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1. Resum  

 

Com a projecte col·laboratiu va ser dut a terme en tres subprojectes, liderats per tres 

institucions: la Fundació Ictus (subprojecte 1), l’Institut d’Investigació Biomèdica de 

Bellvitge - IDIBELL (subprojecte 2) i el Barcelona Supercomputing Center (subprojecte 

3). Els investigadors principals han estat, respectivament, Miquel Gallofré, Antonio 

Martínez Yélamos i Alfonso Valencia. 

 

Formulació del projecte 

La trombòlisi, l’atenció en unitats d’ictus, el desenvolupament de sistemes de codi ictus 

(SCI) i la trombectomia mecànica han canviat la història natural de l’ictus. L’espectre 

de candidats a teràpies de reperfusió (TR) s’està ampliant. Els pacients parcialment 

dependents i els ictus del despertar accedeixen cada vegada més a les TR a mesura 

que se’n demostren els beneficis. Malgrat tot, els SCI encara no garanteixen l’equitat. 

A Catalunya, les taxes de TR són de les més altes d’Europa i el nombre d’activacions de 

l’SCI augmenta contínuament. No obstant això, no sabem quants pacients activables 

s’escapen del circuit SCI i perden l’oportunitat de rebre TR. Explorar el funcionament 

del nostre SCI implica la creació de registres alimentats manualment que representen 

una sobrecàrrega de treball per als metges. 

 

Hipòtesis de l’estudi 

1. El Sistema de Codi Ictus i les teràpies de reperfusió no han aconseguit un efecte 

sostre a Catalunya i, per tant, tots dos són millorables. 

 

2. Els problemes relacionats amb el temps, la comorbiditat, la discapacitat prèvia i els 

errors diagnòstics són probablement els motius més rellevants de la no activació del 

codi. 

 

3. És probable que l’aplicació de les regles d’exclusió d’activació del Codi Ictus sigui 

heterogènia entre els nivells d’assistència sanitària i, per tant, existeixi inequitat 

territorial. 

 

4. En l’actualitat, qualsevol iniciativa dirigida a mesurar o quantificar els errors del 

Sistema de Codi Ictus s’han de basar en l’entrada manual de dades als registres 
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adequats. El desenvolupament de la mineria de dades i de textos ajudarà a 

automatitzar el procés d’alimentació d’aquests registres. 

 

 

2. Resultats  

 

Resultats de l’estudi del subprojecte 1 

L’abast d’aquest subprojecte va ser tot Catalunya i l’objectiu principal va ser avaluar el 

funcionament del Sistema de Codi Ictus a tot el territori. La mostra final de casos 

vàlids per a les anàlisis va ser de 3.850 casos corresponents a pacients consecutius 

ingressats per ictus i es van recollir dades a 40 hospitals. La població de Catalunya 

l’any 2020 era de 7.722.203 persones. 

 

Del total dels casos amb activació de CI (CIP), el 23,2% (521) no complien 

estrictament tots els criteris d’activació (CIP erroni): el 46% per Rankin previ ≥3, el 

12% per temps >8 h, el 29% per presentar símptomes amb recuperació completa 

abans de l’arribada a l’hospital i el 13% per més d’un motiu. 

 

Dels casos sense activació de CI (CIN), es va confirmar que un 60,66% d’aquest grup 

no complien els criteris, però es va detectar que un 25,13% (n = 396) sí que s’hauria 

d’haver activat (en un 14% dels casos no es disposa de les dades suficients per 

confirmar els criteris d’activació). 

 

En comparació amb l’anàlisi realitzada l’any 2008, el percentatge de pacients sense 

activació de Codi Ictus en els quals s’havia d’haver activat va ser del 19,1% (l’any 

2019 és del 25%), tot i que cal tenir en compte que els criteris d’activació en aquell 

moment eren diferents. Pel que fa als casos CIN no activables, els motius de no 

activació van ser el Rankin previ ≥3 en el 17,25% dels casos, per temps >8 h en el 

24% i per més d’un motiu en el 39,6%. 

 

2.1 Quantificar l’efecte sostre de l’activació del Codi Ictus i el tractament de 

reperfusió (TR)  

El Codi Ictus es va activar en un 58,34% dels pacients amb ictus que van ingressar. En 

condicions ideals, si tots els CIN activables s’haguessin identificat com a CI, aquest 
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percentatge podria augmentar fins al 69,12%, és a dir, un 11% més, segons els 

criteris d’activació de CI vigents l’any 2019. 

 

Si s’hagués considerat canviar el criteri d’activació de CI que fa referència a l’estat 

funcional ampliant-lo a pacients amb Rankin previ 0-3 (en lloc de 0-2), s’haurien pogut 

activar 174 casos més (CIN amb Rankin = 3), la qual cosa suposaria un sostre 

d’activació fins al 73% del total d’ictus ingressats. 

 

Pel que fa als tractaments de reperfusió negligits per la no activació de CI, es van fer 

estimacions del nombre de candidats a tractament potencials sobre la base d’un temps 

inici-arribada hospital<4 h i una NIHSS>3 i tenint en consideració dues opcions de 

l’escala de Rankin, la primera entre 0 i 2 i la segona entre 0 i 3. En total, van rebre el 

tractament trombolític intravenós (TIV) 646 pacients (444 TIV i 202 TIV+TEV), la qual 

cosa representa el 22,2% de tots els casos d’ictus isquèmic. 

 

Seguint la primera definició, es van estimar un total de 100 casos sense activació de CI 

que podrien haver estat possibles candidats a TIV, de manera que el percentatge de 

TIV podria arribar a augmentar un 3,4%, del 22,2% al 25,6%. 

 

Seguint els mateixos criteris però incloent-hi els casos amb Rankin previ entre 0 i 3 se 

n’haurien pogut beneficiar fins a 154 casos més. En aquest cas el sostre augmentaria 

un 5,3%, passant del 22,2% al 27,5% dels ictus isquèmics. 

 

En comparació amb l’anàlisi realitzada l’any 2008, en què el percentatge de 

tractaments TIV potencialment omesos va ser del 7%, observem una reducció en el 

nombre de tractaments negligits. 

 

Pel que fa al tractament endovascular (TEV), es van considerar els casos de candidats 

potencials, negligits per la no activació de CI, amb un mRS previ 0-2, un temps inici-

arribada hospital <8 h o despertar/desconegut i una NIHSS>5. 

 

Van rebre el tractament endovascular 468 pacients, la qual cosa representa el 16,1% 

dels pacients amb ictus isquèmic. Aplicant els criteris definits com a possibles 

candidats, en cas que tinguessin una neuroimatge favorable, s’estima que un total de 

214 pacients sense activació de CI podrien haver estat possibles candidats a TEV, de 
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manera que el percentatge de TEV podria arribar a augmentar del 16,1% al 23,4% 

dels ictus isquèmics. 

 

Cal tenir en compte que aquesta estimació probablement estigui magnificada, ja que es 

va establir un punt de tall de NIHSS>5, però molts d’aquests casos podrien no tenir 

oclusió arterial de gran vas i, per tant, no ser realment candidats a TEV. Alguns casos 

també eren ictus de cronologia incerta, motiu pel qual podrien tenir un infart cerebral 

ja establert i realment no s’haurien pogut beneficiar de tractament amb trombectomia 

mecànica. 

 

2.2 Avaluar els motius pels quals es negligeix l’activació del Codi Ictus i les 

teràpies de reperfusió, posant èmfasi en el temps de demora i l’estat previ 

El perfil dels pacients amb més probabilitat que no s’activi el CI són persones que 

estan soles en el moment de l’ictus o bé que presenten simptomatologia més lleu o 

atípica. També hi influeix un nivell baix d’estudis, tenir antecedents de deteriorament 

cognitiu i que l’ictus presenti símptomes menys greus relacionats amb l’equilibri i la 

coordinació. 

 

Pel que fa a les teràpies de reperfusió, s’identifica un marge de millora en l’activació 

del CI de fins a un 11%, però les teràpies de reperfusió només augmentarien 

potencialment del 22 al 25%. Amb aquest marge de millora reduït no s’ha considerat 

oportú fer un estudi més detallat per caracteritzar els pacients negligits per teràpies de 

reperfusió. S’han fet comparacions per conèixer com era aquest grup i en la majoria 

dels casos són ictus lleus, amb puntuacions baixes de l’escala NIHSS. 

 

2.3 Estimar el percentatge d’error en l’activació del Codi Ictus; conèixer el 

nombre de candidats perduts per l’activació i quants han perdut l’oportunitat 

de ser tractats, tot determinant el nivell sanitari responsable 

L’anàlisi de la qualitat de les activacions de CI segons l’àrea territorial del Codi Ictus 

mostra lleus diferències entre regions. Pel que fa als CIN activables, el percentatge 

varia entre el 7% i el 16% del total dels ictus ingressats segons la regió. 

 

Resultats de l’estudi del subprojecte 2 

L’abast va estar acotat a un àrea concreta de Catalunya, la Regió Sanitària 

Metropolitana Sud, i l’objectiu principal va ser avaluar l’equitat d’accés de les TR en 
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aquesta àrea i específicament analitzar la incidència d’ictus i de l’administració de TR 

en aquest territori, identificant característiques individuals, d’entorn i de nivell 

hospitalari que dificultessin l’accés a les TR. 

 

La població de la Regió Sanitària Metropolitana Sud l’any 2020 era d’1.247.729 

persones. El nombre final de pacients ingressats que es van incloure en aquest 

subestudi va ser de 1.476 pacients ingressats, dels quals 1.232 corresponien a Àrees 

Bàsiques de Salut (ABS) d’aquesta regió. 

 

En aquest subestudi, la taxa d’accés a tractaments de reperfusió va ser d’un 17,11% 

dels ictus isquèmics per al tractament trombolític i d’un 14,02% per a la 

revascularització, amb un 4,86% de malalts que van rebre ambdós tractaments. El 

percentatge de malalts d’aquesta àrea que van tenir accés als tractament de reperfusió 

(26,3%) és dels més alts descrits en la literatura. 

 

Les dades d’aquest subestudi van demostrar que, en aquesta àrea, l’accés als 

tractaments de reperfusió va ser més baixa entre els homes, amb un major temps 

entre l’inici dels símptomes i l’arribada a Urgències, i que augmentava amb la severitat 

de l’ictus i, sobretot, si s’havia realitzat l’activació del Codi Ictus. Variables 

sociodemogràfiques com ara una classe social més desafavorida es van associar amb 

una menor probabilitat de rebre tractament trombolític, però no de rebre qualsevol 

tractament de reperfusió ni d’impacte en la mortalitat. 

 

La mateixa valoració va ser aplicable a l’accessibilitat per al tractament endovascular entre els 

malalts que vivien sols, però aquest efecte tampoc no es va mantenir quan es valorava l’accés a 

qualsevol tractament de reperfusió, tot i que existia una tendència que no va ser significativa. 

Factors com el nivell de discapacitat previ, la presa de medicació anticoagulant o una 

hora d’inici desconeguda condicionaven l’accessibilitat, atès que la indicació del 

tractament o no depenia d’aquestes variables. Pel que fa a la mortalitat, únicament la 

severitat de l’ictus i l’edat del pacient van ser variables associades de forma 

independent a una major mortalitat. 

 

No es van trobar diferències en l’accessibilitat al tractament de reperfusió en aquesta 

àrea sanitària en funció de l’ABS de residència del malalt ni factors socioeconòmics que 

puguin condicionar aquesta accessibilitat, encara que hi pot haver alguna variable 



 7 

social individual (com viure sol o classe social més desfavorida) que pot influenciar-hi 

negativament i afectar l’accessibilitat a algun tractament de reperfusió quan es valora 

de forma aïllada, però aquest efecte no va ser significant quan es va analitzar 

l’accessibilitat global a qualsevol tractament de reperfusió. 

 

Tampoc no es van detectar diferències pel fet de viure en un àmbit rural o urbà, ni en 

l´activació del Codi Ictus ni en la taxa de tractaments de reperfusió. Dels factors 

associats a l’accessibilitat (sexe home, Rankin previ, episodi d’hora d’inici desconegut, 

temps entre l’inici de l’episodi i l’arribada a Urgències, severitat de l’ictus mesurat amb 

NIHSS i activació del Codi Ictus), únicament els temps entre l’inici de l’ictus i l’arribada 

a Urgències i l’activació del Codi Ictus serien factors modificables.  

 

Resultats de l’estudi del subprojecte 3 

L’anàlisi exhaustiva de les característiques dels informes d’alta va permetre avaluar la 

qualitat dels informes d’alta pel que fa al seu grau d’emplenament, detectar els reptes 

principals per a l’aplicació de tècniques de mineria de textos i proposar mesures de 

fàcil implantació que millorin la qualitat dels informes i afavoreixin l’aplicació 

d’aquestes tècniques. 

 

Es disposa d’un recull de recomanacions per a la millora de la qualitat dels informes 

d’alta de malalts d’ictus que són de fàcil implantació, tenen l’objectiu d’afavorir 

l’aplicació d’eines de mineria de textos i són aplicables a altres textos clínics i altres 

escenaris. 

 

Es pot elaborar una eina de normalització d’informes d’alta que identifiqui les 

capçaleres de seccions i les normalitzi, de manera que es generi una versió 

normalitzada de l’informe. Es pot disposar d’un prototip d’identificació de variables que 

s’han d’extreure dels informes d’alta. 

 

CONCLUSIONS 

Aquest estudi s’ha de contextualitzar, comparant les seves dades amb l’anàlisi 

semblant de fa 10 anys sobre el Codi Ictus a Catalunya, també finançat per La Marató, 

el qual va ajudar a formular les hipòtesi de l’estudi actual. 
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Respecte a les dues primeres hipòtesis del treball actual, referides a l’efecte sostre en 

les activacions del Codi Ictus i dels elements més rellevants de la no activació del codi, 

cal assenyalar que la taxa poblacional d’activacions del Codi Ictus en pacients 

ingressats l’any 2019 va ser de 59/100.000 habitants, taxa 3 vegades més alta que el 

2008, quan es va realitzar el mateix estudi, la qual cosa evidencia una franca millora. 

El sistema té una alta sensibilitat per identificar els pacients amb criteris d’activació, i 

només no s’activen un 10% del total dels ingressos per ictus, percentatge similar 

respecte al 2008. Els temps d’atenció aconseguits són curts (2,25 h des de l’inici dels 

símptomes fins a l’atenció en un hospital) i el volum dels tractaments de reperfusió és 

molt elevat (22% TIV i 16% TEV, dels ictus isquèmics). Els tractaments de reperfusió 

endovenosa potencialment perduts pels codis no activats es van situar al voltant del 

3% i no es va considerar necessari un estudi més detallat. 

 

L’evolució natural dels ítems del Codi Ictus al llarg d’aquests 10 anys ha fet que, a la 

pràctica i fins l’actualitat, s’hagin modificat els criteris d’activació. A hores d’ara no hi 

ha cap límit d’activació per l’edat i els criteris de temps s’han modificat a l’alça. 

Les conclusions d’aquest estudi assenyalen el perfil de pacients en els quals és més 

probable que no s’activi el Codi Ictus i en els quals cal focalitzar les actuacions: 

persones que estan soles en el moment de l’ictus o que presenten simptomatologia 

més lleu o atípica. També hi influeix un nivell baix d’estudis, tenir antecedents de 

deteriorament cognitiu i que l’ictus presenti símptomes menys greus relacionats amb 

l’equilibri i la coordinació. 

 

El subestudi de la Regió Sanitària Metropolitana Sud, juntament amb les dades globals, 

es relaciona amb la tercera hipòtesi i demostra que les diferències territorials són molt 

discretes, la qual cosa permet assenyalar que no hi ha inequitat territorial o que és 

molt limitada. 

 

Pel que fa a la quarta hipòtesi, sobre el desenvolupament de la mineria de dades i de 

textos, es fa èmfasi en la necessitat d’automatitzar el procés d’entrada de les dades, 

però calen nous treballs que ajudin a desenvolupar aquests procediments. 

 

RECOMANACIONS 

L’activació del Codi Ictus està plenament integrada en el sistema sanitari de Catalunya 

des del 2006 i té com a principals actors els professionals, els hospitals i els Sistemes 
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d’Emergències Mèdiques, de tal manera que es garanteix l’equitat en l’accessibilitat i 

una probabilitat d’accés a aquests tractaments igual o superior als descrits en la 

literatura. Per aconseguir que tots els pacients candidats es puguin activar, que 

s’escurcin els temps i que es puguin tractar tots els pacients en què estigui indicat, es 

proposen les recomanacions següents:  

 

• Reforc ̧ar la formació dels professionals del SEM per detectar els ictus amb clínica 

atípica que poden ser no detectats amb l’eina RAPID.  

 

• Prosseguir les campanyes poblacionals sobre la necessitat d’atenció urgent a les 

persones que acaben de patir un ictus, fent èmfasi en la recomanació de trucar de 

manera urgent al 112 en lloc de portar el pacient amb mitjans propis a qualsevol altre 

nivell sanitari. 

 

• En la formulació actual del Codi Ictus, valorar l’ampliació del criteri de temps de 8 a 

24 hores o a ictus en el dia de l’alerta.  

 

• En la formulació actual del Codi Ictus, valorar la inclusió dels pacients amb escala 

Rankin fins a 3 punts. 

 

Com a suggeriment addicional, considerant l’elevat impacte dels hàbits de vida poc 

saludables en el grup estudiat (més del 47% tenien antecedents de tabaquisme, 

p. ex.) i el pes important dels factors de risc (destaca la hipertensió arterial, amb un 

71,8%), es recomana insistir en polítiques de salut pública poblacional per disminuir 

l’impacte de l’ictus. 


