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în această lună

de protecție și pentru aparen-
ta reducere a recomandărilor, 
prin care s-a prelungit aprovi-
zionarea necorespunzătoare 
(BMJ 2020;369:127). Lucrările 
grupului consultativ SAGE, for-
mat de guvern, încep în sfârșit 
să se contureze, dar ne întrebăm 
unde sunt experții în domeniul 
asistenței sociale și al controlu-
lui bolilor transmisibile? Și de 
ce consilierii politici? Unde sunt 
procesele verbale ale întâlniri-
lor? Atunci când sunt luate deci-
zii de o asemenea anvergură, iar 
miza este încrederea publică, e 
foarte important cine participă.

Fiona Godlee, redactor-șef, The BMJ 
fgodlee@bmj.com   
Twitter@fgodlee 

EDITOR'S CHOICE 
Trust is crucial in lockdown—and beyond

A se cita: BMJ 2020;369:2 

OPŢIUNEA REDACTORULUI-ŞEF 

Încrederea este esenţială în perioada de 
carantină – şi după aceea
Carantina previne infecții-
le și reduce numărul decese-
lor provocate de covid-19. Are 
însă propriile consecințe pro-
funde pentru sănătate și bu-
năstare, după cum relatea-
ză Margaret Douglas și colegii 
săi (BMJ 2020;369:141). Ei afir-
mă că pierderea veniturilor și a 
educației, izolarea socială și vio-
lența domestică sunt numai câ-
teva dintre consecințele negati-
ve ale închiderii în masă a locu-
rilor de muncă și a școlilor, ceea 
ce exercită efecte disproporțio-
nate asupra oamenilor cu resur-
se mai puține și cu o stare de să-
nătate mai proastă. Prejudiciile 
pe termen lung, incluzând ac-
centuarea inechității sociale și în 
materie de sănătate, pot depăși 
mortalitatea prin covid-19. 

Chiar și pe termen scurt, da-
tele indică un exces de dece-
se ce nu pot fi explicate direct 
prin infecția cu covid-19, posibil 
din cauza investigațiilor și trata-
mentelor amânate și a pacienți-
lor care nu mai solicită îngrijiri-
le necesare. John Appleby spu-
ne că datele sunt incomplete și 
se modifică prea repede pentru 
a putea trage concluzii sigure 
(BMJ 2020;369:144), o proble-
mă reluată de Sheila Bird, care 
susține că raportarea testelor 
efectuate din tamponul nazal în 
Marea Britanie "este o parodie 
de știință" (BMJ 2020;369:131). 

Toate acestea pregătesc scena 
pentru câteva decizii bine echi-

librate cu privire la momentul și 
modul în care se va încheia ca-
rantina. Se investesc multe spe-
ranțe în crearea unui vaccin, 
existând în întreaga lume 82 de 
proiecte, dintre care șapte sunt 
aprobate pentru studii clinice u-
mane (BMJ 2020;369:132). Cel 
mai optimist termen de finali-
zare este, însă, peste 12-18 luni, 
iar OMS a avertizat statele lu-
mii, în repetate rânduri, să nu 
se bazeze pe un vaccin pentru 
a opri pandemia, accentuând, 
în schimb, necesitatea testării în 
masă, a depistării contacților și 
a izolării. 

Guvernul britanic, după de-
cizia foarte criticată și încă ne-
justificată, din 12 martie, de a 
opri testarea comunitară, are 
enorm de recuperat. În decla-
rația sa pentru The BMJ, Allyson 
Pollock a susținut că fragmen-
tarea răspunsului local la boli-
le transmisibile constituie mo-
tivul principal al nereușitei de 
a începe depistarea pe teren 
(BMJ 2020;369:133) și a solici-
tat refacerea rapidă a capacității 
locale, precum și integrarea cu 
medicii generaliști și cu specia-
liștii în sănătatea mediului. 

Decizia de a opri testarea și 
reluarea ei șovăielnică sunt doar 
două dintre numeroasele as-
pecte ce vor trebui să fie inves-
tigate după încheierea acestei 
pandemii. Este valabil și pen-
tru incapacitatea de a procura 
suficient echipament personal 

Prejudiciile pe 
termen lung 
ale carantinei, 
incluzând 
creșterea 
inegalității 
sociale și 
de sănătate 
pot depăși 
mortalitatea 
prin covid-19

British Medical 
Association 
(BMA – Asociația 
Medicală 
Britanică) 
garantează 
libertatea 
editorială 
redactorului-șef 
al publicației 
The BMJ. Opiniile 
exprimate în 
revistă aparțin 
autorilor și este 
posibil ca ele să 
nu fie implicit 
concordante cu 
politica BMA. 
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Reviste noi au primit, la 
debutul lor, un FI semnificativ:  
- BMJ Global Health 4,28;  
- ESMO Open 5,329;  
- Stroke and Vascular 
Neurology 4,765. 

De altfel, un FI impresionant 
se observă la majoritatea 
revistelor științifice ale grupului 
editorial BMJ. Mai enumerăm 
doar câteva:  
- British Journal of Sports 
Medicine 12,022 (în topul 
publicațiilor dedicate științelor 
sportului);  
- BMJ Quality & Safety 6,084 
(numărul unu în cadrul vastei 
arii a științelor medicale);  

De[i în declarația de la 
San Francisco asupra 
recunoașterii cercetării 
(16 decembrie 2012, 
https://sfdora.org) se afirma 
că factorul de impact (FI) 
al revistelor științifice are 
o serie de deficiențe și 
limitări în ceea ce privește 
evaluarea excelenței, în 
realitate, în mediul academic, 
succesul și stimulentele 
individuale și instituționale 
rămân puternic ancorate de 
reputația revistei științifice în 
care publici. 

Familia publicațiilor BMJ a 
realizat în anul 2020 un  
progres substanțial. Astfel, 
The BMJ a înregistrat o 
remarcabilă creștere a 
factorului de impact cu 2,619, 
ajungând la un FI de 30,223, 
ceea ce îi consolidează statutul 
în topul primilor patru giganți 
din domeniul medicinei 
generale, alături de  
New England Journal of Medicine, 
Lancet [i JAMA. 

O creștere a FI cu circa două 
puncte au avut și alte reviste 
din grupul publicațiilor BMJ:  
- Annals of the Rheumatic Diseases 
16,102 (locul al doilea la 
scară mondială în domeniul 
reumatologiei);  
- Gut 19,819 (creștere de pe 
locul 4 pe 3 în domeniul 
gastroenterologiei și 
hepatologiei);  
- Regional Anesthesia & Pain 
Medicine 7,015 (locul al 
doilea pe plan global în 
anesteziologie;  
- Journal for Immunotherapy of 
Cancer 9,913. 

ÎNCREDEREA ESTE ESENŢIALĂ

Factorul de impact al  
publicaţiilor BMJ

The BMJ a înregistrat  
o remarcabilă creștere  
a factorului de impact cu 
2,619, ajungând în  
anul 2020 la  
un FI de 30,223

| Notă a The BMJ−Ediţia în limba română

- Journal of Neurointerventional 
Surgery 4,46 (numărul doi în 
sfera neuroimagisticii);  
- Journal of Medical Ethics 
2,021 (locul al patrulea în 
clasamentul mondial al 
publicațiilor din domeniul  
eticii medicale);  
- Thorax 8,834 (numărul cinci 
în topul revistelor științifice 
dedicate medicinei  
respiratorii).

The British Medical Journal–
Ediția în limba română 
(The BMJRo), ce apare fără 
întrerupere în România din 
1994, este parte a acestei 
impresionante creșteri de 
audiență și sperăm că publicul 
cititor va continua să distingă 
calitatea în publicistica 
medicală din țara noastră.

Roxana Tudor,  
roxana.tudor@tarus.eu

Traian Mihăescu,  
traian@mihaescu.eu
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ARTICOL DE FOND

Atenuarea efectelor extinse 
ale răspunsului la pandemia 
covid-19 asupra sănătăţii 
Probabil că, fără inițierea unor intervenții pentru 
sprijinirea celor mai vulnerabili la efectele economice 
și de altă natură ale măsurilor de distanțare socială, 
inegalitățile din sănătate se vor accentua, susțin  
Margaret Douglas și colegii săi

Ț
ări din întreaga lume 
au instituit controa-
le stricte ale mișcă-
rii populației ca răs-
puns la pandemia de 

covid-19. Obiectivul este de a 
opri transmiterea prin reduce-
rea contactului apropiat, dar 
măsurile au consecințe profun-
de. Câteva sectoare se confrun-
tă cu reduceri severe ale afaceri-
lor, iar în magazine s-a creat pa-
nică în privința cumpărăturilor. 
Consecințele sociale, economi-
ce și asupra sănătății sunt inevi-
tabile.   

Beneficiile pentru sănătate ale 
măsurilor de distanțare socială 
sunt evidente, răspândirea mai 
lentă a infecției scăzând riscul 
suprasolicitării serviciilor medi-
cale, însă există și posibilitatea 
ca ele să prelungească pande-
mia și restricțiile adoptate pen-
tru a o atenua.1 Decidenții po-
litici trebuie să pună în balanță 
cele două aspecte, acordând în 
același timp atenție efectelor ex-
tinse asupra sănătății și echității 
în sănătate.

Cine are cel mai mare risc? 

Unele grupuri pot fi în mod speci-
al vulnerabile atât la efectele pande-
miei cât și la măsurile de distanțare 
socială (caseta). Tabelul sintetizează 
câteva mecanisme prin care răspun-

sul la pandemie poate afecta sănă-
tatea: efectele economice, izolarea 
socială, relațiile familiale, compor-
tamentele legate de sănătate, per-
turbarea serviciilor esențiale, a edu-
cației, transportului și spațiului ver-
de, tulburările sociale și efectele 
psihosociale. Figura arată comple-

xitatea căilor prin care se pot pro-
duce efectele menționate. Detaliem 
mai jos primele trei mecanisme, fo-
losind ca exemplu Scoția. Anexa de 
pe bmj.com oferă detalii suplimen-
tare asupra mecanismelor, efectelor 
și măsurilor de atenuare. 

Efecte economice 

Oamenii se pot confrunta cu pier-
derea veniturilor în urma distanță-
rii sociale în câteva moduri. Unii 

Femeile, tinerii și cei care sunt  
deja săraci vor avea greutățile  
cele mai mari 

MESAJE ESENŢIALE
• Măsurile de distanțare socială 

pentru a controla răspândirea 
covid-19 vor avea, probabil, efecte 
substanțiale asupra sănătății și 
inegalităților din sănătate 

• Aceste efecte au numeroase 
mecanisme: economice, sociale, 
comportamente legate de sănătate, 
perturbare a serviciilor și a educației 

• Persoanele cu venituri mici sunt cele 
mai vulnerabile la efectele adverse 

• Sunt necesare măsuri substanțiale 
de atenuare a acestor efecte pe 
termen scurt și lung 

GRUPURI CU RISC DEOSEBIT ÎN URMA RĂSPUNSURILOR LA COVID-19 
• Persoanele mai vârstnice – cel mai ridicat risc direct de infecție severă cu covid-19, 

probabilitate mai mare de a trăi singure, șanse mai mici de a folosi comunicarea online, risc 
de izolare socială 

• Tinerii – afectați de perturbarea educației în momente critice; majoritatea cu risc de șomaj 
sau de subocupare a forței de muncă pe termen mai lung și efecte asociate asupra sănătății în 
timpul recesiunii economice 

• Femeile – probabilitate mai mare de-a avea responsabilități de îngrijire, de a-și pierde 
veniturile dacă sunt nevoite să aibă grijă de copii în perioada de închidere a școlilor, potențial 
de creștere a violenței în familie în unele cazuri    

• Persoanele cu probleme de sănătate mintală – pot avea un risc mai mare din cauza izolării 
sociale 

• Oamenii care folosesc substanțe ori aflați în proces de recuperare – risc de recădere sau de 
sevraj 

• Persoanele cu dizabilități – afectate de perturbarea serviciilor de suport 
• Oamenii fără adăpost – pot fi incapabili să se autoizoleze ori să fie afectați de perturbarea 

serviciilor de sprijin 
• Imigranții fără documente legale – pot să nu aibă acces la serviciile de sănătate sau să fie 

reticenți în privința apelării la ele
• Cei care au contracte de muncă nesigure ori lucrează independent – risc crescut de a se 

confrunta cu efecte adverse provocate de pierderea locului de muncă și a câștigului bănesc 
aferent 

• Oamenii cu venituri mici – au o stare de sănătate mai proastă și o mai mare probabilitate de a 
nu avea nici un loc de muncă sigur, nici rezerve financiare 

• Persoanele din instituții (centre de îngrijire, centre pentru nevoi speciale, închisori, centre de 
detenție pentru imigranți, dar și vase de croazieră) – fiindcă astfel de instituții pot amplifica 
efectele izolării sociale 
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pot lucra de acasă, însă mulți nu, în 
special cei care lucrează cu publi-
cul în industriile serviciilor, un grup 
afectat direct de nesiguranța locu-
rilor de muncă și de scăderea ve-
niturilor.2 Alții pot fi afectați de în-
chiderea companiilor prin decizie 
guvernamentală, din cauza unui co-
leg infectat sau ca urmare a pierde-
rii afacerii. Și mai mare este numă-
rul celor care s-ar putea să nu mai 
lucreze deoarece închiderea școli-
lor îi obligă să aibă grijă de copii 
acasă. În Marea Britanie se așteaptă 
ca încă 3,5 milioane de persoane să 
aibă nevoie de credit universal (ce 
include plata șomajului) ca rezultat 
al pandemiei.3 

Amploarea luată în unele țări de 
economia subterană, pe bază de 
proiecte ori în regim de colaborare 
(așa-numita economie de tip "gig") 
a generat un grup mare de oameni 
cu un grad aparte de vulnerabilita-
te, fiindcă nu primesc concediu me-
dical, lucrează cu contracte "de zero 
ore" sau ca persoane fizice indepen-

dente. Ei pot rămâne foarte ușor 
fără niciun venit și, chiar dacă o ast-
fel de situație este doar temporară, 
adesea nu au rezerve financiare. Un 
risc important e legat de siguran-
ța locuinței, lipsa veniturilor soldân-
du-se cu restanțe la chirie ori la ra-
tele ipotecare sau chiar cu pierderea 
locuinței.  

Închiderea școlilor va afecta grav 
în mod special familiile cu venituri 
mici și pe cele monoparentale, de-
oarece părinții sunt puși pe neaștep-
tate în situația de a sta acasă pen-
tru îngrijirea copilului și pierd be-
neficiul meselor gratuite la școală. 
În plus, trebuie să facă față crește-
rii costurilor pentru încălzirea locu-
inței și ziua, nu doar noaptea. În u-
nele țări, sistemele de ajutor social 
impun beneficiarilor condiții stricte, 
ce nu pot fi îndeplinite de către cei 
aflați în izolare. 

Relația dintre venit și sănătate 
este bine stabilită și acționează prin 
mai multe mecanisme.5 Câștigul sa-
larial permite oamenilor să cum-

pere bunurile necesare pentru tra-
iul cotidian, să acceseze resurse ce 
le îmbunătățesc sănătatea, să evi-
te expunerile nocive și să participe 
la activități sociale normale. De ase-
menea, un venit scăzut accentuează 
stresul psihosocial. Venitul minim 
pentru o viață sănătoasă presupune 
un standard necesar menținerii să-
nătății în diferite medii.6 Un aspect 
foarte important îl constituie fap-
tul că probabilitatea pierderii sursei 
de venit nu este aceeași pentru toți. 
Femeile, tinerii și cei care sunt deja 
săraci vor avea cele mai mari greu-
tăți financiare. Pentru a evita accen-
tuarea inegalităților din sănătate, se 
impune ca distanțarea socială să fie 
însoțită de măsuri de protecție a ve-
niturilor celor săraci.

Dificultăţi viitoare 

Efectele pe termen mai lung pot fi 
substanțiale. Dacă firmele se închid, 
mulți angajați vor deveni șomeri. E 
posibil ca aceia care își pierd locul 
de muncă la vârsta de mijloc să nu 
se mai întoarcă niciodată în câm-
pul muncii. Cele mai vulnerabile 
sunt următoarele sectoare: hotelier, 
de divertisment, de transport, de re-
laxare și sportiv. Șomajul are efec-
te negative mari atât asupra sănătă-
ții fizice cât și asupra celei mintale,7 
o meta-analiză raportând o crește-
re cu 76% a mortalității globale la 
persoanele urmărite timp de până 
la 10 ani după pierderea locului de 
muncă.8 

Pandemia a provocat deja un re-
gres al prognozelor economice, 
multe țări confruntându-se cu o re-
cesiune. Consecințele recesiunilor 
sunt complexe. Ele au fost asocia-
te cu îmbunătățiri ale unor indica-
tori ai stării de sănătate, în special 
prin scăderea traumatismelor legate 
de trafic, dar cu înrăutățirea sănătă-
ții mintale, incluzând înmulțirea ca-
zurilor de omucidere și de suicid.9 
Asemenea efecte nocive pot fi pre-
venite, însă, prin politici sociale eta-
pizate; sănătatea pe termen lung 
a populației este determinată mai 
mult de răspunsul politic la recesiu-
ne decât de recesiunea însăși.10 

Acțiuni pentru atenuarea efectelor exercitate asupra sănătății de măsurile de 
distanțare socială 

Mecanism  Sinteza acțiunilor de atenuare 
Efecte economice • Protecția veniturilor la nivelul minimului necesar pentru o viață sănătoasă 
 • Furnizarea de alimente și alte bunuri esențiale 
 • Reducerea șomajului pe termen mai lung 
 • Acordarea unei atenții prioritare dezvoltării economice incluzive și 
 sustenabile în perioada recuperării 
Izolarea socială • Încurajarea și susținerea altor forme de contact social 
 • Furnizarea bunurilor necesare 
 • Asigurarea unei comunicări clare  
 • Limitarea duratei de izolare 
Relațiile în familie  • Sprijinirea familiilor vulnerabile 
 • Recomandarea unor așteptări realiste privind munca la domiciliu  
 și școala acasă 
 • Furnizarea de recomandări pentru siguranță și servicii de suport femeilor 
 cu risc de abuz domestic 
Comportamente legate • Consiliere și sprijin pentru consumul de substanțe, practicare a 
de sănătate jocurilor de noroc, contracepție 
 • Încurajare a activității fizice zilnice 
Perturbarea serviciilor • Planificarea continuității afacerilor solide și acordarea de prioritate 
esențiale serviciilor esențiale, incluzând îngrijirile medicale, asistența socială, 
 serviciile de urgență, utilitățile și aprovizionarea cu alimente 
 • Recomandări, consultații online și asistență pe teren pentru alte boli 
 decât covid-19 
 • Atenție la aprovizionarea cu medicamente care nu sunt pentru covid 
Perturbarea educației  • Furnizarea de suport pentru tinerii aflați în tranziții critice, copiii cu 
 venituri mici sau cu risc și tinerii care nu dispun de IT și de un mediu 
 propice pentru studiu acasă 
Trafic, transport și  • Descurajarea călătoriilor cu mașina dacă nu sunt necesare 
spațiul verde • Promovarea modalităților de transport active  
 • Sprijinirea accesului în siguranță la spațiile verzi 
 • Suport post-pandemic pentru transportul public 
Tulburări sociale  • Atenuarea altor efecte va reduce riscul de tulburări sociale 
 • Evitarea stigmatizării persoanelor bolnave sau a asocierii pandemiei 
 cu populații specifice  
 • Asigurarea unei comunicări clare 
  • Susținerea organizațiilor comunitare care răspund nevoilor locale
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De-a lungul istoriei, unii oameni 
au văzut în orice situație de criză un 
prilej favorabil. Klein a descris cum 
anume profită reprezentanții așa-nu-
mitului "capitalism al dezastrelor" 
de situațiile deosebit de grave influ-
ențate de natură sau de om.11 Există 
un potențial clar de speculare a pre-
țurilor bunurilor esențiale (a profi-
ta prin creșterea prețurilor în tim-
pul crizelor de aprovizionare ori de 
cerere). Odată cu atentuarea pan-
demiei s-ar putea ca în economie să 
se producă schimbări profunde, ce 
dezavantajează populațiile mai să-
race, de exemplu, prin privatizarea 
sectorului de servicii publice. Pe de 
altă parte, e posibil să existe și po-
sibilități de refacere a economiei pe 
baze "mai bune", în funcție de atitu-
dinea publică și politică și de balan-
ța puterii.12 

Izolarea socială 

Autoizolarea la domiciliu, fie ea re-
comandată ori impusă populației, 
implică riscuri sociale considerabi-
le și efecte nocive în plan psihologic. 
Carantina persoanelor expuse unei 
boli infecțioase are consecințe psi-
hologice negative, incluzând simpto-
me de stres posttraumatic, ce pot fi 
de durată.13 Efectele sunt exacerbate 
de izolarea prelungită, de teama de 
infecție, de frustrare, plictiseală, pro-
vizii și informații insuficiente, pier-
deri financiare și stigmatizare. Ele au 
o amploare mai mică atunci când ca-
rantina este voluntară și pot fi atenu-
ate prin asigurarea unei comunicări 
clare și rapide, a unei durate scur-
te, prin furnizarea de alimente și alte 
provizii și prin protecția față de pier-
derile financiare.13 

În Scoția, o treime din cetățeni 
trăiesc singuri, iar 40% din acest 
grup sunt la vârsta de pensionare.14 
Persoanele mai în etate au și o șan-
să mai mică de a utiliza comunica-
rea online, ceea ce accentuează ris-
cul lor de izolare prin distanțarea de 
semeni. Izolarea socială este defini-
tă ca lipsă generalizată a contactului 
social sau a comunicării, a partici-
pării la activitățile sociale ori a men-
ținerii legăturii cu un cineva apro-
piat.  

Pe termen lung, izolarea socială 
este asociată cu o creștere a mortali-
tății cu aproape o treime.15 Aceleași 

Sănătatea pe termen lung a 
populației este determinată  
mai mult de răspunsul politic  
la recesiune decât de  
recesiunea însăși

Efectele măsurilor de distanţare socială asupra sănătăţii 

Infecție cu Covid-19

Influențe directe 
asupra sănătății

Șomaj sau 
subocupare a forței 

de muncă

Mai puțin personal 
disponibil în 

asistența medicală 
și socială

Neprezentare 
la medic pentru 

tratarea altor boli

Teamă și 
anxietate

Inactivitate 
fizică

Tulburări 
sociale

Izolare 
socială

Dizlocarea asis-
tenței medicale 

non-covid

Piederi în 
educație

Nivel al traficului 
motorizat 

Datorii și 
nesiguranța 

locuinței

Acces redus la 
necesitățile de 

bază

Violență 
și abuz în 

familie

Stres și 
plictiseală

Pierdere a 
veniturilor

Consecințe 
economice pe 

termen mai lung

Persoane 
vulnerabile 

izolate împreună 
cu agresori

Evitare pe termen 
lung a transportului 

public 

Calitatea aerului, 
accidentele, 

nivelul 
zgomotului, 

gazele de seră

Tensionare a 
serviciilor esențiale 
– alimentar, utilități 

etc.

Costuri suplimentare: 
încălzirea locuinței, 
îngrijirea copiilor, 

hrană etc.

Izolare, boală și 
responsabilități de 

îngrijire pentru cei care 
lucrează

Risc de 
exploatare a 

copiilor care nu 
sunt la școală

Abuz de 
substanțe, 
practicare a 

jocurilor de noroc 
online și sarcini 
neintenționate

Reducere 
a mersului 

cotidian pe jos 
și cu bicicleta

Morbiditate și mortalitate 
direct atribuibile

Morbiditate și mortalitate indirect atribuibile

Izolare la domiciliu
Restricții în sectoarele 

neesențiale
Restricții de transport

Închiderea unităților de 
învățământ



– Edi’ia în limba român[ | Nr. 6, 2020 | VOLUM 27 227

consecințe le-ar putea avea perioa-
dele prelungite de distanțare socia-
lă. Sunt expuse unui risc mai mare 
persoanele care fie sunt dezavanta-
jate socioeconomic, fie au o stare de 
sănătate fizică ori mintală precară.16 
Pentru grupurile vulnerabile, în spe-
cial pentru cei oamenii care locu-
iesc singuri, este necesară asigura-
rea de sprijin online și telefonic. 

Relaţiile de familie 

Măsurile de distanțare socială vor 
plasa multe persoane, permanent 
sau în cea mai mare parte a timpu-
lui, în proximitatea membrilor fami-
liei, ceea ce poate să provoace stări 
tensionate ori chiar să le exacerbe-
ze. În Marea Britanie au fost expri-
mate temeri legate de posibilitatea 
creșterii violenței în familie în peri-
oada de restricții.17 Factorii de risc 
pentru abuzul partenerului și al co-
pilului includ sărăcia, utilizarea ex-
cesivă de substanțe acasă și istoricul 
de agresiune.18, 19 În Scoția au loc în 
fiecare an aproximativ 60 000 de 
incidente de abuz domestic, femeile 
tinere fiind cele mai afectate,20 iar la 
protecția copilului sunt înregistrați 
peste 2 500 de copii.21 

Este importantă menținerea asis-
tenței sociale și a sprijinului comu-
nitar pentru familiile vulnerabile, 
incluzând recomandări de siguran-
ță pentru femeile cu risc de abuz. 
Militanții împotriva abuzului do-
mestic au solicitat mai mult sprijin, 
incluzând alocarea unor camere la 
hotel pentru femeile cu risc.17 

Închiderea școlilor poate adu-
ce un stres în plus pentru familii în 
contextul în care părinții încearcă 
să se ocupe de educația copiilor la 
domiciliu, adesea împărțindu-și tim-
pul între aceasta și activitățile casni-
ce. Povara poate fi disproporționa-
tă în cazul femeilor. Pe lângă edu-
cația academică, școlile contribuie 
la dezvoltarea aptitudinilor socia-
le și de altă natură. Închiderea pre-
lungită a instituțiilor de învățământ 
poate avea efecte adverse educa-
ționale și sociale pentru tinerii din 
familiile care nu dispun de spațiu 
pentru studiu și nu au acces la cal-
culator acasă.22 Unii copii care nu 

sunt la școală pot fi expuși riscului 
de exploatare online ori de alte ti-
puri – de exemplu, de către trafi-
canții de droguri – sau de a fi recru-
tați într-un grup de infractori. În pe-
rioada în care școlile sunt închise 
trebuie să existe așteptări realiste în 
privința desfășurării școlii acasă, asi-
gurării hranei copiilor eligibili pen-
tru mese gratuite la școală și asisten-
ței acordate elevilor mai vulnera-
bili. Mulți copii vor avea nevoie de 
ajutor suplimentar după reîntoarce-
rea la clasă.22 

Reducerea efectelor adverse 

Pe lângă impactul direct al bo-
lii provocate de covid-19, răspun-
sul la pandemie produce per se efec-
te negative indirecte, de tipul celor 
descrise mai sus. Ele sunt suporta-
te disproporționat de oamenii aflați 
în situația unei scăderi preexistente 
a resurselor și care au o stare de să-
nătate mai precară. Măsurile de dis-
tanțare socială prelungite sau mai 
restrictive ar putea accentua inegali-
tățile pe termen scurt și lung. 

Evaluarea noastră se bazează pe 
o delimitare promptă a sferei de 
exercitare a posibilelor influențe și 
pe o analiză nesistematică a diferite-
lor publicații, așa că există un grad 
ridicat de incertitudine cu privire la 
amploarea unora dintre aceste im-
pacturi. În conceperea intervenții-
lor de răspuns și transpunerea lor 
în practică ar trebui să fie recunos-
cute și luate în calcul, însă, variate-
le probleme de sănătate identifica-
te, în afară de cele direct atribuibi-
le virusului însuși. Efectele pot varia 
și în funcție de context. E posibil ca, 
în țările cu venituri mici și mijlocii, 
fără rețele sociale de sprijin, sănăta-
tea populației și inegalitățile în sănă-
tate să fie afectate mai puternic de-
cât în statele mai bogate, după cum 
începe să se observe în India.23 

Acțiunile trebuie să vizeze cu pre-
cădere sprijinirea celor mai vulne-
rabile persoane. Măsurile extraordi-
nare luate în Marea Britanie pentru 
a permite companiilor să-și plăteas-
că în continuare salariații vor aju-
ta la reducerea prejudiciilor pentru 
mulți dintre aceștia. Este important 

să luăm în considerare oamenii fără 
un loc de muncă stabil, care nu vor 
beneficia de măsurile respective, 
precum și pe cei care se vor con-
frunta cu probleme și după expira-
rea măsurilor și vor necesita spri-
jin o perioadă de timp îndelunga-
tă. Pentru a gestiona gama largă de 
nevoi pe care le-am identificat va 
fi necesar un răspuns amplu, impli-
când multe agenții. 

Pe termen mai lung, deciziile po-
litice luate acum vor influența eco-
nomia în viitor în moduri ce ar pu-
tea să îmbunătățească ori, dimpotri-
vă, să prejudicieze sustenabilitatea, 
sănătatea și inegalitățile din sănă-
tate. Aceasta înseamnă a decide ce 
sectoare au prioritate în acorda-
rea de sprijin, dacă ajutorul financi-
ar trebuie dirijat spre companii sau 
spre angajați și cum să se finanțe-
ze costurile. Pentru a proteja sănă-
tatea populației va fi esențială evi-
tarea unei perioadei de austerita-
te ulterioare și a reducerii asociate a 
cheltuielilor pentru protecția socială 
și serviciile publice. Trebuie să con-
struim mai degrabă o economie mai 
sustenabilă și mai cuprinzătoare.10
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Măsurile de distanțare socială 
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Declarațiile 
actuale nu 
reușesc să 
explice nimic 
în termeni 
inteligibili 
pentru copii  
și nu au deloc 
în vedere 
nevoile 
acestora

EDITORIAL

Riscurile pentru copii în timpul pandemiei  
Este necesară o schimbare a priorităților pentru a împiedica traumatizarea ireversibilă a 
unei generații

tie,6 ce nu poate fi decât pentru 
consum domestic într-o aseme-
nea perioadă, subliniază riscul 
pe care actualul regim îl repre-
zintă pentru copii. 

Că astfel de temeri nu sunt 
deloc deplasate o dovedește 
creșterea numărului de apeluri 
la liniile telefonice de asistență 
pentru copii7 și a prezenței po-
liției pentru incidente de abuz 
domestic. Sunt semnale ce su-
gerează că, odată cu încetarea 
carantinei, se așteaptă o inten-
sificare a activității de protecție 
a copiilor, implicând un volum 
de lucru ce necesită planificare 
și finanțare. Pe lângă reluarea 
cazurilor ce impuneau protec-
ție înainte de începerea izolă-
rii, rămase nerezolvate, per-
sonalul de asistență socială se 
va confrunta cu un volum mai 
mare de muncă, din cauza creș-
terii riscurilor domestice. Iar 
pentru a împiedica o traumati-
zare ireversibilă a unei genera-
ții în tregi, o asemenea activita-
te trebuie să fie armonizată cu 
un plan ambițios de a schimba 
direcția în privința obezității, 
problemelor de sănătate minta-
lă și deceselor premature și evi-
tabile în copilărie. 

Se va întâmpla așa numai 
dacă va avea loc o modificare 
totală a strategiei noastre națio-
nale pentru copii, care trebu-
ie să înceapă de la vârf. Numai 
atunci când membrii guver-
nului vor vorbi regulat despre 
preocupările și planurile lor le-
gate de bunăstarea copiilor, cu 
aceeași ardoare cu care își vo-
calizează eforturile direcționa-
te către salvarea vieții adulților, 
se vor simți și cei constrânși de 

Măsurile luate pentru a contro-
la răspândirea infecției cu co-
vid-19 au declanșat fenomenul 
supranumit "pandemie secun-
dară"1 de abuz și neglijare a co-
piilor. În acest sens, un expert 
pediatru afirma: "Copiii sufe-
ră în mod abuziv în beneficiul 
adulților."2 

Este neapărat nevoie să fie 
redus impactul clinic asupra 
adulților. Într-o manieră foar-
te britanică,3 însă, nu este adec-
vat luat în calcul prejudiciul se-
cundar adus adulților viito-
rului, în contextul în care în 
Marea Britanie există o criză 
recunoscută a sănătății copii-
lor.4 Se impune o schimbare. 

Protecția
De la începutul epidemiei, dis-
cursul public zilnic obișnuit a 
fost înlocuit cu discuții despre 
colaborare, importanța umani-
tății și salvarea de vieți. O ata-
re atitudine sofisticată, însă, își 
are limitele ei. Dezbaterea pu-
blică ascunde o cu totul altă 
temă. Carantina este cuvântul 
cheie, dar constrângerea copii-
lor vulnerabili la contactul ex-
clusiv cu familia pentru o peri-
oadă prelungită creează condi-
țiile perfecte pentru un eșec al 
protecției. 

În primul rând, există un risc 
crescut de vătămare a copii-
lor. Compararea vieții de fami-
lie cu o oală sub presiune poa-
te fi o glumă, dar se bazează pe 
adevărul că, pentru unele fa-
milii, a sta acasă împreună mă-
rește riscul abuzării și neglijă-
rii copiilor. Se adaugă și lipsa 
oricărei perspective din afară. 
Fără acces regulat la specialiști 

ca profesorii, medicii de fami-
lie, asistenții medicali comuni-
tari, asistenții sociali și cei dedi-
cați tinerilor, se pierd ocaziile 
obișnuite de-a observa semnele 
sau de-a asculta relatările legate 
de siguranța copiilor. O parte 
a personalului din asistența so-
cială a trebuit să se autoizoleze, 
ducând la suprasolicitarea echi-
pelor de protecție și la tensio-
narea serviciilor. 

În același timp, mesajul de 
a sta acasă și teama de infecție 
au determinat, la scară națio-
nală, o frecvență scăzută a pre-
zentărilor la departamentele de 
urgențe (25%)5 și la cabinetele 
de medicină generală, corela-
tă cu o reducere a consultațiilor 
față-în-față. În fine, o creștere 
cu 22% a vânzărilor de alcool 
la supermarketuri în luna mar-
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actuala tăcere autorizați să concea-
pă strategii ce pot schimba definitiv, 
în Marea Britanie, cursul bunăstării 
din perioada copilăriei. 

Dublă agresiune 
Copiii și tinerii trebuie neapărat să 
fie implicați, să li se vorbească și 
să li se dea îndrumări pentru vii-
tor. Declarațiile actuale pot fi nece-
sare pentru salvarea vieților adulți-
lor, dar nu reușesc să explice nimic 
în termeni inteligibili pentru copii și 
nu au deloc în vedere nevoile aces-
tora. Nu este nerezonabil să suge-
răm faptul că, pentru cei un milion 
până la 2,3 milioane de copii vul-
nerabili din Marea Britanie,8 multe 
săptămâni de izolare acasă – fără ni-

cio discuție pregătitoare despre mo-
dul în care se va răspunde nevoilor 
lor, indiferent ce infirmități sau con-
strângeri au – se vor solda doar cu 
o stare de confuzie, de neîncredere 
și de anxietate accentuată. Este re-
almente posibilă spargerea tiparu-
lui indiferenței, așa cum s-a arătat în 
discuțiile cu prim-miniștrii Canadei 
și Noii Zeelande.9, 10  

Acum, că în Marea Britanie am 
trecut de vârful pandemiei, cen-
trul de greutate al discursului public 
trebuie să fie orientat spre copii. 
Pentru a ne reconfigura comporta-
mentul este necesar să folosim con-
tinua deteriorare a sănătății copiilor 
și răul generat de acest episod, din 
care guvernul ar trebui să iasă stră-

duindu-se să își salveze reputația de 
agenție preocupată numai de binele 
adulților și nepăsătoare față de co-
pii. Se impune inițierea neîntârziată 
a măsurilor de contracarare a aces-
tei duble agresiuni împotriva bună-
stării copiilor.     

Peter Green, președinte,  
National Network of  
Designated Healthcare Professionals for 
Children,  
St George’s University Hospital, London   
petergreen2@ nhs.net

EDITORIAL
Risks to children during the pandemic

A se cita: BMJ 2020;369:m1669  
Gāsiţi versiunea completā, cu  
bibliografie, la:  
 http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m 1669 

Î&R 

Depistarea contacţilor de covid-19: informare  
La trei luni după ce și-a abandonat strategia originală de testare și depistare, Marea Britanie a 
plonjat într-un nou program. Chris Baraniuk ne spune ce se știe despre eforturile globale actuale și 
explică de ce în timpul unei pandemii este esențială depistarea contacților

Ce înseamnă depistarea 
contacţilor?  

Prin identificarea celor care au avut 
contact apropiat cu o persoană in-
fectată, depistarea contacților poa-
te determina cine trebuie să fie testat 
sau obligat să se autoizoleze. Dacă 
se face prompt, poate limita o epide-
mie la o populație mică. Chiar dacă 
o infecție a ajuns să se răspândească 
pe scară largă, depistarea contacților 
încă poate ajuta la reducerea trans-
misiei prin detectarea celor aflați în-
tr-un stadiu incipient al bolii, înain-
te de a deveni simptomatici. În plus, 
poate evidenția date utile cu privi-
re la modul și direcția de răspândire 
a infecției. 

Depistarea contacților a fost fo-
losită cu succes înainte la nivel glo-
bal pentru a controla epidemiile de 
Ebola și variate infecții cu transmite-
re sexuală.  

Ce implică? 

Activitatea de depistare a contac-
ților constă, într-o măsură aprecia-
bilă, în interviuri telefonice cu per-
soanele care, conform sugestii-
lor facute de European Centre for 
Disease Prevention and Control 
(Centrul European pentru Prevenția 
și Controlul Bolilor), s-au aflat re-
cent în legătură (mai exact, la o dis-
tanță de până în doi metri, timp de 
minimum 15 minute) cu cineva in-
fectat. Centrul recomandă și înca-
drarea contacților unei persoane in-
fectate cu covid-19 în categoria ce-
lor cu "risc crescut" sau "risc scăzut", 
în funcție de nivelul contactului pe 
care aceștia îl declară. Se recomandă 
ca angajații care se ocupă cu depis-
tarea contacților să țină în continu-
are legătura cu aceștia pentru a ve-
dea dacă apar modificări ale evoluți-
ei infecției. 

Cum au aplicat diferite ţări 
depistarea contacţilor? 

Coreea de Sud a limitat două focare 
îngrijorătoare de infecție cu covid-19 
în Daegu și Cheongdo, înregi strând 
doar circa 250 de decese până la a-
ceastă dată. Jonathan Kennedy, 
conferențiar principal în sănăta-
te publică globală la Universitatea 
Queen Mary din Londra, descrie, 
într-un articol online, cum anume 
depistarea contacților a fost un ele-
ment crucial al strategiei sud-core-
ene pentru covid-19. Tot el susți-
ne, însă, că nu este posibilă aplicarea 
aceleiași strategii în Marea Britanie 
prin simpla ei copiere.

"Coreea de Sud s-a pregătit ani de 
zile pentru o astfel de situație [și] sis-
temul ei de sănătate publică pare să 
funcționeze foarte bine. Nu poți face 
să apară așa ceva din nimic prin-
tr-o magie, după 10 ani de austeri-
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tate", spune el. În plus, cei care cau-
tă contacți în Coreea de Sud au ac-
ces la filmările CCTV, la datele din 
telefoanele mobile și la înregistră-
rile cărților de credit. Așa ceva ar 
fi considerat "mult prea indiscret" 
aici, spune Allyson Pollock, profe-
soară clinică de sănătate publică la 
Universitatea din Newcastle. 

În Europa, majoritatea țărilor fac 
eforturi pentru a mări forța de mun-
că manuală implicată în depistarea 
contacților. Angajații din Republica 
Irlanda dau zilnic 2 000 de telefoa-
ne, preconizându-se să se ajungă la 
5 000 pe zi. Autoritățile belgiene in-
tenționează să recruteze 2 000 de 
persoane pentru depistarea contacți-
lor care vor avea baza de lucru în bi-
rouri regionale – o strategie foarte 
diferită de cea a Marii Britanii, care 
preferă o abordare centralizată. 

În întreaga lume, diferite țări se 
confruntă cu dificultăți diferite. În 
Liberia, care s-a confruntat cu foca-
re de Ebola în ultimii ani, există un 
grad considerabil de stigmatizare și 
neîncredere în privința bolilor in-
fecțioase și chiar a celor implicați în 
combaterea lor, incluzându-i pe cei 
angajați pentru depistarea contac-
ților. Statul a încercat să desemne-
ze persoane care să caute contacții în 
propriile comunități, pentru a ajuta 
la ameliorarea situației. 

În Marea Britanie, faptul că apar 
mii de focare locale reprezintă un 
motiv în plus pentru a ne concen-
tra eforturile pe depistarea contac-
ților, afirmă Pollock. "Avem nevoie 
de echipe locale care să reacționeze 
prompt pentru a "stinge focul", dar 
guvernul a distrus și decimat totul, 
din păcate", spune ea, referindu-se la 
un deceniu de austeritate și de dez-
membrare a infrastructurii asistenței 
medicale locale. Pollock susține că 
echipele locale ar putea decide sin-
gure cum să desfășoare activitatea de 
depistare a contacților, pentru că știu 
cel mai bine care părți ale comunită-
ții sunt cele mai vulnerabile.  

Pot fi de ajutor aplicaţiile de pe 
smartphone?

Depistarea contacților cu ajuto-
rul aplicațiilor se bazează pe faptul 

că, în multe țări, incluzând Marea 
Britanie, majoritatea populației are 
un smartphone. Aceste dispoziti-

ve pot fi configurate să comunice în-
tre ele și să înregistreze dacă două te-
lefoane sunt aproape unul de altul. 

Angajata NHS Anni Adams (sus) studiază aplicația pentru depistarea contacților la lansarea de probă 
a acesteia pe Insula Wight. Funcționari publici din Coreea de Sud (jos) verifică starea de sănătate a 
persoanelor aflate sub observație medicală în martie, după depistarea contacților prin telefon. Un 
angajat pentru detectarea contacților, surprins în plină activitate în timpul epidemiei de Ebola din 
Sierra Leone, în 2014 (dreapta)
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Atunci când cineva anunță prin apli-
cație că se simte rău, aceasta ar oferi 
informații despre modul în care per-
soana poate efectua un test covid-19. 
Dacă utilizatorul anunță mai târziu 
pe aplicație că rezultatul testului este 
pozitiv, programul poate trimite au-
tomat o alertă către alte telefoane cu 
aceeași aplicație, care s-au aflat în 
apropiere în ultimele zile. 

În schimb, metoda "manuală" pre-
supune ca angajații să-i întrebe pe 

cei cu rezultat pozitiv la testul pen-
tru virus cu cine au venit în contact 
și apoi să-i caute la telefon pe aceș-
tia din urmă. European Centre for 
Disease Prevention and Control 
menționează că apelurile telefoni-
ce pot dura circa 20 de minute pen-
tru fiecare contact. Procesul ma-
nual este "prea lent," în contextul 
contagiozității mari a virusului co-
vid-19, după opinia cercetătorilor 
de la Universitatea din Oxford. În 
schimb, depistarea personală a con-
tacților oferă consolarea prin vo-
cea umană atunci când se dă vestea 
proastă a unui rezultat pozitiv la test 
și, în plus, ajunge până la cei care 
nu se simt în largul lor cu utilizarea 
unui smartphone sau cu comunica-
rea electronică a datelor. 

În practică, un program de depis-
tare a contacților s-ar putea baza atât 
pe metoda manuală cât și pe cea au-
tomată.

Pentru valorificarea unor astfel de 
aplicații este necesar ca o mare pro-
porție a populației să le descarce și 
să le utilizeze, ceea ce constituie un 
impediment important în calea ex-
ploatării lor. În Marea Britanie, ex-
perții care oferă consultanță pentru 
NHS afirmă că, pentru a deveni efi-
cientă, aplicația ar trebui să fie folosi-
tă de către 80% dintre utilizatorii de 
smartphone (adică aproximativ 56% 
din totalul populației sau 37 de mili-
oane de persoane). 

Care este strategia de depistare a 
contacţilor din Marea Britanie? 

Marea Britanie a efectuat depistarea 
contacților până când guvernul a de-
cis să o oprească în data de 12 martie, 
când a alocat capacitatea de testare 
exclusiv pacienților spitalizați. La acel 
moment nu au fost dezvăluite moti-
vele deciziei, dar guvernul a sugerat 
că era vorba de o lipsă a resurselor în 
contextul creșterii vertiginoase a nu-
mărului de cazuri. Până în 12 martie, 
în Marea Britanie au fost testa-
te 30 000 de persoane. KK Cheng, 
profesor de sănătate publică și asis-
tență primară la Universitatea din 
Birmingham, spune că Marea 
Britanie a abandonat "mult prea de-
vreme" depistarea contacților. 

Nu au fost puse la dispoziția pu-
blicului toate detaliile noului pro-
gram de depistare a contacților. Așa 
cum știm, însă, guvernul a promis 
că, până în 18 mai, vor fi angajate, 
pentru a se ocupa de apelurile telefo-
nice, 18 000 de persoane, incluzând 
3 000 de cadre medicale. The Times a 
anunțat că, dintre noii angajați, câte-
va mii vor fi recrutați prin companii 
private, iar The BMJ a văzut o recla-
mă de recrutare de personal pentru 
depistarea contacților de covid-19, 
afișată online de firma subcontrac-
tantă Go-centric. Matt Hancock, mi-
nistrul sănătății, a anunțat la o con-
ferință de presă în 4 mai că au fost 
deja angajați "mii" de oameni. 

Un purtător de cuvânt al 
Ministerului Sănătății și Asistenței 
Sociale a declarat pentru The BMJ că 
au "certitudinea" îndeplinirii obiec-
tivului de angajare până la terme-
nul limită. Au refuzat să spună ce în-
trebări vor pune cei care se vor ocu-
pa de apeluri și ce îndrumări le vor 
da persoanelor suspecte de infecta-
re cu covid-19. "La momentul potri-
vit vor fi furnizate mai multe detalii," 
s-a spus. 

Cheng afirmă, însă, că ar putea 
fi nevoie de și mai mult personal. 
Numărul de 18 000 menționat este 
"probabil subestimat" față de efec-
tivul necesar în realitate, a decla-
rat el pentru The BMJ, adăugând că 
nu are sens stabilirea unor obiecti-
ve arbitrare. "Dacă îți dai seama că 
18 000 nu sunt suficienți, atunci dă-
le 36 000", spune el. De asemenea, 
Marea Britanie a lansat o aplicație cu 
scopul de-a aduna date pentru depis-
tarea contacților. Aceasta este evalu-
ată în prezent pe scară restrânsă în 
Insula Wight.   

Chris Baraniuk, jurnalist independent, 
Belfast  
chrisbaraniuk@ gmail.com

Q&A  
Covid-19 contact tracing: a briefing   
A se cita: BMJ 2020;369:m1859

Traducere: Dr. Roxana }ucra
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cercetare

Întrebarea studiului  Care este baza 
de dovezi pentru modelele de diagno-
stic și prognostic menite să estimeze 

riscurile individualizate ale infecției cu 
coronavirusul din 2019 (covid-19) sau 
complicațiile viitoare la pacienții cu 
covid-19? 

Metode  Au fost incluse în analiză  
studiile care au creat sau validat 
modele predictive cu multivaria-
bile pentru covid-19. Articolele au 
fost identificate în urma căutării în 

PubMed și Embase prin Ovid, Arxiv, 
medRxiv și bioRxiv până în 24 martie 
2020. Datele din studiile incluse 
au fost extrase independent de cel 
puțin doi autori, pe baza protocolului 
CHARMS (evaluarea critică și extracția 
datelor pentru analizele sistematice 
ale studiilor modelelor de predicție). 
Riscul de eroare sistematică a fost 
evaluat folosind PROBAST (metoda de 

CERCETARE ORIGINALĂ  Sinteză sistematică şi evaluare critică

Modele predictive pentru 
diagnostic şi prognostic în 
infecţia cu covid-19  
Wynants L, Van Calster B, Bonten MMJ și colab.  

Modele predictive pentru diagnostic şi 
prognostic în infecţia cu covid-19  

Evaluare a riscului de eroare sistematică (folosind PROBAST) pe baza a patru domenii în 27 de studii care au creat modele predictive 
pentru boala produsă de coronavirus în 2019

 Risc de eroare sistematică
Autori Participanți  Factori predictivi  Rezultat  Analiză
Imagistica de  diagnostic 
DeCaprio et al8  Crescut Redus  Crescut  Crescut
Diagnosis
Feng et al10  Redus   Neclar  Crescut Crescut
Lopez-Rincon et al35  Neclar  Redus   Redus   Crescut
Meng et al12  Crescut Redus   Crescut Crescut
Song et al30  Crescut Neclar  Redus   Crescut
Yu et al24  Neclar  Neclar  Neclar  Crescut
Diagnostic imaging
Barstugan et al31  Neclar  Neclar  Neclar  Crescut
Chen et al26  Crescut Neclar  Redus   Crescut*
Gozes et al25  Neclar  Neclar  Crescut Crescut
Jin et al11  Crescut Neclar  Neclar  Crescut†
Jin et al33  Crescut Neclar  Crescut Crescut*
Li et al34  Redus   Neclar  Redus   Crescut
Shan et al28  Neclar  Neclar  Crescut Crescut†
Shi et al36  Crescut Neclar  Redus   Crescut
Wang et al29  Crescut Neclar  Redus   Crescut
Xu et al27  Crescut Neclar  Crescut Crescut
Song et al23  Neclar  Neclar  Redus   Crescut
Zheng et al38  Neclar  Neclar  Crescut Crescut
Prognosis
Bai et al9  Redus   Neclar  Neclar  Crescut
Caramelo et al18  Crescut Crescut Crescut Crescut
Gong et al32  Redus   Neclar  Neclar  Crescut
Lu et al19  Redus   Redus   Redus   Crescut
Qi et al20  Neclar  Redus   Redus   Crescut
Shi et al37  Crescut Crescut Crescut Crescut
Xie et al7  Redus   Redus   Redus   Crescut
Yan et al21  Redus   Crescut Redus   Crescut
Yuan et al22  Redus   Crescut Redus   Crescut
PROBAST= metoda de evaluare a riscului de eroare sistematică a modelului predictiv. Detalii privitoare la indicațiile bibliografice sunt date în articolul complet de pe bmj.com. 
*Risc de eroare sistematică crescut deoarece nu a fost evaluată calibrarea. Riscul de eroare sistematică al analizei ar fi fost neclar dacă nu se ținea cont de acest criteriu. 
†Risc de eroare sistematică crescut fiindcă nu a fost evaluată calibrarea. Riscul de eroare sistematică al analizei ar fi fost redus dacă nu se ținea cont de acest criteriu. 
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evaluare a riscului de eroare sistema-
tică al modelului predictiv). 
 
Răspunsul și limitele studiului  27 de 
studii care au descris 31 de modele 
de predicție au fost identificate pen-
tru evaluarea critică. Au fost găsite 
trei modele de anticipare a riscului de 
internare în spital al populației gene-
rale, 18 modele de diagnostic pentru 
detectarea infecției cu covid-19 și 
10 modele de prognostic pentru 

estimarea riscului de mortalitate, a 
progresiei spre boală severă sau a 
duratei spitalizării. Cei mai raportați 
factori predictivi ai prezenței covid-19 
la pacienții cu suspiciune de boală 
au inclus vârsta, temperatura cor-
pului și semnele și simptomele. Cei 
mai des raportați factori predictivi ai 
unui prognostic sever la pacienții cu 
covid-19 au fost vârsta, sexul, trăsătu-
rile derivate din tomografiile compu-
terizate, proteina C reactivă, lactat 

dehidrogenaza și numărul de limfo-
cite. Toate studiile au fost apre ciate 
ca având un risc crescut de eroare 
sistematică. Calitatea raportării a avut 
variații substanțiale de la un studiu la 
altul. Noile modele predictive legate 
de covid-19 intră rapid în literatura de 
specialitate pentru a sprijini luarea 
deciziilor medicale într-o perioadă în 
care e nevoie urgentă de ele

Ce aduce nou prezentul studiu  Aceas-
tă analiză indică o bază de dovezi 
slabă pentru modelele create cu 
scopul de a estima riscurile individua-
lizate ale infecției cu covid-19 sau ale 
complicațiilor viitoare la pacienții cu 
covid-19. Este necesară comunicarea 
imediată a datelor participanților in-
dividuali din studiile covid-19 pentru 
a sprijini eforturile comune de a crea 
modele mai riguroase de diagnostic 
și prognostic și de a valida modelele 
existente.
Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea 
datelor. Detalii complete despre finanțare 
și conflictele de interese sunt accesibile pe 
bmj.com. Date disponibile la cerere. 

Înregistrarea studiului https://osf.io/wy245/.  

Prediction models for diagnosis and 
prognosis in covid-19
ORIGINAL RESEARCH Systematic review and 
critical appraisal
Prediction models for diagnosis and 
prognosis of covid-19 infection
A se cita: BMJ 2020;369:m1328  
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m1328 

COMENTARIU  "Toate modelele sunt incorecte", dar comunicarea datelor şi o raportare mai bună  
le-ar putea îmbunătăţi     
Pandemia de covid-19 este o ur-
gență globală cu o evoluție rapidă. 
Furnizorii de îngrijiri medicale se 
confruntă cu necesitatea de a lua 
rapid decizii critice privind pacienții 
și tratamentul lor; astfel de decizii 
devin și mai dificile pe fondul lipsei 
unor metode de susținere bazate pe 
dovezi. 

Metodele de susținere a deciziilor 
se bazează, de obicei, pe modele de 
predicție clinică, folosite pentru a 
calcula o probabilitate estimată fie 

a bolii existente (model de diagnos-
tic), fie a evoluției viitoare (model 
de prognostic) în funcție de datele 
pacienților.1, 2 Ambele elemente sunt 
foarte relevante în privința răspun-

sului la pandemie, iar un articol co-
relat, realizat de Wynants și colegii 
săi, prezintă o sinteză sistematică a 
modelelor de predicție clinică pentru 
diagnosticul și prognosticul pacienți-
lor cu covid-19.3 

Într-o perioadă de numai circa trei 
luni de la începutul pandemiei și 
până la data celei mai recente cău-
tări, autorii au identificat 27 de studii 
ce descriau 31 de modele.    

Din păcate, toate modelele identi-
ficate au o calitate slabă și niciunul 

Liderii mediului academic trebuie 
să se asigure că există atât 
stimulente pentru comunicarea 
datelor cât și infrastructura 
necesară pentru a facilita crearea 
unor modele de înaltă calitate
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nu poate fi recomandat pentru uz 
clinic. De ce? Unii ar putea susține 
că scurtăturile metodologice și slaba 
aderență la ghiduri sunt justificate 
în contextul de urgență, pentru ca 
metodele de susținere a deciziilor să 
fie disponibile cât mai rapid posibil. 
S-ar putea, însă, ca modelele con-
cepute astfel să facă mai mult rău 
decât bine. Cele folosite pentru a 
susține decizii critice, de exemplu, 
cea de a ventila sau nu pacienții, tre-
buie să fie create pe o bază solidă și 
cu cât mai multă rigurozitate posibil. 

Știință și artă 
Crearea unui model de predicție 
clinică este în același timp știință și 
artă. Este necesar ca obiectivul, po-
pulația destinată, factorii predictivi 
și rezultatul să fie relevante clinic și  
descrise clar. Trebuie atins un echi-
libru între capacitatea de-a aplica 
modelul pe scară largă la cohorte de 
pacienți asemănători și optimizarea 
performanței statistice în cohorta de 
dezvoltare. După cum s-a identificat 
în analiză, realizatorii se concen-
trează adesea numai pe capacitatea 
discriminatorie a modelului sau a 
statisticii C, în detrimentul altor 
componente esențiale pentru un 
model util. 

George Box, un eminent sta-
tistician britanic, a spus că “toate 
modelele sunt incorecte, dar unele 
sunt utile.”5 Wynants și colegii săi au 

ajuns la concluza că toate modelele 
de predicție clinică pentru covid-19 
de până acum sunt eronate și că 
niciunul nu este util. Cum putem să 
le facem mai bune? 

Ghiduri de raportare 
Ghidurile de raportare a cercetării, 
ca TRIPOD (Raportarea trans-
parentă a unui model predictiv 
multivariabil pentru prognostic sau 
diagnostic individual),6 ar putea fi 
extinse pentru a cuprinde și crearea 
de modele atunci când nu e dispo-
nibil decât un volum restrâns de 
date. O asemenea extindere ar pu-
tea include și posibilitatea de a re-
comanda unde și cum este corect să 
se folosească date despre istoric de 
la populații similare. O problemă 
ce îngreunează frecvent conceperea 
unor modele de predicție clinică 
utile este dimensiunea inadecvată a 
eșantionului,7 iar Wynants și colegii 
săi cer, pe bună dreptate, ca, pentru 
a face față situației, să fie comunica-
te urgent datele fiecărui pacient cu 
covid-19. 

O responsabilitate în acest sens 
o au revistele care publică mode-
le predictive de slabă calitate. De 
asemenea, trebuie depuse eforturi 
mai mari pentru ca raportarea pro-
tocoalelor de genul TRIPOD să fie 
aplicată în mod curent. Oricum, este 
necesar ca întreaga comunitate a cer-
cetătorilor să-și recunoască propriul 

eșec de a colabora la scala necesară 
pentru a realiza și a verifica modele 
predictive de bună calitate. 

Liderii mediului academic trebuie 
să se asigure că există atât stimulente 
pentru comunicarea datelor cât și in-
frastructura necesară pentru a facilita 
crearea unor modele de bună calitate 
și că, deși sunt în curs de concretizare 
unele inițiative, se va face și mai mult. 
Stabilirea unor cadre de realizare 
a modelelor de predicție clinică de 
bună calitate va fi în beneficiul paci-
enților din toate domeniile medicale. 

Dat fiind faptul că, în prezent, 
nu poate fi recomandat niciunul 
dintre modelele de predicție clinică 
covid-19, clinicienii trebuie să se 
bazeze, deocamdată, pe discernă-
mântul lor clinic și pe experiențele 
comune în privința celei mai bune 
practici. Pentru a identifica momen-
tul în care vor deveni disponibile 
modelele de predicție clinică utile, 
recomandăm consultarea regulată a 
prezentei sinteze sistematice actuali-
zate continuu.3

Matthew Sperrin  
matthew.sperrin@manchester.ac.uk 

Stuart W Grant Niels Peek 

Detalii despre autori pe bmj.com 

COMMENTARY "All models are wrong" but 
data sharing and better reporting could 
improve them

A se cita: BMJ 2020;369:m1464 
Găsiţi versiunea integrală, cu bibliografie, la: 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m1464 

Întrebarea studiului  Ce condiții și 
rezultate specifice ale unei prime 
sarcini la termen anticipează nașterea 
prematură la sarcina următoare?  

Metode  În actualul studiu prospectiv 
bazat pe populație, datele din 
registrul medical al nașterilor din 

Norvegia au fost folosite pentru a 
asocia sarcinile a 302 192 de femei 
norvegiene care au avut a doua 
sarcină în perioada 1999-2015. 
Rezultatul primar a fost nașterea 
prematură (<37 de săptămâni 
gestaționale) care a urmat după 
o sarcină la termen, cu oricare 
din complicațiile de eclampsie, 
desprindere de placentă, nașterea 
unui făt mort, deces neonatal 
și nou-născut mic pentru vârsta 
gestațională.  

R[spunsul ;i limitele studiului  
Riscurile absolute de naștere 
înainte de termen la a doua sarcină 
au fost de 3,1% fără niciuna din 
cele cinci complicații la naștere 
(8 202/265 043), 6,1% după 
preeclampsie (688/11 225), 7,3% 
după desprinderea de placentă 
(41/562), 13,1% după nașterea 
unui făt mort (72/551), 10,0% după 
moartea neonatală (22/219) și 6,7% 
după un nou-născut mic pentru 
vârsta gestațională (463/6 939). 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu bazat pe registru 

Inteligenţa artificială 
versus clinicieni
Nagendran M, Chen Y, Lovejoy CA și colab.
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Riscul relativ neajustat de 
naștere prematură a fost de 
2,0 (interval de încredere 
95% între 1,8 și 2,1) după 
preeclampsie la termen, 
de 2,3 (1,7-3,1) după 
desprinderea de placentă 
la termen, de 4,2 (3,4-5,2) 
după nașterea unui făt mort 
la termen, de 3,2 (2,2-4,8) 

după moartea neonatală la 
termen și de 2,2 (2,0-2,4) 
după un nou-născut la 
termen mic pentru vârsta 
gestațională. În medie, 
riscul de naștere prematură 
a crescut de 2,0 ori (de la 
1,9 la 2,1 în cazul uneia din 
aceste complicații la prima 
sarcină și de 3,5 ori (între 

de 2,9 ori și de 4,2 ori) 
când existau două sau 
mai multe complicații. 
Registrul norvegian al 
datelor de naștere nu 
are eroare sistematică 
în privința istoricului 
sarcinii, dar include 
inevitabil unele clasificări 
greșite. 

Ce aduce nou prezentul 
studiu  Preeclampsia, 
desprinderea de placentă, 
nașterea unui făt mort, 
decesul neonatal sau 
nou-născutul mic pentru 
vârsta gestațio nală în 
prima sarcină la termen 
sunt asociate cu un risc 
substanțial crescut de 
naștere prematură la sarcina 
următoare.

Finan’area, conflictele de interese 
;i comunicarea datelor. A se vedea 
articolul complet de pe bmj.com. 
Autorii nu declară niciun conflict 
de interese. Nu sunt disponibile 
date suplimentare.

ORIGINAL RESEARCH Registry 
based study
Pregnancy complications and 
subsequent risk of preterm 
birth 
A se cita: BMJ 2020;369:m1007
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.
org/10.1136/bmj.m1007  

Riscurile relative neajustate (romburi pline) și cele ajustate (romburi deschise) pentru nașterea prematură la 
a doua sarcină în funcție de complicațiile din prima sarcină la termen, Norvegia, 1999-2015. Referința este 
nașterea la termen în prima sarcină fără niciuna din cele cinci complicații. Analizele sunt ajustate pentru vârsta 
maternă, anul nașterii primului copil și nivelul de educație al mamei. SGA=mic pentru vârsta gestațională

Rezultatul în prima  Riscul relativ Riscul relativ Riscul relativ Riscul relativ
sarcină la termen neajustat (CI 95%) neajustat (CI 95%) ajustat (CI 95%) ajustat (CI 95%)

Fără complicații

Preeclampsie 

Desprindere de placentă 

Nașterea unui făt mort 

Deces neonatal 

SGA

Întrebarea studiului  Este asociată 
dimensiunea corpului în copilărie 
cu riscul de apariție a unor boli ale 
arterelor coronare, a diabetului de tip 2 
și a cancerului mamar și de prostată la 
vârsta adultă? Există efecte mediate de 
dimensiunile ulterioare ale corpului în 
timpul vieții? 

Metode  Actualul studiu de randomi-
zare mendeliană multivariată a folosit 
date despre dimensiunile corpului în 
copilărie (vârsta de 10 ani) și în viața 
de adult (vârsta medie 56 de ani) de 

la 453 169 de participanți înrolați în 
studiul UK Biobank. Datele despre 
boli au fost obținute de la diverse 
consorții ale studiilor de asociere la 
nivelul întregului genom.

Răspunsul și limitele studiului  Di-
mensiunea mai mare a corpului în 
copilărie, anticipată genetic, a fost 
asociată cu o probabilitate crescută 
de boală coronariană (1,49 pentru 
fiecare modificare în categoria de gre-
utate corporală în lipsa altor precizări, 
interval de încredere 95% de la 1,33 

la 1,68) și de diabet de tip 2 (2,32, 
1,76-3,05), pe baza unor analize de 
randomizare mendeliană univariate. 
Cu toate acestea, s-au găsit puține 
dovezi despre un efect direct (nu 
prin dimensiunile corpului la vâr-
sta adultă) pe baza estimărilor de 
randomizare mendeliană multivariată 
(boala coronariană 1,02, 0,86-1,22; 
diabetul de tip 2 1,16, 0,74-1,82). În 
analiza de randomizare mendelia-
nă multivariată a riscului de cancer 
mamar au fost găsite dovezi puternice 
doar ale unui efect protector direct al 
dimensiunilor mai mari ale corpului 
în copilărie (0,59, 0,50-0,71), nu și 
în sprijinul vreunui efect cauzal al 
mărimii corpului în copilărie sau mai 
târziu asupra cancerului de prosta-
tă (raportul probabilităților 1,06, 

Utilizarea variaţiei genetice pentru a separa efectele 
adipozităţii din perioada copilăriei şi din cea de adult 
asupra riscului de boală
Richardson TG, Sanderson E, Elsworth B, Tilling K, Smith GD 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu de randomizare mendeliană 

Adipozitatea în copilărie şi bolile la vârsta 
adultă
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interval de încredere 95% de la 0,81 
la 1,40 pentru dimensiunile corpului 
în copilărie; 0,87, 0,70-1,08 pentru 
dimensiunile corpului la vârsta adul-

tă). Un neajuns al studiului de față îl 
constituie faptul că datele referitoare 
la dimensiunile corpului în copilărie 
se bazează pe amintiri, motiv pentru 

care este important să se reușească 
validarea lor de către cercetători într-o 
cohortă externă de persoane tinere.

Ce aduce nou prezentul studiu  
Rezultatele sugerează că asocierea 
pozitivă între dimensiunile corpului în 
copilărie și riscul de boală a arterelor 
coronare și de diabet de tip 2 poa-
te fi atribuită persoanelor ale căror 
dimensiuni rămân mai mari și mai 
târziu în timpul vieții. Dimensiunile 
mai mici ale corpului în copilărie ar 
putea accentua, însă, riscul de cancer 
mamar, indiferent de dimensiunile la 
vârsta adultă; de asemenea, se presu-
pune că și vârsta la care s-a instalat 
pubertatea are un rol important.
Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea 
datelor. Actuala lucrare a fost sprijinită de 
Integrative Epidemiology Unit (Unitatea de 
Epidemiologie Integratoare), care primește 
finanțare de la UK Medical Research Council 
(Consiliul Cercetării Medicale din Marea Britanie) 
și Universitatea din Bristol. TGR este cercetător 
colaborator la United Kingdom Research and 
Innovation (Cercetare și Inovație în Regatul Unit). 

Niciun conflict de interese. Datele de nivel de 
sinteză sunt disponibile  public. Pentru datele 
de nivel individual, aplicați la cohortele de la 
UK Biobank sau ALSPAC. 

Adiposity from childhood, and later life 
disease 
ORIGINAL RESEARCH Mendelian 
randomisation study
Use of genetic variation to separate the 
effects of early and later life adiposity on 
disease risk
A se cita: BMJ 2020;369:m1203  
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/
bmj.m1203 

Grafic de tip forest, ilustrând efectele directe și indirecte ale dimensiunilor prevăzute genetic ale 
corpului în copilărie (vârsta 10 ani), pentru patru rezultate de boli diferite (boală coronariană, 
diabet de tip 2, cancer mamar și de prostată). Romburile pline și cele deschise reprezintă efecte din 
analizele de randomizare mendeliană (MR) univariate și multivariate. Estimările sunt prezentate ca 
rapoarte ale probabilităților cu intervale de încredere de 95%.  

 Raportul probabilităților Raportul probabilităților  
Rezultat/expunere (CI 95%)  (CI 95%)  

Boală coronariană

MR univariată 

Dimensiunile corpului în copilărie
Dimensiunile corpului la vârsta 
adultă  

MR multivariată   
Dimensiunile corpului în copilărie
Dimensiunile corpului la vârsta 
adultă  

Diabet de tip 2 

MR univariată    
Dimensiunile corpului în copilărie
Dimensiunile corpului la vârsta 
adultă  

MR multivariată 
Dimensiunile corpului în copilărie
Dimensiunile corpului la vârsta 
adultă  

Cancer mamar 

MR univariată 
Dimensiunile corpului în copilărie
Dimensiunile corpului la vârsta 
adultă  

MR multivariată
Dimensiunile corpului în copilărie
Dimensiunile corpului la vârsta 
adultă  

Cancer de prostată 

MR univariată
Dimensiunile corpului în copilărie
Dimensiunile corpului la vârsta 
adultă  

MR multivariată 
Dimensiunile corpului în copilărie
Dimensiunile corpului la vârsta 
adultă  

COMENTARIU  Pubertatea poate fi o perioadă esenţială pentru a reduce adipozitatea  

Studiul efectuat de Richardson și 
colegii săi sugerează că efectele 
autoraportate ale adipozității la vâr-
sta de 10 ani asupra bolii arterelor 
coronare și diabetului de tip 2 pot fi 
eliminate prin atingerea și menține-
rea unui indice al masei corporale 
(IMC) normal la vârsta adultă.1 În 
plus, s-ar putea ca adipozitatea în 
copilărie să ofere protecție față de 
cancerul mamar la femei și să nu 
fie legată de cancerul de prostată.1 
Este necesar ca aceste rezultate să 

fie interpretate cu atenție în context 
înainte de a fi aplicate în sănătatea 
publică. Randomizarea mendeliană 
este o metodă puternică de cercetare 
observațională, ce folosește randomi-
zarea materialului genetic la concep-
ție pentru a suprima unele tipuri de 
factori de confuzie.3 

Erori sistematice
E posibil ca randomizarea men-
deliană să nu fie lipsită de erori de 
selecție, fiindcă după randomizare 
creează o fereastră, în timpul căreia 
orice recruți potențial eligibili ar pu-
tea deceda din cauza bolii ori chiar 
a unui risc de deces concomitent 
ce are cauze comune cu rezultatul. 
Cu cât selecția într-un studiu depin-
de mai mult de supraviețuirea la 
expunere și la rezultat sau de un risc 
concomitent, care are cauze comune 

Boala coronariană, cancerul 
mamar și cel de de prostată sunt 
cauzele principale ale pierderii 
unor ani de viață
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cu rezultatul, cu atât vor fi mai ate-
nuate estimările efectului, chiar până 
la anulare. Studiile de randomizare 
mendeliene sunt în mod special 
predispuse la o asemenea eroare de 
selecție din cauza dimensiunilor mici 
ale asocierilor genetice, care le fac 
vulnerabile la ușoare perturbări, dar 
și pentru că recrutează, de obicei, 
participanți la vârste mai avansate. 

Pentru rezultatele luate în con-
siderare de Richardson și colegii 
săi, cancerul de prostată este, foarte 
probabil, afectat de o astfel de eroare 
de selecție pentru că decesul în 
urma cancerului de prostată survine, 
în mod obișnuit, mai târziu decât 
cel generat de boala coronariană,4 
având, probabil, și cauze comune. În 
schimb, decesul prin cancer mamar 
la femei survine, adesea, înainte de 
cel provocat de boala arterelor coro-
nare.4 În plus, o asemenea eroare ar 
fi putut împiedica analiza unei game 
mai largi de boli importante înrudi-
te, ca accidentul vascular.    

Boala coronariană, cancerul 
mamar și cel de prostată sunt cauze 
principale ale pierderii unor ani de 
viață,6 fiind responsabile împreu-

nă, în Marea Britanie, pentru circa 
15,4% ani de viață pierduți la femei 
și 17,3% la bărbați.7 Rezultatele 
obținute de Richardson și colegii săi 
nu pot fi generalizate la mortalitatea 
prematură globală deoarece studiul 
lor nu a luat în considerare alte ca-
uze de scurtare a vieții, cu excepția 
diabetului de tip 2. 

Există puține studii similare. Un 
studiu bazat pe o populație mare, ur-
mărind participanții din adolescență 
(17,3 ani) până la vârsta de mijloc, 
reducând astfel eroarea de selecție, 
desfășurat într-un mediu (Israel) în 
care IMC nu pare să fie influențat de 
poziția socioeconomică,8, 9 a sugerat 
un efect protector al unui IMC mai 
mare în adolescență față de cancerul 
mamar la femei și lipsa unui efect 
asupra cancerului de prostată la băr-
bați.8 Același studiu, însă, a constatat 
că IMC în adolescență este corelat 
pozitiv cu alte tipuri de cancer, așa 
că asocierea globală a fost nulă la fe-
mei, dar pozitivă la bărbați.8 IMC în 
adolescență a fost asociat pozitiv cu 
decesul provocat de boala arterelor 
coronare, de accidentul vascular și 
de boala cardiovasculară.9 

Luând împreună dovezile1-9, 
rămâne posibilitatea ca adipozitatea 
în copilărie să aibă un efect slab 
pe termen lung, dacă este urmată 
de un IMC normal mai târziu în 
adolescență,1 astfel încât tranziția din 
copilărie spre vârsta adultă devine 
un moment esențial pentru inter-
venție. Până în prezent, explorarea 
influențelor din copilărie s-a axat, cu 
precădere, pe primele 1 000 de zile 
de la concepție10 și, în ciuda investi-
gațiilor intensive de peste 30 de ani, 
rolul indicatorilor principali, cum 
este greutatea la naștere, rămâne 
disputat.11, 12 A fost acordată mai pu-
țină atenție adolescenței10 și mai ales 
pubertății,13 ai căror determinanți 
fiziologici ar putea fi relevanți pentru 
efectele specifice observate ale IMC 
asupra sexului și cancerului.1-9

C Mary Schooling  
cms1@hku.hk  

Detalii despre autori pe bmj.com 

COMMENTARY Puberty might be a key time 
to reduce adiposity

A se cita: BMJ 2020;369:m1708
Găsiţi versiunea integrală, cu bibliografie, la: 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m1708 
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Întrebarea studiului  Au survenit 
schimbări în privința probabilității de-a 
aparține uneia din cele patru categorii 
de consum al băuturilor răcoritoare 
într-o cohortă de adulți mexicani, după 
trei ani de la data aplicării, în 2014, a 
taxei pe băuturile îndulcite cu zahăr? 

Metode  Actuala analiză longitudinală 
a folosit date din Studiul Cohortei 
Personalului din Sănătate, un studiu 
prospectiv de cohortă deschisă, 
alcătuită din angajați ai Institutului 
Mexican al Protecției Sociale și 
familiile lor din Cuernavaca, cu trei 
valuri de colectare a datelor: 2004, 
2010 și 2017. A inclus 1 770 de adulți 
evaluați prin cel puțin un chestionar 
de frecvență alimentară, despre care 
existau informații complete cu privire 
la consumul de băuturi răcoritoare. 
A fost folosită o regresie logistică 
cu efect aleator corelat pentru a 
estima schimbarea probabilității de-a 
aparține uneia din cele patru categorii 
de consum al băuturilor răcoritoare 
(inexistent, redus, mediu, crescut) 
după aplicarea taxei.  

Răspunsul și limitele studiului  Taxa 
a fost asociată cu o scădere cu 
6,8 puncte procentuale (interval de 
încredere 95% de la 0,5 la 13,2) și 
6,1 (0,4-11,9) a probabilității de 
situare în categoriile de consum 
mediu și, respectiv, ridicat al 
băuturilor răcoritoare, cu o creștere 
corespunzătoare a categoriilor de 
consum redus (8,3, 0,6-16,0) și 

inexistent (4,7, 0,3-9,1). Analiza nu a 
avut un grup de comparație, taxarea 
fiind o politică națională, dar au 
fost disponibile informații din două 
perioade anterioare datei de aplicare 
a taxei, ceea ce a permis estimarea 
tendinței între 2004 și 2010 și 
comparația cu consumul observat în 
2017.  

Ce aduce nou prezentul studiu  După 
trei ani de la introducerea taxei s-a 
observat că a scăzut probabilitatea 
unui consum de băuturi răcoritoare 
ridicat ori mediu, dar a crescut cea a 
unei utilizări reduse a unor astfel de 
produse sau de a nu le folosi deloc 
astfel de produse.

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea 
datelor. Cercetarea de față a primit finanțare 
nerestricționată de la Bloomberg Philanthropies. 

Niciun conflict de interese. Baza de date 
anonimizată disponibilă la cerere.  

ORIGINAL RESEARCH Open cohort 
longitudinal analysis of the  
Health Workers Cohort Study
Association between Mexico’s sugar 
sweetened beverages tax and soft drinks 
consumption in adults
A se cita: BMJ 2020;369:m1311
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m1311 

Traducere: Dr. Roxana }ucra

Asocierea dintre taxarea 
băuturilor îndulcite 
cu zahăr şi consumul 
băuturilor răcoritoare de 
către adulţi, în Mexic
Sánchez-Romero LM, Canto-Osorio F,  
González Morales R și colab.

CERCETARE ORIGINALĂ  Analiza longitudinală de cohortă deschisă a Studiului Cohortei Personalului din Sănătate  

Deloc Redus Mediu Crescut

Diferența procentuală 
în ceea ce privește 
probabilitatea 
anticipată a schimbării 
categoriilor de 
consum al băuturilor 
răcoritoare între 
perioadele anterioare 
(2004-2013) și 
ulterioare (2017-2018) 
datei de aplicare 
a taxei pe băuturi 
îndulcite cu zahăr în 
Mexic
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Categoriile de consum al băuturilor răcoritoare

POT IMPOZITELE PE ZAHĂR SĂ AIBĂ EFECT?
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comentarii

P
rincipiul precau-
ției este, confom 
Wikipedia, "o strate-
gie pentru aborda-
rea riscurilor poten-

țiale atunci când nu există 
suficiente cunoștințe științifi-
ce în acea privință." Baza de 
dovezi în sprijinul eficacității 
și acceptabilității diferitelor 
tipuri de măști în preveni-
rea infecțiilor  respiratorii în 
timpul epidemiilor este săra-
că și contestată.1, 2 Covid-19 
provoacă, însă, o boală gra-
vă, care deocamdată nu are 
un tratament sau un vaccin 
cunoscut și se răspândește în-
tr-o populație fără imunita-
te. Numărul deceselor crește 
abrupt, iar sistemele sanitare 
sunt suprasolicitate.

Aceasta ridică o întrebare 
etică: ar trebui decidenții po-
litici să aplice acum princi-
piul precauției și să încuraje-
ze populația să poarte măști, 
pe baza argumentului că nu 
avem prea mult de pierdut, 
dar am putea avea ceva de 
câștigat luând o astfel de mă-
sură?3 Noi credem că da.

Dovezi şi recomandări

Medicina bazată pe dovezi tin-
de să se axeze preponderent pe 
validitatea internă – dacă studi-

ANALIZĂ

Ar trebui să recomandăm populaţiei să poarte 
măşti de protecţie
Trisha Greenhalgh și colegii săi susțin că este momentul să se aplice principiul precauției  
în timpul pandemiei de covid-19

Nu avem 
prea mult de 
pierdut, dar 
am putea 
avea ceva 
de câștigat 
luând 
această 
măsură

ile de cercetare primară au fost 
"făcute bine" – folosind metode 
de evaluare a riscului de eroare 
sistematică și de adecvare a ana-
lizei statistice. Validitatea exter-
nă implică o problemă diferită: 
în ce măsură rezultatele studii-

lor primare efectuate într-o po-
pulație diferită, cu o boală sau 
cu risc diferit, sunt relevante 
cercetărilor pentru actuala ches-
tiune politică. Noi susținem că 
ar trebui să se acorde mai multă 
atenție validității externe în eva-
luarea măștilor. 

După o căutare rapidă în lite-
ratura de specialitate cu privi-
re la folosirea măștilor de către 
marea masă a populației în tim-
pul epidemiilor sau al pandemi-
ilor, o echipă de la Universitatea 
Galway (E. Toomey, comuni-
care personală, 29 martie 2020) 
a găsit cinci analize sistematice 
evaluate inter pares: 
• O "analiză goală" publicată 

în 27 martie 2020 – adică 
o analiză care nu a arătat 
niciun studiu randomizat 

MESAJE ESENŢIALE

• Conform principiului precauției, ar trebui să 
acționăm uneori fără a avea dovezi definitive, 
pentru orice eventualitate

• Se contestă faptul că măștile vor reduce trans-
miterea covid-19 în cadrul populației generale 

• Chiar și o protecție limitată ar putea, într-o oare-
care măsură, să prevină transmiterea covid-19 și 
să salveze vieți 

• Întrucât covid-19 este o amenințare atât de 
serioasă, trebuie recomandată purtarea măștilor 
în public 
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privitor la utilizarea măștilor 
în timpul pandemiei de 
covid-194

•  O sinteză sistematică din 
20205, comparând măștile 
chirurgicale standard și 
măștile respiratorii, care a 
inclus un singur studiu mic, 
din 2009, despre folosirea 
măștilor respiratorii, a celor 
standard și neutilizarea 
măștilor de către marea 
masă a populației în timpul 
unei epidemii de gripă în 
Australia.6 Acel studiu, care 
a fost considerat robust, a 
relevat că a existat un efect 
favorabil al purtării măștilor 
față de nefolosirea lor, dar 
niciun beneficiu al măștilor 
respiratorii față de cele stan-
dard, arătând și că măștile 
au fost purtate mai puțin de 
50% din timp 

• O analiză Cochrane din 
2011 referitoare la interven-
țiile fizice, ce a inclus 67 de 
studii (multe de calitate 
slabă), dintre care cel mai 
relevant a fost studiul din 
2009 menționat anterior7

• O sinteză sistematică din 
2010 despre utilizarea măș-
tilor în epidemiile de gripă, 
ce a inclus măștile standard 
chirugicale și respiratorii, și 
a găsit o anume eficacitate 
în cazul purtării măștilor de 
către cei cu simptome respi-

ratorii, dar nu și de către cei 
asimptomatici.8 

•  O sinteză sistematică din 
2007 și deliberarea comi-
tetului de experți, care au 
recunoscut că era dificilă 
interpretarea dovezilor și 
au declarat: "Cu excepția 
unor dovezi provenite de la 
SARS, nu am găsit date pu-
blicate care să susțină direct 
folosirea măștilor... de către 
populație."9 Dovezile de la 
SARS nu au fost prezentate 
în articol (așa încât presupu-
nem că era opinia experților 
din comitet). 
De atunci au mai fost publica-

te ca pre-printuri încă două sin-
teze sistematice. Xiao și colegii 
săi au evaluat măsuri nefarma-
ceutice pentru prevenția gri-
pei.10 Ei au identificat 10 studii 
controlate randomizate, publi-
cate între 1946 și 2018, care au 
verificat eficacitatea purtării mă-
știlor (inclusiv a celor standard 
chirurgicale și a măștilor de hâr-
tie produse comercial pentru 
populație) în prevenția gripei 
confirmate în laborator. O me-
ta-analiză nu a găsit nicio redu-

cere semnificativă a transmite-
rii gripei (risc relativ 0,78, inter-
val de încredere 95% 0,51-1,20; 
I2=30%, P=0,25). Autorii au mai 
identificat șapte studii efectua-
te în locuințe: patru au eviden-
țiat furnizarea de măști pentru 
toți membrii familiei, unul nu-
mai pentru cei bolnavi din fa-
milie și două numai pentru con-
tacții familiei. Niciunul nu a re-
levat o reducere semnificativă a 
gripei confirmate în laborator în 
grupul care purta măști. Autorii 
au tras concluzia că "studiile 
controlate randomizate ale folo-
sirii măștilor nu au susținut un 
efect substanțial asupra transmi-
terii gripei confirmate în labo-
rator."10

Pre-printul unei analize sis-
tematice publicate în 6 apri-
lie 2020 a investigat măsura în 
care purtarea unei măști sau a 
altor bariere (ochelari de pro-
tecție, scut, văl) previne trans-
miterea infecției respiratorii cu 
coronavirus, rinovirus, tubercu-
loză ori gripă.11 Au fost identifi-
cate 31 de studii eligibile, dintre 
care 12 controlate, randomiza-
te. Autorii au constatat că, la ni-

Recomandările DC cu privire la folosirea măștilor de 
către marea masă a populației14

• Acoperiți-vă gura și nasul cu o mască de pânză când 
sunteți în preajma celorlalți 

• E posibil să răspândiți virusul covid-19 altor persoane 
chiar dacă nu vă simțiți bolnavi 

• Toți ar trebui să poarte o mască de pânză atunci când 
ies în public – de exemplu, la magazinele alimentare 
sau pentru alte necesități 

• Măștile de pânză nu trebuie să fie purtate de către copiii 
cu vârsta sub doi ani sau de către oricine are dificultăți 
de respirație ori este inconștient, imobilizat sau incapa-
bil de a scoate masca fără ajutor

• Masca de pânză are scopul de a-i proteja pe ceilalți în 
cazul în care sunteți infectați

• Nu folosiți o mască destinată unui cadru medical 
• Continuați să păstrați distanța de circa doi metri între 

dumneavoastră și ceilalți! Purtarea măștii de pânză 
nu este o măsură  luată pentru a o înlocui pe cea a 
distanțării sociale

Există un  
argument 
moral în  
sensul că 
populației ar 
trebui să i se 
dea șansa de 
a-și  
schimba 
comporta-
mentul în 
concordanță 
cu principiul 
precauției 
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vel global, purtarea măștii, atât 
în general cât și de către mem-
brii infectați ai familiei, pare să 
fi generat reduceri mici, dar sta-
tistic nesemnificative, ale rate-
lor infecției. Autorii au conchis: 
"Dovezile nu susțin suficient de 
ferm utilizarea pe scară largă a 
măștilor ca o măsură protectoa-
re împotriva covid-19"11 și au 
recomandat efectuarea unor noi 
studii controlate, randomizate, 
de bună calitate. 

Interpretări contestate 

Literatura de specialitate pri-
mară heterogenă și oare-
cum săracă, descrisă mai sus, 
a fost interpretată într-o ma-
nieră contradictorie de către 
decidenții politici. De exem-
plu, Organizația Mondială 
a Sănătății (OMS) recoman-
dă măștile numai pentru cei 
cu simptome sugestive de 
covid-19, afirmând că, în rest, 
acestea ar trebui să fie rezerva-
te personalului medical.12 În altă 
parte, însă, tot OMS admite că 
purtarea măștilor de către ma-
rea masă a populației este utilă 

în pandemiile severe, câtă vre-
me până și un efect protector 
parțial ar putea avea o influen-
ță importantă asupra transmite-
rii infecțiilor.13 

US Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC 
– Centrele pentru Prevenția și 
Controlul Bolilor din SUA) au 
recomandat inițial populației să 
nu poarte măști în timpul pan-
demiei de covid-19, dar reco-
mandarea a fost actualizată în 
4 aprilie 2020 (caseta).14    

Niciunul dintre studiile men-
ționate mai sus nu a verifi-
cat măștile de pânză improvi-
zate pe care le-a recomandat 
CDC. Din câte știm, nu exis-
tă studii referitoare la utilizarea 
măștilor de pânză de către ma-
rea masă a populației. Un stu-
diu cu trei brațe, care compara 
măștile textile cu cele chirurgi-
cale și cu "practica standard" în 
prevenția infecțiilor similare gri-
pei în cadrul asistenței medica-
le, a constatat că măștile de pân-
ză erau cele mai puțin eficiente, 
dar "practica standard" implica, 
de obicei, o mască chirurgicală, 
așa că nu exista un braț real de 
control fără măști.15 

Diverși autori au justificat ne-
folosirea măștilor prin patru ar-
gumente. În primul rând, ei 
pretind că există dovezi limita-
te privind eficiența măștilor. În 
al doilea rând, susțin că, potri-
vit studiilor, este improbabil ca 
oamenii să le utilizeze corect ori 
constant, ceea ce este important, 
fiindcă prevenția presupune ca 
ei să nu își atingă repetat măști-
le și ca toți, sau majoritatea, să 
le poarte în cea mai mare par-
te a timpului. În al treilea rând, 
subliniază că, tot conform studi-
ilor mai-sus citate, purtarea măș-
tii îi face pe oameni să se sim-
tă în siguranță și să ignore, ast-
fel, alte recomandări importante 
de sănătate publică (de exem-
plu, spălarea pe mâini și distan-
țarea socială).10 În fine, ei afir-
mă că, în contextul lipsei măș-
tilor în criza actuală, populația 
nu ar trebui să le poarte deoare-

ce personalul medical are o mai 
mare nevoie de ele, iar cumpă-
rându-le, ar putea provoca pro-
bleme serioase în lanțul aprovi-
zionării.16 

Primul argument poate fi 
combătut pe motiv că absen-
ța dovezilor nu este o dovadă a 
absenței efectelor. Următoarele 
două argumente ar putea fi va-
labile strict în contextul studiilor 
care le-au generat, dar nu avem 
nicio dovadă că sunt valabile și 
în contextul creat de covid-19. 
În acest caz, "populația" nu este 
constituită din voluntari în ex-
perimentul făcut de alții într-un 
focar de gripă, ci din oameni de 
pe întreg mapamondul, care în-
cearcă să rămână în viață într-o 
pandemie mortală. Ar putea fi 
foarte motivați să învețe tehni-
cile pentru folosirea cu eficiență 
maximă a măștilor. 

Există motive solide pentru 
care populația să fie mult mai 
înclinată să se conformeze re-
comandărilor privind purtarea 
măștilor și măsurilor mai extin-
se de control al infecției actua-
le decât au fost participanții din 
studiile publicate. Aceste mo-
tive includ faptul că infecția cu 
SARS-CoV-2 este atât mai con-
tagioasă cât și mai severă decât 
scenariile medicale din studii-
le pe care s-a bazat concluzia de 
a nu folosi măști.17 La fel, dacă 
vaccinarea anti-SARS-CoV-2 
ar fi disponibilă și accesibilă, ar 
putea fi utilizată pe scară mai 
largă și ar fi mai ușor acceptată 
decât vaccinarea antigripală. 

Există dovezi indirecte sub-
stanțiale în sprijinul argumen-
tului ca populația să poarte 
măști în pandemia de covid-19. 
S-a demonstrat că virusul ră-
mâne viabil în aer timp de câ-
teva ore atunci când este eli-
berat sub formă de aeroso-
li în condiții experimentale,18 
iar astfel de aerosoli par să fie 
blocați de măștile chirurgica-
le în experimentele de labora-
tor.19 S-a arătat că indivizii sunt 
contagioși până la 2,5 zile îna-
inte de debutul simptomelor20 

Pasagerii 
metroului 
londonez 
au adoptat 
măsura purtării 
unei măști în 
ciuda lipsei 
unor dovezi 
concludente
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și până la 50% din totalul infecții-
lor par să fie transmise de către per-
soane presimptomatice.21 Probabil 
că, în multe țări, există o prevalen-
ță mare în comunitate a covid-19.22 
Studiile de modelare sugerează că 
o reducere cât de mică a transmite-
rii în comunitate ar putea determina 
o schimbare semnificativă a situației 
cererii dintr-o altă parte a sistemului 
(de exemplu, cea pentru paturi de 
spital și ventilatoare).23 

 Sugestia că populația nu ar trebui 
să poarte măști pentru că personalul 
medical ar avea nevoie de ele într-o 
măsură mai mare este valabilă până 
la un punct, dar în mod cert consti-
tuie un argument pentru a fabrica 
mai multe măști, nu pentru a le refu-
za populațiilor care ar putea benefi-
cia de ele. Până când astfel de măști 
vor fi disponibile într-un număr su-
ficient, cele textile (spălate frecvent), 
conform recomandării CDC (case-
ta),14 pot fi un substitut. 

Este necesar să se efectueze fără 
întârziere noi cercetări în vederea 
identificării celor mai bune modali-
tăți de a depăși problemele de filtra-
re slabă și păstrare a umezelii care 
au fost descrise. Astfel de studii ar 
putea stabili, de exemplu, natura op-
timă a țesăturii, grosimea (câte stra-
turi?), natura stratului extern hidro-
fob, măsura potrivită și intervalul de 
timp la care trebuie spălată.  

Principiul precauţiei 

Dovezile empirice crează, pe bună 
dreptate, suspiciuni din punct de ve-
dere metodologic, dar dacă luăm 
în considerare folosirea principiului 
precauției, nu ar trebui să ignorăm 
complet asemenea dovezi. Ar fi util, 
de pildă, să ținem cont de ratele în-
alte ale infectării (și de mortalitatea 
substanțială) în rândul cadrelor me-
dicale și al altor angajați din linia în-
tâi, în locuri unde măștile sunt insu-
ficiente, în comparație cu cele unde 
personalul a fost mai bine și mai 
constant protejat.24 Am putea ajunge 
să regretăm că am respins, pe motiv 
că nu e reală, relatarea cu privire la 
un cor de 60 de oameni, dintre care 
se știa că 45 prezentau infecție cu co-
vid-19, iar doi au și murit.25 

Apar dovezi indirecte ce susțin 
efectul favorabil al purtării măștilor. 
De exemplu, un studiu longitudinal 
ecologic din Hong Kong, desfășu-
rat înainte și după introducerea unei 
game de măsuri nefarmaceutice, in-
cluzând măștile pentru public, a su-
gerat că acestea păreau să ajute la li-
mitarea pandemiei (schimbările au 
fost semnificative în cazul combină-
rii măsurilor de purtare a măștilor și 
de distanțare socială, deși nu poate 
fi desprins efectul exclusiv al utiliză-
rii măștilor).26 Există și dovezi simila-
re despre comportamentul virusuri-
lor cu o structură chimică asemănă-
toare.27, 28 

Date fiind aceste observații indi-
recte și circumstanțiale, precum și 
gravitatea actualei epidemii, exis-
tă un argument moral în sensul că 
populației trebuie să i se dea șansa 
de a-și schimba comportamentul în 
concordanță cu principiul precauți-
ei,3 chiar dacă dovezile directe, ex-
perimentale, ale beneficiului nu sunt 
clare. Spre deosebire de Australia și 
SUA, unde au fost realizate majorita-
tea studiilor, purtarea măștilor a de-
venit normă în unele țări asiatice, în 
parte ca o protecție împotriva aeru-
lui poluat, poate și ca un răspuns la 
epidemiile de SARS și MERS. În 
Japonia, Hong Kong, Coreea de Sud 
și China, de exemplu, purtarea măș-
tii este acum regula. 

Un alt argument pentru aplica-
rea principiului precauției este că lu-
mea ar putea plăti un preț mare pen-
tru covid-19, iar "pagubele colate-
rale" riscă să devină mai mari decât 
cele directe ale virusului. Pericolele 
includ creșterea ratei sinuciderilor 
din cauza izolării și lipsei de speran-
ță economică în rândul oamenilor 
mai săraci care își pierd veniturile 
sau a celor din micile companii,29, 30 
tulburările sociale în unele țări unde 
se ia în considerare izolarea, așa cum 
s-a întâmplat în epidemia de Ebola,31 
oameni care nu mai au acces la trata-
mentele lor obișnuite,32 înflorirea sis-
temelor autocrate sub pretextul con-
trolării covid-19,33, 34 violența domes-
tică și disputele familiale,35, 36 iar lista 
ar putea continua. Există, desigur, 
contraargumente importante, inclu-
zând posibilitatea unei false senzații 

de siguranță și reducerea gradului de 
respectare a altor măsuri pentru con-
trolul infecției. 

Propunem două ipoteze despre 
care credem că ar trebui să fie ur-
gent testate în experimente naturale. 
Prima este că, în contextul covid-19, 
mulți oameni pot fi învățați să folo-
sească măștile corect și să o facă în 
mod constant, fără a renunța la alte 
măsuri importante anti-contagiune. 
A doua este aceea că, dacă există vo-
ință politică, lipsa măștilor poate fi 
rapid rezolvată prin reorientarea ca-
pacității de producție – ceea ce se în-
tâmplă deja neoficial.37 

  În fine, în fața unei pandemii, că-
utarea dovezilor perfecte poate fi in-
amicul unei politici bune. La fel ca 
atunci când trebuie folosită parașu-
ta pentru a sări din avion,38 este mo-
mentul să acționăm fără a mai aștep-
ta dovezi din studii controlate rando-
mizate.39 Un pre-print al unei sinteze 
sistematice, recent postat, a ajuns la 
aceleași concluzii.40 

 Măștile sunt simple, ieftine și po-
tențial eficiente. Credem că, dacă 
sunt purtate atât în casă (în special 
de către persoana care are simpto-
me) cât și în afara casei, atunci când 
este probabilă întâlnirea cu alții (de 
exemplu, la cumpărături, în trans-
portul public), ele ar putea avea un 
impact substanțial asupra transmite-
rii și unul relativ mic asupra vieții so-
ciale și economice.
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GHID DE SUPRAVEGHERE COVID-19 

Covid-19 şi sarcina 

educaţie

Această serie atrage atenția clinicienilor 
asupra ghidului publicat pentru covid-19. 
Recomandări esențiale din ghidurile 
evidențiate sunt prezentate pe scurt de 
către echipa editorială de la The BMJ. Pentru 
recomandări complete și detalii vă rugăm 
să consultați versiunea integrală a ghidului.  
Ghid de recomandări: Infecția cu coronavirus 
(COVID-19) în timpul sarcinii 

Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, rapoartele de 
caz ale gravidelor infectate cu covid-19 sugerează 
că tiparul severității bolii la aceste femei este 
similar cu cel al populației generale. Până în 
prezent, datele nu arată un risc crescut de avort, de 
pierdere precoce a sarcinii sau de teratogenitate. 
Transmiterea verticală este considerată, totuși, 
"probabilă" și au fost raportate cazuri de naștere 
prematură. În 16 martie 2020, femeile gravide au 
fost incluse, de către consilierii guvernamentali 
pe probleme de sănătate din Marea Britanie, în 
"grupul vulnerabil". 

Cum a fost elaborat ghidul?

Ghidul a fost elaborat și este actualizat în 
continuare printr-o "combinație de dovezi 
disponibile, bună practică și recomandări ale 
experților." 

În ghid nu sunt menționate toate detaliile 
metodologiei (de exemplu, informațiile despre 
pacienți și implicarea publică).

Ce aspecte sunt abordate de ghid?

Ghidul sintetizează dovezile disponibile despre 
efectele infecției cu covid-19 asupra femeilor 
gravide și feților. Furnizează recomandări 
privitoare la îngrijirea femeilor gravide care fie 
prezintă infecție suspectată ori confirmată cu 
covid-19, fie sunt asimptomatice, în stadiile de 
antepartum, intrapartum și postnatal.

De ce este nevoie de acest ghid?

Modificările imunologice din timpul sarcinii, 
în special din al treilea trimestru, fac ca femeile 
să fie mai predispuse la simptome severe 
ale infecțiilor virale, după cum s-a constatat 
în studiile referitoare la gripă, la sindromul 
respirator sever acut și la sindromul respirator din 

Publicat de Royal College of Obstetricians and Gynaecologists  
(RCOG – Colegiul Regal al Obstetricienilor și Ginecologilor), cu contribuția  
Royal College of Midwives (Colegiul Regal al Moașelor), Royal College of 
Paediatrics and Child Health (RCPH – Colegiul Regal al Pediatrilor și Sănătății 
Copilului), Royal College of Anaesthetists (Colegiul Regal al Anesteziștilor) și 
Obstetric Anasthetists’ Association (Asociația Anesteziștilor din Obstetrică). 
Acetualul rezumat se bazează pe versiunea nr. 8 a ghidului, publicată în  
17 aprilie 2020 (www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/ 
/2020-04-17-coronavirus-covid19-infection-in-pregnancy.pdf )
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Care sunt recomandările esenţiale?

• Îngrijirea de rutină antenatală și 
postnatală este considerată esen-
țială. Femeile trebuie să se prezinte 
la consultațiile programate, cu 
excepția cazului în care se sus-
pectează sau se confirmă infecția 
cu covid-19, iar autoizola rea este 
obligatorie în concordanță cu 
ghidurile naționale. Numărul 
vizitelor poate fi redus la discreția 
maternității. 

• Luați în considerare diagnosticele 
diferențiale cu covid-19, ca embo-
lismul pulmonar și starea de sepsis. 

• Riscul de tromboembolism 
venos s-a dovedit a fi crescut la 
persoanele cu covid-19, iar sarcina 
este o stare de hipercoagulabilitate 
cunoscută. Consultați ghidurile 
complete pentru detalii despre 
circumstanțele și considerațiile 
suplimentare atunci când prescrieți 
heparină cu greutate moleculară 
scăzută la femeile gravide. 

• Cadrele medicale trebuie să se 
intereseze de sănătatea mintală a 
gravidelor la fiecare consultație și 
să conecteze femeile cu resursele 
utile, dacă este nevoie. Poate fi 
mai dificil să se evalueze dacă se 
impune protecție, dar trimiterile 
obișnuite nu trebuie întârziate.

Îngrijirea antenatală 
• Este necesar să fie suspendată 

monitorizarea monoxidului de 
carbon. 

• În cazurile confirmate cu covid-19 
trimiteți femeile la serviciile de 
ecografie antenatală pentru supra-
vegherea dezvoltării fetale timp 
de 14 zile de la data dispariției 
simptomelor. 

• După 28 de săptămâni, distanțarea 
socială trebuie să fie respectată 
mai riguros pentru toate femeile 
gravide. 

Îngrijirea intrapartum 
• Femeile sunt încurajate să aibă 

partenerul lângă ele în timpul 
nașterii, cu condiția ca acesta să fie 
asimptomatic (niciun simptom în 
ultimele șapte zile). 

• Investigațiile radiologice trebuie 
efectuate conform recomandărilor. 
Grija privind sănătatea fătului nu 
trebuie să întârzie investigația. 

• Pentru toate cazurile cu covid-19 
suspectat ori confirmat este reco-
mandat ca, în timpul nașterii, să se 
efectueze monitorizarea continuă 
electronică a fătului. 

• Furnizorii de servicii medicale 
trebuie să poarte echipament 

protector personal atunci când 
tratează o pacientă cu covid-19 
suspectat sau confirmat. 

• Dovezile nu sugerează că folosirea 
oxidului nitric (Entonox) este o 
procedură generatoare de aerosoli, 
deci poate fi utilizat cu un alt filtru 
microbiologic pentru fiecare 
pacientă. 

• Dovezile nu susțin în mod special 
niciuna dintre modalitățile de a 
naște, însă dacă femeile au infecție 
suspectată sau confirmată cu 
covid-19 se va evita nașterea în 
bazin 

• Nu s-a dovedit că utilizarea 
steroizilor pentru maturizarea 
plămânilor fetali este dăunătoare 
în cazurile cu covid-19. 

Îngrijirea postpartum 
• În prezent, beneficiile alăptării 

depășesc riscurile de transmitere a 
infecției de la mamă la copil. 

• Nu este necesară separarea ma-
melor care au fost găsite pozitive 
la testarea pentru covid-19 și a 
copiilor sănătoși.

COVID-19 GUIDELINE WATCH  
Covid-19 and pregnancy 
A se cita: BMJ 2020;369:m1672   

SEMNALE NIHR  Transpunerea cercetării în practică 

Naşterea planificată mai devreme 
în preeclampsia tardivă poate fi mai 
bună pentru mame

Nașterea planificată mai devreme sau managementul expectativ pentru preeclampsia 
tardivă înainte de termen (PHOENIX): un studiu controlat randomizat  
Chappell LC, Brocklehurst P, Green ME și colegii 
Lancet 2019;394:1181-90S
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NIHR Signals le oferă 
factorilor de decizie din 
cadrul NHS, al sănătății 
publice și al asistenței 
sociale cele mai recente 
cercetări importante 
de la NIHR și de la alte 
organizații de cercetare 
medicală. 

Pentru a citi integral NIHR 
Signal accesați:  
https://bit.ly/2RlPSDq

De ce era necesar acest studiu?

Preeclampsia ușoară afectează până la 6% din sar-
cini, frecvența cazurilor severe variind între 1% și 2%. 
Primele semne includ tensiunea arterială mare și apa-
riția proteinelor în urină. Dacă boala avansează pot a-
părea simptome ca edemele gleznelor și durerile de 

cap. În cazuri rare pot surveni complicații serioase, 
precum convulsiile și accidentul vascular sau nașterea 
unui făt mort.  

Cauza nu este pe deplin înțeleasă, dar se crede că e 
legată de probleme ale placentei. Singurul tratament 
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În ce a constat acest studiu?

Studiul controlat randomizat PHOENIX a alocat 
448 de femei unei nașteri planificate, fie prin indu-
cerea travaliului, fie prin operație cezariană, și alte 
451 de gravide managementului expectativ (îngrijirea 
obișnuită). Toate aveau preeclampsie tardivă. 

Studiul a avut loc în 46 de maternități conduse de 
medici consultanți din Anglia și Țara Galilor. Cele din 
grupul de intervenție au fost programate pentru ini-
țierea nașterii în decurs de 48 de ore de la data ran-
domizării, pentru a permite pregătirea – de exem-
plu, accelerarea maturizării neonatale a plămânilor. 

Nașterea s-a realizat prin inducerea travaliului, cu ex-
cepția cazurilor în care a fost necesară operația ceza-
riană. Managementul expectativ a constat în naște-
rea la 37 de săptămâni sau mai devreme, conform re-
comandărilor făcute de National Institute for Health 
and Care Excellence (NICE –Institutul Național pen-
tru Excelență în Sănătate și Îngrijiri).  

Rezultatele pe termen mai lung ale acestui studiu 
sunt încă în curs de colectare. Va fi util de știut, de 
exemplu, dacă acei copii din grupul de intervenție au 
o incidență mai mare a întârzierii în dezvoltare.

Ce s-a constatat?

• Copiii din brațul cu naștere planificată s-au  
născut, în medie, cu cinci zile mai devreme decât cei 
din grupul de control, conform vârstei lor gestațio-
nale. 

• Rezultatul primar pentru copil a fost fie decesul, fie 
internarea în unitatea neonatală. Aceasta a fost mai 
mare în grupul de naștere planificată, afectând 196 
(42%) de copii, față de numai 159 (34%) în grupul 
de management expectativ (risc relativ ajustat 1,26, 
interval de încredere 95% de la 1,08 la 1,47). Totuși, 
internarea a fost atribuită în principal prematurității, 
fără morbiditate excesivă respiratorie sau de alt tip, 

intensității îngrijirilor ori duratei spitalizării, și nu au 
existat decese

• Rezultatul primar maternal a fost fie o tensiune arterială 
sistolică mare înregistrată, fie oricare dintre rezultatele 
modelului PIERS complet (Estimarea Integrată a 
Riscului de Preeclampsie). Acestea includ rezultate 
specifice ca decesul, accidentul vascular și insuficiența 
renală acută. Incidența oricăruia dintre aceste rezultate 
a fost mai mică în grupul cu nașteri planificate, afectând 
289 (65%) de femei, față de 338 (75%) în grupul de 
management al sarcinii (risc relativ ajustat 0,86, interval 
de încredere 95% de la 0,79 la 0,94).

Care sunt implicaţiile? 

Rezultatele prezentului studiu sugerează că nașterea planificată mai devreme pentru pree-
clampsia tardivă înainte de termen este mai bună pentru mamă și nu dăunează copilului, 
deși implică un număr mai mare de internări în unitatea neonatală. 

Dacă, după cum sugerează autorii studiului de față, ar putea fi puse în practică strategii-
le de îngrijiri alternative (de exemplu, îngrijirile tranziționale, care să permită mamei și co-
pilului să stea împreună), acest dezavantaj ar putea fi redus la minimum. Sunt așteptate în 
continuare rezultatele pe termen lung.

Ce spune ghidul actual în această privinţă?

Recentul ghid NICE pentru diagnosticul și manage-
mentul hipertensiunii arteriale în timpul sarcinii reco-
mandă ca femeile diagnosticate înainte de 34 de săp-
tămâni să fie monitorizate până când împlinesc 37 de 
săptămâni, dacă problema nu se agravează. Trebuie 
prescrise sulfat de magneziu intravenos și o cură an-

tenatală de corticosteroizi, în concordanță cu ghidul 
NICE pentru travaliul și nașterea înainte de termen.

Recomandările sunt aceleași pentru femeile între 34 
și 37 de săptămâni dar, în plus, subliniază că, dacă se 
are în vedere o naștere planificată, este important să 
se ia în calcul starea femeii și a copilului.

Conflicte de interese: The BMJ a considerat că nu există legături descalificante cu companii comerciale.  
Detalii suplimentare despre alte interese, condiții legale și permisiuni pot fi găsite pe bmj.com
NIHR SIGNALS Translating research into practice 
Planned earlier delivery for late pre-eclampsia may be better for mothers
A se cita: BMJ 2020;368:l6779

îl constituie nașterea copilului. Cazurile mai puțin ur-
gente sunt monitorizate, de obicei, cu intenția de-a 
avansa cu sarcina cât mai mult posibil, pentru a evi-
ta complicațiile asociate cu prematuritatea la copil. 

Obiectivul studiului de față a fost de a stabili dacă in-
ducerea nașterii mai devreme reduce șansa de vătă-
mare a mamei fără a dăuna copilului, deși acesta se 
naște înainte de a fi complet dezvoltat.

Incidența decesului, a accidentului vascular sau a insuficienței renale acute 
maternale au fost mai mici în grupul cu naștere planificată
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UŞOR DE RATAT?

Anemia pernicioasă 
Muhajir Mohamed,1, 2 Joel Thio,3 Remy Susan Thomas,4 Jehan Phillips5  

Ce este anemia pernicioasă? 

Anemia pernicioasă este o tulburare autoimună ce afectea-
ză mucoasa gastrică, cu alterarea absorbției de cobalamină 
(vitamina B12) din alimente, având ca rezultat deficitul aces-
teia. Figura 1 ilustrează fiziopatologia anemiei pernicioase. 
Vitamina B12 este esențială pentru producția de celule san-
guine și pentru mielinizarea nervilor. Insuficiența ei este ca-
uza anemiei megaloblastice. Demielinizarea neuronală și de-
generescența consecutivă conduc la manifestări neurologice 
și neuropsihiatrice.1    

1Department of Medicine, Launceston General Hospital, 
Australia 
2University of Tasmania, Launceston Clinical School, 
Launceston 
3Department of Medicine, Launceston General Hospital 
4Department of Medicine, Townsville Hospital
5First point Healthcare, Launceston, Australia
Coresponden’a la: M Mohamed  
muhajirbm@yahoo.com
Articolul de față face parte dintr-o serie de lucrări 
ocazionale dedicate evidențierii unor boli care fie ar putea 
fi mai frecvente decât cred medicii, fie pot fi ratate la prima 
prezentare. Consultanții seriei sunt Anthony Harnden, 
profesor de asistență primară la Departamentul de Științe 
de Asistență Medicală Primară de la Universitatea Oxford, 
și Dr. Kevin Barraclough, de la Facultatea de Medicină 
Socială și Comunitară, Universitatea din Bristol  

O femeie în vârstă de 55 de ani se prezintă la medicul 
ei de familie cu oboseală, senzații de "furnicături și 
înțepături" în picioare și capacitate de concentrare 
slabă. Examinarea clinică și investigațiile de rutină 
din sânge au fost neremarcabile. Simptomele i s-au 
înrăutățit treptat în următorii doi ani. A început să 
aibă în plus dispnee de efort și nesiguranță în mers. 
La reexaminare prezenta paloare, tahicardie de 
repaus și o neuropatie senzitivă la ambele membre 
inferioare. Un frotiu de sânge periferic a evidențiat 
anemie macrocitară și neutrofile hipersegmentate. 
Investigațiile suplimentare au confirmat un deficit sever 
de B12 cu anemie pernicioasă secundară. 

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Luați în considerare anemia pernicioasă la 
pacienții care acuză oboseală inexplicabilă, deficit 
de memorie, capacitate de concentrare slabă ori 
parestezii

• Circa o treime din pacienți pot avea niveluri 
normale de B12 și anemie normocitară, ceea 
ce poate duce la ratarea sau întârzierea 
diagnosticului 

• Testele de screening pentru pacienții cu 
suspiciune de anemie pernicioasă trebuie să 
includă hemoleucograma completă și testul 
cobalaminei serice 

• De obicei, tratamentul prompt cu B12 duce la 
dispariția anemiei și a simptomelor neurologice, 
dar pacienții vor avea nevoie de suplimentarea 
vitaminei B12 toată viața  Fig. 1 | (a) Procesul normal al absorbției cobalaminei alimentare și 

(b) fiziopatologia anemiei pernicioase 

a

Cbl Cobalamin[ 
HC  Haptocorin[
IF  Factor intrinsec 
HCl  Acid clorhidric 

Dietă

Proteine

HC-Cbl

HC-Cbl

IF-Cbl

Absorbția Cbl în 
ileonul terminal

Duoden

Cbl

Proteaze

HCl

Scindarea HC-Cbl

Lichid salivar

Celule parietale 
gastrice 

Pancreas

Ileon

IF-Cbl

Receptor IF 

Celula ileală

IF



– Edi’ia în limba român[ | Nr. 6, 2020 | VOLUM 27 247

gnosticul le-a fost întâziat de la un an până 
la 10 ani ori că li s-a pus inițial un diagnostic 
greșit de depresie, sindrom de oboseală cro-
nică, hipotiro idie, scleroză multiplă, fibromi-
algie și diabet.5 Unii prezintă simptome gas-
trointestinale, de exemplu dispepsie, înainte 
de apariția anemiei.6 

Limitele preciziei testelor de diagnostic și 
variabilitatea rezultatelor fac și mai difici-
lă stabilirea diagnosticului.7 Circa un sfert din 
pacienți au simptome neurologice fără anemie 
și macrocitoză.4 Rareori pot avea simptome 
la niveluri normale ale cobalaminei serice.8 
Aclorhidria secundară gastritei atrofice poate 
afecta absorbția fierului. Circa 20% dintre pa-
cienții cu anemie pernicioasă au deficit de fier 
coexistent, iar frotiul de sânge poate arăta o 
anemie normocitară sau chiar microcitară în 
circumstanțe extreme, mascând diagnosticul 
deficitului de B12.8 

De ce este importantă? 

Dacă pacienții nu sunt diagnosticați și tratați 
devreme pot apărea complicații ale deficitului 
de B12.1, 3 Au fost raportate cazuri de insufici-
ență cardiacă din cauza anemiei severe.9 Nu 
se știe sigur cât de frecvente sunt complicații-
le hematologice și neurologice în anemia per-
nicioasă. 

Cât este de frecventă? 

Anemia pernicioasă este relativ rară. Sunt 
afectate între 50 și 200 din 100 000 de per-
soane în Marea Britanie și 150 din 100 000 
în SUA.2 Poate afecta toate grupele de vâr-
stă, dar este întâlnită mai frecvent la adul-
ții de peste 70 de ani.1 Din cauza asocierii cu 
boli autoimune ca tiroidita autoimună, boala 
Addison, vitiligo și diabetul de tip 1, un istoric 
personal sau familial al acestor afecțiuni crește 
probabilitatea de anemie pernicioasă.3, 4  

De ce este trecută cu vederea? 

Simptomele se manifestă insidios și doar rare-
ori ridică suspiciune clinică.3 Caseta 1 prezin-
tă simptomele anemiei pernicioase. Acestea 
sunt prezente adesea și în alte boli, ceea ce 
poate duce la ratarea sau întârzierea diagnos-
ticului.

Oboseala, deficitul de memorie și capaci-
tatea slabă de concentrare au fost cele mai 
frecvente simptome raportate într-un sondaj 
online la care au participat 889 de pacienți 
cu anemie pernicioasă din Marea Britanie. 
Dintre aceștia, 30-45% au semnalat că dia-

Caseta 1 | Trăsăturile clinice obișnuite ale anemiei 
pernicioase5 
Simptome generale 
• Oboseală 
• Piele uscată 
• Unghii fragile 
• Glosită 
• Căderea sau încărunțirea părului 
Simptome neurologice 
• Deficit de memorie 
• Capacitate de concentrare slabă 
• Neîndemânare
• Senzații de "furnicături și înțepături"
• Insomnie 
• Confuzie 
• Amețeală
• Afazie nominală 
• Probleme de echilibru 
Simptome cardio-respiratorii 
• Dispnee
• Palpitații 
Probleme gastrointestinale 
• Diaree
• Indigestie 
• Crampe stomacale 
• Scăderea apetitului 
• Pierderea gustului
Simptome emoționale 
• Iritabilitate 
• Nerăbdare
• Schimbări de dispoziție 
• Idei suicidare

Semnale de alarmă pentru complicațiile anemiei pernicioase  

Simptome și semne   Complicații 
Parestezii  Neuropatia periferică 
Hiporeflexia 
Mersul ataxic  Degenerescența combinată subacută a măduvei spinării
Reducerea puterii musculare 
Dispnee  Insuficiență cardiacă 
Edeme periferice 
Tulburări cognitive  Manifestări neuropsihiatrice 
Depresie 
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Neuropatia periferică este o manifestare ne-
urologică timpurie a anemiei pernicioase, ce 
provoacă parestezii și amorțeală reversibile. În 
stadii tardive apare degenerescența combina-
tă subacută a măduvei spinării. Aceasta poa-
te duce la slăbiciune a membrelor și trunchiu-
lui, ataxie, defecte vizuale și disfuncție autono-
mă.10 Într-o analiză a studiilor observaționale, 
75% dintre pacienții (43/57) cu degenerescență 
combinată subacută a măduvei spinării aveau 
anemie pernicioasă. Diagnosticul și tratamen-
tul precoce îmbunătățesc șansele de recupe-
rare: 14% (8/57) dintre pacienți s-au recuperat 
complet neurologic după tratamentul cu coba-
lamină, iar restul au avut o oarecare amelio-

rare a simptomelor. Durata mediană a simp-
tomelor la diagnostic a fost de șase săptămâni 
(interval 2-24) la cei cu recuperare completă și 
de 12 săptămâni (interval 1-84) la pacienții cu 
recuperare parțială.11 Pot apărea și manifestări 
neuropsihiatrice de depresie, psihoză, deficit 
cognitiv și tulburare obsesiv compulsivă, con-
form rapoartelor de caz ale pacienților cu ane-
mie pernicioasă.12 

Foarte rar poate apărea deficitul de coba-
lamină la nou-născuții mamelor cu anemie 
pernicioasă nediagnosticată, ducând la întâr-
ziere în dezvoltare și dificultăți de învățare, 
după cum arată câteva rapoarte de caz.13 

Pacienții cu anemie pernicioasă au un 
risc crescut de cancer gastric cu localiza-
re non-cardial\ și de carcinoid gastric. Într-o 
analiză a 843 de pacienți cu anemie perni-
cioasă din studii de cohorte multiple, 6,9% 
(58/843) au dezvoltat cancer gastric într-o pe-
rioadă de urmărire de 11 ani.14 Un diagnostic 
ratat de anemie pernicioasă poate întârzia de-
tectarea modificărilor precanceroase și duce la 
o evoluție proastă a bolii.

Cum este diagnosticată anemia pernicioasă?  

Clinic  
Un indice crescut de suspiciune clinică și cu-
noașterea semnalelor de alarmă (tabelul, 
pag. 245) sunt esențiale pentru un diagnos-
tic prompt. Obțineți un istoric detaliat ținând 
cont de simptomele variate ale anemiei perni-
cioase (caseta 1). Încurajați pacienții sau pe cei 
care au grijă de ei să facă o listă cu toate simp-
tomele avute într-o anumită perioadă. 

Excludeți alte cauze de deficit de B12, ca di-
eta vegană, un istoric de boală sau rezecție 
ileală și gastrectomia totală ori parțială. 

Investigații   
Cereți o hemoleucogramă completă și un fro-
tiu de sânge. Volumul eritrocitar mediu cres-
cut (macrocitoza) și neutrofilele hipersegmen-
tate indică deficitul de cobalamină. Circa o 
treime dintre pacienții cu deficit de B12 pot să 
nu aibă macrocitoză. Macrocitoza mai poate 
să apară și în deficitul de folat, boala hepatică 
și alcoolism.4, 8 Figura 2 prezintă un algoritm 
pentru investigarea pacienților cu suspiciune 
de anemie pernicioasă. 

Verificați concentrațiile serice ale vitami-
nei B12 și folatului la pacienții cu simptome 
clinice sugestive și la cei cu anemie, în speci-
al dacă este macrocitară.3, 7 Dozarea cobalami-
nei serice nu este scumpă și e utilă pentru eva-
luarea inițială (sensibilitate 97% la concentra-
ții ale cobalaminei serice <200 ng/l). Nivelul 

Fig. 2 | Algoritm pentru investigarea suspiciunii de  
anemie pernicioasă  

Holotranscobalamina

Normal ≥ 200 ng/l

Trăsături clinice (Caseta 1)

Semnale de alarmă (Tabelul)

Anemie macrocitară

Negativi

Anticorpii serici la factorul intrinsec

Verificați nivelul seric al cobalaminei  
(nivel normal de folat)

Deficitul de cobalamină 
identificat
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Scăzut < 200 ng/l

Pozitivi

Prezent

Anemie 
pernicioasă

Evaluare suplimentară 
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Anemie pernicioasă
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Acidul metilmalonic 

Homocisteina

Suspiciunea clinică de deficit de 
cobalamină

Verificați testele serice: 
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ei poate fi afectat de alimentație, de defici-
tul de folat, de sarcină, de contraceptivele ora-
le, de infecția cu HIV și de metformină. Teste 
suplimentare pentru deficitul de B12, ca ho-
lotranscobalamina, acidul metilmalonic și 
homocisteina, sunt efectuate, de obicei, în asis-
tența secundară, atunci când există suspiciu-
nea clinică de deficit de cobalamină, dar paci-
enții au valori ale cobalaminei serice la limită 
sau normale.7, 8   

Nu există un test "standard de aur" pen-
tru anemia pernicioasă, nici dovezi de cali-
tate în privința acurateții de diagnostic a tes-
telor.15 Anticorpii anti-factor intrinsec au o 
mare specificitate pentru anemia pernicioasă 
(95-100%), dar un rezultat negativ nu exclude 
boala, din cauza sensibiltății scăzute a testului 
(50-60%).7, 8 Nu este recomandată testarea anti-
corpilor anti-celule gastrice parietale, având o 
specificitate variabilă de 50-100%.4 

Cum este tratată anemia pernicioasă? 

Pacienții cu anemie pernicioasă au nevoie de 
suplimentare cu cobalamină toată viața. De 

regulă se recomandă injecțiile intramuscula-
re cu vitamina B12. Caseta 2 prezintă schema 
de tratament recomandată de British National 
Formulary (Formulele Farmaceutice Naționale 
Britanice).16  

Terapia orală cu pastile de cobalamină în 
doze mari (1 000-2 000 μg) luate zilnic arată, 
în studii mici, o eficacitate similară în îmbu-
nătățirea simptomelor și parametrilor hema-
tologici ai deficitului de B12, însă aceasta nu 
este preferată în tratamentul inițial al pacienți-
lor cu simptome severe din cauza posibilității 
unui răspuns mai lent în comparație cu injec-
ția intramusculară.1, 4, 15, 17 Terapia orală poa-
te fi folosită ca tratament de  menținere pe ter-
men lung.4 

Odată cu înlocuirea adecvată a cobalami-
nei, numărul reticulocitelor crește în general, 
cu un maximum la o săptămână, iar anemia 
și macrocitoza dispar în decurs de opt săptă-
mâni. Ameliorarea neurologică este, de obicei, 
mai lentă și nu la fel de previzibilă.15 Pacienții 
pot avea o evoluție variabilă a bolii spre dis-
pariția simptomelor. S-a observat că gradul de 
recuperare neurologică este invers proporțio-
nal cu severitatea și durata simptomelor neu-
rologice anterioare începerii tratamentului cu 
cobalamină.10 

Pentru că pacienții pot întrerupe medicația 
când se simt mai bine, este important de dis-
cutat cu ei despre necesitatea suplimentării cu 
cobalamină pe toată durata vieții și a monito-
rizării regulate a nivelului B12, precum și des-
pre evoluția probabilă a recuperării. Trebuie 
să se admită că aderența la tratamentul pe ter-
men lung poate fi dificilă și că este necesară 
elaborarea unui plan de management, luând 
în considerare preferințele pacienților și con-
textul.15 

Gastroscopia este recomandată, inițial, la 
pacienții diagnosticați cu anemie pernicioasă, 
pentru diagnosticul gastritei atrofice și detec-
tarea eventualelor tumori maligne gastrice.1, 4 
Recomandați consult gastroenterologic.

Conflicte de interese: niciunul de declarat.

EASILY MISSED?
Pernicious anaemia
A se cita: BMJ 2020;369:m1319  

G[si’i versiunea integral[, cu bibliografie, la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m1319

Traducere: Dr. Roxana }ucra

CUM AU FOST IMPLICA”I PACIEN”II ÎN REALIZAREA  
PREZENTULUI ARTICOL

Una dintre pacientele noastre s-a confruntat cu multiple simptome ani de 
zile înainte de a fi diagnosticată cu anemie pernicioasă. A vorbit despre viața 
ei înainte și după diagnostic și a povestit cum simptomele au început să se 
îmbunătățească semnificativ după prima injecție cu cobalamină. De asemenea, 
a citit manuscrisul nostru, exprimându-și încrederea că articolul va fi de mare 
ajutor medicilor generaliști. 

Manuscrisul nostru pentru The BMJ a fost revizuit și de o altă pacientă cu 
anemie pernicioasă, tot cu diagnostic temporizat, care a subliniat ce dificultăți 
întâmpină atât pacienții, în privința relatării simptomelor, cât și doctorii, nevoiți 
să conecteze informațiile pentru a pune un diagnostic de anemie pernicioasă. 
Ea a sugerat ca medicii să-i încurajeze pe pacienți sau pe cei care au grijă de ei 
să facă o listă a simptomelor. 

APLICAREA EDUCAȚIEI ÎN PRACTICĂ

• Pe baza informațiilor din acest articol, cum veți diagnostica de timpuriu anemia 
pernicioasă? 

• Cum veți discuta cu pacienții dumneavoastră despre opiniile lor privind 
comoditatea și complianța la tratamentul oral zilnic cu tablete de cobalamină 
în comparație cu injecțiile la interval de trei luni pentru suplimentarea pe toată 
durata vieții? 

Caseta 2 | Schema de tratament pentru deficitul de vitamina B1216 
• În anemia pernicioasă este necesară suplimentarea cu vitamina B12 pe toată 

durata vieții  
Fără simptome neurologice 
• Injecție intramusculară de hidroxocobalamină (1 000 μg) de trei ori pe 

săptămână, timp de două săptămâni 
• Doza de menținere – injecție intramusculară la interval de trei luni 
Simptome neurologice 
• Injecții intramusculare cu hidroxocobalamină la fiecare două zile, până la 

observarea îmbunătățirii clinice maxime 
• Doza de menținere – injecție intramusculară la interval de două luni
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"În primul rând, asigurați-v\ 
că nu sunteți izolați, chiar dacă 
trebuie să stați singuri: folo-
siți Facebook, WhatsApp sau 
FaceTime pentru a ține legătura 
cu cât mai mulți colegi, foști și ac-
tuali. Vorbiți între voi așa cum ați 
face-o în mod normal când ați fi 
împreună. Comunicarea poate să 
accentueze senzația de solidarita-
te și să o diminueze pe cea de izo-
lare. E important să vă continuați 
pregătirea profesio nală și super-
vizarea, ceea ce vă va face să vă 
simțiți stăpâni pe situație și va di-
minua grija legată de eventuale-
le rămâneri în urmă în momentul 
reluării activit\]ii nor male.

Țineți 
legătura și 
stați de vorbă 
ca de obicei! 
Steve Miller, 
consultant 
psihiatru

Căutați 
posibilități în 
afara clinicii!  
Charlotte Hall, 
rezident  
anestezist 

Valorificați 
tehnologia! 
Joshua Getty, 
stagiar medicină 
de familie

"După trei sarcini pierdute anul 
trecut, una la 20 de săptămâni, 
vestea că sunt din nou gravidă la 
începutul pandemiei mi-a adus 
bucurie, dar și anxietate. Fiind 
considerată o sarcină cu risc 
crescut, opțiunea de a lucra în 
prima linie a fost prompt respin-
să de obstetricianul meu.

"Adaptarea la munca de aca-
să a fost greoaie, dar apoi mi-a 
adus satisfacții în alt mod de-
cât practica clinică. Am desco-
perit posibilitatea de a-mi folo-
si aptitudinile didactice, condu-
când tutoriale pentru medicii 
stagiari redistribuiți în dome-
niul terapiei intensive. Prin spri-

"În primul rând rețineți că nu 
sunteți singuri! Colegii dumnea-
voastră (indiferent de grad) au, 
probabil, aceleași stări emotive. 
Găsirea unui timp și spațiu co-
mun pentru a comunica poate fi 
de neprețuit. 

"Platforme gratuite ca Zoom 
pot constitui un cadru excelent 
pentru ca grupurile să se întâl-
nească, să-și împărtășească ex-
periențele și părerile, ca și pen-
tru a facilita sprijinul între colegi. 
În grupul nostru de instruire or-
ganizăm săptămânal o seară de 
Zoom drop-in pentru rezidenți.

"La cabinetul meu de medi-
cină generală folosim Microsoft 

Ce pot face ca să mă simt mai puţin 
izolat de colegi?   
În pandemia de covid-19 mulți medici au fost nevoiți să lucreze în izolare.  
Abi Rimmer întreabă cum pot face față situației

CARIERE ÎN CLINICĂ 
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"Când lucrați, planificați-vă ziua și 
mențineți o rutină, păstrând timpii de 
lucru normali, dacă e posibil. Faceți și 
pauze, în care să vă propuneți mereu 
ceva plăcut. Nu munciți tot timpul! E 
un moment potrivit să citiți un roman 
de care nu ați avut timp niciodată, să 
vizionați o colecție de filme, să vă des-
coperiți un nou hobby. 

"Când nu lucrați, încercați să vă 
mențineți în formă făcând exerciții și 
să nu consumați mai mult alcool. Dacă 
beți, e bine să o faceți împreună cu fa-
milia ori cu prietenii, pe FaceTime sau 
Zoom. 

"Nu verificați actualizările des-
pre coronavirus decât o dată sau 
de două ori pe zi. Căutați veștile 
pozitive pentru a le echilibra pe cele 
negative. Umorul poate fi de folos în 
perioadele grele. Încercați să găsiți glu-
me pe Google, de care să râdeți îm-
preună cu familia, cu prietenii și cole-
gii. Luați și puțin aer curat și aveți gri-
jă de voi!"

jinul oferit – având responsibilitatea 
de a verifica zilnic starea de sănătate a 
stagiarilor bolnavi și izolați – am avut 
grijă să rămân în contact cu colegii în 
momentele lor de nesiguranță. 

"Preocuparea faţă de sănătatea sta-
giarilor, predarea și contactul regulat 
cu colegii din prima linie au făcut ca 
zilele să zboare. Deși îmi lipsește in-
teracțiunea cu pacienții, în această pe-
rioadă de schimbări m-am lămurit că 
intubarea nu e singura aptitudine a 
unui anestezist. 

"Sfatul meu modest pentru cei 
care lucrează de acasă: căutați posi-
bilități neclinice care sunt relevan-
te pentru dumneavoastră, rămâneți în 
contact permanent cu colegii, spriji-
niți-i și străduiți-vă să vă valorificați fie-
care zi! Amintiți-vă că pandemia e tre-
cătoare și că, pe lângă neliniște, crează 
și posibilități pentru a deveni un clini-
cian bine pregătit!" 

Teams ca să stabilim o întâlnire video 
zilnică la ora prânzului pentru echipa 
medicală, ce poate atenua izolarea tria-
jului la telefon și distanțarea de colegi. 

"{i grupurile de pe WhatsApp sunt 
o modalitate bună, pentru cei care se 
simt izolați, de a împărtăși informații, 
experiență și umor. Pe o scară mai lar-
gă, grupurile de pe Facebook pot aju-
ta la formarea unor rețele mai largi de 
sprijin între colegi. 

"Când folosim o metodă de tipul ce-
lor de mai sus e important să stabi-
lim reguli comune și un obiectiv clar. 
Intervalele de timp ale întâlnirilor îi 
ajută să-și păstreze concentrarea și să 
se angajeze în discuții. Regularitatea 
poate fi utilă, dar schimbarea zilei și a 
orei îi poate încuraja să se conecteze 
cu ceilalți și să înțeleagă că, deși la dis-
tanță unii de alții, nu suntem singuri."
CAREERS CLINIC
How can I feel less isolated from colleagues?    

A se cita: BMJ 2020;368:m1510

Traducere: Dr. Roxana }ucra
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Din: Margaret Douglas. Atenuarea efectelor 
extinse ale răspunsului la pandemia Covid-19 
asupra sănătății. The BMJRo 2020;6:222-225.

1. Cei mai afectați de pandemia Covid-19, din punct de 
vedere financiar, sunt:
A. Vârstnicii
B. Copiii
C. Femeile
D. Tinerii
E. Persoanele care au deja dificultăți financiare

2. Următoarele sectoare sunt cele mai vulnerabile 
datorită măsurilor de izolare impuse de pandemia 
Covid-19:
A. Hotelier
B. Învățământ
C. De divertisment
D. Transport
E. Medical

Din: Nagendran M, Chen Y, Lovejoy CA. 
Inteligența artificială versus clinicieni.  
The BMJRo 2020;6:232-233.

3. Conform studiilor, au risc crescut de naștere 
prematură femeile care la prima sarcină la termen au 
prezentat:
A. Preeclampsie
B. Desprindere de placentă
C. Depresie
D. Hipertensiune arterială
E. Deces neonatal

Din: Covid-19 și sarcina.  
The BMJRo 2020;6:240-241.

4. Alegeți afirmațiile corecte referitoare la infecția cu 
Covid-19 la femeile însărcinate:
A. Tiparul severității bolii induse de Covid-19 la femeile 
gravide este similar cu cel al populației generale
B. Infecția cu Covid-19 se asociază cu risc crescut de avort și 
de pierdere precoce a sarcinii
C. Infecția cu Covid-19 se asociază cu risc crescut de 
teratogenicitate
D. Femeile însărcinate, infectate cu Covid-19, sunt 
predispuse la dezvoltarea unor simptome mai severe ale 
infecției virale, mai ales în trimestrul 3 de sarcină
E. Femeile însărcinate, infectate cu Covid-19, au risc mai 
înalt de trombembolism venos

Din: Semnale NIHR. Nașterea planificată  
mai devreme în preeclampsia tardivă  
poate fi mai bună pentru mame.  
The BMJRo 2020;6:242-243.

5. Nașterea planificată în cazul femeilor cu 
preeclampsie tardivă a condus la:
A. Scăderea incidenței decesului matern
B. Scăderea incidenței decesului fetal
C. Scăderea incidenței accidentului vascular cerebral 
matern
D. Creșterea incidenței decesului materno-fetal
E. Scăderea incidenței insuficienței renale acute maternale

Din: Muhajir Mohamed, Joel Thio,  
Remy Susan Thomas, Jehan Phillips.  
Anemia pernicioasă.  
The BMJRo 2020;6:244-247.

6. Testele screening recomandate pentru diagnosticul 
pacienților suspecți de anemie pernicioasă sunt:
A. VSH-ul
B. Dozarea acidului folic
C. Dozarea cobalaminei serice
D. Hemoleucograma completă
E. Puncția medulară

7. Care dintre următoarele boli autoimune pot fi 
asociate cu anemia pernicioasă?
A. Hepatita autoimună
B. Tiroidita autoimună
C. Boala Addison
D. Psoriazisul
E. Diabetul zaharat de tip 1

8. Cele mai frecvente simptome raportate ale  
anemiei pernicioase, conform unui sondaj online  
în Marea Britanie, au fost:
A. Diareea
B. Oboseala
C. Stresul
D. Deficitul de memorie
E. Capacitatea slabă de concentrare

9. Complicațiile care pot apărea în evoluția unei anemii 
pernicioase netratate sunt reprezentate de:
A. Neuropatia periferică
B. Leucemia acută
C. Insuficiența renală
D. Insuficiența cardiacă
E. Degenerescența combinată subacută a măduvei spinării

10. Pacienții cu anemie pernicioasă au risc crescut de:
A. Carcinoid gastric
B. Cancer gastric cu localizare non-cardială
C. Cancer colorectal
D. Tumori carcinoide pancreatice
E. Limfom 

Chestionar realizat cu sprijinul UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj Napoca
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