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1. Resum  

 

Objectius 

En pacients amb sospita d’ictus isquèmic per oclusió de gran vas (OGV) localitzats en 

una àrea geogràfica on el centre de referència és un centre Codi Ictus local (el temps 

de transport al centre terciari amb capacitat de tractament endovascular és més elevat 

que el temps de transport al centre Codi Ictus local): avaluar el cost-efectivitat del 

transport directe al centre terciari (model mothership) respecte al transport al centre 

local i després al terciari en cas de necessitat de tractament endovascular (model drip-

and-ship) (Figura 1). 

 
Figura 1. Esquema dels dos circuits de trasllat que es comparen a l’estudi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Específicament: 

- Avaluar la supervivència i la supervivència ajustada per qualitat (QALY) d’ambdues 

alternatives. 

- Estimar els costos de l’atenció sanitària en la fase aguda i subaguda i fins a un any 

després de l’ingrés inicial. 

- Estimar la ràtio de cost-efectivitat i cost-utilitat incremental sota la perspectiva del 

sistema sanitari.  

 

A 

B 

A: Transport al centre local i 
transferència al terciari 
(drip-and-ship) 

B: Transport directe al centre terciari 
(mothership) 

Distàncies al centre ictus endovascular 
entre 20 i 150 min 

Centre ictus primari 
Centre teleictus 

Centre ictus endovascular 

Centre ictus local 
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Objectius secundaris: 

- Avaluar l’impacte de l’estratègia mothership vs. drip-and-ship sobre la 

supervivència, el grau de discapacitat i la qualitat de vida a un any. 

- Aportar informació descriptiva sobre els costos en les diferents categories que 

puguin ser rellevants per donar suport a la presa de decisions sobre l’organització 

futura de l’atenció de l’ictus agut.  

- Avaluar l’impacte de l’ictus sobre les pèrdues de productivitat de pacients i cuidadors 

informals, així com sobre la càrrega i la qualitat de vida dels cuidadors.  

 

Metodologia 

Es tracta d’un estudi de cost-efectivitat paral·lel a l’assaig clínic aleatoritzat RACECAT, 

multicèntric en condicions de pràctica clínica habitual. 

L’estudi es realitza a partir de diferents fonts de dades: 

- Dades recollides de forma prospectiva en l’assaig clínic: Característiques basals dels 

pacients, comorbiditats i gravetat i subtipus d’ictus. Teràpia de reperfusió rebuda. 

Esdeveniments adversos i resultat (escala Rankin modificada, mRS) a 3 mesos. Temps 

entre l’inici dels símptomes, alerta als sistemes d’emergències, arribada dels sistemes 

d’emergències, prova de neuroimatge, punció i final del tractament. Dades sobre 

l’atenció dels sistemes d’emergències, tipus de transport i geolocalització. 

- Dades recollides de forma retrospectiva a partir de bases de dades administratives i 

la història clínica: ús de recursos durant l’hospitalització i durant el seguiment. 

Mortalitat, hospitalitzacions agudes, llarga estada, rehabilitació, visites mèdiques, 

tractament farmacològic. 

- Dades recollides mitjançant entrevista telefònica centralitzada amb els pacients i 

cuidadors als 3, 6 i 12 mesos de l’ictus: sociodemogràfiques, capacitat funcional i 

discapacitat (Barthel i mRS), qualitat de vida (EQ5D5L), necessitat de cuidador formal 

o informal, pèrdues de productivitat del pacient i del cuidador, qualitat de vida del 

cuidador, necessitat d’adaptacions físiques al domicili. 

 

Les dades s’analitzen primàriament sota la perspectiva del Servei Català de la Salut, 

però també, donada la importància de la perspectiva social, es faran anàlisis 

secundàries que inclouran les pèrdues de productivitat de pacients i cuidadors i altres 

despeses no afrontades pel sistema públic. 
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Les dades s’analitzen en un horitzó temporal d’un any i també es modelitzarà el 

resultat en un horitzó temporal fins al final de la vida.  

 

S’estimen els QALYs a partir de la supervivència i de les utilitats calculades amb el 

qüestionari genèric de qualitat de vida EQ5D5L. 

 

S’estimen els costos mitjançant diferents mètodes: comptabilitat analítica en un 

hospital de cada nivell per a la fase aguda i subaguda, i tarifes o costos de facturació 

per al consum de recursos sanitaris durant el seguiment. Els costos de cuidador 

informal s’estimen mitjançant mètodes de cost-oportunitat i/o mètodes proxy good. 

 

 

2. Resultats  

 

En aquesta memòria presentem resultats parcials, ja que l’elaboració dels resultats 

definitius encara es troba en curs. 

En el subestudi de cost-efectivitat es van incloure un total de 629 pacients que havien 

estat inclosos a l’assaig clínic RACECAT de forma consecutiva entre setembre de 2017 i 

gener de 2019 (Figura 2). D’aquests, 451 pacients supervivents van participar a les 

entrevistes de seguiment a 3 mesos, 372 a 6 mesos i 350 a 12 mesos, amb unes 

pèrdues de seguiment totals del 3,8%.  

 
Figura 2. Flux de pacients inclosos a l’estudi i dels pacients seguits 
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A la Taula 1 presentem les característiques dels pacients inclosos a l’estudi. Veiem que 

en general tenen característiques similars quant a antecedents patològics i al tipus i 

gravetat de l’ictus, però, tal com s’esperava, en el grup de trasllat directe al centre 

terciari hi ha una major proporció de pacients que reben tractament endovascular. 

 
Taula 1. Característiques clíniques dels pacients inclosos 

  Total 
N = 629 

Terciari 
N = 316 

Local 
N = 313 

p-valor 

Edat, m (SD) 73,47 
(13) 

74,5 (12) 72,4 (14) 0,045 

Dones, n(%) 272 
(43%) 

126 (40) 146 (47) 0,087 

Diagnòstic       0,533 
Ictus isquèmic OGV 303 (48) 162 (51) 141 (45)   
Ictus isquèmic no OGV 134 (21) 64 (20) 70 (22)   
Ictus hemorràgic 136 (22) 74 (24) 62 (20)   
Imitador d’ictus 42 (7) 22 (7) 20 (6)   
Accident isquèmic 
transitori 

14 (2) 8 (2) 8 (3)   

RACE 8-9 213 (34) 106 (34) 107 (24) 0,865 
Antecedents:         
Hipertensió 451 (72) 233 (73) 218 (70) 0,255 
Dislipèmia 301 (48) 163 (52) 138 (44) 0,060 
Fumadors 89 (14) 41 (13) 48 (15) 0,396 
Enòlic  43 (7) 20 (6) 23 (7) 0,613 
Diabetis 164 (26) 100 (32) 64 (20) 0,001 
Cardiopatia isquèmica 78 (12) 48 (16) 30 (10) 0,033 
Insuficiència cardíaca 58 (9) 33 (10) 25 (8) 0,287 
Malaltia arterial perifèrica 26 (4) 17 (5) 9 (3) 0,115 
Ictus o AIT 93 (15) 56 (18) 37 (12) 0,037 
Fibril·lació auricular 179 (28) 94 (30) 85 (27) 0,472 
Anticoagulació 127 (20) 70 (22) 57 (18) 0,218 
Tractament rebut 
(n = 437 isquèmics): 

        

Cap 120 (27) 57 (25) 63 (30) 0,001 
Endovascular 77 (18) 56 (25) 21 (10)   
Fibrinolític 119 (27) 54 (24) 65 (31)   
Ambdós 121 (28) 59 (26) 62 (29)   
Total endovascular 198 (45) 115 (51) 83 (39) 0,008 
Neurocirurgia 22 (3.5) 11 (3.5) 11 (3.5) 0,982 

 

La supervivència en ambdós grups també va ser similar (Figura 3), així com l’evolució 

de la situació funcional (Figura 4) als 6 i als 12 mesos. Podem dir, per tant, que 
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l’impacte clínic de l’ictus va ser equivalent en ambdós grups de tractament. Això es 

tradueix en una necessitat similar de recursos sanitaris (visites a atenció primària, 

hospitalitzacions en hospital d’aguts o sociosanitari, atenció domiciliària, consum de 

fàrmacs) i socials (hores de cuidador formal o informal, necessitats de reformes per a 

l’adaptació del domicili) en la finestra temporal de 12 mesos.  

 
Figura 3. Supervivència segons grup d’aleatorització 

 

 
 
Figura 4. Escala Rankin a 6 i a 12 mesos 
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Si traduïm el consum de recursos a costos, veiem que també el cost és similar en 

ambdós grups (Figura 5.A). La proporció més gran del cost total (al voltant d’uns 

15.000 € per pacient en el període de 12 mesos postictus) és deguda a l’atenció 

hospitalària, incloent-hi la fase aguda i la necessitat de noves hospitalitzacions a 

hospital d’aguts o sociosanitari durant el seguiment. No obstant això, una bona part del 

cost (al voltant d’uns 10.000 € per pacient en un període de 12 mesos) podem dir que 

en la majoria de casos va a càrrec dels pacients i les famílies i correspon a les hores de 

cuidador (informal o formal).  

 

Si distribuïm els costos segons mRS (Figura 5.B), veiem que el cost augmenta 

considerablement en funció del nivell de dependència. 

 
Figura 5. Costos segons grup d’aleatorització i segons escala mRS 

 
 

 

3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

En primer lloc, els resultats d’aquest estudi poden tenir implicacions per al disseny de 

sistemes d’atenció prehospitalària per a l’ictus agut. Hem observat que el transport 

directe a un centre capaç de trombectomia és tan eficient com el transport inicial al 

centre local d’ictus i, per tant, caldria definir el millor model de transport per a pacients 

amb sospita d’ictus a causa d’oclusió de gran vas, a partir de factors locals, com ara 

establir les mètriques de flux de treball assolibles, els patrons de pràctica i la 

disponibilitat de recursos locals, en lloc de seguir un enfocament one size fits all. 
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Aquesta anàlisi cost-efectivitat i les mètriques de flux observades per a la fibrinòlisi i la 

trombectomia a l’assaig RACECAT reflecteixen un alt nivell d’eficiència en l’avaluació i 

el tractament dels pacients amb ictus agut en el sistema català d’organització d’atenció 

a l’ictus. 

 

Segon, l’estudi mostra que la despesa sanitària més gran després d’un ictus es 

produeix principalment per l’hospitalització en fase aguda i per la necessitat 

d’hospitalització en centres sanitaris o sociosanitaris durant els primers mesos després 

de l’ictus. A més, el cost associat a la necessitat de cures representa la meitat del cost 

total en pacients amb discapacitat moderada a greu. Aquest fet remarca la necessitat i 

la importància d’avaluar l’impacte de l’ictus també des de la perspectiva social. 

L’optimització del tractament de l’ictus en fase aguda està millorant progressivament 

les possibilitats de supervivència, però, malauradament, també augmenta el volum de 

persones que sobreviuen amb seqüeles i la conseqüent necessitat d’atenció sanitària i 

social. Aquest fort impacte remarca la necessitat d’inversió no només en prevenció i 

organització de la fase aguda, sinó també en l’atenció integrada (social i sanitària) dels 

pacients i els seus familiars. 

 

L’estudi també evidencia un impacte important en les necessitats de cures al domicili, 

que fonamentalment estan cobertes per familiars i persones properes que actuen com 

a cuidadors informals. Aquest és un problema creixent a la nostra societat, es genera 

un ventall de noves activitats econòmiques en constant creixement centrades en la 

provisió de serveis a la gent gran o a persones amb discapacitat. Conèixer amb detall 

els costos associats a la cura de les persones amb discapacitat pot ser útil per 

dissenyar noves polítiques adreçades a mitigar aquest problema i a fomentar l’equitat 

en l’accés a aquests serveis. 

 

 

4. Bibliografia científica generada  

 

El projecte encara no ha generat bibliografia científica. Molt recentment s’han publicat 

els resultats de l’estudi principal RACECAT, que obren la porta a les properes 

publicacions que generarà aquest subestudi. Actualment hi ha tres articles en 

preparació que molt probablement es publicaran aviat en revistes indexades d’impacte. 

Els títols orientatius d’aquests tres treballs seran els següents.  
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1. Cost-efectivitat del transport directe dels pacients amb ictus amb sospita d’oclusió 

de gran vas a un centre amb disponibilitat de trombectomia 

2. Impacte de les seqüeles de l’ictus en el consum de recursos i costos sanitaris i 

socials  

3. Impacte de la discapacitat per ictus en la càrrega, la qualitat de vida i les pèrdues 

laborals dels cuidadors informals. Diferències segons gènere. 

 


