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Estat de la ciència sobre la COVID-19 i les persones amb DID1 

M.A. Nygren i A. Lulinski 

Introducció 

L’objectiu d’aquest escrit és proporcionar una visió general del que la recerca fins el 
moment actual revela sobre les persones amb discapacitat intel·lectual i del 
desenvolupament (DID), la COVID-19, i la vacunació. 

La recerca que hi ha hagut fins ara indica que les persones amb DID (a) són més 
propenses a estar exposades a la COVID-19 i tenir resultats de salut més pobres que la 
població general en relació a la COVID-19; (b) són igualment propenses, com la població 
general, a participar en estratègies preventives de salut; i (c) han experimentat una 
interrupció massiva en els serveis de salut, de la llar i comunitaris, agreujant la 
desigualtat existent en l’assistència sanitària i posant una pressió addicional sobre les 
xarxes de suport formals i informals que ja estan sobrecarregades de taxes fiscals.  

Les persones amb DID i amb risc de la COVID-19 

És més probable que les persones amb DID estiguin exposades a la COVID-19 i tinguin 
resultats més pobres que el públic en general. Les persones amb DID que viuen en 
entorns congregats o amb membres familiars més grans estan en una posició 
particularment precària. 

• Aproximadament 7,38 milions de persones als Estats Units (2,28% de la 
població) tenen DID (Residential Information Systems Project, 2020). 

• Només el 10% de les persones amb DID dels Estats Units viuen en entorns 
residencials supervisats; la majoria de les persones amb DID (72%) dels Estats 
Units viuen amb membres de la seva família. Dels aproximadament 5,35 milions 
de cuidadors familiars als Estats Units, el 24% tenen més de 60 anys (Tanis i col., 
2020), un grup d’alt risc per contraure la COVID-19. 

• Les persones amb DID que són negres, asiàtics, hispans o americans nadius 
tenen una taxa més elevada de positius de la COVID-19 en comparació amb els 
seus homòlegs blancs i no hispans (Chakraborty, 2020). 

• Les persones amb DID que viuen en entorns on hi ha molt gent, com institucions, 
residències de persones grans i llars de grup, tenen un risc més elevat d’estar 
exposats a la COVID-19 que la població general (Desroches i col., 2020; Landes, 
Turk i Ervin, 2020), i aquest risc més elevat està directament relacionat amb el 
nombre de persones que viuen juntes (Landes, Turk i Ervin, 2020); no obstant 
això, una enquesta feta per Drum i col. (2020)  ha trobat que només el 2% de la 
població amb DID se’ls ha fet una prova de la COVID-19. 
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• Les persones amb DID que viuen en entorns congregats tenen més probabilitats 
de presentar casos greus de la COVID-19 (Turk i col., 2020),  mostren resultats 
pobres en general (Landes, Turk i Wong, 2020) i són més propenses a morir a 
causa de la malaltia (Landes, Formica, i col., 2020). 

• Les persones amb DID tenen una incidència més alta de defuncions relacionades 
amb la COVID-19 que la població general (Cuypers i col., 2020); amb taxes 
dramàticament més altes de defuncions relacionades amb la COVID-19 en 
adults de 70 anys o més amb DID (West Health Institute i Makary, 2020) i adults 
majors de 40 anys amb la síndrome de Down (Hüls i col., 2020). 

 

Les persones amb DID i la vacunació 

La majoria de les persones amb DID han rebut anteriorment vacunes i actualment 
participen en estratègies de salut preventives. 

• En general, les persones amb DID participen en mesures de salut preventives: 
una enquesta recent realitzada a adults amb DID revela que el 93%  complia les 
recomanacions de salut pública (Drum i col., 2020). 

• Els nens amb i sense DID tenen la mateixa probabilitat de rebre vacunes 
rutinàries en la infància (Simth i col., 2015), i entre els adults amb DID que reben 
serveis a través de les seves agències estatals, el 74% diuen que han rebut una 
vacuna contra la grip en els últims 12 mesos (National Association of State 
Directors of Developmental Diablies Services and Human Services Research 
Institute, 2020).  

 

Serveis de salut, de la llar i comunitaris 

La majoria de persones amb DID que han rebut assistència presencial abans de la 
pandèmia de la COVID-19 han experimentat, des d’aleshores, canvis substancials en el 
tipus i durada dels seus serveis, cosa que ha tingut efectes negatius en el seu benestar. 

• La distància física dels proveïdors de serveis de salut i altres serveis directes no 
és possible per a les persones amb DID que necessiten ajuda personal directa 
(Kavanagh i col., 2020; Drum i col., 2020).  

• Durant la pandèmia, l’accés als serveis de salut, de salut mental i educatius s’han 
vist greument alterats per a les persones amb DID que viuen en la comunitat. Un 
estudi ha trobat que més del 70% de les persones amb DID que viuen en la 
comunitat ha experimentat una pèrdua d’alguns serveis de salut a causa de la 
COVID-19 i un 24% ha comentat la pèrdua de serveis d'atenció crítics; no 
obstant això, només un 2% parla d’una interrupció de l’accés a les receptes 
(Drum et al., 2020). 

• Una altra enquesta revela que el 74% de les persones amb DID ha perdut del tot 
un o més dels serveis que rebia, i només el 39% informa que, com a mínim, un 
dels seus serveis s’ha prestat virtualment (Jeste i col., 2020). 

• Alguns serveis de suport es poden i s’han proporcionat amb èxit virtualment 
(Zaagsma i col., 2020; Taddei i Bulgheroni, 2020); no obstant això, hi ha 
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preocupacions reals sobre l’impacte d’un major temps de cribratge en 
adolescents amb trastorn de l’espectre autista (Garcia i col., 2020) i l’impacte a 
llarg termini de les reduccions de serveis relacionades amb la COVID-19 en 
famílies de nens petits amb DID (Neese i col., 2020). 

• Una enquesta de les organitzacions nacionals sobre la discapacitat en quan als 
confinaments de la COVID-19 revela preocupacions significatives sobre el seu 
impacte en la salut mental i les conductes problemàtiques de les persones que 
atenen (Thomas i col., 2020). L’accés als serveis de salut mental per a les 
persones amb DID s’ha vist alterat durant la pandèmia, cosa que ha agreujat 
encara més les desigualtats ja presents en aquests sistemes (Sheehan i col., 
2020). 

• Una comparació dels informes d’incidents previs i posteriors a la COVID-19 d’un 
gran proveïdor de serveis residencials revela que, en un context d’incidents 
generalment reduït, les conductes agressives van augmentar durant el període 
de confinament (Schnegel i col., 2020). 

 

Cuidadors i la COVID-19 

Les alteracions en els serveis relacionades amb la COVID-10 ha provocat una pressió 
més gran en les plantilles professionals que ja eren reduïdes i una major dependència 
dels membres de la família per oferir els suports necessaris, cosa que ha afectat tant els 
cuidadors remunerats com els no remunerats. 

• Entre els adults amb DID, la interrupció o la pèrdua de serveis ha provocat una 
major dependència en els membres de la família a l’hora d’obtenir suport 
(Redquest i col., 2021). Els membres de la família que proporcionen suport tant 
als nens com als adults amb DID parlen de nivells d’ansietat i depressió 
significativament més grans en comparació amb els seus nivells pre-pandèmics 
i a les famílies de nens i adults sense DID (Willner i col., 2020). 

• La pèrdua de les rutines educatives i dels suports terapèutics relacionats amb la 
COVID-19 ha introduït nous reptes i factors d’estrès a la vida diària de totes les 
famílies amb nens amb DID, amb desigualtats probablement més grans entre 
les famílies hispanes, els fills de les quals solen estar poc ben servits (Neece i  
col., 2020). 

• Una enquesta a proveïdors directes de serveis revela que, a més de la seva por a 
infectar-se i possiblement transmetre la COVID-19 a les seves famílies, les 
persones entrevistades comenten una disminució en la capacitat de fer front 
amb els factors d’estrès i un augment de l’aïllament (Embregts i col. 2020). 

• Hewitt i col. (2020) informen que el 74% dels treballadors que donen suport 
directe a les persones amb DID són els assalariats principals a les seves llars, amb 
un salari mig anterior al COVID19 de 13,63 $/hora. Aquesta enquesta va revelar 
que només aproximadament una quarta part d'aquests treballadors van rebre 
un augment de la indemnització horària a causa dels riscos de la COVID-19, i dels 
que van rebre aquesta "remuneració per risc" la majoria van tenir un augment 
de dos o menys dòlars per hora. 
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Conclusió 

La recerca fins el moment actual subratlla que les persones amb DID tenen (a) un risc 
més alt d’obtenir resultats pobres i una incidència més elevada de morts relaciones amb 
la COVID-19 que la població general, (b) la mateixa probabilitat que el públic en general 
d’estar vacunats, i (c) la possibilitat de patir alteracions substancials en serveis crucials 
que agreugen les desigualtats existents en l’assistència sanitària i altres suports i que 
estan pressionant encara més els cuidadors remunerats i no remunerats ja prou 
sobrecarregats. 
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