests moleculars. Detecten el material 
genètic del virus. El més utilitzat és la reac-
ció en cadena de la polimerasa (PCR), pro-
va amb una sensibilitat i una especificitat 
elevades. En aquests tipus de test (Reverse 
Transcriptase – Polimerase Chain Reaction (rt-
PCR)) es detecta la presència/absència d’àcids 
nucleics (ARN) del virus a partir d’una mostra 
del pacient en la qual es produeix una quanti-
tat suficient d’aquest ARN per detectar-lo mi-
tjançant una tècnica d’amplificació: la reacció 
en cadena de la polimerasa (PCR – Polimera-
se Chain Reaction). La mostra s’obté normal-
ment d’un frotis nasofaringi, s’acostuma a fer 
al laboratori d’anàlisis clíniques i és la prova 
que té la sensibilitat i l’especificitat més altes 
de tots els mètodes de diagnòstic de labora-
tori i, per tant, el preferit per a diagnosticar la 
infecció9,10. Per dur a terme aquesta prova es 
necessita temps –unes quatre hores– i un cert 
equipament i personal especialitzat. Darrera-
ment s’ha desenvolupat algun test molecu-
lar que substitueix el frotis per una mostra 
de saliva. També s’ha desenvolupat algun 
test molecular ràpid que no necessita la-

boratori i permet obtenir el resultat en un 
temps inferior a una hora.

b.  Tests de proteïnes virals o d’antígen. En 
aquest tipus de test es detecta la presència/
absència d’antígens virals (proteïnes). També 
són, doncs, com el cas anterior, una tècnica 
directa de detecció del virus. Són tests ràpids 
i la mostra és respiratòria, en els mateixos 
llocs que l’rt-PCR (retronasal, orofaringi). Es 
fan servir amb tècniques de lectura fluoros-
còpica –la més sensible– i de lectura òptica. Es 
tracta de proves ràpides que es poden rea-
litzar fora d’un centre mèdic (POC - point 
of care tests), i el resultat està disponible 
en un temps inferior a una hora. Tenen 
una especificitat elevada i una sensibilitat 
acceptable, però menor que la dels tests 
moleculars. Malauradament, la sensibilitat 
d’aquestes proves varia amb la càrrega viral. 
En les fases inicials (1-3 dies) de la malaltia la 
càrrega viral és més elevada i per tant el test 
té més sensibilitat. En les fases més avança-
des de la malaltia la càrrega viral disminueix i 
la sensibilitat cau. Probablement, això és de-
gut a la quantitat d’antigen present en la mos-
tra. Quan el test d’antígens dona un resultat 
negatiu s’acostuma a fer un rt-PCR11.

6.3.2. Tests d’anticossos o serològics.  
Determinen l’existència d’anticossos, principal-
ment IgG i IgM, produïts pel sistema immunitari 
com a resposta al virus. Els test serològics són 
proves indirectes que detecten la resposta 
immunitària de l’individu, és a dir, si ha estat 
en contacte o no amb el virus. S’acostumen a 
fer servir amb finalitats d’screening o cribratge 
poblacional per conèixer el grau d’immunitat 
d’una població. L’aparició i la detecció d’aquests 
anticossos podria tenir certa utilitat en la iden-
tificació d’aquells que han estat en contacte 
amb els virus i hi són immunes –si és que hi 
ha immunitat protectora 16, 17, 18, 19. Si assumim 
aquesta immunitat protectora, les proves 
serològiques es podrien fer servir de control 

6.3.  
Tipus de proves diagnòstiques·
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d’aquells que poden treballar amb una certa 
seguretat o tornar a la feina un cop passada 
la infecció i no reinfectar-se. Això és especial-
ment útil en els professionals de la salut com 
els dentistes, potencialment exposats al virus i 
considerats dins de la categoria de MOLT ALT 
RISC de contagi 1. Tanmateix, encara no sabem 
del cert si els individus que s’han recuperat de 
la malaltia o que han estat en contacte amb el 
virus i presenten anticossos, estan protegits 
totalment o parcialment d’una futura infecció 
pel SARS-CoV-2 ni quant dura aquesta immu-
nitat. Per tenir una immunitat protectora és 
necessària la producció d’anticossos neutra-
litzants. Algunes investigacions preliminars en 
Macacus Rhesus suggereixen que sí (24) i se 
sap que la immunitat al SARS-CoV i el MERS-
CoV, semblants al SASR-CoV-2, persisteix d’1 a 
8 anys 14, però caldrà fer més investigació en 
un futur pròxim. En general, podem dir que els 
tests d’anticossos no són útils per diagnosti-
car l’existència d’una infecció activa. Els tests 
serològics detecten les immunoglobulines IgA, 
IgM i IgG o les totals. Ajuden a diagnosticar la 
malaltia Covid-19 i a comprendre la dinàmica i 
l’evolució de la resposta immunològica 12,13,14,15. 

En el cas del SARS-CoV-2 a partir del moment 
que l’individu s’infecta s’obre un període d’incu-
bació asimptomàtic i comencen els símptomes. 
Al cap de 5-7 dies es poden detectar els primers 
anticossos del tipus IgM. Aquest període des 
que l’individu s’infecta fins que es detecten els 
primers anticossos es coneix com a període 
finestra i la persona està infectada però és 
seronegativa. L’ARN viral i els antígens augmen-
ten progressivament des del primer moment 
de la infecció a causa de la replicació del virus 
fins a arribar a un pic màxim, més o menys al 
cap de 14 dies, a partir del qual comencen a 
disminuir, el pacient es recupera i els antígens 
i l’ARN no són detectables. En aquest moment, 
més o menys al cap de 28 dies, es considera 
que el pacient està curat. Paral·lelament, els 
anticossos IgM augmenten fins a arribar a un 
pic màxim i disminueixen progressivament fins 
a desaparèixer. Els anticossos IgG apareixen 
més tard, aproximadament al cap de 14 dies, 
quan els IgM es troben en el seu punt màxim; 
augmenten progressivament i, tot i que van 
disminuint, es mantenen en el temps. Són els 
que suposadament confereixen immunitat als 
individus que han passat la malaltia.

Figura 1.  Període de positivitat de les proves serològiques. Taula 1. Sensibilitat de les proves de laboratori

Font: Sortida coordinada del confinament. Proposta d’intervencions de salut pública per al control 

de la infecció SARS-CoV-2 a la comunitat. Joel López i Oriol Mitjà. 03 de abril de 2020

Font: Elaboració pròpia
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Hi ha diferents tipus de proves serològiques:

TESTS DE DIAGNÒSTIC RÀPID  
(RDP – RAPID DIAGNOSTIC TEST).  
És una prova qualitativa, els resultats són posi-
tius o negatius però no quantifica. Són petits, 
transportables i es poden utilitzar a la capçale-
ra del malalt o a la clínica dental (Point of Care 
Testing). Es fan generalment amb una mostra 
de sang (de la polpa del dit per exemple) i d’una 
manera semblant als tests d’embaràs mostra 
unes línies de colors que indiquen un resultat 
positiu o negatiu. Alguns mesuren proteïnes 
totals i altres diferencien entre IgM i IgG, i se 
n’obtenen els resultats al cap de 10–30 min. 
Utilitzen immunocromatografia (lateral flow). La 
sensibilitat i l’especificitat depenen de cada un 
dels tests i de les marques i calen més estudis 
independents per validar-los. Li Z et al.15 tenen 
publicat un estudi de 525 casos a diferents hos-
pitals de la Xina amb una sensibilitat del 88,65% 
i una especificitat del 90,63% en un kit diagnòstic 
amb una combinació IgG i IgM. Van apareixent 
i millorant nous tests ràpids RDT. Al Center for 
Health Security de la Johns Hopkins School of 
Public Health 21 hi podeu trobar un llistat de les 
proves que hi ha actualment al mercat.

L’avantatge dels RDT és la rapidesa i la senzillesa 
amb què es fan sense la intervenció d’un labo-
ratori. Tenen l’inconvenient que de moment no 
tenen prou sensibilitat ni especificitat, i encara no 
disposem d’estudis que informin dels valors pre-
dictius positius i negatius.

TESTS ELISA  
(Enzyme-linked immunoabsorvent assay). 
Aquests tipus de proves es realitzen al laboratori 
i poden ser qualitatives (positiu/negatiu) o quan-
titatives. Habitualment es fa servir una mostra 
de sang i, tot i que no són tan ràpids com els 
RDT (triguen d’1 a 5 hores), són els més utilitzats.

Per tenir una immunitat protectora cal la produc-
ció d’anticossos neutralitzants que evitin que el 
virus entri dins les cèl·lules de l’hoste. 

·  Encara no sabem del cert si els individus que 
han passat la malaltia produeixen aquest ti-
pus d’anticossos ni sabem en quin grau con-
fereixen immunitat 25,26. Infecció no equival a 
immunitat.

·  No sabem quant dura aquesta immunitat. 

·  Si només fem tests serològics, no podem des-
cartar que una persona que doni positiu deixi 
de ser infecciosa. De fet, l’ARN viral disminueix 
lentament un cop detectats els anticossos en 
sang i la presència d’aquest ARN viral podria 
fer que aquell individu en pogués contagiar 
altres 27. 

·  No coneixem el temps que va entre que l’in-
dividu s’infecta i l’aparició d’anticossos detec-
tables.

·  Alguns tests tenen interaccions creuades amb 
altres coronavirus que no són el SARS-CoV-2 28.

·  Els tests han de ser validats en un nombre 
major d’individus per verificar-ne l’exactitud i 
la precisió: amb gent que hagi passat la malal-
tia i amb gent que no l’hagi passat. 

·  Alguns tests diagnòstics han demostrat, un 
cop sotmesos a validació, que no compleixen 
els estàndards que dona el fabricant.

·  Es necessita, finalment, una sensibilitat i una 
especificitat molt més altes i pel que sembla 
tardarem temps a aconseguir-ho –tal com va 
passar amb la SIDA. 29.
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Taula 1: Indicacions i limitacions diagnòstiques dels diferents tipus de proves

TESTS DIAGNÒSTICS 
Permeten diagnosticar 
una infecció activa.

TESTS MOLECULARS (PCR)
· Requereixen laboratori i els resultats triguen algunes hores
· Altament fiables si la tècnica de recollida i anàlisi de la mostra són correctes
· Són la prova d’elecció davant d’una sospita d’infecció activa
·  No indicats en individus asimptomàtics, amb algunes excepcions: determinades 
estratègies de cribratge, abans d’alguna activitat assistencial...

TESTS D’ANTIGEN
· Més ràpids, econòmics i senzills que les proves moleculars
· Menys sensibilitat que la prova PCR (confirmar resultats negatius amb PCR)
· Poden ser útils per a la realització de cribratges en població asimptomàtica

· Diferents tipus de test, alguns no requereixen laboratori
·  En funció del tipus es poden obtenir resultats al cap de pocs minuts o al cap de 1-3 dies
·  No permeten diagnosticar infecció activa, ja que els anticossos poden trigar dies 
o setmanes a aparèixer

·  Tampoc permeten determinar l’estat immunitari de l’individu, ja que 
desconeixem fins a quin punt i durant quant temps aquests anticossos 
protegeixen de reinfeccions

· Es poden utilitzar en estudis de cribratge o com a prova addicional a la PCR
·  Un test amb IgG+ en pacient asimptomàtic amb PCR+ es valora com a infecció 
resolta i no necessitat de mesures d’aïllament

TESTS D’ANTICOSSOS
Permeten diagnosticar 
una infecció que ha 
succeït en el passat.

En una revisió sistemàtica recent sobre l’exac-
titud dels tests diagnòstics (PCR) es mostren 
unes sensibilitats en el rang del 71 al 98% 
depenent del estudi –o cosa equivalent, una 
taxa de falsos negatius del 2 al 29%. Aquestes 
diferències són degudes a diversos motius. La 
manca d’un estandard d’or clar i fiable és un 
problema per evaluar els tests de laboratori; 
alguns utilitzen radiografies toràciques, escà-
ners o repetició de la PCR. També depèn del 
lloc d’on s’obtingui la mostra –els frotis nasofa-
ringis presenten les sensibilitats més baixes– i 
dels gens diana que s’utilitzin per detectar l’ARN 
viral. De l’estadi de la malaltia; la probabilitat 
d’aparició d’un fals negatiu és més alta en els 
dies que passen des de la infecció fins a l’apa-
rició de símptomes i baixa en els primers dies 
d’aparició. De la càrrega viral o grau de multi-
plicació del virus; la PCR és una tècnica d’ampli-
ficació, com més cicles d’amplificació tingui el 

test –i això s’hauria de fer constar en l’informe 
dels resultats– menys quantitat d’ARN hi ha a 
la mostra; si la càrrega viral és alta hi ha més 
material genètic a la mostra i es encecessiten 
menys cicles d’amplificació; això ens pot fer 
sospitar que tot i ser positiu pot ser que l’indivi-
du no sigui contagiós o ho sigui poc. En general, 
tot fa pensar que hi ha una sobreestimació de 
la sensibilitat i que el més prudent és creure 
que oscil·la al voltant del 70% (30% de falsos 
negatius). A l’especificitat en canvi, és presenten 
valors més alts.

La interpretació dels resultats d’un test també 
depèn de la probabilitat pretest o risc estimat 
de patir la infecció abans de la prova. En gene-
ral, quan les probabilitats pretest són altes si el 
resultat de la prova és negatiu és menys creïble 
que si les probabilitats pretest són baixes. Per 
interpretar correctament el resultat cal, doncs, 
conèixer el risc estimat de patir la infecció 
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abans de fer el test que puguem esbrinar a par-
tir de les taxes d’infecció de la població a la qual 
pertany l’individu, de la clínica que presenta, de 
la possibilitat de diagnòstics alternatius i de la 
història d’exposició al SARS-CoV-2.

Les conseqüencies del diagnòstic també són 
importants. Un fals negatiu implica que l’indi-
vidu diagnosticat equivocadament continua 
contagiant la malaltia. Un fals positiu, que se’l 
sotmeti a unes mesures –per exemple de confi-
nament– innecessàries.

De tot l’anterior se’n desprèn:

·  Cap prova és 100% exacta.

·  La interpretació d’un test Covid-19 depèn de 
l’exactitud del test –sensibilitat i especificitat–  
i de la probabilitat pretest –risc estimat de la 
malaltia abans de la prova.

·  A causa de l’especificitat alta i la sensibilitat 
moderada de la majoria dels tests té més 
valor un resultat positiu que un de negatiu, 
és més creïble. Si el resultat de la prova és 
positiu és probable que tingui la infecció. Si el 
resultat de la prova és negatiu no la descarta, 
especialment si l’individu presenta una clínica 
sospitosa.

·  Cal tenir en compte quines seran les con-
seqüències del diagnòstic.

Utilitat de les proves diagnòstiques a la con-
sulta dental 
La situació epidemiològica actual, amb alta inci-
dència de la Covid-19, ens fa plantejar la utilitat 
de realitzar proves diagnòstiques als pacients 
que acudeixen a la clínica dental. Aquesta utili-
tat i el tipus de prova a realitzar seran diferents 
en funció de la situació del pacient.

1.  Pacient confirmat. Quan amb el nostre 
triatge identifiquem un pacient confirmat mi-
tjançant una prova de laboratori que presen-
ti infecció activa, no cal realitzar un nou test. 
En aquests casos s’evitaran les visites i tracta-
ments odontològics durant el període d’aï-

llament, i es realitzaran només tractaments 
d’emergència. Quan hagi finalitzat el període 
d’aïllament, si hi ha dubtes sobre si la infecció 
es troba resolta, es pot prescriure una prova 
d’anticossos. Es considerarà la infecció com a 
resolta si la IgG és positiva, independentment 
del resultat de la PCR.

2.  Pacient sospitós. Quan amb el triatge identi-
fiquem un pacient sospitós perquè presenta 
signes i símptomes compatibles amb la malal-
tia, el derivarem de manera urgent al seu 
metge de família. El metge de família realit-
zarà una PCR en un termini inferior a 24 hores 
i instaurà mesures d’aïllament i de rastreig de 
contactes propers. En aquests casos s’evitaran 
les visites i tractaments odontològics durant 
el període d’aïllament, i es realitzaran només 
tractaments d’urgència. El període d’aïllament 
finalitzarà si el resultat de la PCR és negatiu 
i han desaparegut els símptomes. En cas 
de persistència de la simptomatologia i PCR 
negativa, es realitzarà una nova PCR al cap de 
48 hores.

3.  Individu contacte estret d’un cas confir-
mat. Quan amb el nostre triatge identifiquem 
un individu que ha estat un contacte estret 
d’un cas confirmat, el derivarem de manera 
urgent al seu metge de família. El metge de 
família realitzarà una PCR i instaurarà mesu-
res de quarantena durant els 14 dies poste-
riors al contacte. En aquests casos s’evitaran 
les visites i tractaments odontològics durant el 
període de quarantena, i es realitzaran només 
tractaments d’urgència.

4.  Cribratge en pacients sense simptomatolo-
gia ni contactes de risc. La prescripció d’una 
PCR a tots els pacients de la consulta dental 
resulta poc viable, entre d’altres qüestions per 
l’elevat cost que suposa i el temps d’espera 
dels resultats. En les darreres setmanes han 
començat a comercialitzar-se al nostre país 
els tests ràpids d’antigen, però en aquests 
moments disposem d’una evidència escas-
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sa sobre la seva fiabilitat. D’entrada sembla 
que tenen una especificitat elevada però una 
sensibilitat inferior a la PCR. Sembla, però, 
que aquesta sensibilitat augmenta consi-
derablement en pacients amb més càrrega 
viral, que són els que teòricament tenen més 
capacitat d’infectar altres individus. En funció 
de l’evolució de l’evidència i de l’epidemiologia 
de la malaltia es podria plantejar la possibili-
tat de realitzar tests ràpids als pacients que 
acudeixen a la consulta dental, especialment 
abans d’un tractament generador d’aerosols. 

El paper de l’odontòleg en la realització de 
tests diagnòstics 
En el cas de la realització de PCR i tests serolò-
gics de laboratori, tot i tenir competències per 
fer-ho, el més recomanable és que es faci en 
l’àmbit dels laboratoris clínics per un tema legal 
de custodia de les mostres, autorització del 
pacient i protecció de dades, perquè els resultats 
no s’obtenen en un període de temps breu i la 
utilitat clínica no és immediata, com en el cas 
dels tests ràpids (POC – Point of Care). La realit-
zació de tests ràpids ha de ser justificada pels 
tractaments odontològics. La clínica dental no 
és un lloc on es puguin fer indiscriminadament. 
Només es poden prescriure i fer-los si el profes-
sional decideix que és necessari. La Covid-19 és 
una malaltia de declaració obligatòria urgent, 
però el fet de ser prescrita des d’una consulta 
dental privada no ha de plantejar problemes de 
vigilància epidemiològica si es notifica el cas.

Els tests d’antígens permeten detectar unes 
proteïnes específiques de la superfície del virus 
i poden identificar els individus en els quals la 
càrrega viral, i per tant la contagiositat, és alta. 
Una PCR necessita poc material procedent del 
virus a la mostra per detectar-lo, especialment 
si hi ha un nombre alt de cicles d’amplificació i 
el resultat positiu no diu que a la mostra hi hagi 
el virus, només que hi ha àcid nucleic d’aquest i 
pot ser que la càrrega viral sigui molt baixa per 
contagiar altres individus. Hi ha la possibilitat 
que etiquetin una persona de contagiosa quan 

en realitat pot ser que no ho sigui. Un test d’antí-
gen necessita més quantitat de material proce-
dent del virus a la mostra per detectar-lo. Tenen 
menys sensibilitat que la PCR, però això que pot 
semblar un inconvenient suposa un avantatge: 
les proves antigèniques podrien detectar les 
persones infectades, simptomàtiques o asimp-
tomàtiques amb un risc més alt de transmissió 
del virus. Per altra banda la mostra es recull amb 
un escovilló nasal o en saliva i no cal arribar a 
zones profundes de la nasofaringe, com en el 
cas de la PCR, el resultat de la prova es pot llegir 
abans d’una hora (entre 15 i 30 minuts), són 
tests poc cars (entre 3 i 5 euros), són senzills de 
realitzar i no necessiten un laboratori ni personal 
especialitzat.

La Unió Europea ha autoritzat la distribució de 
tests ràpids d’antígens i anticossos en territori 
europeu per a ús exclusiu del personal sanitari, 
categoria que inclouria els odontòlegs. Tot i que 
s’haurien d’establir prèviament uns circuits de 
notificació de casos, ja que la Covid-19 és una 
malaltia de declaració obligatòria urgent i mal-
grat que no disposem encara de molta experièn-
cia i caldrà més validació, els tests ràpids (POC – 
Point of care), especialment els d’antígens, seran, 
de ben segur, una eina extremadament útil per 
controlar la malaltia i, pel que fa a les consultes 
dentals, evitar la transmissió creuada de pacient 
a professional, de professional a pacient, entre 
pacients i entre professionals.

Els tests PCR i serològics ELISA es poden fer en 
laboratoris habilitats per aquestes proves. El 
COEC té un conveni signat amb alguns laborato-
ris: Synlab, Cerba, Duran-Bellido, Echevarne. Pel 
que fa als tests serològics ràpids una bona opció 
podria ser la tècnica d’immunocromatografia en 
tires per la determinació d’anticossos totals en 
sang. Els tests d’antígens 
ràpids més recomanables 
avui dia sembla que són els 
PANBIO d’Abbot.
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REOBERTURA DE LA CLÍNICA  
DENTAL DURANT LA COVID-19
Les directrius que es mostren a continuació són recomanacions generals perquè els consultoris den-
tals les tinguin en compte a mesura que dissenyen i implementen els seus propis protocols. Totes 
les clíniques són úniques i cada solució que apliquin també serà única. Les solucions probablement 
s’hauran d’introduir gradualment fins a tornar a una pràctica completa i normalitzada. 

Oferim aquestes directrius per a la fase inicial de la reincorporació o reobertura suau de cada clínica.

Ens trobem davant una malaltia nova i les proves científiques de què disposem en aquests moments 
són febles i canviants. Les directrius, per tant, s’hauran de revisar a mesura que se’n publiquin més 
estudis i segons l’evolució de les dades epidemiològiques.

7.1.  
Mirant el futur de l’odontologia

La pandèmia de Covid-19 ha estat extremadament 
difícil per a la nostra professió. Els consultoris den-
tals han patit aturades completes o quasi comple-
tes en la majoria de casos. Aquesta manca d’aten-
ció bucodental comportarà un deteriorament de 
la salut oral de ben segur, i de la salut general que 
hi està estretament relacionada.

La irrupció del SARS-CoV-2 comportarà canvis. 
Com a dentistes  hem de preparar-nos per a un 
nou futur en l’odontologia. 

El moment adequat per a la reobertura de la clíni-
ca dental dependrà de molts factors:

·  De la normativa estatal, autonòmica i munici-
pal. I això serà en funció de la localització de 
la clínica.

·  De la prevalença i la incidència de la malaltia a 
l’àrea i a la població a què donem servei.

·  De l’equip de treball de la clínica dental. Del 
seu estat de salut i de la capacitació i disposi-
ció per anfrontar els nous reptes.

·  De la disponibilitat d’equips de protecció indi-
vidual (EPI) i material que permeti l’aplicació 
de mesures de prevenció universals de trans-
missió de contacte i respiratòria.



57

Prevenció de la transmissió de la COVID-19 a la clínica dental

En general, podem dir que:

·  La comunicació amb el pacient és essen-
cial. Aquest punt sobre comunicació amb el 
pacient ens sembla clau, ja que, més enllà 
dels protocols que adoptem, si volem que el 
pacient recuperi la confiança, és essencial que 
li comuniquem bé tots els nostres esforços 
per garantir la seva seguretat i la nostra. 
Cal que el pacient se senti segur. Expliqueu, 
doncs, com funcionen els equips de protecció 
individual, quins protocols seguiu i el perquè 
de cada una de les mesures de prevenció a 
tots els pacients, i no hi estalvieu temps: per al 
pacient la tornada també serà difícil.

·  Esglaoneu els pacients. No acumuleu les vi-
sites, espaieu-les. Idealment, només hi hauria 
d’haver un pacient a la sala d’espera o a la re-
cepció. Expliqueu als pacients la importància 
que té en aquestes circumstàncies d’arribar a 
la seva cita a l’hora acordada.

·  Canvieu l’estil de programació i confirma-
ció de les visites. Els pacients s’han de con-
firmar prèviament per telèfon i en aquesta 
trucada s’ha de fer un triatge: pregunteu si té 
o ha tingut febre i/o tos, si ha estat en con-
tacte amb algú que hagi patit la malaltia en 
els últims quinze dies o si l’ha patit ell. Aquest 
cribratge telefònic previ permet filtrar els pa-
cients i posposar el tractament en la mesura 
que sigui possible.

·  Modifiqueu la recepció dels pacients. La 
recepció hauria d’estar tancada, o com a mí-
nim controlada, perquè no s’hi acumuli més 
d’un pacient. Només els pacients que han de 
ser tractats han d’entrar a la clínica. Els acom-
panyants (pares, cuidadors, etc.) és millor que 
s’esperin a fora.

·  Elimineu els articles no essencials. A tota 
la clínica. Això facilita la neteja i la desinfecció 
de superfícies i evita l’acumulació del virus. 
Deseu tot allò que no utilitzeu en aquell mo-
ment dins d’armaris o calaixos tancats.

·  Lliurament de subministraments dentals. 
Els lliuraments de transportistes, missatgers, i 
proveïdors s’han de fer fora de la clínica i s’han 
de desinfectar abans d’introduir-los als espais 
interiors. No s’hauria d’atendre visitadors mè-
dics o comercials en hores de treball clínic.

·  Contingueu la producció d’aerosols. És 
recomanable treballar a quatre mans amb 
personal auxiliar per ajudar a utilitzar la do-
ble aspiració o els elements de reducció de 
producció d’aerosols. Utilitzeu el dic de goma 
i limiteu la utilització de la xeringa de tres usos 
als casos en què resulti imprescindible.

·  Tingueu en compte la figura del tècnic de 
sanejament/auxiliar dental ambiental. 
Aquesta nova figura entre els treballadors 
de la clínica s’hauria d’encarregar de sanejar i 
desinfectar tots els àmbits de risc.

·  Mesureu la temperatura corporal del pa-
cient. És recomanable fer servir un termòme-
tre digital d’infrarojos sense contacte amb el 
pacient. És una part del triatge previ a la visita 
del pacient que ens protegeix a tots, profes-
sionals i pacients.

·  Tots els treballadors tindran i portaran 
obligatòriament equips de protecció in-
dividual. Des del punt de vista de la relació 
laboral, l’empresari/professional és respon-
sable que els seus treballadors compleixin el 
protocol.

·  Amplieu el temps de visita. Afegint deu o 
quinze minuts a cada cita n’hi ha prou per in-
formar el pacient i permetre una comunica-
ció empàtica. Això ens permet treballar amb 
calma, no cometre errors, mitigar qualsevol 
contaminació i permetre la millor gestió del 
pacient i de l’equip de treball.
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7.2.  
Justificació de fer una obertura suau i tranquil·la. SOFT & SLOW

7.3. 
Tipus d’atenció: d’emergència, d’urgència i de rutina

Hem de començar per algun lloc. L’assistència bu-
codental no estarà restringida per sempre. Ara la 
protecció dels pacients i els professionals és el més 
important. És fonamental protegir-los i protegir-nos 
de la Covid-19.

Estem vivint una situació fluida i en evolució perma-
nent. Quan es donen aquestes situacions, la comu-
nicació amb el vostre equip de treball de la clínica 
dental i els pacients és el més important i cal que 
sigui constant.

Els pacients necessiten atenció, i aquesta necessitat 
d’atenció continuarà augmentant a mesura que els 
procediments dentals opcionals es converteixin en 
crítics o urgents amb el pas del temps.

Els dentistes han d’instruir-se ells mateixos i han 
d’instruir l’equip de treball per començar a tractar 
pacients en el nou context de Covid-19.

Tenint en compte les dades epidemiològiques que 
mostren un nombre important de contagiats al 
nostre país, i el fet que molts contagiats i possibles 
transmissors de la malaltia siguin asimptomàtics, 
s’ha de considerar qualsevol pacient que accedeixi 
a la clínica com un potencial pacient de Covid-19. 
Aplicar mesures de protecció universals és la millor 
manera de protegir els pacients i l’equip dental.

Com a professionals sanitaris, les consultes dentals 
són les més preparades per mantenir els pacients 
en un espai de seguretat i tornar a obrir. Ja fa dèca-
des que seguim els protocols de protecció, desin-
fecció i esterilització.

El motiu de fer una reobertura suau és ajudar els pa-
cients i posar en marxa els protocols reforçats per 
aconseguir familiaritzar-s’hi, aplicar-los i perfeccio-
nar-los. Així aconseguirem que funcionin amb segu-
retat i garanties per al dentista i per al seu equip. 

Les autoritats sanitàries i els col·legis professio-
nals de dentistes estan fent tot el possible per 
gestionar el brot de Covid-19. Segons la reso-
lució del 24 de març, les activitats assistencials 
queden suspeses fins a nova ordre, excepte les 
considerades urgències. Tot i que, previsible-
ment, quan s’aixequi l’estat d’alarma això can-
viarà, no està de més considerar l’atenció dental 
classificant-la en tres categories:

· Atenció de les emergències.

· Atenció de les urgències.

· Atenció rutinaria.

Els criteris que ens permeten la classificació no 
estan del tot definits i poden ser interpretables.

Les emergències són aquelles situacions que 
posen en perill la vida del pacient o que supo-
sen una hemorràgia, un dolor intens, un trau-
matisme o una infecció.

Les urgències són aquelles situacions en què el 
pacient està en tractament actiu, fa temps que 
té una patologia sense tractar, té malalties ac-

tives sobre les quals cal actuar, etcètera. Sense 
atenció urgent aquesta situació es pot arribar a 
convertir en una situació d’emergència que pot 
causar danys irreversibles.

L’atenció rutinària inclou les visites de control, 
les activitats preventives, etcètera. Proporciona 
al dentista l’oportunitat d’evitar que els pacients 
caiguin en situacions d’urgència o d’emergència.

Fins ara ha calgut que fóssim molt restrictius 
en la classificació de les urgències que es po-
dien tractar presencialment a les clíniques den-
tals en el context de pandèmia i en la fase de 
màxim risc de propagació del virus. A partir del 
desconfinament, la desescalada i la relaxació 
de les mesures restrictives, cal que el concepte 
d’urgència sigui menys restrictiu i que s’ampliï 
el ventall de tractaments urgents o preceptius. 

La solució és una reobertura progressiva 
d’atenció d’emergències, d’urgències i d’assis-
tència rutinària per a pacients mitjançant les 
estratègies Covid descrites anteriorment. 
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7.4.1. La recepció 

7.4. 
La clínica dental

Protegir el personal és important, per descomp-
tat, i això inclou els administradors, gerents, 
recepcionistes, etcètera; en general aquells que 
es dediquen més a tasques administratives.

La recepció ha de ser un espai tancat i controlat. 
No s’hi ha d’acumular més d’un pacient i és mi-
llor que els acompanyants s’esperin a fora i els 
avisin telefònicament quan el tractament s’aca-
bi. Ja hem dit que, fora dels pacients, l’atenció en 
horari clínic no s’hauria de fer. És millor destinar 
un temps separat per atendre els comercials o 
els no-pacients en general. Els lliuraments s’han 
de fer fora de la clínica i s’han de sanejar i desin-
fectar convenientment.

La recollida d’informació (consentiments infor-
mats, dades d’afiliació, etcètera) pot fer-se, prefe-
rentment, per telèfon i quan això no sigui posible 
o poc pràctic cal minimitzar els riscos. El perso-
nal de recepció ha de dur elements de protecció 

personal com mascaretes i ha d’estar separat del 
pacient per una mampara transparent de vidre o 
metacrilat.

Quan arribi el pacient, el personal li proporcionarà 
un nebulitzador amb desinfectant per aplicar a les 
sabates, uns peücs de plàstic rebutjables, una so-
lució de base alcohòlica perquè es fregui les mans 
i una mascareta en cas que no en porti de casa. Se 
li prendrà la temperatura frontal amb un termò-
metre digital d’infrarojos sense contacte. 

Els pagaments es faran preferentment amb targe-
ta de crèdit o mòbil amb un sistema contactless. Si 
es fan en efectiu s’hauran de sanejar amb un pro-
ducte desinfectant. 

5

CLÍNICA
DENTAL

termòmetre digital 
d’infrarojos sense 
contacte.

Nebulitzador amb 
desinfectant i 
solució de base 
alcohòlica.
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7.4.2. La sala d’espera

7.4.3. El gabinet 

La sala d’espera ha d’estar lliure d’elements no essencials (revistes, elements decoratius, etcètera) i la 
distribució de les cadires ha de permetre assegurar una distància entre pacients de com a mínim dos 
metres. Tanmateix, procureu que només hi hagi un pacient a la sala d’espera amb la mascareta col·lo-
cada correctament i els peücs.

És la part de la clínica on es pot transmetre el virus 
més facilment.

Abans que entri el pacient, cal haver desinfectat 
les superfícies i l’ambient del gabinet i el personal 
haurà d’anar correctament abillat amb un equip 
de protecció personal, segons les recomanacions 
esmentades en aquest manual.

És recomanable distribuir el temps de treball en 
horari intensiu i evitar les interrupcions per dinar. 
Les visites s’han de programar de manera que s’hi 
destini més temps per tal que hi hagi un interval 

entre pacients i l’entorn i el personal es puguin 
adequar a la nova visita. Val la pena destinar més 
temps a cada pacient per fer-li el màxim de tracta-
ments possibles.

Abans de començar és recomanable que el pa-
cient glopegi una solució desinfectant i que li pro-
tegim els ulls amb unes ulleres i el cos amb una 
talla de plàstic impermeable.

La resta d’instal·lacions de la clínica (bany, passa-
dissos, etcètera) s’han de sanejar i desinfectar amb 
regularitat. Cal fer-ho a fons al final de la jornada.

https://www.cdc.gov/sars/guidance/i-infection/healthcare.html

https://www.cdc.gov/oralhealth/infectioncontrol/index.html
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Pautes d’actuació -  
Equips de protecció individual

ANNEX I

El procés de retirada de l’EPI ha de ser especialment rigorós per evitar la 
contaminació del professional

Si no es disposa de l’ajut de ningú durant el procediment, és preferible 
realitzar-ho davant d’un mirall

• Retirar dins de la zona de treball tot l’EPI excepte la mascareta FFP2/FFP3
• Retirar la mascareta FFP2/FFP3 fora de la zona de treball i després de tancar 

la porta

S’ha de procedir a la retirada parcial de l’EPI abans de sortir de la zona de 
treball

• Retirar els guants
• Retirar la bata llarga impermeable o la granota
• Retirar la gorra
• Retirar les ulleres de protecció i/o la pantalla facial
• Retirar la mascareta
• Rentat de mans

Retirar l’EPI seguint una seqüència  establerta i prèviament entrenada, 
evitant en tot moment el contacte amb les seves superfícies contaminades 

Dipositar tot el material d’un sol ús en un contenidor adient i el material 
reutilitzable en un recipient per a la seva neteja i desinfecció

Elements de l’equip de protecció individual (EPI)

Valoració prèvia  dels riscos del tractament a realitzar per seleccionar 
l’EPI més adient

Trieu un espai físic per posar-vos l’EPI (si el procés no es realitza 
amb l’ajut de ningú, preferentment davant d’un mirall)

• Rentat de mans
• Posar-se la bata llarga impermeable o la granota
• Posar-se la mascareta FFP2/FFP3 i la mascareta quirúrgica
• Posar-se les ulleres de protecció i/o la pantalla facial
• Posar-se la gorra
• Posar-se els guants

Poseu-vos l’EPI seguint una seqüència  establerta i prèviament 
entrenada

GORRA 
Evita que els cabells es contaminin i també té una funció higiènica.
La gorra d’un sol ús es pot posar per sobre d’una gorra que formi part de l’uniforme.

PROTECCIÓ OCULAR
Ulleres de protecció, pantalla facial o combinació dels dos elements.
Trieu l’element de protecció ocular que us proporcioni més qualitat de visió, menys entelament i 
més protecció i adaptació facial.

PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
Diferents alternatives d’elements de protecció respiratòria. 
Seleccioneu el tipus de mascareta més adient en funció dels riscos del procediment a realitzar.

GUANTS
De làtex o nitril.
No és necessari que siguin estèrils si no es realitza un procediment quirúrgic.
Retireu-los abans de sortir de la zona de treball.

ROBA DE TREBALL
Bata impermeable de màniga llarga o granota sencera.
Canvieu-la cada vegada que es contamini amb sang o amb altres fluids corporals.
Retireu-la abans de sortir de la zona de treball.

PEÜCS
Es recomana la utilització de peücs d’un sol ús per sobre del calçat professional.
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Tipus de protecció respiratòria  
i recomanacions d’us en odontologia

ANNEX II

TTIIPPUUSS  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓ  RREESSPPIIRRAATTÒÒRRIIAA  

MMAASSCCAARREETTAA  
QQUUIIRRÚÚRRGGIICCAA

Dissenyada per evitar 
l’emissió de partícules 

respiratòries de l’usuari i 
prevenir esquitxades

NO proporciona prou 
protecció a l’equip dental 
en proximitat <1m o en 

procediments generadors 
d’aerosols

MMAASSCCAARREETTEESS  AAUUTTOOFFIILLTTRRAANNTTSS  DD’’ÚÚSS  SSAANNIITTAARRII  FFFFPP

Dissenyades per filtrar partícules i aerosols i impedir que siguin inhalats per l’usuari

MMAASSCCAARREETTAA  FFFFPP11

Garanteix la filtració com a 
mínim del 80% de les 

partícules

NO recomanada per a  
ús mèdic

MMAASSCCAARREETTAA  FFFFPP22

Garanteix la filtració com a 
mínim del 94% de les 

partícules

SSEENNSSEE  VVÀÀLLVVUULLAA  
DD’’EEXXHHAALLAACCIIÓÓ

Evita l’exhalació de 
partícules de l’usuari cap a 

l’exterior

SI proporciona protecció 
correcta a l’equip dental 
en proximitat <1 m o en 

procediments generadors 
d’aerosols

RECOMANABLE cobrir 
amb mascareta quirúrgica 

per estendre’n l’ús 

AAMMBB  VVÀÀLLVVUULLAA  
DD’’EEXXHHAALLAACCIIÓÓ

Permet l’exhalació de 
partícules de l’usuari cap a 

l’exterior.
Possibilitat d’esquitxades 

si la vàlvula no està 
coberta

SI proporciona protecció 
correcta a l’equip dental 
en proximitat <1 m o en 

procediments generadors 
d’aerosols

IMPRESCINDIBLE cobrir 
amb mascareta quirúrgica 

per evitar emissió de 
partícules a l’exterior i 
prevenir esquitxades

MMAASSCCAARREETTAA  FFFFPP33

Garanteix la filtració com a 
mínim del 99% de les 

partícules

SSEENNSSEE  VVÀÀLLVVUULLAA  
DD’’EEXXHHAALLAACCIIÓÓ

Evita l’exhalació de partícules 
de l’usuari cap a l’exterior

SI proporciona protecció 
correcta a l’equip dental en 

proximitat <1 m o en 
procediments generadors 

d’aerosols (superior a FFP2)

RECOMANABLE cobrir 
amb mascareta quirúrgica 

per estendre’n l’ús 

AAMMBB  VVÀÀLLVVUULLAA  
DD’’EEXXHHAALLAACCIIÓÓ

Permet l’exhalació de 
partícules de l’usuari cap a 

l’exterior.
Possibilitat d’esquitxades si la 

vàlvula no està coberta

SI proporciona protecció 
correcta a l’equip dental en 

proximitat <1 m o en 
procediments generadors 

d’aerosols (superior a FFP2)

IMPRESCINDIBLE cobrir 
amb mascareta quirúrgica 

per evitar emissió de 
partícules a l’exterior i 
prevenir esquitxades
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Pautes d’actuació - Higiene respiratòria, mans,  
superfícies i instrumental

ANNEX III

HHiiggiieennee  ddee  mmaannss
• Col·locar dispensadors de sabó i tovalloles de paper, o
preparats de base alcohòlica (PBA), disponible ppeerr aa ttoottss eellss

ppaacciieennttss.

• Col·locar cartells recordatoris per a professionals i pacients.

• Descobrir avantbraços.

• Retirar joies i rellotges de canells o dits. Portar les ungles curtes,
sense esmalt, ni ungles artificials.

• Cobrir possibles ferides amb un embenat impermeable.

• UUttiilliittzzaarr gguuaannttss no eximeix de la necessitat del rentat de mans.

• El rreennttaatt ddee mmaannss no eximeix de la necessitat de neteja i

desinfecció de les superfícies exposades.

• Educació i entrenament en higiene de mans ppeerr aa ttoottss eellss

pprrooffeessssiioonnaallss ddeennttaallss.

• Monitorització del rentat de mans.

Mesures universals

• Quan ens hem de rentar les mans:
Ø Immediatament abans ddee  llaa  ccooll··llooccaacciióó  ddee  gguuaannttss  per a 

qualsevol procediment odontològic.

Ø Immediatament després ddee  llaa  rreettiirraaddaa  ddee  gguuaannttss  

després de qualsevol procediment odontològic.

Ø Immediatament després dd’’eessttaarr  eenn  ccoonnttaaccttee  aammbb  eell  

ppaacciieenntt.

Ø Immediatament després de la retirada de guants 
després dd’’eessttaarr  eenn  ccoonnttaaccttee  aammbb  ssuuppeerrffíícciieess de l’àrea 
de treball.

HHiiggiieennee  ddee  mmaannss

Mesures universals

HHiiggiieennee  rreessppiirraattòòrriiaa  ii  ttooss

• Senyals/cartells amb instruccions ppeerr aa ppaacciieennttss amb símptomes
respiratoris:
Ø Cobrir nas i boca en esternudar o tossir.
Ø Utilitzar mocadors d’1 sol ús i llençar-los després d’utilitzar-los.
Ø Rentar-se les mans després d’estar en contacte amb secrecions

respiratòries.
• Proporcionar mocadors de paper i papereres amb pedal.

• Proporcionar recursos per a la higiene de mans ppeerr aa ppaacciieennttss a les
sales d’espera o a prop.

• Oferir mascaretes a pacients amb símptomes respiratoris.

• Proporcionar espai i recomanar a pacients amb símptomes respiratoris de
seure tan lluny com sigui possible de la resta de pacients.
Si és possible, situar-los en una zona separada mentre esperen per ser
atesos.

• Ajornar les visites no urgents a pacients amb signes i símptomes
respiratoris.

Mesures universals
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NNeetteejjaa  ii  DDeessiinnffeecccciióó  ddee  ssuuppeerrffíícciieess

• Minimitzar la contaminació d’objectes i superfícies dins del gabinet 

dental: 

Ø Minimitzar mobiliari i equipament del gabinet dental 
(ordinadors, càmera de fotos, mòbil...)

Ø Instrumental i material en armaris/compartiments tancats.
Ø Treball a 4 mans.
Ø Ús de dic de goma sempre que es pugui.

Ø Ús d’ejectors de saliva d’alta capacitat sempre que es pugui.

Ø Evitar el reflux de l’ejector de saliva en pressió negativa.

Ø Evitar escombres i esprais.

Mesures universals

• Amb què ens hem de rentar les mans: 
ØMans vviissiibblleemmeenntt  bbrruutteess → aigua i sabó neutre.

ØMans nnoo vviissiibblleemmeenntt  bbrruutteess → PBA.

ØEn cas de manca de PBA i sabó, es pot realitzar el 
rentat de mans amb hhiippoocclloorriitt  ssòòddiicc  00,,0055%%  ((550000  ppppmm)), 
tot i que no és l’ideal pel risc de dermatitis que 
comporta.

HHiiggiieennee  ddee  mmaannss

Mesures universals

NNeetteejjaa  ii  ddeessiinnffeecccciióó  ddee  ssuuppeerrffíícciieess

• Totes les superfícies del gabinet dental han de ser considerades de 
risc. 

Ø SSuuppeerrffíícciieess  aammbb  aalltt  rriisscc  ddee  ccoonnttaammiinnaacciióó per la proximitat amb 
l’àrea de treball: cadira dental, interruptors i mànegues de la cadira 
dental, interruptors de llum i làmpada, tamboret...

Ø ZZoonneess  ddee mmeennoorr  rriisscc  ppeerròò  ddee ccoonnttaaccttee  ffrreeqqüüeenntt: nanses de calaixos 
i aixetes, taules, equip radiològic, teclat i monitor d’ordinador, 
impressores, bolígrafs, telèfons, poms de porta i interruptors...

• Protegir amb sistema de barrera i ccaannvviiaarr després de cada pacient o 

desinfectar ddeesspprrééss  ddee  ccaaddaa  ppaacciieenntt.

• Sempre del més net al més brut.

Mesures universals

NNeetteejjaa  ii  ddeessiinnffeecccciióó  ddee  ssuuppeerrffíícciieess

• Totes les superfícies del gabinet dental han de ser considerades de 
risc. 

Ø SSuuppeerrffíícciieess  aammbb  aalltt  rriisscc  ddee  ccoonnttaammiinnaacciióó per la proximitat amb 
l’àrea de treball: cadira dental, interruptors i mànegues de la cadira 
dental, interruptors de llum i làmpada, tamboret...

Ø ZZoonneess  ddee mmeennoorr  rriisscc  ppeerròò  ddee ccoonnttaaccttee  ffrreeqqüüeenntt: nanses de calaixos 
i aixetes, taules, equip radiològic, teclat i monitor d’ordinador, 
impressores, bolígrafs, telèfons, poms de porta i interruptors...

• Protegir amb sistema de barrera i ccaannvviiaarr després de cada pacient o 

desinfectar ddeesspprrééss  ddee  ccaaddaa  ppaacciieenntt.

• Sempre del més net al més brut.

Mesures universals

NNeetteejjaa  ii  ddeessiinnffeecccciióó  ddee  ssuuppeerrffíícciieess

• Amb què:

Ø Desinfectants d’ús sanitari habituals actius contra virus

o

Ø Hipoclorit sòdic ≥0,1% (1.000 ppm)

o

Ø Alcohol 70% per a equipament reutilitzable.

Ø Si la superfície ha estat tacada amb ssaanngg  oo  fflluuiiddss  del pacient → 
Hipoclorit sòdic 0,5% (5.000 ppm)

Mesures universals
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NNeetteejjaa  ii  DDeessiinnffeecccciióó  ddee  ssuuppeerrffíícciieess

• Altres mesures per minimitzar la contaminació d’objectes i 

superfícies: 

Ø Mantenir eennttrraaddeess  ii  ssoorrttiiddeess  ddiiffeerreennttss per pacients i personal 
sanitari.

Ø RReettiirraarr  oobbjjeecctteess  com joguines, revistes i diaris de sales d’espera.

Ø EEvviittaarr en la mesura del possible la ccooiinncciiddèènncciiaa  ddee  ppaacciieennttss a la 
sala d’espera.

Ø EEvviittaarr  aaccoommppaannyyaannttss  de pacients (excepte en menors o pacients 
dependents), i evitar que entrin al gabinet dental. 

DDeessiinnffeecccciióó  dd’’iimmpprreessssiioonnss  ii        
pprròòtteessiiss  ddeennttaallss

• Seguir els protocols habituals:

Ø NNeetteejjaa

Ø DDeessiinnffeecccciióó d’alt nivell

Ø Esbandida amb aaiigguuaa  eessttèèrriill

Ø EEttiiqquueettaatt amb desinfectant utilitzat i data

• Protegir les superfícies de manipulació amb barrera o netejar i 
desinfectar habitualment.

• El personal ha de seguir les mateixes precaucions de Prevenció i 

Control de les Infeccions (ús d’EPIs, rentat de mans, etc).

• Utilitzar els desinfectants per a pròtesi o impressions habituals. 

Mesures universals

NNeetteejjaa  ii  ddeessiinnffeecccciióó  ddee  ssuuppeerrffíícciieess

• Totes les superfícies del gabinet dental han de ser considerades de 
risc. 

Ø SSuuppeerrffíícciieess  aammbb  aalltt  rriisscc  ddee  ccoonnttaammiinnaacciióó per la proximitat amb 
l’àrea de treball: cadira dental, interruptors i mànegues de la cadira 
dental, interruptors de llum i làmpada, tamboret...

Ø ZZoonneess  ddee mmeennoorr  rriisscc  ppeerròò  ddee ccoonnttaaccttee  ffrreeqqüüeenntt: nanses de calaixos 
i aixetes, taules, equip radiològic, teclat i monitor d’ordinador, 
impressores, bolígrafs, telèfons, poms de porta i interruptors...

• Protegir amb sistema de barrera i ccaannvviiaarr després de cada pacient o 

desinfectar ddeesspprrééss  ddee  ccaaddaa  ppaacciieenntt.

• Sempre del més net al més brut.

Mesures universals

MMaatteerriiaall  rroottaattoorrii ii  
mmaanntteenniimmeenntt  ddee  lleess  llíínniieess  dd’’aaiigguuaa

• Seguir els protocols habituals:

Ø PPuurrggaarr 1-5 minuts al principi de la jornada i 20-30 segons entre 
pacients. 

Ø LLuubbrriiccaarr.

Ø EEmmbboossssaarr individualment.

Ø EEsstteerriilliittzzaarr.

• Sistema antiretorn.

• NNeetteejjaa  ii  ddeessiinnffeecccciióó  ddee  lleess  llíínniieess  dd’’aaiigguuaa  al final de la jornada amb els 
desinfectants establerts.

Mesures universals
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Prevenció aerosols via aèria

ANNEX IV

TRANSMISSIÓ D’AEROSOLS PER VIA AÈRIA

FONT D’INFECCIÓ

Gotetes grans 
( > 100 𝜇𝜇𝜇𝜇)

Gotetes mitjanes 
(5-100 𝜇𝜇𝜇𝜇)

Gotetes petites o Nuclis 
de gotetes o aerosols 

(< 5 𝜇𝜇𝜇𝜇)

Poden romandre en l’ambient 
indefinidament. Es propaga des 

de la font en funció de la 
presència de corrents aire

- Es dipositen ràpidament 
a les superfícies. 
- Poc recorregut des de la font 

- Es dipositen lentament 
a les superfícies.
- La distància de la font depèn 
de la presència de corrents aire

PREVENCIO DE LA TRANSMISSIÓ D’AEROSOLS PER VIA AÈRIA

Control de la font d’infecció

Ventilar i renovar l’aire dels espais

Desinfecció de l’aire en zones de gran concentració d’aerosols o agents patògens

La estratègia per prevenir la transmissió de patògens per via
aèria consisteix en abarcar tres factors fonamentals: 

PACIENT

- GLOPEJAR PERÒXID D'HIDRÒGEN 1 % O POVIDONA IODADA 0,2%
- UTILITZAR DIC DE GOMA sempre que la intervenció ho permeti

EQUIP DENTAL

ASPIRACIÓ A QUATRE MANS: ALTA POTENCIA EXTERN O 
INTRAORAL (MIN. ASPIRACIÓ QUIRÚRGICA)

PROFESSIONAL

EPIs SEMPRE

CONTROL FONT D’INFECCIÓ AEROSOLS 
DINS DEL GABINET DENTAL
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VENTILACIÓ I RENOVACIÓ AIRE 

•VENTILACIÓ/ 
RENOVACIÓ 

/DESINFECCIO AIRE 
GABINETS

•Mantenir aillat gabinet

•DESINFECCIÓ AMBIENTS 
COMUNS

•VENTILACIÓ I 
RENOVACIÓ AIRE ESPAIS 
COMUNS

•GESTIÓ CONCENTRACIÓ 
PACIENTS ALS ESPAIS 
COMUNS

Mantenir separació
entre pacients
Evitar fòmits

No 
entrar acompanyants

al gabinet

FREQUENTS DURANT 
JORNADA

ENTRE VISITES
I

ABANS I DESPRÉS DE 
CADA JORNADA

FREQUENS DURANT 
LA JORNADA

TECNOLOGIA PER LA DESINFECCIÓ DE L’AMBIENT

• Tots els mètodes son altament 
eficaços, però es requereix 
supervisió de tècnics experts.  
• La col·locació adequada i el 

manteniment periòdic aconsellat 
pel fabricant és essencial per 
assegurar la seva efectivitat. 
• Els temps d’actuació no són 

estàndards i depenen del model i 
potència de l’aparell. 
• Cal valorar sempre l’impacte 

ambiental

FILTRES HEPA

Mètode
eliminació
mecànica

IRRADIACIÓ GERMICIDA ULTRAVIOLADA 

Mètode
irradiació
amb llum

UV C

OZONITZACIÓ

Mètode
eliminació

química

IONITZADORS D’AIRE 

Mètode
d’emissió i 
generació

ions

NEBULITZADORS

Mètode
eliminació

química

*Cal senyalitzacio i advertir la seva utilització.  
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Informació de la vacuna Pfizer-Biontech 
(BNT162b2) i Moderna

ANNEX V

L’autorització de comercialització i distribució de vacunes COVID-19 depèn de la Comissió 
Europea. Aquesta autorització condicional (Conditional Market Authorization) es fa servir en 
situacions d’emergència i en resposta a amenaces importants de salut pública com és el cas 
de la malaltia causada pel SARS-CoV-2. Reconeix que el balanç benefici-risc és positiu i es 
produeix després que els organismes sanitaris, especialment l’Agència Europea del Medica-
ment (EMA), facin una estricta avaluació científica dels assajos clínics portats a terme per les 
companyies farmacèutiques. El desenvolupador de la vacuna la prova en tres fases amb un 
nombre cada cop més gran de voluntaris. La Comissió Europea vol assegurar la disponibilitat 
present i futura de les dosis de vacuna i que aquesta estigui a disposició de tots els estats 
membres al mateix temps i sota les mateixes condicions i, per això, s’ha arribat a acords de 
compra anticipada amb les diferents empreses que les subministren. El 21 de desembre de 
2020, la Comissió Europea va autoritzar la vacuna BNT162b2, coneguda comercialment com 
a Comirnaty i produïda per Pfizer i BioNTech. El 6 de gener de 2021 ho va fer amb la vacuna 
Moderna. A finals de gener de 2021 es va autoritzar la vacuna Oxford Astra-Zeneca. La Co-
missió Europea segueix treballant activament amb l’EMA i les companyies farmacèutiques 
en altres vacunes per introduir-les tan aviat com sigui possible i assegurar la vacunació de la 
població. A banda de Pfizer, Moderna i Astra-Zeneca, s’ha arribat a acords de compra antici-
pada amb Johnson & Johnson, Curevac i Sanofi-GSK.

Tant la vacuna BNT162b2 com la vacuna Moderna són vacunes d’RNA missatger (mRNA) 
codificat amb instruccions per produir en la cèl·lula de l’individu vacunat una proteïna de 
superfície del SARS-CoV-2 que al seu torn provoca l’aparició d’immunitat i prepara el cos per 
defensar-se del virus. Quan una persona es vacuna, algunes de les seves cèl·lules llegeixen la 
informació present en les instruccions del mRNA i produeixen temporalment aquesta pro-
teïna de superfície. El sistema immunitari la reconeix com un element estrany i produeix 
anticossos (immunitat humoral) i activa els limfòcits T (immunitat cel·lular). Si el SARS-CoV-2 
es transmet a l’individu, aquesta immunitat evita que el virus s’introdueixi en l’interior de les 
cèl·lules i les infecti. Més endavant, si la persona entra en contacte amb el virus temps des-
prés, el sistema immunitari el reconeix i s’activa de nou per evitar la infecció. Poc després de 
la vacunació, l’mRNA és destruït i desapareix de l’organisme. Per descomptat, no s’incorpora 
al DNA cel·lular ni el modifica.

En relació amb l’eficàcia, s’ha vist en els assajos clínics amb un elevat nombre de participants 
que aquestes vacunes són eficaces en la prevenció de la COVID-19 en majors de 16 (Pfizer) 
i 18 anys (Moderna). En aquests assajos clínics a doble cec (els participants desconeixen si 
han rebut la vacuna o un placebo) en individus sense signes previs d’infecció, s’observa una 
reducció del 95 % en el nombre de casos simptomàtics en aquells que van rebre la vacuna (8 
casos dels 18.198 vacunats i 162 casos dels 18.325 amb placebo en la vacuna Pfizer i 11 casos 
dels 14.134 vacunats i 185 casos del 14.073 amb placebo van caure malalts de COVID-19 amb 
símptomes). L’eficàcia és encara desconeguda pel que fa a la reducció del nombre de casos 
asimptomàtics i, per tant, desconeixem la capacitat de transmissió de la malaltia després de 
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la vacunació. No sabem si alguns dels vacunats poden transmetre i disseminar o no la malal-
tia. S’imposa, doncs, no abaixar la guàrdia i continuar amb les mesures actuals de contenció 
de la malaltia (mascareta i elements de protecció individual, distància social, etc.)

No sabem encara quant de temps dura la immunitat ni si crea immunitat de grup (herd 
immunity). Tampoc sabem si la vacuna és eficaç en les noves mutacions del virus, tot i que 
s’està investigant activament, ni tenim prou dades per extreure conclusions dels resultats per 
edat, perquè en l’estudi no s’hi van incloure els majors de 16 o 18 anys i hi havia molt pocs 
individus majors de 75 anys. Finalment, desconeixem l’eficàcia en la prevenció dels casos 
greus, en l’hospitalització, en les complicacions, els ingressos a UVI o la mortalitat tot i que les 
dades preliminars en poblacions intensament vacunades com Israel i el Regne Unit mostren 
resultats prometedors.

Qui pot rebre la vacuna BNT162b2 i Moderna? La vacuna està autoritzada en majors de 16 
anys en el cas de la vacuna Pfizer i majors de 18 anys en el cas de la vacuna Moderna.

En quins casos estan contraindicades? La vacuna està estrictament contraindicada en per-
sones que hagin presentat una reacció d’hipersensibilitat greu (tipus anafilaxi) a una dosi 
prèvia de la vacuna o a alguns components de la vacuna. Aquests components són: mRNA, 
lípids, sacarosa i estabilitzadors entre altres. Cal informar el proveïdor de la vacuna dels ante-
cedents mèdics incloent febre, algun tipus d’al·lèrgia, trastorns hemorràgics o tractament an-
ticoagulant, immunodepressió o tractament amb immunodepressors, embaràs, alletament 
i si eventualment ha rebut una altra vacuna contra la COVID-19.

La vacuna contra la COVID-19 de Pfizer BioNTech s’administra en forma d’injecció al múscul 
deltoide en dues dosis separades tres setmanes. La Moderna també al deltoide en dues do-
sis separades 28 dies. No es poden intercanviar les vacunes, les dues dosis han de correspon-
dre a la mateixa vacuna. Els efectes secundaris o adversos observats per ordre de freqüèn-
cia han estat: dolor al lloc de la injecció, fatiga o sensació de cansament, mal de cap, dolor 
muscular, calfreds, dolors articulars, inflamació en el lloc de la injecció, nàusees, malestar i 
aparició d’adenopaties. Hi ha la possibilitat, remota per altra banda, d’aparició d’una reacció 
al·lèrgica greu que apareix entre uns minuts i una hora després de la vacunació. Els signes 
i símptomes inclouen: dificultat de respirar, inflor a la cara i al coll, taquicàrdia, rash cutani, 
mareig i debilitat. Per aquest motiu, cal que les persones vacunades quedin en observació 
aproximadament uns quinze minuts.

No coneixem l’eficàcia i seguretat de les vacunes mRNA quan s’administren simultàniament 
amb altres vacunes i, per tant, com a mesura prudencial, és preferible administrar-les soles 
(amb un interval de separació entre vacunes de 15 dies). De moment, no s’ha establert enca-
ra la necessitat d’una dosi de reforç. És probable que deixin una memòria immunològica com 
passa amb altres vacunes i que el contacte amb el virus desencadeni una resposta neutralit-
zant. És massa aviat per saber-ho.

La vacuna Moderna s’emmagatzema a -20˚ C i és estable 30 dies a temperatures entre 2˚ C i 
8 ̊  C. La vacuna Pfizer necessita ser emmagatzemada a temperatures de -70 ̊ C i és estable 5 
dies a temperatures entre 2˚ C i 8 ̊  C. La vacuna Oxford Astra Zeneca fa servir un adenovirus 
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modificat genèticament amb un gen que codifica una proteïna de superfície del SARS-CoV-2 
que s’utilitza per vehicular-lo, té una eficàcia al voltant del 70% i es pot emmagatzemar a 
temperatures entre 2˚ C i 8 ̊  C fins a 6 mesos. A més, és més barata que les vacunes mRNA. 

L’objectiu general de l’estratègia de vacunació de la COVID-19 a l’Estat Espanyol ha estat 
reduir la morbiditat i mortalitat causades per la malaltia amb la vacunació, en un escenari 
probable de disponibilitat progressiva de vacunes i protegint els grups més vulnerables. A 
causa d’aquesta disponibilitat gradual es fa necessari l’establiment d’un ordre de prioritat 
dels grups de població que s’han de vacunar especialment en una primera etapa de submi-
nistrament inicial i limitat de dosi de vacunes. Segons una avaluació en funció de criteris de 
risc de morbiditat greu i mortalitat, d’exposició i d’impacte socioeconòmic i de transmissió, 
entre altres, s’ha establert una priorització de grups. En els primers quatre grups es troba 
inclòs el personal sanitari.

Disposem, malauradament, de poques dades sobre la seguretat i eficàcia de les vacunes de 
la COVID-19 en persones embarassades i, per tant, en la decisió de ser vacunades o no, cal 
prendre en consideració:

• El risc individual de contagi de la malaltia

• El grau de transmissió de la malaltia a la comunitat

• El risc que suposa la malaltia a la dona embarassada i els potencials riscs en el futur 
nadó

• L’eficàcia i seguretat (efectes adversos) de la vacuna

Pel que sembla, en embarassades, el benefici/risc de vacunar supera el benefici/risc de no 
vacunar i que hi hagi contagi i malaltia.




