
Conclusions:  
 

 Hem trobat incorreccions en el llistat d’èxitus de l’e-CAP. Faltaven 17 èxitus d’un total de 177 (9,6%).  

 Les dues causes principals de mort són les mateixes en homes com en dones: cardiovascular i 

neoplàsies, mentre que la tercera en homes és la respiratòria i en dones la neurològica. 

 Moren principalment en el seu domicili habitual els pacients de causa cardiovascular i neurològica, 

mentre que els de causa neoplàsica ho fan en major percentatge en un centre sociosanitari. 
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Objectiu 

Resultats 

Conèixer les causes i lloc de la mort i el seguiment domiciliari previ dels pacients que van ser èxitus l’any 2011. 

 Estudi retrospectiu.  

 Subjectes: totalitat dels èxitus de l’ABS de l’any 2011.  

 Variables estudiades: edat, sexe, residència, causa fonamental i lloc de la mort, inclusió al programa 

d’atenció  domiciliària (ATDOM). 

Taula 1. Dades bàsiques de l’estudi 

Les causes de mort per sexes: 

 Homes: 1. cardiovascular (29%) > 2. neoplàsica (26%) > 3. respiratòria (12%) > 4. neurològica (9%). 

 Dones: 1. cardiovascular (31%) > 2. neoplàsica (31%) > 3. neurològica (12%) > 4. respiratòria (6%). 

Material i mètodes 

Nº èxitus 
avaluats 

Exclusions 
Població  

estudiada 
Edat 

Sexe  Índex 
d’envelliment 

Taxa bruta de 
mortalitat Homes Dones 

177 15 162 78.98 82(50,6%) 80 (49,4%) 96,86 10,03 x 1.000 h 

49 (30,25%)

46 (28,39%)

17 (10,49%) 

80,36

74,61

81,47
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Figura 1. Causes de mort

Edat

Nº pacients

Centre sociosanitari 59 (36,42%) 

Domicili o residencia habitual 49 (30,25%) 

Hospital aguts 36 (22,22%) 

No consta  15 (9,26%) 

Seguien el programa d’ATDOM: 36 (22,2%) 

64,70%

42,50%

72%
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Figura 2. Lloc de la mort segons la causa

Taula 2. Lloc de la mort 


