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Motius i justificació personal 

El fet que cada vegada més sovint s’atenguin pacients amb problemes aguts i 

greus de salut als centres d’atenció primària, on gran part de l’activitat 

assistencial la componen les activitats preventives i l’atenció a les malalties 

cròniques, fa que es valori la necessitat de realitzar alguna intervenció per tal 

de millorar l’atenció a aquests pacients amb problemes de salut “crítics”. 

Atès que aquestes situacions crítiques no es produeixen freqüentment en els 

centres d’atenció primària, es remarca encara més la necessitat d’establir 

protocols d’atenció a aquestes situacions amb la intenció d’ensinistrar els 

professionals sanitaris mitjançant simulacres, que poden ser formatius i 

avaluadors a la vegada, i a l’abast de qualsevol professional d’un centre 

d’atenció primària. 

Un dels meus temes d’interès preferent com a metge de família sempre ha 

estat l’atenció a les emergències als centres d’atenció primària; hi he 

col·laborat en diversos projectes relacionats i en la “Guia per a la 

implementació de simulacres i simulacions com a eines formatives en l’atenció 

a les emergències mèdiques dels centres d’atenció primària de l’Àmbit de 

Barcelona Ciutat” (Guia formativa per a la implementació de simulacres i 

simulacions d’emergències mèdiques en un centre d’atenció primària, Institut 

Català de la Salut, 2012; http://10.80.217.110/ambit_bcn/index.html). 

Aquesta guia es basa en el suport vital bàsic (SVB) i la reanimació 

cardiopulmonar (RCP) amb ús del desfibril·lador automàtic (DEA). Com a 

continuació d’aquesta experiència, sorgeix el Projecte AIPCAP (atenció inicial 

al pacient crític en atenció primària), que engloba el SVB amb RCP i DEA, però 

a la vegada totes aquelles emergències molt més freqüents als centres 

d’atenció primària (dolor toràcic, dispnea aguda, xoc anafilàctic, etc.) en què el 

pacient no arriba a l’aturada cardiorespiratòria que requereixi maniobres d’RCP 

i ús del DEA però que sí necessitarà una atenció més orientada i experta cap a 

la seva patologia, fins que el pacient pugui ser traslladat a un centre hospitalari. 
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És de la detecció d’aquesta necessitat d’on sorgeix aquest projecte per 

promoure i millorar, en base a la realització de simulacres, l’atenció a aquests 

problemes amb pacient crític dins l’atenció primària. En els simulacres realitzats 

en aquest estudi es fa un èmfasi especial en l’atenció al Codi IAM (infart agut 

de miocardi) i al Codi Ictus, atès que en el nostre entorn s’han creat protocols 

orientats a l’atenció integral d’aquestes dues malalties, i que en els darrers 

anys són competència obligada per als professionals de l’atenció primària i de 

necessari coneixement per assolir els estàndards de qualitat i d’acreditació dels 

centres d’atenció primària. 
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Abreviacions utilitzades 

ABCDE Via Aèria (Airway), Respiració (Breathing), Circulació  

(Circulation), Discapacitat (Neurològic), Exposició (Exposure) 

AESP  Activitat elèctrica sense pols 

AC  Aturada cardíaca 

ACR  Aturada cardiorespiratòria 

AP  Atenció Primària  

AVC  Accident vascular cerebral 

CA   Criteri d’alerta 

CAMFIC Societat Catalana de medicina familiar i comunitària 

CAP  Centre d'Atenció Primària 

CCR  Consell Català de Ressuscitació 

CERCP  Consell Espanyol de Ressuscitació 

CI     Codi Ictus 

Codi IAM  Codi Infart Agut de Miocardi 

Codi AVC Codi Accident Vascular Cerebral 

CU  Cop d’ull 

CUAP  Centre d'Urgències d'Atenció Primària 

DEA  Desfibril·lador extern automàtic 

DUI     Diplomat universitari d’infermeria 

EAP   Equip d’atenció primària 

ECG  Electrocardiograma 

EEM Equips d'emergència mèdica 

ERC  European Resuscitation Council 

FV  Fibril·lació ventricular 

IA    Informació addicional 

IAM   Infart agut de miocardi 

IAMEST Infart agut de miocardi amb elevació del segment ST 

IAMSEST Infart agut de miocardi sense elevació del segment ST 

ICS   Institut Català de la Salut 

ILCOR  International Liaison Committe On Resuscitation 

IM   Intramuscular 

IO  Intraossi/òssia 
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IV  Intravenós 

MVC    Malaltia vascular cerebral 

PNRCP  Plan Nacional de Reanimació cardiopulmonar 

RCE  Recuperació de la Circulació Espontània 

RCP Ressuscitació Cardiopulmonar 

SCA  Síndrome coronària aguda 

SCAEST Síndrome coronària aguda amb elevació del segment ST 

SCASEST Síndrome coronària aguda sense elevació del segment ST 

SEM  Sistema d’emergències mèdiques 

SVA  Suport Vital Avançat 

SVB  Suport Vital Bàsic 

SVI  Suport Vital Immediat 

TV  Taquicàrdia ventricular 

<  Menor que 

>  Més gran que 
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1. Introducció 

1.1 Epidemiologia de l’atenció al pacient crític 

1.1.1 Epidemiologia de l’aturada cardiorespiratòria (ACR) 

L’aturada cardiorespiratòria sobtada és una de les principals causes de mort a 

Europa(1) i afecta aproximadament entre 350.000 i 700.000 persones a l’any(2). 

En una anàlisi inicial del ritme cardíac, aproximadament el 25-50% de les 

víctimes d’ACR presenten fibril·lació ventricular (FV)(3), però quan el ritme es 

registra poc després del col·lapse, en particular en llocs proveïts de 

desfibril·lador automàtic (DEA)(4), la proporció de víctimes en FV pot arribar al 

76%(5). El tractament recomanat per a l’aturada cardíaca per FV és la 

reanimació cardiopulmonar (RCP) (Figura 1) immediata per testimonis i la 

desfibril·lació elèctrica precoç. La majoria de les aturades cardíaques d’origen 

no cardíac tenen causes respiratòries, com l’ofegament (entre ells, molts nens) 

i l’asfíxia(6). Les respiracions de rescat, així com les compressions toràciques, 

són crítiques per a la ressuscitació amb èxit d’aquestes víctimes(7). 

 A Espanya, es calcula que ocorren cada any més de 24.500 aturades 

cardiorespiratòries extrahospitalàries amb una mitja d’una ACR cada 20 minuts, 

fet que origina 4 vegades més morts que els accidents de trànsit(8). De totes les 

ACR, el 75% es produeixen a la llar i la resta en espais públics(9). Destaca com 

a causa més freqüent d’aturada cardiorespiratòria la malaltia coronària (80%) i 

amb freqüència (en més del 40%) constitueix la primera manifestació inicial 

dels pacients amb malaltia cardíaca(10). 

Figura 1: Entrenament de la maniobra d’RCP en maniquí.  

 

Font: CCR. 
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La fibril·lació ventricular (FV), que és el ritme inicial més freqüent responsable 

de l’ACR extrahospitalària(9), es caracteritza per tenir un tractament molt eficaç, 

la desfibril·lació, amb una recuperació al ritme cardíac eficaç del 90% en el 

primer minut(5), disminuint ràpidament la seva eficàcia, ja que per cada minut 

que passa sense desfibril·lar, la supervivència es redueix entre un 10% i un 

12% en pacients als qui no s’ha realitzat reanimació cardiopulmonar (RCP) 

bàsica, produint-se danys cerebrals irreversibles als 9 minuts i amb escassa 

supervivència després dels 10-12 minuts(11). Aquesta eficàcia es redueix més 

lentament, entre 3% i 4% cada minut, si els testimonis de l’ACR realitzen RCP 

bàsica fins l'arribada de la desfibril·lació(12).  

En la majoria de països europeus, el temps de resposta dels sistemes 

d'emergències extrahospitalaris està entre 5 i 8 minuts, i 10 minuts per a la 

primera desfibril·lació(2). A Espanya, hi ha estudis que calculen el temps de 

parada/inici d’RCP en 20 minuts(13). Aquí rau la importància de l'inici precoç de 

l’RCP bàsica pels testimonis de l’ACR, ja que s'estima que més del 70% de les 

RCP són presenciades però només en un 10% s'inicia RCP bàsica abans de 

l'arribada dels serveis d’emergències extrahospitalaris(14, 15). 

Existeix una gran variabilitat en el percentatge de pacients que sobreviuen a 

una ACR(16), ja que depèn de la "cadena de supervivència" (Figura 2), i oscil·la 

entre l’1% i el 33% de la ciutat estrella de Seattle (a causa de la difusió massiva 

de suport vital bàsic i la implantació de DEA)(2, 14, 17).  

Figura 2: Logotip de la campanya “Les teves mans poden salvar la vida”. 

  

Font: CERCP i CCR. 
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Al nostre entorn existeix l’experiència “Girona, territori cardioprotegit”(18),  que 

ha suposat la implantació d’una xarxa de més de 747 desfibril·ladors 

automàtics (DEA) d’ús públic arreu del territori gironí. Tots els municipis de la 

demarcació disposen de, com a mínim, un aparell. La resta de DEA s’ha 

distribuït segons criteris objectius com ara el nombre d’habitants, les 

instal·lacions/grups de població de risc o els vehicles de serveis de primera 

intervenció. 

S'estima que la supervivència de l’ACR es triplicaria si es reforcessin la primera 

i la segona anella de la cadena de supervivència, és a dir, la realització d’RCP 

bàsica pels testimonis(19). El reforç de les primeres anelles de la cadena de 

supervivència implica la participació imprescindible del ciutadà, així com la 

necessitat implícita dels professionals sanitaris, administracions públiques, 

organitzacions governamentals i societats científiques de promoure i facilitar 

formació en suport vital bàsic per a la població de general(20), ja que l'eficàcia 

de la reanimació és directament proporcional a la formació rebuda per la 

persona que la realitza i és inversament proporcional al temps transcorregut 

entre el moment en què es va produir l’ACR i l'inici d'una reanimació. Malgrat la 

seva importància, a Espanya hi ha poca experiència en formació de suport vital 

bàsic (SVB) en població general(21). 

La supervivència només millorarà perfeccionant els nostres coneixements, 

elaborant guies i metodologia d'ensenyament en base a l’evidència científica, 

així com implementant aquestes guies en tots els nivells d'atenció a la ACR(22). 

L'ILCOR (International Liaison Committee on Ressuscitation), des dels inicis 

l'any 1992, insisteix en la necessitat de programes d’ensenyament d’RCP-DEA 

intrahospitalària i extrahospitalària i per part de personal no sanitari(23). 

1.1.2 Epidemiologia de les malalties de l’aparell circulatori 

Les malalties de l'aparell circulatori són la primera causa de mortalitat general a 

Catalunya. Són la primera causa entre les dones, no entre els homes, la 

primera causa de mort dels quals és el càncer. Causen aproximadament el 

30% de totes les defuncions i aproximadament el 12% dels prop de 980.000 

contactes hospitalaris que anualment es produeixen a Catalunya(24). 
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No obstant això, l'evolució de la mortalitat cardiovascular mostra una tendència 

molt favorable amb reduccions mantingudes durant els darrers vint anys, de 

més del 2% en el cas de la malaltia isquèmica del cor i del 3% en el cas de 

l'ictus(25). 

Pel que fa a la morbiditat atesa, l'infart de miocardi i l'ictus estan molt 

estabilitzats i representen uns 8.000 i 12.000 contactes l'any respectivament, 

tot i l'envelliment i l'increment tan important de la població dels darrers anys a 

Catalunya. El 47% dels contactes hospitalaris per malalties de l'aparell 

circulatori són dones; el 30% corresponen a infart, el 46% a ictus i el 56% a 

insuficiències cardíaques(26). 

1.1.2.1 Epidemiologia del Codi IAM 

El Codi infart (Codi IAM) (Figura 3) és un protocol d'actuació urgent que 

comprèn l'activació d'un seguit de dispositius assistencials que permeten 

l'atenció urgent en la fase aguda de la malaltia quan un pacient és sospitós de 

tenir un infart i és candidat a reperfusió immediata (desobstrucció dels vasos 

que estan ocasionant l'infart)(27). 

A partir d'aquest programa s'atén qualsevol pacient que alerti el Sistema 

d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM 112) a causa d'un dolor 

precordial i que sigui diagnosticat d'infart agut de miocardi amb elevació del 

segment ST (un dels tipus d'infart més letals, que suposa aproximadament el 

40% del total d'infarts)(28). 

Durant el període que va de l’any 2010 al 2013, s’han activat a Catalunya 

12.009 Codis IAM. El 77% en homes, amb una mitjana d’edat de 61 anys, i el 

23% en dones, amb una mitjana d’edat de 70 anys. Es considera que la seva 

activació va ser adequada en més del 90% dels casos i durant l’any 2013, el 

93% d’aquests pacients van poder rebre el tractament d’elecció, que és 

l’angioplàstia primària(29).  
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Figura 3: Cartell informatiu del Codi infart. 

 

Font: Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 

Els codis activats, segons qui va realitzar la primera assistència, seguien la 

següent distribució: 38% l’hospital local, 29% el SEM, 20% el CAP i 13% 

hospitals amb Codi IAM(30). 

La mortalitat per un infart agut de miocardi amb elevació de l’ST (IAMEST) als 

30 dies se situa en un 6,5% i la mortalitat a l’any és del 9,8%(30). 

El Codi IAM (Figura 4) és una experiència innovadora des del punt de vista de 

la gestió, atès que ha suposat aconseguir millores notables en resultats clínics i 

en indicadors assistencials per a l'infart agut de miocardi que suposen una 

variació considerable. El Codi IAM ha suposat un canvi en el paradigma de 

l'atenció altament especialitzada que ha estat possible gràcies al consens entre 

els agents implicats (societats científiques), proveïdors i SEM(29).   
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Figura 4: Prospecte informatiu de l’algoritme del Codi IAM. 

 

 

Font: Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 
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Aquests canvis, tant organitzatius —que afecten diferents dispositius del 

sistema de salut— com en la presa de decisions assistencials(31), mostren la 

importància de les reformes organitzatives per sobre de les estructurals. A 

grans trets, aquest programa es basa en una sèrie de premisses:  

a) Canvi en el centre de decisió: es passa el testimoni des del cardiòleg cap al 

metge del SEM o metge que faci el primer contacte mèdic.  

b) Sectorització del territori que defineix de forma unívoca una destinació 

predeterminada per a cada pacient, dependent del lloc on s'ha produït l'infart.  

c) Obligatorietat d'acceptació del cas per part de l'hospital de referència d'infarts 

(n'hi ha deu a Catalunya). 

d) Obligatorietat de retornar el pacient tractat i estabilitzat al centre d'origen o a 

la unitat de cures intensives/intermèdies més propera al domicili del pacient, 

per evitar sobrecàrrega de l'hospital de referència d'infarts. 

e) Obligatorietat de declarar els casos d'activació del Codi IAM per part dels 

centres de referència d'infarts.  

f) Avaluació contínua: és un estímul per a la millora dels resultats i per a la 

detecció de les bosses d'ineficiència del sistema amb l'objectiu de prendre 

mesures correctores i planificar l'assistència(32). 
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1.1.3 Epidemiologia de les malalties cerebrovasculars 

Es pot definir la malaltia vascular cerebral (MVC) com un conjunt de diverses 

entitats clíniques que, en la fase aguda, provoquen una alteració transitòria o 

definitiva del funcionament d'una o de diverses zones de l'encèfal. Aquestes 

entitats que configuren l’MVC tenen diverses etiologies que fan diferents tant 

l'actuació com la prevenció. No obstant això, quan la manifestació és aguda hi 

ha un abordatge comú.  

Els aspectes de promoció de la salut i de prevenció dels factors de risc són 

comparables als de la cardiopatia isquèmica i de la malaltia cardiovascular en 

general(33). Cal, però, fer èmfasi en tres aspectes: en primer lloc, en la 

hipertensió arterial com a factor de risc més important en la incidència de 

l’MVC; en segon lloc, en la importància de la detecció de les cardiopaties 

embolígenes perquè són la causa més freqüent dels ictus embòlics, i en tercer 

lloc, en la simptomatologia, que pot no ser valorada adequadament pels 

pacients, especialment en els ictus transitoris(34).  

A Catalunya, l'ictus afecta sobretot la població d'edat avançada, tot i que el 

nombre de persones afectades menors de 65 anys és important (el 24% l'any 

2010). És la primera causa de mort de les dones catalanes i la tercera dels 

homes, i és la primera causa de discapacitat mèdica en adults. Per tant, és una 

malaltia que té un impacte social molt gran, que es pot beneficiar molt d'un 

diagnòstic i un tractament ràpids. L'any 2010, a Catalunya, 15.070 persones 

van ingressar per ictus, la qual cosa representa un increment del 7% respecte 

del 2005(35).  

Denominarem ictus les manifestacions agudes de l’MVC que es caracteritzen 

per l'aparició de signes d'afectació neurològica focal de manera sobtada. Es 

parla d'atac isquèmic transitori (AIT) quan els símptomes desapareixen en 

menys de 24 hores. Atenent el tipus d'alteració que provoquen en el 

parènquima cerebral, s'agrupen en dos grans grups: d'etiologia isquèmica o 

hemorràgica(36). 
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L'ictus isquèmic es produeix quan s'altera l’arribada de la sang en una àrea del 

cervell per un tamponament en una artèria cerebral o precerebral. La manca 

d'irrigació ocasionada produeix la isquèmia de les cèl·lules cerebrals de l'àrea 

afectada(37). En l'ictus aterotrombòtic, l'estrenyiment o bloqueig de les artèries 

l'ocasiona el dipòsit de colesterol a la paret arterial, procés conegut com 

arteriosclerosi o ateromatosi. En l'ictus cardioembòlic pot ser degut a un coàgul 

procedent d'una altra part del cos, per exemple, del cor. Hi ha altres causes 

d'alteració de les artèries com, per exemple, la vasculitis (inflamació dels 

vasos)(38). Al voltant del 80% dels ictus són isquèmics.  

L'ictus és hemorràgic quan, per la ruptura d'una artèria, es produeix un sagnat 

a l'interior del cervell (ictus hemorràgic intraparenquimàtic) o a la superfície 

(hemorràgia subaracnoïdal). Les artèries es trenquen, generalment, a causa 

d'elevacions de la pressió arterial o bé d'una malformació prèvia. Les 

malformacions més freqüents són arteriovenoses o aneurismes(39).  

Els símptomes apareixen de forma sobtada: pèrdua de la força d'un braç, d'una 

cama o d'ambdós; aparició de problemes per parlar i/o entendre el que ens 

diuen; aparició de desequilibri o inestabilitat; alteració de la visió en un ull o en 

tots dos; aparició de mal de cap molt intens. Les possibilitats de recuperació 

sense seqüeles depenen en gran mesura del temps que passa fins que, un cop 

apareixen els símptomes, se'n fa un diagnòstic i un tractament adequats.  

Per això és molt important, d'una banda, millorar el coneixement dels 

símptomes d'un ictus per part de la població a fi que els ciutadans puguin 

identificar-lo quan es produeix i, de l'altra, reduir el temps per iniciar el 

tractament(40). 

1.1.3.1 Epidemiologia del Codi Ictus 

El Codi Ictus (CI) (Figura 5) és un codi d'emergència que s'organitza a partir de 

la xarxa d'hospitals comarcals, dels catorze hospitals de referència i del 

Sistema d'Emergències Mèdiques, i agilitza el temps que passa entre l'inici de 

l'ictus i el tractament. Aquest model funciona al 100% del territori català des de 

maig de 2006(41). 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/home_professionals/temes_de_salut/codi_ictus/
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Aquest model sectorial permet identificar ràpidament els malalts amb ictus agut 

i determinades característiques clíniques (criteris d'activació del Codi Ictus) i 

traslladar-los, el més de pressa possible, fins a l'hospital de referència més 

proper amb capacitat per avaluar-los, diagnosticar-los i tractar-los, si fos 

necessari, amb fàrmacs trombolítics(41). 

Anualment, augmenta el nombre de pacients per als quals s'activa el CI i això 

ha permès incrementar notablement a Catalunya el nombre de tractaments de 

reperfusió, la qual cosa comporta un benefici per la possibilitat de recuperació 

dels pacients. Entre el 2005 i el 2011, el total de tractaments de reperfusió 

(destrucció del trombe mitjançat l'administració intravenosa d'un fàrmac 

trombolític o bé per mitjans mecànics o farmacològics administrats per via 

intravascular) ha augmentat d'un 4% a un 12,5% en els pacients amb ictus 

isquèmic(42).  

Figura 5: Cartell informatiu del Codi Ictus. 

  

Font: Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 
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Uns elements clau en la implementació del Codi Ictus han estat els comitès 

territorials, com a nexe d'unió entre el Pla director de la malaltia vascular 

cerebral (PDMVC) i els professionals implicats en l'atenció de les persones amb 

ictus agut dins de cada àmbit assistencial i territorial.  

En l'àmbit de la prevenció secundària, l'any 2009, es va dur a terme la 

implantació gradual del protocol consensuat d'atenció als pacients amb AIT 

recent a tota la geografia catalana. La finalitat d'aquest model d'atenció urgent 

és la d'atendre els pacients amb AIT en menys de 48 hores i reduir d'aquesta 

manera el risc de recurrències, creant les vies de derivació necessàries a cada 

àmbit territorial. Paral·lelament, es va iniciar l'avaluació dels resultats de la 

implantació d'aquest model a partir de la notificació dels AIT recents al Registre 

de l'AIT (RAIT)(41). 

Des del gener de 2010, el model organitzat d'atenció als malalts amb ictus agut 

s'ha completat amb la implantació gradual del nivell terciari d'atenció a l'ictus. 

La designació dels centres terciaris d'ictus (CTI), sis hospitals d'alta tecnologia 

organitzats en tres nodes, que treballen en col·laboració i amb guàrdies 

conjuntes, per donar servei terciari continuat a tot el territori català. Aquests 

centres terciaris d'ictus són els encarregats d'avaluar els casos més complexos 

i el lloc on es realitzen les teràpies de reperfusió més avançades. Per tal 

d'avaluar el funcionament i els resultats d'aquest model terciari s'ha 

implementat, simultàniament al seu establiment, un registre prospectiu 

permanent en què es declaren consecutivament tots els casos d'ictus isquèmic 

sotmesos a tractaments de reperfusió, bé intravenosos (i.v.) o bé intraarterials 

(i.a.) en el nostre territori (sistema online d'informació de l'ictus agut).  

El projecte Teleictus, que funciona des de 2007 i actualment ja connecta set 

hospitals comarcals amb tres centres de referència, ha permès la connexió 

punt a punt d'hospitals comarcals distants i de volum mitjà amb els seus 

centres de referència, la qual cosa ha reduït l'interval ictus-tractament i ha evitat 

trasllats innecessaris de pacients aguts. La segona fase, ara en 

desenvolupament, permet la connexió mòbil d'un neuròleg vascular expert per 
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a la valoració i consultes a distància dels pacients ubicats als hospitals 

comarcals(43). 

En relació amb els criteris d'activació, el Codi Ictus (Figura 6)  no es limita per 

l'edat però requereix una bona qualitat de vida del pacient abans de l'ictus. La 

disminució global de defuncions deguda a les millores en l’atenció a l’ictus entre 

el 2005 i el 2012 és d’un 7,1%, el que equival a 1.219 persones en 7 anys, de 

les quals el 44,5% tenen menys de 75 anys i el 43,5% entre 75 i 84 anys(41). 

Figura 6: Cartell amb els criteris d’activació del Codi Ictus.  

 

Font: Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 
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1.2 Definició dels conceptes bàsics en atenció al pacient crític 

1.2.1 Definició d’aturada cardiorespiratòria (ACR)  

Situació clínica 2a a una interrupció sobtada, inesperada i potencialment 

reversible de la funció respiratòria i cardiocirculatòria(44) o pèrdua d'activitat 

cardíaca confirmada per l'absència de signes de circulació(45). Si aquesta 

situació no s'inverteix en els primers minuts es produirà la mort biològica. És 

important diferenciar-la de l’aturada cardíaca de manera esperada com a 

evolució natural i terminal d'una malaltia incurable(46). 

1.2.2 Definició de reanimació cardiopulmonar (RCP)  

Conjunt de maniobres estandarditzades i seqüencials amb l'objectiu de revertir 

l'estat d’ACR (Figura 7), substituint la funció respiratòria i la circulació i intentant 

la seva recuperació amb les mínimes seqüeles neurològiques raonables(46).  

Figura 7: Logotip “Les teves mans poden salvar una vida”. 

 

Font: Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 

1.2.3 Definició de reanimació cardiopulmonar bàsica (RCP bàsica)  

Conjunt de coneixements i habilitats que permeten la comprovació i 

identificació de l’aturada cardiorespiratòria, i la realització de maniobres 

(obertura de la via aèria, ventilació boca a boca i massatge cardíac extern) que 

substitueixen la funció pulmonar i circulatòria (Figura 8). Té com a objectiu 

principal l’oxigenació cerebral i cardíaca fins a l’arribada dels equips 

especialitzats(47). L’RCP bàsica es caracteritza per l’absència d’equip o la 

simple utilització de dispositius de barrera, i pot ser realitzada per qualsevol 

persona, sigui sanitària o no.   
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Figura 8: Entrenament RCP i DEA. 

 

Font: CCR. 

1.2.4 Definició de reanimació cardiopulmonar avançada (RCP avançada) 

Conjunt de coneixements, tècniques i maniobres invasives que constitueixen el 

tractament definitiu de l’ACR. Només pot ser realitzada per personal sanitari 

especialitzat i entrenat mitjançant cursos específics i reglats per adquirir el 

maneig dels algoritmes, ús farmacològic, maneig avançat de la via aèria-

circulatòria, monitorització i desfibril·lació. El seu objectiu és el tractament de 

l’ACR per millorar la supervivència(46, 47, 48). 

1.2.5 Definició de suport vital bàsic (SVB) 

Inclou, a més de l’RCP bàsica, l’activació dels sistemes d’emergències 

sanitàries i altres situacions clíniques emergents com poden ser les 

hemorràgies greus, l’ennuegament, la pèrdua de coneixement o el traumatisme 

greu(49).  

1.2.6 Definició de suport vital avançat (SVA)  

Conjunt de mesures terapèutiques que tenen com a objectiu final la resolució o 

tractament definitiu de l’ACR, així com la prevenció i augment de la 

supervivència. El SVA només pot ser realitzat per personal entrenat i 

especialitzat en seqüències d’actuació, en l’aplicació de les tècniques i 

disposant d’un material adequat(50). 
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1.2.7 Definició de suport vital immediat (SVI)  

Conjunt de coneixements, tècniques i maniobres mitjançant els quals el 

personal sanitari pot donar una atenció inicial adequada a l’aturada 

cardiorespiratòria(51). Està entre el suport vital bàsic i el suport vital avançat. En 

el SVI s’utilitzen dispositius senzills que milloren l’oxigenació–ventilació (ulleres 

nasals o mascaretes amb o sense vàlvula autoinflable amb reservori connectat 

a una font d’oxigen). També s‘utilitzen cànules orofaríngies (Tub de Guedel, 

Figura 9), que permeten la permeabilització de la via aèria, i aparells per 

aconseguir la desfibril·lació precoç (DEA)(49). 

 

Figura 9: Tub de Guedel. 

  

Font: Wikipèdia. 
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1.2.8 Definició de desfibril·lador extern automàtic (DEA)  

Equip tècnic homologat per fer-lo servir d’acord amb la legislació vigent, capaç 

d’analitzar el ritme cardíac, identificar les arítmies tributàries de desfibril·lació i 

administrar una descàrrega elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme cardíac 

viable, amb alts nivells de seguretat(52). Quan aquest aparell requereix una 

acció humana de prémer el botó de connexió, s’anomena desfibril·lador extern 

semiautomàtic (DESA) (Figures 10 i 11), per bé que, sota la denominació 

genèrica de DEA, internacionalment s'agrupen ambdós tipus: el DESA i el 

completament automatitzat(53). 

Figura 10: Desfibril·lador a espai cardioprotegit. 

 
Font: DIPSalut. Diputació de Girona. 

 

Figura 11: DEA. 

 
Font: DIPSalut. Diputació de Girona. 
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1.2.9 Definició de la cadena de supervivència  

El conjunt d’accions a realitzar davant una víctima en aturada cardíaca que 

tenen relació amb la supervivència s’anomena cadena de la vida o cadena de 

supervivència(54) (Figura 12). La primera anella d’aquesta cadena indica la 

importància de reconèixer aquelles possibles víctimes amb risc de patir una 

aturada cardíaca i de demanar ajuda per tal que un tractament precoç pugui 

evitar l’aturada. Les anelles centrals descriuen la integració de l’RCP i la 

desfibril·lació com els components fonamentals de la ressuscitació precoç en 

un intent de retornar la vida. L’RCP immediata pot doblar o triplicar la 

possibilitat de supervivència després d’una fibril·lació ventricular 

extrahospitalària. Realitzar l’RCP només amb compressions toràciques més la 

desfibril·lació al cap de 3-5 minuts de l’atac pot aconseguir taxes de 

supervivència d’entre un 49% i un 75%. Cada minut de retard abans de la 

desfibril·lació redueix la probabilitat de supervivència a l’alta hospitalària entre 

un 10% i un 12%. L’última anella de la cadena de la vida, les cures efectives 

post-ressuscitació, es destina a preservar el funcionament, especialment, del 

cervell i del cor(55). 

Figura 12: Algoritme de la cadena de supervivència. 

 

Font: CCR. 
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1.2.10 Definició de sistema d'emergències mèdiques (SEM)  

El SEM (Figura 13) és l’empresa pública encarregada de gestionar i donar 

resposta a les demandes d'assistència d'urgència i emergència sanitària 

extrahospitalària a Catalunya rebudes a través del telèfon d’emergències únic 

112, i també d'oferir informació sanitària telefònica i consell de salut, mitjançant 

el telèfon 061 de CatSalut Respon(56). 

Figura 13: Ambulància del SEM. 

 

Font: SEM Catalunya. 

 

1.2.11 Definició de personal d'emergències  

Grup de persones que responen a una situació d'emergència mèdica com a 

part d’un equip de resposta oficial, específicament entrenat(56).  

1.2.12 Definició de equips d’emergències extrahospitalàries (EE)  

Conjunt de recursos materials i humans que tingui com a finalitat primordial la 

recepció de sol·licituds d'urgència subjectiva, la seva anàlisi i classificació com 

a no urgència o urgència objectiva i la resolució mitjançant dispositius adequats 

de les situacions d'urgència vital i no vital(57). 
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1.2.13 Definició de Pla Nacional d’RCP (PNRCP)  

La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias 

(SEMICYUC), conscient de la necessitat de promoure i difondre les tècniques 

de l’RCP, va iniciar el 1983 un pla d’ensenyament d’RCP plasmat al Primer Pla 

Nacional. D’aquesta primera fase del pla, es van assentar les bases de 

l'ensenyament de l’RCP a Espanya, creant eines docents i la infraestructura 

necessària perquè a Espanya es comencés d'una manera sostinguda 

l'ensenyament de la ressuscitació, però sobretot perquè es difongués entre els 

professionals i els ciutadans la necessitat de crear uns serveis integrals 

d'urgències que permetessin evitar morts prematures, seqüeles permanents i 

costos a la nostra societat. Després de 25 anys d'història, s'ha consolidat el pla 

impartint cursos d’SVB i SVA de manera reglada a nivell nacional i s’ha 

elaborat un ampli material docent. A més, actualment participa amb altres 

societats nacionals formant el "Consejo Español de RCP" i a nivell internacional 

col·labora amb la European Resuscitation Council(58). 

1.2.14 Definició de Consell Català de Ressuscitació (CCR)  

El mes de setembre de 2003, es va signar un acord entre les Societats 

científiques d’Anestèsia, Cardiologia, Medicina Intensiva i Crítica, Medicina 

Familiar i Comunitària, Urgències i Emergències i Pediatria que pertanyen a 

l’Acadèmica de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, pel 

qual es va constituir el Consell Català de Ressuscitació (CCR) (Figura 14). El 

CCR sorgeix amb la voluntat de ser una organització oberta a la societat, 

multidisciplinar pel que fa a les especialitats mèdiques i transversal quant als 

col·lectius professionals. Vol ser capaç d’aglutinar, impulsar i col·laborar amb 

totes les entitats i professionals l’àmbit d’actuació dels quals estigui total o 

parcialment vinculat al suport vital. 

La seva finalitat, doncs, és promoure, coordinar i estandarditzar les activitats 

formatives, de recerca, de difusió i de bones pràctiques en suport vital i 

ressuscitació cardiopulmonar arreu de Catalunya. Aquesta activitat, d’incidència 

directa en la promoció i prevenció de la salut, es desenvolupa seguint les 
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directrius de l’European Ressuscitation Council, organisme al qual el CCR està 

vinculat(59). 

Figura 14: Logotip del Consell Català de Ressuscitació. 

 

Font: CCR. 

 

 

1.2.15 Definició de European Resuscitation Council (ERC)  

Es va constituir el 1988 com una estructura a nivell europeu amb l’objectiu de 

salvar vides, elaborant protocols assistencials i programes docents en el món 

de l’RCP (Figura 15). Cada cinc anys elabora les recomanacions en RCP i les 

publica en la Revista Resuscitation. Les últimes, han estat publicades en el 

2015(59). 

Figura 15: Logotip de l’European Resuscitation Council. 

 

Font: ERC. 
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1.2.16 Definició de International Liaison Committee On Resuscitation 

(ILCOR) 

Es va constituir el 1992 per proporcionar un marc de comunicació i enllaç entre 

les diferents organitzacions arreu del món dedicades a la promoció, la docència 

i estudi de l’RCP. Els seus objectius són: 

 Proporcionar un fòrum per coordinar i debatre tots els temes a nivell 

mundial relacionats amb l’RCP. 

 Promoure la recerca en les àrees menys estudiades de l’RCP i/o quan hi 

hagi controvèrsies. 

 Difondre la formació i docència de l’RCP. 

 Proporcionar un mecanisme per recollir, analitzar i compartir dades 

científiques internacionals sobre RCP. 

 Elaboració de recomanacions consensuades internacionalment d’RCP.  

Actualment, les organitzacions que pertanyen a la ILCOR són:  

 American Heart Association (AHA).  

 European Heart Council (ERC).  

 Heart and Stroke Foundation of Canada (HSFC).  

 Australian and New Zealand Committee on Resuscitation (ANZCOR).  

 Resuscitation Councils of Southern Africa (RCSA).  

 Inter American Heart Foundation (IAHF).  

 Resuscitation Council of Asia. 

L’ILCOR (Figura 16) es reuneix dos cops l'any i cada cinc anys culmina amb 

una "Conferència de Consens" on les actes publicades proporcionen material 

per a què cada organització elabori la seva guia. La primera va ser l'any 2000, 

la segona el 2005, la tercera el 2010 i l'última el 2015(60). 
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Figura 16: Logotip de l’International Liaison Committee on Resuscitation 

 

Font: ILCOR. 

 

1.2.17 Definició de monitor d’SVB  

És un professional que organitza i imparteix cursos d’SVB o DEA. Ha de seguir 

les pautes establertes per l'ERC. Actualment, aquesta titulació ha canviat el 

nom: Instructor en Suport Vital Bàsic. Condicions d’accés a la titulació: 

 Professionals sanitaris 

 Docents 

 Ciutadans que hagin completat un curs d’SVB/DEA(58).  

1.2.18 Definició d’instructor en SVA  

Organitza, imparteix i garanteix la qualitat dels cursos d’SVB i SVA. La direcció 

dels cursos SVA l’assumirà sempre un instructor mèdic; hi podrà haver un 

codirector instructor DUI (diplomat universitari d’infermeria). Condicions d’accés 

a aquesta titulació: 

 Metges i infermeres que en l’actualitat tinguin una activitat professional 

que impliqui responsabilitats en l'atenció o cura de situacions crítiques 

de manera habitual amb una antiguitat mínima de dos anys. 

 Estar en possessió d'un diploma d’SVA homologat pel PNRCP, 

degudament actualitzat. 

 Realitzar i superar les proves teòriques i pràctiques d’un curs 

d’Instructors de Suport Vital Avançat del Pla Nacional d’RCP(58). 
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1.3. Algoritme del suport vital bàsic (SVB) de l’ERC 2015 

 

Figura 17: Algoritme de l’SVB. 

 

Font: CCR i Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar. 
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1.4 Algoritme del suport vital bàsic (SVB) i desfibril·lació externa 

automàtica (DEA) de l’ERC 2015 

Figura 18: Algoritme de l’SVB i DEA. 

 

Font: CCR i Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar. 
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1.5 Algoritme del suport vital avançat (SVA) de l’ERC 

Figura 19: Algoritme de l’SVA. 

 

Font: CCR i Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar. 

: 
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1.6 Resum dels principals canvis a les Guies de l’ERC del 2015 

respecte de les del 2010 

La Conferència Internacional de Consens més recent ha tingut lloc a Dallas el 

febrer de 2015 i les conclusions i recomanacions publicades d’aquest procés 

constitueixen la base de les Guies de l’ERC de 2015(61). 

1.6.1 En suport vital bàsic i desfibril·lació externa automatitzada 

En la darrera actualització de les guies de l’ERC 2015 remarquen la 

importància crítica de la interacció entre l’operador del telèfon d’emergències, 

l’espectador que realitza l’RCP i la utilització a temps d’un DEA. Per millorar la 

supervivència de les aturades fora de l’hospital és clau una resposta de la 

comunitat coordinada i efectiva que uneixi tots aquests elements(62). 

L’operador del telèfon d’emergències mèdiques juga un paper clau i principal 

en el diagnòstic precoç de l’aturada cardíaca, la realització d’RCP assistida per 

l’operador (també anomenada RCP telefònica), la localització i l’enviament d’un 

DEA(63). 

L’espectador entrenat hauria de valorar ràpidament la víctima col·lapsada per 

tal de determinar si no respon i no respira amb normalitat, i immediatament 

després alertar els serveis d’emergències(64). 

La víctima que no respon i no respira normalment està en aturada cardíaca i 

requereix RCP(65). Els operadors d’emergències mèdiques i els espectadors 

han de sospitar una aturada cardíaca en qualsevol pacient que presenti 

convulsions i han d’avaluar acuradament si la víctima respira normalment(66).  

Les persones que facin RCP haurien de realitzar compressions toràciques a 

totes les víctimes d’aturada cardíaca. Els que estiguin entrenats i siguin 

capaços de fer respiracions de rescat haurien de fer compressions toràciques i 

respiracions de rescat combinades(67). La confiança en l’equivalència entre 

només compressions toràciques i RCP estàndard no és suficient ara mateix per 

canviar la pràctica actual(68). 
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Per millorar els resultats segueix sent essencial la ressuscitació cardiopulmonar 

d’alta qualitat. Els que facin RCP haurien d’assegurar compressions toràciques 

de profunditat adequada (d’aproximadament 5 cm, però de no més de 6 cm, en 

l’adult mig) amb una freqüència de 100-120 compressions per minut(69); 

permetre que el tòrax es reexpandeixi completament després de cada 

compressió i minimitzar les interrupcions de les compressions. Quan 

s’administrin respiracions de rescat / ventilacions, s’ha d’emprar 

aproximadament 1 segon per insuflar aire al tòrax amb un volum suficient per 

assegurar que el tòrax s’elevi visiblement. La relació de compressions 

toràciques a ventilacions segueix sent 30:2(70). No s’han d’interrompre les 

compressions toràciques més enllà de 10 segons per administrar ventilacions. 

La desfibril·lació en els 3-5 minuts de l’aturada pot produir taxes de 

supervivència de fins a 50-70%. Els que fan l’RCP poden aconseguir la 

desfibril·lació precoç utilitzant un DEA d’accés públic o que estigui en el lloc(71). 

Seria aconsellable implementar activament programes d’accés públic a la 

desfibril·lació en els espais públics que tinguin una alta densitat de 

ciutadans(72). 

La seqüència d’RCP de l’adult es pot utilitzar amb seguretat en nens que no 

responen i no respiren normalment(72). La profunditat de les compressions 

toràciques en nens ha de ser com a mínim un terç de la profunditat del tòrax 

(per a lactants això és aproximadament 4 cm; per a nens, aproximadament 5 

cm). 

Un cos estrany causant obstrucció severa de la via aèria és una emergència 

mèdica i requereix tractament immediat amb cops a l’esquena i, si això no 

funciona per alleujar l’obstrucció, compressions abdominals(73). Si la víctima 

deixa de respondre, s’ha d’iniciar l’RCP immediatament mentre se sol·licita 

ajuda. 
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1.6.2 En suport vital avançat de l’adult 

Són de cabdal importància la utilització dels sistemes de resposta ràpida per a 

la cura del pacient que està deteriorant-se i la prevenció de l’aturada cardíaca 

intrahospitalària(74). 

Es manté l’èmfasi en les compressions toràciques de gran qualitat amb 

mínimes interrupcions durant qualsevol intervenció d’SVA: les compressions 

toràciques només s’aturen el mínim espai de temps per possibilitar 

intervencions específiques(75). Això inclou minimitzar les interrupcions de les 

compressions toràciques per intentar la desfibril·lació en menys de 5 segons. 

Es manté el focus sobre l’ús de pegats autoadhesius per a la desfibril·lació, i 

una estratègia de desfibril·lació per minimitzar les pauses abans de la 

descàrrega(76), encara que es reconeix que les pales del desfibril·lador 

s’utilitzen en alguns àmbits. 

Apareix una nova secció sobre monitoratge durant l’SVA amb un major èmfasi 

sobre la utilització de la capnografia en forma d’ona per confirmar i monitorar de 

forma contínua la col·locació del tub endotraqueal, la qualitat de l’RCP(77) i per 

proporcionar una indicació precoç del retorn de la circulació espontània. 

Hi ha diferents aproximacions al maneig de la via aèria durant l’RCP i es 

recomana una aproximació pas a pas basada en els factors del pacient i les 

habilitats del rescatador(78). 

No han canviat les recomanacions per al tractament farmacològic durant l’RCP, 

però hi ha un major equilibri pel que fa al paper dels fàrmacs en millorar els 

resultats de l’aturada cardíaca(79). 

No es recomana l’ús rutinari de dispositius de compressions toràciques(80), però 

són una alternativa raonable en situacions on no es puguin practicar les 

compressions toràciques manuals de gran qualitat o hi hagi risc per al 

rescatador. 
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L’ecografia periaturada(81) pot tenir un paper en la identificació de causes 

reversibles(82) d’aturada cardíaca(83). 

Les tècniques de suport vital extracorpori poden tenir un paper com a teràpia 

de rescat en pacients seleccionats(84), en els quals les mesures d’SVA 

estàndard no tenen èxit. 

  



 

44 

1.7 Simulacres i simulacions com a eina formativa 

Simulació o simulacre d’emergència mèdica és una representació o imitació 

d’una situació que requereix una acció immediata(85). Es parla de simulacre en 

situacions d’escenari “obert” i de simulació en escenaris del tipus “estació”. En 

el nostre estudi parlarem de simulacres o simulacions de manera indistinta.  

La formació basada en simulacions és una eina d’ús creixent aquests últims 10 

anys. Els estàndards de la World Federation Medical Education ressalten la 

necessitat d’establir sistemes d’avaluació i indicadors de les activitats 

formatives necessàries per mantenir la competència professional(86, 87).  

En el nostre entorn, a l’Àmbit d’Atenció Primària de Barcelona Ciutat, es 

realitzen simulacres de manera periòdica en els diferents centre d’atenció 

primària i d’aquest fet se n’informa a la ciutadania com s’indica en el cartell de 

la figura 20.  

El 2001, l’International Liaison Committe On Resuscitation (ILCOR) ja insistia 

en la necessitat d’avaluar les intervencions formatives(88). Des de llavors, s’han 

provat diferents mètodes: simulacions amb pacients estandarditzats o reals, 

autoinstrucció en vídeo/ordinador(89) i altres procediments combinats(90). Tot i 

així, cal més informació sobre l’eficàcia de cada un dels mètodes(91). 

En tots els mètodes calen avaluacions freqüents que identifiquin necessitats de 

millora. No es troben a la literatura científica sistemes d’avaluació de l’atenció al 

pacient crític adequats per als professionals sanitaris d’atenció primària, ni 

proves d’autosuficiència del procés avaluador dels equips d’atenció primària. Sí 

que existeixen sistemes avaluadors en l’àmbit de l’atenció hospitalària i 

extrahospitalària, que moltes vegades difereixen de les condicions tant físiques 

com de recursos humans de l’atenció primària(92). Tanmateix, en la majoria 

d’estudis s’avaluen habilitats en suport vital bàsic i suport vital avançat, però no 

en suport vital immediat(93, 94). 

Segons les recomanacions de l’American Heart Association, l’interval 

recomanat  per a la reacreditacio en els programes de suport vital bàsic i suport 
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vital avançat ha estat d’un màxim de 2 anys(95), encara que existeix evidència 

de la pèrdua de coneixements i habilitats pràctiques durant els propers 3 a 12 

mesos després de la formació inicial(96). Per desgràcia, la literatura que avalua 

directament la qüestió dels intervals de reacreditació és limitada. En relació al 

tipus de formació emprada, s’observa un millor aprenentatge quan aquesta es 

realitza en intervals curs de temps i de manera freqüent que quan es fa de 

manera integral en cursos més llargs i continuats en el temps(97). Atesos els 

beneficis educatius potencials de sessions de reentrenament curtes i freqüents, 

juntament amb el potencial d'estalvi de costos que suposa la reducció del 

temps de formació i la no absència del personal que està realitzant la formació, 

seria raonable que els individus amb altes probabilitats de trobar-se una 

aturada cardíaca realitzessin formacions simulades de manera freqüent i en 

períodes de curt interval de temps(98). 

En qualsevol cas, no existeix suficient evidència per a recomanar l’interval 

òptim de formació(99).  
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Figura 20: Pòster informatiu de la realització de simulacres-simulacions d’emergències 

mèdiques als centres d’atenció primària per als usuaris. 

 

Font: ICS. Àmbit d’Atenció Primària de Barcelona Ciutat. 
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1.8 Concepte de suport vital immediat (SVI) extret del Consell Català 

de Ressuscitació (CCR) i el seu entrenament 

Actualment, una de les prioritats formatives en emergències mèdiques per als 

professionals d’atenció primària és el suport vital immediat (SVI) o atenció 

immediata al pacient crític (Figura 21), i que inclou tot el relacionat amb el 

suport vital bàsic (SVB) i l’ús del desfibril·lador automàtic (DEA)(100). 

El curs de SVI està basat en la metodologia A (Airway) – B (Breathing) – C 

(Circulation) – D (Disability) – E (Exposure), i tot pacient considerat crític hauria 

de ser tractat segons aquesta metodologia i amb un estricte ordre, sense saltar-

se cap etapa si no se n’ha valorat l’anterior(101). 

Figura 21: Algoritme “La resposta comunitària salva vides”. 

 

Font: CCR. 

Existeix un curs estandarditzat per l’European Resuscitation Council (ERC) en 

les seves guies de 2010 que s’integra dins de la formació en la “cadena de 

supervivència”(102) sense entrar en la complexitat del suport vital avançat (SVA), 

que tracta arítmies, periaturada, drenatges, intubació, maneig del respirador, 

etc. 
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El CCR ha dissenyat i testat un model(103) que ofereix des del 2010 i que 

recentment ha adoptat el Consell Espanyol de Ressuscitació (CERCP).  

L’objectiu del curs d’SVI és capacitar aquells professionals sanitaris (metges i 

diplomats d’infermeria)(54) que per la seva activitat habitual hagin d’atendre o 

trobar-se davant d’un pacient que deteriora alguna de les seves funcions vitals, 

es troba críticament malalt o atendre una aturada cardiorespiratòria (ACR)(104), 

havent d’instaurar les maniobres de suport i reanimació inicials mentre no 

arriba el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) o l’equip d’emergències 

mèdiques (EMM) del centre sanitari i el trasllat a l’hospital de referència(105). 

Els coneixements que s’esperen de la realització del curs són la continuïtat 

natural del curs de suport vital bàsic (SVB) amb desfibril·lació automàtica 

(DEA)(106).  

El curs ofereix als professionals la difusió del contingut teòric i de les habilitats 

pràctiques i les eines per identificar i avaluar un pacient críticament malalt, 

establir les primeres mesures en espera de l’equip de suport avançat (SVA) o 

d’EMM(107) i, en cas necessari, aplicar les maniobres de ressuscitació 

cardiopulmonar (RCP). 

El curs de SVI s’estructura en 2 fases:  

1) Fase a distància: 15 hores d’estudi del manual.  

2) Fase presencial: 9 hores dividides en 2 sessions de 4,5 hores. S’ha de 

mantenir sempre una relació professor/alumne d’1/8 i una relació 

alumne/maniquí de 3/1 en la classe pràctica. 

L’impacte dels cursos d’SVI del CCR en els propers 5 anys entre els metges i 

infermeres dels CAP es preveu més aviat baix(108). L’accessibilitat i el cost en 

limiten la difusió per a l’adquisició d’habilitats i encara més per a la retenció. 

L’Àmbit d’Atenció Primària de Barcelona de Institut Català de la Salut (ICS) té a 

disposició dels seus professionals (Intranet; 01/2015) una Guia formativa per a 
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la implementació de simulacres i simulacions d’emergències mèdiques en un 

Centre d’Atenció Primària. 

Actualment, no es disposa d’un instrument suficientment validat per mesurar 

aptituds dels professionals participants a les simulacions d’SVI, que sigui 

adaptable (en funció de: a qui va destinat, què es pretén i com es vol fer) i que 

possibiliti fer recerca. És aquí on radica, per tant, la importància del Projecte 

AIPCAP. 

En el nostre estudi s’utilitzen les recomanacions de la European Resuscitation 

Council vigents a l’inici de l’estudi que són les de l’any 2010(107). Les noves 

recomanacions de l’octubre del 2015(109) no afegeixen actuacions sinó que 

tendeixen a simplificar les seqüències de maneig del pacient crític, per la qual 

cosa, considerem que són perfectament vigents i adaptables al nostre estudi.  
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1.9 Situació actual a l’atenció primària i estudis relacionats més 

rellevants 

En la descripció del Programa Formatiu de l’Especialitat de Medicina Familiar i 

Comunitària (Madrid, 17 de gener de 2005) s’especifica la necessitat de la 

formació en el maneig diagnòstic i terapèutic inicial de les urgències mèdiques, 

quirúrgiques i traumatològiques que s’atenen tant en un hospital com en un 

centre de salut. (http://docencia-bcn.ics.gencat.cat/guiamf/progesp) 

Als CAP no es fan de manera sistemàtica simulacions ni simulacres 

d’emergències mèdiques vitals suficientment estructurats, en part, a causa de 

la complexitat, del cost i de la manca d’instruments de mesura per avaluar-los 

amb detall(110). 

En el si de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat, s’ha estat treballant 

aquests darrers anys en un mètode formatiu tipus assaig-formació que 

combina, al mateix temps, ensinistrament d’habilitats i de funcionament del 

circuit de les emergències mèdiques (en especial, de l’ACR). S’han provat 

instruments de mesura de les activitats (temps de resposta, adequació de les 

actuacions, satisfacció dels participants, etc.)(111).  

La conveniència d’avaluar el funcionament del circuit de les emergències 

mèdiques als CAP(112), l’autosuficiència mostrada per l’equip per desenvolupar 

aquesta avaluació amb els mínims recursos i, sobretot, la manca d’alternatives 

factibles fan oportú oferir, de forma immediata, unes bases perquè els diferents 

equips d’atenció primària (EAP) puguin implantar aquest instrument i, al mateix 

temps, perfeccionar-lo(113).  

En relació als estudis més rellevants al respecte, destaca el Test Raval Sud per 

mesurar habilitats en suport vital bàsic i desfibril·lació en metges i infermeres 

d’atenció primària publicat per Casabella et al.(114) En aquest estudi fet al nostre 

àmbit en un centre d’atenció primària de Barcelona ciutat (CAP Drassanes), i 

en el qual hi participen 37 rescatadors voluntaris (21 metges i 16 infermeres) 

que són videogravats durant 3 sèries de simulacions amb el supòsit d’una 

víctima amb aturada cardiorespiratòria que requereix maniobres de RCP i ús 
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del DEA, es van realitzar un total de 69 simulacions que van avaluar 

retrospectivament 6 avaluadors. Per a la seva avaluació es va prendre com a 

mostra el Test de Cardiff versió 3.1 (País de Gal·les), que més endavant 

especificaré amb més detall. Respecte als 46 ítems avaluables en el Test de 

Cardiff, en el Test Raval Sud es van avaluar 83 ítems, dels quals 38 (46%) són 

nous, 34 (41%) són modificats i 11 (13%) són similars. La fiabilitat entre 

avaluadors va ser excel·lent (índex Kappa de 0,75 a 1) o bona (índex Kappa de 

0,40 a 0,74) en 51 dels 62 ítems analitzats, la fiabilitat intraavaluador i entre 

filmacions va ser excel·lent o bona en tots els ítems excepte en un. Aquest 

estudi va trobar que als 6 mesos la puntuació mitja es redueix en un 26,4%, i 

els autors indiquen que aquest fet suposa una disminució en la retenció 

d’aptituds, el que podria orientar a la periodicitat requerida per a la formació 

continuada al respecte.  

En relació al Test de Cardiff versió 3.1 publicat per Withfield et al.(115), va ser 

realitzat en un àmbit d’emergències prehospitalàries al País de Gal·les amb 

estudiants de tercer de medicina i professionals paramèdics. S’utilitza un 

checklist estandarditzat per avaluar retrospectivament les anàlisis de les 

videogravacions en un cas simulat que requereix de maniobres d’RCP i ús del 

DEA. Més del 70% de les variables considerades en aquest estudi van obtenir 

una puntuació Kappa de 0,70 o superior entre observadors. El 85% de les 

variables tenien una puntuació Kappa de 0,70 o superior intraobservadors. Es 

va considerar, per tant, que la fiabilitat inter i intraobservador de la majoria de 

les variables de la prova va ser satisfactòria, i les puntuacions més baixes de 

fiabilitat es van obtenir en els següents 5 ítems: comprovació resposta de la 

víctima, comprovació viabilitat via aèria, comprovació signes de circulació, 

temps fins al primer xoc de descàrrega i realització de les intervencions en la 

seqüència correcta. En la comparació dels resultats a curt termini (3 setmanes), 

tant intraobservador com interobservador, s’observa una disminució de la 

fiabilitat. 

En una revisió sistemàtica feta per Chih-Wei Yang et al.(93) per mesurar retenció 

de coneixements i habilitats de professionals sanitaris en suport vital avançat 

es van revisar 336 articles, dels quals se’n van seleccionar 11. Aquests estudis 
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van ser publicats entre els anys 1983 i 2009, i el nombre de participants variava 

entre els 10 i els 325. Es van incloure 3 assaigs clínics controlats, i la resta van 

ser estudis descriptius o abans-després considerats quasi experimentals. Es 

van incloure estudis amb estudiants d’infermeria, de metges en formació i de 

metges ja formats i anestesistes. La majoria dels articles van utilitzar 

qüestionaris tipus test d’elecció múltiple per avaluar la retenció de 

coneixements, i simulacions d’aturada cardíaca per avaluar habilitats. Tots els 

estudis van informar de taxes variables de coneixements i habilitats en un 

interval de temps d’entre 6 setmanes i 2 anys. Descriuen l’experiència clínica 

com un valor amb impacte positiu en la retenció de coneixements i habilitats, és 

a dir, que professionals que en la seva tasca diària atenen situacions en 

pacients crítics mantenen en general més habilitats i coneixements al respecte. 

Conclouen que manquen grans estudis ben dissenyats per avaluar la retenció 

de coneixements i habilitats en suport vital avançat. L’evidència disponible 

suggereix que els coneixements i habilitats disminueixen en un termini d’entre 6 

mesos i 1 any després de la formació, i que les habilitats decauen abans que 

els coneixements. En 3 dels estudis es menciona una disminució del nivell de 

coneixements entre els inicials (rang 83,0 – 91,6) i als 6 mesos (rang 78,0 – 

88,9). En 2 dels estudis no es menciona la retenció de coneixements, i en altres 

2 menciona que els coneixements es mantenen. Pel que fa a la retenció 

d’habilitats, es donen resultats en 4 estudis, i en períodes 3 a 18 mesos, i en 

tots hi ha una disminució de la retenció que passa d’unes dades inicials (rang 

30% - 75%) a uns resultats més baixos (rang 14% - 75%). Pel que fa a la 

retenció d’habilitats i coneixements en diferents professionals, en l’estudi de 

Bonmark(116) fet amb 30 infermeres anestesistes es mostra una bona retenció 

d’habilitats, però una disminució dels coneixements als 3 mesos. En un altre 

estudi fet per Birnbaums amb infermeres(117) es mostra una disminució ràpida 

dels coneixements en l’ús de la desfibril·lació, encara que la resta d’habilitats 

es mantenen constants. Alguns autors com Smith(118) troben una disminució 

important de les habilitats en infermeres en un període de 12 mesos. Entre els 

metges, Makker(119) observa resultats molt positius després de l’entrenament 

amb una disminució de retenció d’habilitats entre els 6 i 12 mesos. En un altre 

estudi fet per Stross(120) en metges, només un 52% mostren un maneig adequat 

de l’aturada cardíaca i un 40% unes maniobres adequades de compressió i 
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ventilació avaluats a l’any de la seva certificació. Afirmen que calen més estudis 

per ajudar a proporcionar recomanacions basades en l’evidència per a la 

formació i el reciclatge en suport vital avançat. També mencionen el possible 

biaix anomenat “Hawthorne effect”, que apareix quan una persona se sent 

observada.   

En una altra revisió sistemàtica i meta-anàlisi publicada per William C Muntell et 

al.(121) que revisa la tecnologia en simulacres per a la formació en ressuscitació 

cardiopulmonar es revisen inicialment 10903 estudis dels quals finalment se’n 

seleccionen 182, que impliquen a 16636 participants. D’aquests 182 estudis, 

114 realitzen comparacions sense intervenció amb un grup control, 21 realitzen 

comparacions entre 2 grups amb i sense tecnologia de suport, i 52 realitzen 

comparacions amb tecnologia de simulació.  Van ser assaigs clínics 

randomitzats 66 dels estudis. Entre els participants, en 44 estudis eren 

estudiants de medicina, en 68 estudis eren metges en formació, en 37 estudis 

eren metges ja formats, en 49 estudis eren infermeres o auxiliars d’infermeria, 

en 20 estudis eren tècnics d’emergències sanitàries i en 36 estudis eren altres 

grups no especificats. En 45 dels estudis es feia entrenament en reanimació 

cardiopulmonar bàsica, i en 39 cursos maniobres de suport vital avançat. Pel 

que fa als resultats avaluats, en 17 dels estudis s’analitzava la satisfacció dels 

professionals, en 68 s’avaluaven coneixements i en 161 s’avaluaven habilitats. 

En tots els grups de participants es van demostrar millores en coneixements, 

especialment en el grup de metges en formació.  

En una revisió de la Cochrane Lybrary feta per Opillo et al.(94) tracten sobre la 

formació de professionals sanitaris en països de baixos ingressos per a la 

millora de l’atenció dels nounats greument malalts. Només inclouen 2 assaigs 

clínics que mostren que l’entrenament comparat amb el maneig habitual millora 

la destresa en ressuscitació cardiopulmonar en nounats. Malauradament, les 

dades són molt petites per arribar a més conclusions.  
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1.10 Eines avaluadores i de validació 

1.10.1 Validació de Qüestionaris 

El qüestionari és un instrument utilitzat per a la recollida d'informació, dissenyat 

per poder quantificar, estandarditzar i universalitzar la informació(122). 

En general, quan es parla de qüestionaris es fa referència a escales 

d'avaluació; per exemple, el qüestionari de qualitat de vida SF-36 és una escala 

d'avaluació(123). Per tant, les escales d'avaluació són aquells instruments o 

qüestionaris que permeten un escalament acumulatiu dels ítems, i que donen 

puntuacions globals al final de l'avaluació. El seu caràcter acumulatiu les 

diferencia dels qüestionaris de recollida de dades, els inventaris de símptomes, 

les entrevistes estandarditzades o els formularis. 

Tant les entrevistes com els qüestionaris basen la seva informació en la 

validesa de la informació verbal de percepcions, sentiments, actituds o 

conductes que transmet l'enquestat; informació que pot ser difícil de contrastar i 

de traduir a un sistema de mesurament, és a dir, a una puntuació; aquesta 

dificultat és la causant de la complexitat d'establir la qualitat d'aquest tipus 

d'instruments(124). 

El desenvolupament d'un qüestionari és un procés laboriós que pot portar 

mesos abans d'aconseguir una versió definitiva que satisfaci les expectatives 

previstes. Per això, s'ha de tendir a utilitzar qüestionaris que ja hagin demostrat 

la seva utilitat en altres estudis, cosa que, a més, permet comparar resultats. 

No obstant això, hi ha ocasions en què és inevitable dissenyar nous 

instruments, per exemple, quan els instruments existents han mostrat resultats 

poc satisfactoris o han demostrat la seva eficàcia en mitjans d'aplicació 

diferents, o bé quan no hi hagi cap qüestionari adequat per mesurar el que es 

pretén mesurar. En aquestes circumstàncies es justifica el disseny d'un nou 

qüestionari i l'avaluació de la seva utilitat abans de la seva aplicació. Els 

qüestionaris són instruments dissenyats per mesurar una sèrie de paràmetres 

que, en moltes ocasions, són conceptes teòrics o abstractes. Aquests objectes 

de mesurament no directament observables s'anomenen «constructes»(125).  



 Tesi doctoral  |  Yoseba Cánovas Zaldúa  |  Universitat Autònoma de Barcelona   

55 

Un qüestionari vàlid, com tot instrument de mesura, ha de reunir les següents 

característiques: 

1. Ser senzill, viable i acceptat per pacients, usuaris i investigadors 

(viabilitat). 

2. Ser fiable i precís, és a dir, amb mesuraments lliures d'error (fiabilitat). 

3. Ser adequat per al problema que es pretén mesurar (validesa de 

contingut). 

4. Reflectir la teoria subjacent en el fenomen o concepte que es vol 

mesurar (validesa de constructe). 

5. Ser capaç de mesurar canvis, tant en els diferents individus com en la 

resposta d'un mateix individu a través del temps (sensibilitat al canvi). 

1.10.1.1 Viabilitat 

Els millors instruments són inservibles si la seva aplicació resulta difícil, 

complexa o costosa(126). Característiques com el temps emprat en 

l'emplenament, la senzillesa i l'amenitat del format, l'interès, la brevetat i la 

claredat de les preguntes, així com la facilitat de la correcció, el registre, la 

codificació i la interpretació dels resultats són aspectes relacionats amb la 

viabilitat (feasibility).  

1.10.1.2 Fiabilitat 

La fiabilitat (reliability) és el grau amb què un instrument mesura amb precisió, 

sense error. La fiabilitat mesura la proporció de variació en els mesuraments 

que es deu a la diversitat de valors que adopta la variable i no és producte de 

l'error; és a dir, la fiabilitat mesura la proporció de la variància total atribuïble a 

diferències veritables entre els subjectes. La variació que es deu a un error pot 

obeir a 2 tipus d'errors(127): 

1) Sistemàtic o biaix: error que es produeix de forma sistemàtica. Per 

exemple, un avaluador pot puntuar sempre per sota dels altres 

avaluadors. 
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2) Aleatori: error que es produeix per factors deguts a l'atzar. Per exemple, 

per diferents circumstàncies, un avaluador pot donar algunes vegades 

puntuacions superiors i altres vegades, puntuacions inferiors a les 

correctes. L'error aleatori és el que més afecta la fiabilitat d'un 

instrument. 

La fiabilitat d'un instrument es valora mitjançant la consistència interna, la 

fiabilitat test-retest o intraobservador i la fiabilitat interobservador 

I. CONSISTÈNCIA INTERNA 

Aquesta propietat es refereix a la coherència dels components de l'instrument 

de mesura, és a dir, es refereix al fet que els ítems que mesuren un mateix 

atribut presentin homogeneïtat entre ells. Una escala consistent garanteix que 

tots els seus components o elements mesurin un sol constructe que és 

homogeni. Si l'escala té una elevada consistència interna, la suma de les 

puntuacions pot representar el mesurament d'un únic constructe amb el qual, 

en general, manté una relació lineal(128). 

Els qüestionaris es desenvolupen per mesurar separadament diferents 

components o dimensions d'un problema. Per tant, si un qüestionari està 

compost per diferents subescales, cadascuna de les quals pretén mesurar una 

dimensió diferent del mateix fenomen, s'ha d'avaluar la consistència interna de 

cadascuna d’elles. La consistència interna d'una escala de valoració depèn del 

nombre d'ítems que componen l'instrument i de la correlació mitjana entre ells, i 

s'avalua en una única aplicació de l'instrument mitjançant el mètode estadístic 

alfa de Cronbach, amb valors compresos entre 0 i 1, i que s'interpreta de 

manera similar a un coeficient de correlació(129). 

II. FIABILITAT TEST-RETEST O INTEROBSERVADOR 

La repetibilitat o fiabilitat test-retest es refereix a si quan s'administra un 

qüestionari a la mateixa població en 2 ocasions diferents en el temps s'obtenen 

resultats idèntics o similars(130); per tant, mesura l'estabilitat de les puntuacions 

atorgades pel mateix avaluador en els mateixos subjectes i amb el mateix 
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mètode en moments diferents. La seva anàlisi es realitza mitjançant el 

coeficient de correlació intraclasse (CCI) per escales de mesurament 

quantitatiu i mitjançant l'índex kappa de Cohen per escales de mesurament 

qualitatiu. En el nostre estudi es considerarà un índex kappa d’entre 0,70 i 1 

com a excel·lent concordança, un índex kappa d’entre 0,69 i 0,40 com a bona 

concordança, i un índex kappa menor de 0,40 com a baixa concordança(131).  

Una limitació important del CCI és la seva dependència de la variabilitat dels 

valors observats. Si els subjectes estudiats varien poc en les seves 

puntuacions (mostra homogènia), el CCI tendeix a ser baix, mentre que en 

mostres molt heterogènies tendeix a ser més elevat(132).  

III. FIABILITAT INTEROBSERVADOR 

Es refereix al grau d'acord que hi ha entre 2 o més avaluadors que valoren els 

mateixos subjectes amb el mateix instrument(131). Els problemes més 

importants en l'anàlisi d'aquesta dimensió de la fiabilitat són l'error sistemàtic i 

la proporció d'acords que es deu a l'atzar. Els mètodes estadístics més utilitzats 

per a la seva avaluació són els comentats en l'apartat anterior. 

1.10.1.3 Validesa 

La validesa d'un instrument es refereix a la seva capacitat per mesurar allò per 

a què ha estat dissenyat. Igual que en el cas de la fiabilitat, hi ha diferents 

dimensions de la validesa d'un instrument: una dimensió lògica o aparent, una 

de contingut, una de constructe o concepte i una de criteri(133).  

I. VALIDESA LÒGICA O APARENT 

La validesa lògica o aparent es refereix al grau en què «sembla» que un 

qüestionari mesura el que vol mesurar segons el parer dels experts i dels 

propis subjectes.  
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II. VALIDESA DE CONTINGUT 

La validesa de contingut és el grau en què el mesurament abasta la major 

quantitat de dimensions del concepte que es vol estudiar; per tant, es considera 

que un instrument és vàlid pel seu contingut si contempla tots els aspectes 

relacionats amb el concepte en estudi.  

L'avaluació de la validesa de contingut es basa en judicis de diferent 

procedència (revisió de la literatura mèdica, opinió d'experts, estudis pilot). 

Aquest procedir ha de garantir, de forma empírica, que el contingut de 

l'instrument sigui adequat. 

III. VALIDESA DE CONSTRUCTE 

Avalua el grau en què l'instrument reflecteix la teoria del fenomen o del 

concepte que es vol mesurar. La validesa de constructe garanteix que els 

mesuraments que resultin de les respostes del qüestionari puguin ser 

considerades i utilitzades com a mesurament del fenomen estudiat(134). Es 

defineix, per tant, com la capacitat d'un instrument per mesurar adequadament 

un constructe teòric. El mesurament de conceptes teòrics requereix una 

identificació prèvia del contingut dels instruments que s'utilitzaran i l'elaboració 

d'un model conceptual que ajudi a interpretar els resultats obtinguts amb 

aquests instruments. 

La validació de constructe representa el grau en què un mesurament es 

relaciona amb altres mesuraments de manera consistent amb les hipòtesis 

teòriques que defineixen el fenomen o constructe que es vol mesurar, i és una 

de les alternatives més freqüents en cas d'absència d'un criteri de referència o 

criteri extern. 

IV. VALIDESA DE CRITERI 

En general, quan es dissenya un nou instrument de mesurament es disposa 

d'algun mètode alternatiu de mesurament del fenomen estudiat amb validesa 

demostrada, que es pren com a referència per determinar la validesa del nou 

instrument. Sempre que es disposi d'un mètode de referència adequat s'ha 
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d'avaluar la validesa de criteri del nou qüestionari. Quan es parla de validar un 

qüestionari, els investigadors solen referir-se a la validesa de criteri. El criteri 

extern o criteri de referència ha de ser un mesurament independent, és a dir, 

s'ha d'obtenir per un mètode diferent en què no intervinguin els resultats del 

qüestionari(135).  

Aquest és el tipus de validesa a què generalment es fa referència quan es parla 

de validar un instrument, i ha de seguir els següents passos: a) identificar un 

criteri extern rellevant i fiable; b) aconseguir una mostra de subjectes 

representativa de la població en què serà usat l'instrument; c) administrar 

l'instrument i obtenir una puntuació per a cada subjecte; i d) avaluar a cadascun 

dels individus amb el criteri extern de referència. El prototip de la validesa de 

criteri és l'anàlisi de proves diagnostiques. 

1.10.2 Característiques de l'avaluació educativa 

Les principals característiques que comporten l’avaluació educativa es 

desenvolupen a continuació: 

I. INTEGRAL: Perquè avalua competències i aquestes integren les 

dimensions del coneixement del saber, saber fer i ser; és a dir, avaluem 

l'alumne en seva integritat, no només la seva cognició sinó també la 

metacognició. 

II. CONTÍNUA O PERMANENT: Només una avaluació permanent és capaç 

d’identificar els problemes i dificultats durant el procés mateix 

d’aprenentatge. L'avaluació ha de servir a l'alumne i al docent per fer les 

correccions i brindar els suports necessaris, de manera que al final del 

procés l'alumne assoleixi l’aprenentatge i no es quedi amb la sorpresa 

que ja res no es pot fer, com succeïa en l'avaluació periòdica(136).  

III. REGULADORA I ORIENTADORA DEL PROCÉS EDUCATIU 

(PARTICIPATIVA): L’avaluació de l'aprenentatge en ser participativa 

integra tots els agents educatius que es relacionen més directament amb 

l'aprenentatge dels alumnes. Els mateixos alumnes han de participar 

directament en l’avaluació dels seus aprenentatges, no només com a 
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informadors sinó com a agents centrals, a través, per exemple, de 

l'autoavaluació i la coavaluació(137).  

IV. DUAL: Aquesta és una de les característiques de l'avaluació que 

reflecteix la flexibilitat que ha de tenir aquest procés i la combinació de 

diversos processos aparentment oposats que, en realitat, són 

necessàriament complementaris(138); ens estem referint al fet que 

l'avaluació és de procés/resultats, formativa/sumativa, quantitativa/ 

qualitativa, individual/grupal, etc. 

1.10.2.1 El procés d'avaluació 

L'avaluació és un procés que es desenvolupa en una sèrie de procediments, 

que són(139): 

 Obtenció d'informació. 

 Processament de la informació. 

 Presa de decisions. 

 Devolució i ús de la informació obtinguda. 

I. OBTENCIÓ DE LA INFORMACIÓ 

És el primer procediment de l'avaluació. Es realitza delimitant primer el que es 

vol avaluar en general, la qual cosa depèn del moment del procés 

d'aprenentatge en el qual ens trobem(140). El segon pas és especificar el que 

anem a avaluar, baixem del general a l'específic. El tercer pas consisteix a 

seleccionar el procediment i l’instrument més adequats. El quart pas és 

assignar pesos als indicadors i, depenent d'això, decidir el nombre de 

preguntes o ítems o criteris per a qualificar els treballs; aquests pesos 

s’assignen d'acord amb la importància i la complexitat que es considera que té 

cadascun dels indicadors seleccionats. El cinquè pas consisteix en l’elaboració 

dels instruments segons el procediment escollit: els registres tipus llista de 

confrontació, si es tria el procediment de l'observació; els ítems o preguntes, si 

es tria la prova de llapis i paper; la situació i els criteris d'anàlisi, si es tria 

l'anàlisi de treballs. Com a sisè i últim pas, s'apliquen els instruments i 

procediments segons s'han planificat.  
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II. PROCESSAMENT DE LA INFORMACIÓ  

Es fa la correcció i anàlisi dels instruments aplicats. Això és guiat pels criteris 

d'anàlisi o les respostes correctes depenent si el procediment triat per a la 

avaluació va ser l'anàlisi de treballs o una prova objectiva. El que ha de quedar 

clar és per què es qualifica d'una o altra manera a cada alumne; no es tracta 

només de l'assignació d'un qualificatiu numèric o literal, sinó de la claredat amb 

la qual s'ha qualificat.  

III. PRESA DE DECISIONS(141) 

El que caracteritza aquest procediment són les decisions sobre el que cal fer a 

partir dels resultats. És a dir, decidir sobre els canvis i ajudes que cal fer perquè 

se superin les dificultats trobades i així potenciar els processos d'aprenentatge. 

L’avaluació només s'acaba quan proposa o suggereix canvis en l'acció per 

millorar el procés d'aprenentatge que es desenvolupa (avaluació formativa) o 

quan fa suggeriments de canvis per als següents processos d'aprenentatge 

(avaluació sumativa); si es queda a la qualificació (en el cas que sigui 

sumativa), s'ha quedat a mig camí.  

IV. LA COMUNICACIÓ O DEVOLUCIÓ DE LA INFORMACIÓ OBTINGUDA 

Es comuniquen els resultats i les decisions preses a tots els agents involucrats 

directament o indirectament en el procés d'aprenentatge. Depenent del moment 

en què s'avalua i del tipus d'avaluació que es realitza, la comunicació (la forma i 

la persona a la qual s’ha de comunicar) variarà. 

1.10.2.2 Funcions per a poder establir un bon sistema d'avaluació  

Un bon sistema d’avaluació hauria de disposar de les següents 

característiques(142):  

I. Retroinformació. L'avaluació ha de donar informació als professors i als 

alumnes sobre les característiques, avenços, èxits i dificultats que cada alumne 

(i grup) travessa en el seu procés d'aprenentatge(143). 
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II. Reforçament. L'avaluació ha de reforçar des de dos aspectes: ha d’influir 

positivament en la motivació de l'alumne cap a l'aprenentatge; i ha d’ajudar a 

evocar, aplicar i transferir els seus aprenentatges.  

III. Presa de decisions. La informació que ens dóna l'avaluació ha de servir com 

a element de judici per prendre decisions orientades a optimitzar el procés 

d'aprenentatge, si parlem d'una avaluació formativa; o a certificar el pas a un 

altre procés educatiu, quan parlem de l’avaluació sumativa. 

IV. Autoconsciència. L'avaluació ha de generar un aprenentatge important per a 

la vida, l'autoregulació, la qual es desenvolupa a partir de la consciència que 

l'alumne tingui de què és el que aprèn, com ho aprèn i què aconsegueix 

aprendre i quines dificultats té en aquest procés. 
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2. Hipòtesis i objectius 

2.1 Hipòtesis 

1. Un entrenament supervisat en professionals sanitaris d’atenció primària 

amb feedback immediat en suport vital immediat (SVI) aconsegueix 

millorar habilitats i coneixements a curt i mig termini. 

2. La utilització en professionals sanitaris d’atenció primària d’un instrument 

d’avaluació usant un checklist en entrenament de SVI es mostra com a 

útil, acceptable i vàlid. 

2.2 Objectius de l’estudi 

1. Elaborar un instrument per mesurar habilitats en SVI tipus checklist i 

estandarditzar un model de dinamització i de formació. 

2. Elaborar escenaris de simulació d’atenció inicial al pacient crític en un 

entorn d’atenció primària. 

3. Avaluar l’impacte d’una activitat formativa en SVI realitzada entre metges 

i infermeres d’atenció primària en el nivell de coneixements i habilitats a 

curt i mig termini. 

4. Avaluar la validesa d’un sistema de formació en SVI basat en activitats 

pràctiques simulades amb feedback immediat. 

5. Avaluar l’acceptabilitat d’un sistema de formació en SVI basat en 

activitats pràctiques simulades amb feedback immediat. 
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3. Metodologia 

Disseny, àmbit i objectes d’estudi, variables, recollida de dades, anàlisi, etc. 

Dificultats i limitacions de l’estudi. 

3.1 Disseny 

Estudi d’intervenció, sense grup control, de caràcter obert i de tipus abans-

després. 

L’estudi consta de 2 parts: 

1) Elaboració d’un sistema basat en instruments, escenaris i checklist, per 

mesurar habilitats en SVI de professionals sanitaris:  

Elaboració dels escenaris, checklist i model de dinamització: Mitjançant Tècnica 

Delphi(144) i opinió d’experts (AP, CCR, SEM) s’elaboren el checklist, el model 

de dinamització de les simulacions i els escenaris necessaris per garantir la 

validesa de contingut de la prova. S’arriba al consens necessari perquè: 

 el checklist es pugui adaptar a qualsevol àmbit d’atenció primària i grau 

de formació prèvia de l’alumne;  

 s’estandarditzi un model de dinamització prou clar, intuïtiu i àgil; 

 els escenaris siguin representatius del que ha de saber el professional 

d’atenció primària en funció del grau de formació previ de l’alumne i del 

lloc on es fa l’atenció al pacient crític: CAP o CUAP (centre d’urgències 

d’atenció primària);  

 es pugui obtenir validesa de contingut. Els escenaris han de ser 

representatius del que succeeix a la pràctica clínica a l’atenció primària:  

o atenció a les principals emergències en aquest entorn; 

o que incorpori els principals criteris clínics d’alerta (CA);  

o que segueixin la metodologia de valoració A-B-C-D-E del curs 

d’SVI; 

o que es demostri intel·ligibilitat;  

o que siguin pràctics.   
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2) Intervenció Formativa: 

Realització de l’activitat formativa, en forma de simulacres, d’acord amb l’indicat 

a l’apartat 3.4 de “Procediment d’avaluació dels coneixements i habilitats dels 

rescatadors”. 
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3.2 Subjectes, període i àmbit de l’estudi 

 Per a l’elaboració dels escenaris i els instruments de mesura:  

Es va contactar amb 6 Experts en Urgències-Emergències mèdiques del SEM / 

CCR / CAMFIC / AP, amb el suport d’un tècnic de salut expert en validació de 

proves diagnòstiques. Aquest equip va revisar la bibliografia més rellevant i va 

fer una proposta consensuada. D’entre els experts cal destacar que un d’ells 

havia validat un Test(114) sobre aquest tema, altres tenien experiència docent i 

assistencial, i tots tenien coneixements de les condicions laborals a l’atenció 

primària.  

 Per a la validació dels instruments:  

8 Equips d’Atenció Primària (EAP) de Catalunya (ICS i no ICS; centres docents 

i no docents) que són els següents: EAP Carles Ribes, EAP Carles I, EAP 

Casernes, EAP La Pau, EAP Larrard, EAP Passeig de Sant Joan, EAP Raval 

Sud i EAP Chafarinas. 

 Període de l’estudi: d’octubre de 2014 a juliol de 2015. 

 Distribució dels participants: 

o A cada un dels 8 EAP participants hi haurà 2 dinamitzadors + 2 

rescatadors + 1 maniquí voluntari + 10-15 assistents.  

o Els dinamitzadors seran, per tant, 16 sanitaris referents 

d’emergències mèdiques que han realitzat el curs d’SVI i rebut 

ensinistrament en l’ús del checklist i del model de dinamització. 

Aquests referents inclouran metges i infermeres.  

o D’entre els 16 sanitaris dinamitzadors, es disposarà de 4 experts en 

SVA amb experiència en simulacions d’SVI: s’estableix una 

col·laboració amb el Grup Emergències de la CAMFIC i el SEM. 
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3.3 Material de l’estudi 

 Checklist de Codi IAM i Codi AVC per registre i dinamització de la 

simulació.  

 Escenaris elaborats (cas clínic predefinit amb objectius i possibles 

itineraris) i full de procediment.  

 Qüestionari de valoració qualitativa de les simulacions per dinamitzadors 

i rescatadors/assistents.  

 Test de coneixements de 5 preguntes tipus test.  

 Escenari i equipament :  

o Sala una mica gran, amb bones condicions de llum i temperatura, 

sense soroll. 

o Dotació audiovisual bàsica (pantalla i projector; no calen bafles) 

amb 2 continguts bàsics: 1) Introducció teòrica al maneig del 

pacient crític i basada en el curs de suport vital inmediat per a 

l’avaluació del cas clínic predefinit pel mètode A,B,C,D,E. 2) 

Píndoles formatives del cas clínic presentat a partir d’una 

diapositiva mare amb multienllaços per a la seva explicació als 

assistents. 

o Maniquí, tors o persona voluntària.  

o Llitera amb respatller abatible. 

o Taula separada 1 o 2 metres amb telèfon de taula o mòbil; DEA 

d’ensinistrament, 3 cànules de Guedel de diferents mides, baló 

tipus ambú amb bossa reservori, bombona d’O2 i connexió, 

mascaretes d’O2 tipus Venturi o Monagan, material de 

venopunció, pulsioxímetre, termòmetre, fonendoscopi i aparell de 

pressió arterial.  

o Càmera amb trípode (videocàmera estàndard*) amb un sol pla fix.  

 

 S’utilitza un pla de filmació únic/fix. La fiabilitat entre filmacions (professional i 

domèstica) es va mostrar bona en un estudi validació
(114)

 de característiques similars a 

les d’aquest treball, la qual cosa afavoreix la seva aplicabilitat a la pràctica diària dels 

EAP. 
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3.4 Procediment d’avaluació dels coneixements i habilitats dels 

rescatadors 

S’avaluaran les variables procedents de la plantilla tipus checklist del Codi IAM 

i el Codi AVC, on hi consten:  

 Codi d’emergència mèdica (IAM o AVC).  

 CAP on es realitza el simulacre. 

 Escenari: descripció molt breu del cas clínic. 

 Data. 

 Inicials del rescatador que puntua. 

 Temps de durada del simulacre (en minuts i segons).  

 Ruta prevista de situació clínica. 

 Puntuació per etapes del checklist, que es farà d’acord amb la normativa 

de puntuació que s’explica més endavant. Les puntuacions seran amb 

un rang de mínim 0 punts i màxim 28 punts, ja que existeixen 7 etapes 

per d’avaluar (Cop d’ull, Airway, Breathing, Circulation, Disability, 

Exposure i Informació addicional) i en cada etapa es poden obtenir entre 

0 i 4 punts. 
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3.5 Variables principals i variables secundàries 

3.5.1 Principals 

 Puntuació al test de coneixements previ i posterior a la simulació amb un 

rang de 0 a 5 punts.  

 Puntuació a les enquestes de valoració qualitatives dels dinamitzadors 

amb un rang d’1 a 10 punts. 

 Puntuació a les enquestes de valoració qualitatives dels rescatadors i 

alumnes assistents amb un rang d’1 a 10 punts. 

 Puntuació al checklist del Codi IAM amb un rang de 0 a 28 punts que 

posteriorment s’ha estandarditzat d’1 a 10 punts per fer-ho més 

intel·ligible. 

 Puntuació al checklist del Codi AVC amb un rang de 0 a 28 punts que 

posteriorment s’ha estandarditzat d’1 a 10 punts per fer-ho més 

intel·ligible. 

 Resultats de les concordances i fiabilitats comparant les avaluacions 

dels simulacres 

 

Les puntuacions baixes (al voltant de  0) són indicatives de baix nivell de 

coneixements o de valoració, i les puntuacions altes (al voltant de 5 al 

test de coneixements, o de 10 a les enquestes qualitatives o els 

checklist) són indicatives del màxim  nivell de puntuació o valoració.  

3.5.2 Secundàries 

 Sexe. 

 Edat en anys. 

 Categoria professional: metge i infermeres. 

 Professionals en formació i ja formats. 

 Temps: minuts i segons dels simulacres.  



 Tesi doctoral  |  Yoseba Cánovas Zaldúa  |  Universitat Autònoma de Barcelona   

71 

3.6 Descripció dels checklist del Codi IAM i Codi AVC 

3.6.1 Checklist Codi IAM 

El cas clínic que es presenta durant el simulacre a la figura 22 tracta d’un home 

de 48 anys que acut al seu CAP per presentar dolor precordial des de fa 45 

minuts i lleu dispnea. 

 

Figura 22: Checklist Codi IAM 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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A continuació, es descriurà amb detall cada una de les etapes incloses a 

l’avaluació del simulacre del Codi IAM. 

3.6.1.1 Checklist Codi IAM (Etapa Cop d’Ull) 

En aquesta etapa (Figura 23), el rescatador ha de valorar si hi ha perill a 

l’entorn, és a dir, si és segur atendre el pacient, si el pacient té aspecte de 

gravetat i si sembla conscient o no.  

Figura 23: Etapa Cop d’Ull. 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

3.6.1.2 Checklist Codi IAM (Etapa Via Aèria: Airway) 

En aquesta etapa (Figura 24), el rescatador ha de valorar si hi ha treball 

respiratori, escoltar de prop la respiració del pacient, calcular la saturació 

d’oxigen del pacient en aire ambient i tractar-la, si cal. 

Figura 24: Etapa Via Aèria. 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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3.6.1.3 Checklist Codi IAM (Etapa Respiració: Breathing) 

En aquesta etapa (Figura 25), el rescatador ha d’inspeccionar el tòrax del 

pacient, calcular la freqüència respiratòria, auscultar els pulmons, sentir la 

respiració i tractar si cal, si no s’ha fet en la etapa anterior. 

Figura 25: Etapa Respiració. 

 

Font: Elaboració pròpia. 

3.6.1.4 Checklist Codi IAM (Etapa Circulació: Circulation) 

En aquesta etapa (Figura 26), el rescatador ha d’inspeccionar el color de la pell 

del pacient i si té ingurgitació jugular, auscultar els sorolls cardíacs, mirar el 

pols radial, la repleció capil·lar, la temperatura axil·lar, la freqüència cardíaca, la 

pressió arterial, fer un electrocardiograma (ECG) i tractar, si cal. 

Figura 26: Circulació. 

 

Font: Elaboració pròpia. 

3.6.1.5 Checklist Codi IAM (Etapa Neurològic: Disability) 

En aquesta etapa (Figura 27), el rescatador ha de calcular el nivell de 

consciència del pacient amb l’Escala de Glasgow, esbrinar si ha patit un 

traumatisme cranioencefàlic, si ha pres fàrmacs, tòxics o drogues, comprovar 

les pupil·les i si té alguna focalitat neurològica, la glucèmia i col·locar-lo en 

posició lateral de seguretat, si cal. 



 

74 

Figura 27: Neurològic. 

 

Font: Elaboració pròpia. 

3.6.1.6 Checklist Codi IAM (Etapa Exposició: Exposure i IA: Informació 

Addicional) 

En aquesta etapa (Figura 28), el rescatador ha d’examinar el pacient exposant 

el seu cos i preservant la seva intimitat, ha de consultar la història clínica, 

demanar ajut i activar el Codi IAM, oferir el tractament adequat, i escriure el 

curs clínic a la història clínica. 

Figura 28: Exposició i IA. 

 

Font: Elaboració pròpia. 

 

3.6.2 Checklist Codi AVC 

El cas clínic que es presenta durant el simulacre a la figura 29 tracta el supòsit 

que un radiòleg del CAP on treballem ens avisa perquè una dona de 83 anys, i 

que ha entrat sola a fer-se una radiografia, no es pot aixecar i parla malament 

des de fa 5 minuts, no se l’entén. Després de la primera valoració (Situació 

Inicial) i mentre esperem el SEM, la pacient empitjora, no respon i queda 

inconscient (Canvia la situació).  
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Figura 29: Checklist Codi AVC 

 

Font: Elaboració pròpia. 

A continuació, es descriuran amb detall cada una de les etapes incloses a 

l’avaluació del simulacre del Codi AVC. 
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3.6.2.1 Checklist Codi AVC (Etapa Cop d’Ull) 

En aquesta etapa (Figura 30), el rescatador ha de valorar si hi ha perill a 

l’entorn, és a dir, si és segur atendre el pacient, si el pacient té aspecte de 

gravetat i si sembla conscient o no. 

Figura 30: Etapa Cop d’Ull. 

 

Font: Elaboració pròpia. 

3.6.2.2 Checklist Codi AVC (apartat Via Aèria: Airway) 

En aquesta etapa (Figura 31), el rescatador ha de valorar si hi ha treball 

respiratori, escoltar de prop la respiració del pacient, calcular la saturació 

d’oxigen del pacient en aire ambient, i tractar-la, si cal. 

Figura 31: Etapa Via Aèria. 

 

Font: Elaboració pròpia. 

3.6.2.3 Checklist Codi AVC (apartat Respiració: Breathing) 

En aquesta etapa (Figura 32), el rescatador ha d’inspeccionar el tòrax del 

pacient, calcular la freqüència respiratòria, auscultar els pulmons, sentir la 

respiració i tractar, si cal, si no s’ha fet en la etapa anterior.  
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Figura 32: Etapa Respiració. 

 

Font: Elaboració pròpia. 

3.6.2.4 Checklist Codi AVC (apartat Circulació: Circulation) 

En aquesta etapa (Figura 33), el rescatador ha d’inspeccionar el color de la pell 

del pacient i si té ingurgitació jugular, auscultar els sorolls cardíacs, mirar el 

pols radial, la repleció capil·lar, la temperatura axil·lar, la freqüència cardíaca, la 

pressió arterial, fer un electrocardiograma (ECG) i tractar, si cal. 

Figura 33: Etapa Circulació. 

 
Font: Elaboració pròpia. 

3.6.2.5 Checklist Codi AVC (apartat Neurològic: Disability) 

En aquesta etapa (Figura 34), el rescatador ha de calcular el nivell de 

consciència del pacient amb l’Escala de Glasgow, esbrinar si ha patit un 

traumatisme cranioencefàlic, si ha pres fàrmacs, tòxics o drogues, comprovar 

les pupil·les i si té alguna focalitat neurològica, la glucèmia i col·locar-lo en 

posició lateral de seguretat, si cal. 

Figura 34: Etapa Neurològic. 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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3.6.2.6 Checklist Codi AVC (apartats Exposició: exposure i IA: informació 

addicional) 

En aquesta etapa (Figura 35), el rescatador ha d’examinar el pacient exposant 

el seu cos i preservant la seva intimitat, ha de consultar la història clínica, 

demanar ajut i activar el Codi IAM, oferir el tractament adequat, i escriure el 

curs clínic a la història clínica. 

Figura 35: Etapes Exposició i Informació Addicional. 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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3.7 Normativa de puntuació per etapes 

3.7.1 Descripció etapes dels checklists 

Tant en el Codi IAM com en el Codi AVC existeixen 7 etapes amb 31 ítems 

avaluables, segons la següent distribució: 

1 Cop d’ull (ítems de l’1 al 3). 

2 Airway (ítems del 4 al 7). 

3 Breathing (ítems del 8 al 10). 

4 Circulation (ítems de l’11 al 20). 

5 Disability (ítems del 21 al 25). 

6 Exposure (ítem 26). 

7 Informació addicional (ítems del 27 al 31). 

3.7.2 Puntuació possible 

Cadascuna de les 7 etapes pot tenir una puntuació mínima de 0 punts i màxima 

de 4 punts. Per tant, es poden assolir un mínim 0 punts i un màxim de 28 punts 

per simulacre. 

Aquesta puntuació posteriorment es va  estandarditzar de l’1 al 10 en la 

presentació dels resultats per tal de poder fer-ne una interpretació més senzilla. 

Les puntuacions baixes (al voltant de 1) són indicatives de baix nivell de 

valoració, i les puntuacions altes (al voltant de 10) són indicatives del màxim  

nivell de valoració.  
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3.7.3 Actuacions dels dinamitzadors per puntuar la simulació 

Durant la simulació (Figura 36), els dinamitzadors podran facilitar, qüestionar i 

corregir, i la puntuació de cada etapa es farà segons les indicacions del 

següent esquema:  

 

Figura 36: Normativa puntuació (per etapes A B C D E) 

 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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3.7.4 Existència de rutes obertes 

Existeix l’opció de plantejar diferents situacions clíniques al llarg del 

desenvolupament del simulacre del cas clínic (Figura 37): pot ser útil si es 

decideix des de l’inici de la prova marcar una ruta més oberta i flexible en 

funció de l’actuació dels participants. Es poden registrar fins a 4 situacions 

d’arribada a la puntuació d’etapa, fent una marca als marges del quadre de 

puntuació o acció corresponent en l’ordre següent:  

Figura 37: Esquema anotació cheklist segons situació inicial o canvi. 

 

Font: Elaboració pròpia 

En els nostre estudi, per al Codi IAM es considerarà una única ruta i en el Codi 

AVC es consideraran dues rutes. 

3.7.5 Aspectes pràctics a l’hora de puntuar 

Es puntua l’etapa sense importar l’ordre en què els rescatadors 

valoren/executen els ítems dins de cada etapa. (És útil per al dinamitzador que 

puntua anar marcant els ítems executats correctament. Això facilita visualment 

la puntuació global de l’etapa). 

Sí que importa l’ordre en què es van executant les etapes. No es pot passar 

d’etapa sense haver fet l’anterior, ja sigui sense ajut o amb ajut 

(facilitant/qüestionant i, si s’escau, corregint). 
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3.8 Procediment emprat per a la validació de l’instrument i el 

progrés de les simulacions 

 

Figura 38: Dinàmica de validació  

 

Font: Elaboració pròpia 

3.8.1 Primera sèrie de simulacions (S1) 

Es realitza una primera sèrie de simulacions a cadascun dels 8 CAP 

participants, on almenys un dels dos dinamitzadors puntuarà in situ (“in vivo”) la 

simulació tant del cas clínic del Codi IAM com del cas clínic del Codi AVC en el 

seu checklist corresponent.  

A la figura 38, sota l’epígraf d’S1 es mostra la imatge de la simulació en una 

sala en la qual hi ha un maniquí en una llitera, dos dinamitzadors, una càmera 

fixa gravant i una projecció de diapositives amb el cas clínic corresponent i el 

seu maneig i tractament. Aquest simulacre es feia en dos supòsits diferents: un 
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Codi IAM i un Codi AVC, que disposa de 2 situacions clíniques diferents durant 

el seu desenvolupament (pacient conscient i inconscient). 

3.8.2 Segona sèrie de simulacions (S2) 

Amb un interval de temps d’entre 3 i 6 mesos respecte a la primera sèrie de 

simulacres (S1), es torna a fer una segona sèrie de simulacres (S2) en els 

mateixos centres, amb els mateixos dinamitzadors i els mateixos casos clínics.  

A la figura 38, sota l’epígraf d’S2 es mostra la imatge de la simulació en una 

sala en la qual hi ha un maniquí en una llitera, dos dinamitzadors, una càmera 

fixa gravant i una projecció de diapositives amb el cas clínic corresponent i el 

seu maneig i tractament. Aquest simulacre es feia en dos supòsits diferents: un 

codi IAM i un codi AVC que disposa de 2 situacions clíniques diferents (pacient 

conscient i inconscient). 

AVALUACIÓ: Es realitzen 2 tipus d’avaluació, una que hem anomenat ‘in vivo’ 

o ‘in situ’ i una altra que hem anomenat ‘diferida’, que descrivim a continuació. 

AVALUACIÓ IN VIVO: En un termini d’entre 3 i 6 mesos després de la primera 

sèrie de simulacions (S1), es realitzen en cadascun dels 8 CAP participants 

una segona sèrie de simulacions (S2) que tornaran a ser puntuades in situ per 

almenys un dels dos dinamitzadors en els checklists corresponents del Codi 

IAM i el Codi AVC. 

AVALUACIÓ DIFERIDA: Durant la setmana següent a aquesta segona sèrie de 

simulacions (S2), els dinamitzadors tornaran a puntuar les seves filmacions i 

les d’altres 4 CAP diferents al seu, escollits aleatòriament per tal de valorar la 

concordança interavaluadors. De la mateixa manera es valorarà la sensibilitat 

al canvi entre puntuacions obtingudes a S2 respecte a les obtingudes a S1. 
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3.8.3 Revisió de la segona sèrie de simulacions 

AVALUACIÓ A LES 3 SETMANES: A les 3 setmanes de la realització de la 

segona sèrie de simulacions (S2), els mateixos 16 avaluadors tornaran a 

visualitzar i puntuar novament les seves filmacions (concordança 

intraavaluador) i les d’altres 2 CAP (concordança interavaluador).  

A la taula 1, es mostra l’ordre aleatori de distribució de centres seguit: 

Taula 1: Ordre aleatori de valoració vídeos AIPCAP. 

1. CAP CHAFARINAS 
2. CAP CASERNES 

3. CAP CARLES RIBAS 

2. CAP CASERNES 
3. CAP CARLES RIBAS 

4. CAP CARLES I 

3. CAP CARLES RIBAS 
4. CAP CARLES I 

5. CAP RAVAL SUD 

4. CAP CARLES I 
5. CAP RAVAL SUD 

6. CAP PG. SANT JOAN 

5. CAP RAVAL SUD 
6. CAP PG. SANT JOAN 

7. CAP LA PAU 

6. CAP PG. SANT JOAN 
7. CAP LA PAU 

8. CAP LARRARD 

7. CAP LA PAU 
8. CAP LARRARD 

1. CAP CHAFARINAS 

8. CAP LARRARD 
1. CAP CHAFARINAS 

2. CAP CASERNAS 

Font: Elaboració pròpia 

  



 Tesi doctoral  |  Yoseba Cánovas Zaldúa  |  Universitat Autònoma de Barcelona   

85 

3.9 Metodologia de realització de les simulacions 

3.9.1 Tipus d’escenaris 

Escenaris de simulació (casos clínics) tipus taller d’assaig-formació 

videogravats (Figura 39): cas clínic Codi IAM i cas clínic Codi AVC. 

Figura 39: Escenari de simulació d’emergència sanitària tipus estació. 

 

Font: Elaboració pròpia. 

 

3.9.2 Desenvolupament pràctic de les sessions 

 Sessions d’1 h 30 min (de 13,30 h a 15,00 h) en els 8 CAP diferents. 

 Participants: 2 dinamitzadors + 2 rescatadors + 10-15 assistents. 
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3.9.3 Explicació teòrica prèvia a la simulació 

Inicialment, els dinamitzadors realitzen 10 minuts d’explicació teòrica del 

maneig del pacient crític seguint les instruccions del curs de suport vital 

immediat en base a la metodologia d’aproximació per etapes A-B-C-D-E 

(Airway – Breathing – Circulation – Disability – Exposure) (Figures 40, 41, 42, 

43 i 44).  

A continuació, s’exposen les diferents píndoles formatives del mètode A-B-C-D-

E. 

Figura 40: Píndola formativa Valoració A B C D E. 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 41: Píndola formativa Cop d’ull. 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Figura 42: Píndola formativa respiració (Breathing) 

 
 Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 43: Píndola formativa circulació (Circulation) 
 

 
                                             Font: Elaboració pròpia 

Figura 44: Píndola formativa neurològic i exposició (Dissability i Exposure) 

 
Font: Elaboració pròpia. 
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3.9.4 Pantalla amb multienllaços de píndoles formatives 

Presentació en la pantalla d’una graella de píndoles formatives en una 

diapositiva amb multienllaços que permet realitzar formació dels rescatadors i 

assistents durant la simulació. 

A continuació, s’exposen les píndoles formatives més importants dels casos 

clínics de Codi IAM i Codi AVC (figures 45 a 49): 

Figura 45: Presentació de PowerPoint fix amb multienllaços a píndoles formatives. 

 
Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 46: Tractament Codi IAM. 

 
Font: Elaboració pròpia. 

Figura 47: Algoritme diagnòstic Codi Ictus. 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 48: Maneig i tractament Codi Ictus. 

 

Font: Elaboració pròpia. 

Figura 49: Maneig i tractament Codi Ictus. 

 

Font: Elaboració pròpia.  
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3.9.5 Test de coneixements 

Es realitza un test de coneixements (Figura 50) de 5 preguntes a tots els 

assistents abans i després del simulacre: 

Figura 50: Test de coneixements projecte AIPCAP. 

Font: Elaboració pròpia. 
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3.9.6 Enquesta de valoració qualitativa per dinamitzadors i per 

rescatadors/assistents 

En finalitzar el simulacre, es fa una enquesta de valoració qualitativa (Figures 

51 i 52) tant per als dinamitzadors (21 preguntes) com per als rescatadors i 

assistents (16 + 10 preguntes): 

Figura 51: Qüestionari de valoració qualitativa de les simulacions per als dinamitzadors. 

 
Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 52: Qüestionari de valoració qualitativa de les simulacions per als rescatadors/alumnes/ 

assistents 
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Font: Elaboració pròpia. 
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3.10 Pla d’anàlisi estadística 

En relació a l’anàlisi descriptiva, les variables qualitatives es presentaran en forma 

de percentatges totals o estratificats per categories i les variables quantitatives 

amb els estadístics corresponents, mesures de tendència central i dispersió. Es 

comprovaran els criteris de normalitat per a les variables quantitatives mitjanant la 

prova de Kolmogorov-Smirnov, i per a la homocedasticitat de les variables, el test 

de Levene. 

En l’estudi bivariant, s’utilitzarà el test de la t de Student per a les variables 

dicotòmiques que segueixen una distribució paramètrica i el test ANOVA per a les 

variables politòmiques que també segueixen una distribució normal. 

Es farà servir el test de la U de Mann-Whitney per a variables dicotòmiques i el test 

de Kruskal-Wallis per a les politòmiques quan aquestes no tinguin una distribució 

normal. Per a la comparació de variables categòriques, s’utilitzaran taules de 

contingència, utilitzant sempre que sigui possible el test exacte de Fisher. En 

aquells casos en què per problemes de convergència (existència de moltes cel·les 

i/o mostra molt gran) no es pugui aplicar aquest test, s’usarà el test de la Chi-

cuadrado. 

En tots els contrastos d’hipòtesis realitzats per valorar l’associació entre variables 

es considerarà com a estadísticament significatiu un nivell α de 0,05 (p<0,05). El 

tractament estadístic de les dades serà efectuat amb el paquet estadístic SPSS® 

versió 19 per a Windows® i base de dades Access. 

En relació a l’anàlisi de la validesa, la fiabilitat de consistència interna/ 

homogeneïtat alfa de Cronbach, ja que tots els ítems tenen un nombre igual de 

categories de puntuació. Les puntuacions d’etapa són numèriques però també es 

poden categoritzar. També s’analitzaran concordances interavaluador i 

intraavaluador, i sensibilitat al canvi.   
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3.11 Aspectes ètics 

Aquest estudi s’ha dissenyat d’acord amb la Declaració d’Helsinki i la Guia de 

Bona Pràctica en la Recerca de l’IDIAP Jordi Gol.  

Els participants signen un consentiment informat abans de la realització dels 

enregistraments videogravats i de les sessions formatives. Aquesta 

videogravació serà custodiada per l’IP amb els criteris de confidencialitat 

requerits durant els propers 5 anys.  

Per a la custòdia i distribució dels simulacres entre els investigadors 

col·laboradors s’ha utilitzat la Plataforma VIMEO, amb les suficients garanties 

de confidencialitat, i utilitzant una contrasenya individualitzada per a l’accés a 

totes les imatges.  

S’ha obtingut l’aprovació del Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC) de 

l’Institut Jordi Gol amb el Codi P15/017. (Annex 6). 

El consentiment sobre els drets d’imatge dels participants incorpora informació 

de quin objectiu té la seva filmació i en què consisteix el projecte en el qual 

participa. S’asseguren la confidencialitat i l’anonimat. (Annex 7). 
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4. Resultats 

Aquest estudi es va realitzar en el període comprès entre octubre de 2014 i 

juliol de 2015 en 8 centres d’atenció primària de Barcelona Ciutat, i hi van 

participar 16 dinamitzadors, 16 rescatadors, 240 alumnes assistents i es van 

utilitzar 8 maniquins que en la seva absència es van substituir per un pacient 

simulat (voluntari). 

Es van realitzar un total de 48 simulacres videogravats en els diferents centres 

d’atenció primària, que posteriorment durant el desenvolupament de l’estudi 

van generar un total de 346 checklist avaluats, dels quals 225 corresponien a 

Codi AVC i 121 a Codi IAM. 

4.1 Descripció dels professionals que responen el Test de 

coneixements 

Els rescatadors i els alumnes assistents van respondre un total de 449 tests de 

coneixements. D’aquests, 209 van ser a l’inici del simulacre i 240 al final del 

simulacre (gràfic 1). Es van perdre un 13% de respostes del test de 

coneixements a l’inici del simulacre.  

El 76 % dels qui van respondre eren dones i el 24 % eren homes (gràfic 2).  

El 53,8 % eren metges i el 46,2 % eren infermeres (gràfic 3). 

El 85,6 % eren professionals que havien finalitzat la seva formació i el 14,4 % 

eren professionals en formació (gràfic 4). 

L’edat mitjana dels participants era de 40,6 anys. 
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Gràfic 1 

 

Font: Elaboració pròpia. 

Gràfic 2 

 

Font: Elaboració pròpia. 

Gràfic 3 

 

Font: Elaboració pròpia. 

Gràfic 4 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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4.2 Resultats del Test de coneixements realitzat pels professionals 

sanitaris per al Projecte AIPCAP (taula 2) 

 

Taula 2: Test de coneixements dels participants del projecte AIPCAP. 

 
P1A: pregunta núm. 1, P2A: pregunta núm. 2, P3A: pregunta núm. 3, P4A: pregunta núm. 4, P5A: pregunta núm. 5 

Font: Elaboració pròpia. 

Es van respondre un total de 449 tests de coneixements de 5 preguntes: es van 

respondre 209 tests a l’inici del simulacre i 240 tests al final del simulacre. En 

les 5 preguntes, les puntuacions van ser superiors al final del simulacre. La 

puntuació total sobre un màxim de 5 punts va ser de 3,21(DE 1,09) a l’inici del 

simulacre, i de 3,89 (DE 1,01) al final del simulacre, essent aquesta diferència 

estadísticament significativa. 
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4.3 Resultats del Test de coneixements segons el grau de formació 

dels professionals (professionals en formació versus no formació) 

del Projecte AIPCAP (taula 3) 

 

Taula 3: Enquesta de coneixements segons formació del personal. 

 

Font: Elaboració pròpia. 

D’un total de 449 tests de coneixements, 386 corresponen a professionals que 

ja han finalitzat la seva formació i 63 a professionals que estan en formació. 

Amb un màxim de puntuació de 5 punts, els professionals que ja han finalitzat 

la seva formació presenten puntuacions més altes tant a l’inici del simulacre 

(3,27 - DE 1,09) com al final del simulacre (3,89 - DE 0,99), amb una puntuació 

mitjana de 3,6 (DE 1,08), que els professionals en període de formació, que 

obtenen una puntuació de 2,87 (DE 1,04) a l’inici del simulacre, una puntuació 

de 3,88 (DE 1,11) al final del simulacre i una puntuació mitjana de 3,4 (DE 

1,18), essent aquestes diferències estadísticament significatives.  
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4.4 Resultats del Test de coneixements segons la categoria 

professional dels participants del Projecte AIPCAP (taula 4) 

 

Taula 4: Enquesta de coneixements segons categoria professional 

 

Font: Elaboració pròpia. 

Amb una puntuació màxima de 5 punts, els metges obtenen millors 

puntuacions tant a l’inici del simulacre (3,38 – DE 1,01) com al final del 

simulacre (4,17- DE 0,78), amb una puntuació mitjana de 3,81 (DE 0,97), 

respecte a les infermeres, que obtenen una puntuació de 3,04 (DE 1,14) a l’inici 

del simulacre, una puntuació de 3,57 (DE 1,10) al final del simulacre i una 

mitjana de 3,32 (DE 1,15), essent aquestes diferències estadísticament 

significatives. 

En el cas dels metges, ha suposat una millora de 0,79 punts, el que suposa un 

39% de millora; en el cas de les infermeres, una millora de 0,53 punts, que és 

equivalent a un 17% de millora.  
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4.5. Resultats de l’Enquesta de valoració qualitativa dels 

dinamitzadors del Projecte AIPCAP (taula 5) 

En la taula 6 es presenten els resultats del qüestionari que valorava de manera 

qualitativa el simulacre per part dels dinamitzadors, una vegada finalitzat el 

simulacre. Sota la columna de Preguntes, consten les 21 qüestions que 

consten al qüestionari de l’annex 4. 

Taula 5: Valoració dels dinamitzadors 

 

Font: Elaboració pròpia. 

Amb una puntuació màxima de 10 punts, el resultat va estar per sobre del 9 en 

19 de les 21 preguntes, excepte en la pregunta O3 (‘la ubicació de l’aula i les 

condicions ambientals són adequades’), que va ser de 8,7 (DE 1,3) i la 

pregunta VAL17 (‘la durada de l’acció formativa és suficient’), que la puntuació 

va ser de 8,85 (DE 1,27). 

El qüestionari disposava d’un apartat al final de comentaris lliures dels aspectes 

positius i negatius, que no estaven codificats.  
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En relació als comentaris lliures dels aspectes positius, es destaquen les 

següents respostes: dinàmic, original, útil per a la pràctica diària, interès pels 

assistents, potència del checklist, tema interessant i actual però poc practicat 

en el dia a dia i utilitat per a l’acompliment dels estàndards de qualitat dels 

centres. 

En relació als comentaris lliures dels aspectes negatius, es destaquen les 

següents respostes: exposició teòrica massa curta i complexitat del checklist, 

especialment en l’Apartat Circulation. 
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4.6. Resultats de l’Enquesta de valoració qualitativa dels 

dinamitzadors del Projecte AIPCAP segons categoria professional 

(taula 6) 

Taula 6 (1/2): Valoració dels dinamitzadors per categoria professional.  
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Taula 6 (2/2): Valoració dels dinamitzadors per categoria professional. 

 

Font: Elaboració pròpia. 

Amb una puntuació màxima de 10 punts, i separant els dinamitzadors per 

categoria professional, els diplomats universitaris d’infermeria (DUI) puntuen en 

totes les respostes per sobre de 9 punts, excepte en la pregunta O3 (‘la ubicació 

de l’aula i les condicions ambientals són adequades’), amb 8,5 punts, la pregunta 

VAL 17 (‘la durada de l’acció formativa és suficient’), amb 8,5 punts, i la pregunta 

VAL 19 (‘la meva implicació/participació en aquesta acció formativa ha estat 

activa’), amb 8,38 punts. 
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Els metges puntuen totes les respostes per sobre de 9 punts excepte en la 

pregunta O3 (‘la ubicació de l’aula i les condicions ambientals són adequades’), 

amb 8,83 punts, i la pregunta APL 16 (‘els coneixements adquirits són útils per al 

meu desenvolupament professional’), amb 8,75 punts. 
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4.7 Resultats de l’Enquesta de valoració qualitativa dels rescatadors 

i assistents del Projecte AIPCAP (taula 7) 

Taula 7: Valoració dels rescatadors.  

 

Font: Elaboració pròpia. 

De les 26 preguntes, les 16 primeres ho eren en relació a l’acció formativa en si 

i les 10 darreres ho eren en relació als dinamitzadors que havien dinamitzat el 

simulacre. 

Amb una puntuació màxima de 10 punts, en 7 de les 16 primeres preguntes 

(pregunta O1, pregunta O2, pregunta O3, pegunta MET8, pregunta VAL12, 

pregunta VAL 13 i pregunta VAL15) el resultat va ser inferior a 9 punts, i en 1 el 

resultat va ser inferior a 8 punts (pregunta VAL 14: ‘la meva implicació/ 

participació en aquesta acció formativa ha estat activa’), amb 7,98 punts. 
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De les 10 preguntes en relació als dinamitzadors, les puntuacions sempre van 

ser superiors a 9 punts. 

En relació als comentaris lliures dels aspectes positius, es destaquen les 

següents respostes: dinamitzador ben preparat i didàctic, interès i motivació 

dels formadors en relació al tema, oportunitat per fer reciclatge en atenció a les 

urgències en atenció primària i tema pràctic i ben estructurat. 

En relació als comentaris lliures dels aspectes negatius, es destaquen les 

següents respostes: necessitat de fer més sovint simulacres, necessitat de més 

formació en maneig del pacient crític, simulacre curt, teoria inicial massa curta i 

millors condicions de l’aula.  
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4.8 Resultats de l’Enquesta de valoració qualitativa dels rescatadors 

i assistents del Projecte AIPCAP segons categoria professional 

(taula 8) 

 

Taula 8 (1/3): Valoració dels rescatadors per categoria professional.  
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Taula 8 (2/3): Valoració dels rescatadors per categoria professional.  
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Taula 8 (3/3): Valoració dels rescatadors per categoria professional. 

 
Font: Elaboració pròpia. 
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Separant els resultats de l’enquesta de valoració qualitativa dels rescatadors i 

assistents segons la categoria professional, els pediatres van puntuar per sota 

de 9 punts en 25 de les 26 preguntes; van puntuar per sobre de 9 punts en la 

pregunta DIN1 (‘el dinamitzador assisteix puntualment’). 

Els diplomats universitaris d’infermeria (DUI) puntuen en totes les respostes per 

sobre de 9 punts excepte en 9 preguntes (O1,O2, O3, OBJ7, MET8, MET9, 

VAL12, VAL13, VAL14 i VAL15). 

Els metges de família puntuen en totes les respostes per sobre de 9 punts 

excepte en 6 preguntes (O1, O3, MET8, VAL12, VAL13 i VAL15). En una 

pregunta (VAL14: ‘la meva implicació/participació en aquesta acció formativa 

estat activa’) responen per sota de 8 punts. 
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4.9 Resultats de les puntuacions obtingudes en les avaluacions dels 

checklists dels simulacres 

A continuació es presenten en diferents apartats els resultats de les 

puntuacions dels cheklist de la primera sèrie de simulacres (S1) i de la segona 

sèrie de simulacres (S2)  

La puntuació global ho és sobre un màxim de 10 punts, i els resultats que a 

continuació s’exposen es veuen reflectits al gràfic 5.  

4.9.1 Resultats primera sèrie de simulacres (S1) 

En la primera sèrie de simulacions es van realitzar un total de 38 simulacres. 

D’aquests, 13 eren de Codi IAM i 25 de Codi AVC. La  mitjana de puntuacions  

sobre un màxim de 10 punts va ser de 7,7 punts (DE 15,6%).  

4.9.2 Resultats segona sèrie de simulacres (S2)  

En la segona sèrie de simulacions (S2) es van avaluar un total de 70 

simulacres in vivo (24 Codi IAM i 46 Codi AVC), amb una puntuació mitjana de 

8,2 punts (DE 10,6%).  

En la segona sèrie de simulacions (S2) es van avaluar un total de 170 

simulacres diferits (avaluats durant els propers 7 dies), dels quals 60 eren Codi 

IAM i 110 Codi AVC, amb una puntuació mitjana de 8,7 punts (DE 14,8%) i una 

diferència sobre les avaluacions in situ del 8,5% (DE de la diferència del 

27,6%). 

En la segona sèrie de simulacions (S2) es van avaluar un total de 62 

simulacres (22 Codi IAM i 40 Codi AVC) a les 3 setmanes, amb una puntuació 

mitjana de 9,1 punts (DE 7,8%) i una diferència sobre les avaluacions in situ del 

13,2% (DE de la diferència del 18,6%). 
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Gràfic 5: Puntuacions segons l’evolució dels simulacres. 

  Media 
Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

Diferencia 
sobre in situ 

Desv estandar 
de la diferencia 

s1 77,6% 15,6% 2,5%     

insitu 82,7% 10,6% 0,3%     

diferit 87,4% 14,8% 0,4% 8,5% 27,6% 

tressetmanes 91,9% 7,8% 0,2% 13,2% 18,6% 

Font: Elaboració pròpia. 
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4.10 Resultats de les concordances i fiabilitats comparant les 

avaluacions dels simulacres  

A continuació es presenten els resultats de les concordances i fiabilitats 

comparant les avaluacions de les simulacions entre elles.  

Es realitzen concordances de la segona sèrie de simulacions (S2), i es 

comparen les avaluacions in vivo (o in situ) amb les diferides (durant els 

propers 7 dies), i de les in vivo (o in situ) amb les posteriors a les 3 setmanes.  

4.10.1 Resultat de les concordances en les avaluacions de la segona sèrie 

de simulacions (S2) comparant les avaluacions in vivo amb les diferides 

(taula 9) 

Estratificant els resultats per a cadascuna de les 7 etapes, en la comparació de 

les avaluacions in situ amb les diferides, s’obté un índex Kappa de 0,67 en el 

cop d’ull (CU), un índex Kappa de 0,68 en la via aèria (A: Airway), un índex 

Kappa de 0,72 en la respiració (B: Breathing), un índex Kappa de 0,43 en la 

circulació (C: Circulation), un índex Kappa de 0,57 en neurològic (D: 

Dissability), un índex Kappa de 0,54 en exposició (E: Exposure) i un índex 

Kappa de 0,74 en informació addicional (IA). 

Taula 9 

  Diferit-insitu sig. 

cu 67,2 <0,001 

a 68,8 <0,001 

b 72,3 <0,001 

c  43,6 <0,001 

d 57,0 <0,001 

e 54,7 <0,001 

ia 74,3 <0,001 

Font: Elaboració pròpia. 
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4.10.2 Resultat de les concordances en les avaluacions de la segona sèrie 

de simulacions (S2) comparant les avaluacions in vivo amb les fetes a les 

3 setmanes (taula 10) 

Estratificant els resultats per a cadascuna de les 7 etapes, en la comparació de 

les avaluacions in situ amb les realitzades a les 3 setmanes, s’obté un índex 

Kappa de 0,65 en el cop d’ull (CU), un índex Kappa de 0,82 en la via aèria (A: 

Airway), un índex Kappa de 0,48 en la respiració (B: Breathing), un índex 

Kappa de 0,53 en la circulació (C: Circulation), un índex Kappa de 0,80 en 

neurològic (D: Dissability), un índex Kappa de 0,69 en exposició (E: Exposure) i 

un índex Kappa de 0,64 en informació addicional (IA). 

Taula 10 

  3setmanes-insitu sig. 

cu 65,0 <0,001 

a 82,8 <0,001 

b 48,3 <0,001 

c  53,3 <0,001 

d 80,5 <0,001 

e 69,0 <0,001 

ia 64,7 <0,001 

Font: Elaboració pròpia. 
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4.11 Mitjana de temps per les avaluacions dels simulacres (gràfic 6) 

Avaluació simulacres in vivo: 9 minuts i 57 segons (8’ 37’’ per IAM i 10’ 50’’ per 

AVC). 

Avaluació simulacres diferits: 10 minuts i 39 segons (10’ 10’’ per IAM i 11’ 12’’ 

per AVC). 

Avaluació simulacres a les 3 setmanes: 10 minuts i 41 segons (10’ 30’’ per IAM 

i 10’ 48’’ per AVC). 

Mitjana total de temps per avaluació dels simulacres: 10 minuts i 34 segons. 

Gràfic 6 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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5. Discussió 

Aquest estudi ha permés el·laborar un sistema avaluatiu i formatiu en suport 

vital immediat  per mesurar habilitats en professionals sanitaris d’atenció 

primària, i mostra que una intervenció basada en aquest sistema millora 

coneixements i és vàlida, acceptable i fiable per als participants.  

No hem trobat estudis amb el mateix disseny que el nostre sobre temàtica de 

simulacions de pacients críticament malalts a l’atenció primària de salut. Ha 

calgut comparar amb treballs d’avaluació formativa similars sobre suport vital a 

l’àmbit hospitalari i/o universitari. Cal destacar la quasi absència d’aquests tipus 

d’estudis en atenció primària. 

En relació al nombre de professionals inclosos en el nostre estudi, que són 240, 

sembla adient si el comparem amb la revisió sistemàtica sobre retenció 

d’habilitats i coneixements en suport vital avançat de professionals sanitaris 

que fan Chih-Wei Yang et al.(93). Dels 336 articles revisats, van incloure 11 

articles. En aquests 11 articles, el nombre de participants varia entre els 10 de 

Young R et al.(146) i els 325 de Birnbaum ML et al.(117). En només tres d’aquests 

11 estudis se supera el nombre de participants del nostre, per tant, es podria 

considerar adequada la mida del nostre estudi. 

En relació a la categoria professional, en tres dels estudis (Jensen ML et al.(147), 

Semeraro F et al.(148) i Stross JK et al.(120) els participants eren metges; en 

altres cinc, es tractava d’infermeres; i en els altres tres, es tracta de 

professionals sanitaris sense especificar-ne la categoria professional. Aquesta 

distribució podria ser equiparable a la del nostre estudi, on el 53,8% eren 

metges i el 46,2% eren infermeres. Considerem important la inclusió dels dos 

grups de professionals, ja que seran els que probablement es trobaran davant 

d’un esdeveniment agut. 

El fet del predomini de dones participants (76%) respecte a homes (24%) és 

congruent amb la feminització de la professió sanitària en el nostre entorn, on 

el 75% de les treballadores de l’àmbit sanitari són dones, en comparació amb el 

40% de dones sobre el total de treballadors a Espanya(149). 
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Pel que fa al disseny del nostre estudi, que es podria considerar quasi 

experimental, trobem que en la revisió de Chih Wey et al.(93) cinc d’ells tenien 

un disseny similar al nostre (“repeated-mesure quasi-experimental study”), 

altres tres van ser estudis randomitzats, i altres tres van ser estudis descriptius 

observacionals. En l’apartat de limitacions comentem més àmpliament aquest 

aspecte.  

Quant a la duració dels simulacres videogravats, en el nostre estudi que era 

d’entre 9 i 10 minuts per simulacre i s’englobaven en una sessió d’entre 60 i 90 

minuts de duració aproximadament (inclosa una breu explicació teòrica prèvia + 

resolució de dubtes de casos clínics + realització de test de coneixements i 

enquestes de valoració qualitatives), durant els quals els rescatadors havien 

d’auxiliar la víctima simulada seguint la metodologia A-B-C-D-E, podríem 

considerar aquesta durada raonable si la comparem amb l’estudi prospectiu i 

randomitzat de Kuroshawa et al.(97), que va ser realitzat en l’àmbit d’una unitat 

de cures intensives pediàtrica d’un hospital universitari amb dos grups de 40 

metges i infermeres, en els quals es comparava l’adquisició d’habilitats en 

suport vital pediàtric avançat, després d’un curs de reacreditació estàndard 

versus la partició d’aquest curs en 6 simulacres de 30 minuts realitzats durant 6 

mesos. Els resultats  d’habilitats en suport vital pediàtric avançat eren similars a 

l'inici de l'estudi en els dos grups i millorava després del curs repartit en 6 

sessions de 30 minuts (pre, 16,3 ± 4,1 versus post , 22,4 ± 3,9; p<0,001) , però 

no després del curs estàndard (pre, 14,3 ± 4.7 versus post, 14,9 ± 4,4; p=0,59). 

Conclouen, per tant, que la formació en base a simulacres realitzada en 

períodes més curts i freqüents de temps és més factible i útil que els cursos 

estàndard per a millorar les habilitats en el maneig del suport vital avançat 

pediàtric. En la secció d’educació i implementanció de la ressuscitació de la 

Guia de la European Resuscitation Council del 2015(150) es descriu que la 

duració òptima dels cursos de suport vital bàsic i desfibril·lació no està 

determinada i és probable que variï d’acord amb les característiques dels 

participants, el seu currículum previ, el ràtio d’instructors per participants, la 

quantitat d’entrenament pràctic i l’ús de consells com a conclusions de finals de 

curs. 
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En el nostre estudi es van respondre un total de 449 tests de coneixements de 

cinc preguntes: es van respondre 209 tests a l’inici del simulacre i 240 tests al 

final del simulacre. En les cinc preguntes, les puntuacions van ser superiors al 

final del simulacre. La puntuació total sobre un màxim de 5 punts va ser de 

3,21(DE 1,09) a l’inici del simulacre, i de 3,89 (DE 1,01) al final del simulacre, 

essent aquesta diferència estadísticament significativa. Aquest fet ens orienta a 

l’aprofitament intrínsec que reben tant els rescatadors com els assistents als 

simulacres, i dóna una potència per se a l’eina creada per a la realització i 

dinamització dels simulacres, que es pot considerar útil des del punt de vista de 

l’aprofitament dels alumnes.  

Aquest resultat és coherent amb el publicat per McCoy et al.(151) quan en el seu 

estudi prospectiu aleatoritzat comparen la formació basada en simulacres 

versus la conferència didàctica tradicional  per ensenyar als estudiants de 

medicina de quart any per avaluar i tractar els pacients críticament malalts amb 

infart agut de miocardi  i anafilaxi. Dels 28 estudiants inclosos, 27 van obtenir 

millors resultats quan es va entrenar amb simulacres en comparació amb la 

conferència didàctica tradicional (p <0,0001). Les puntuacions mitjanes van ser 

de 93% (IC del 95%: 91-95%) per a les situacions crítiques completades per 

simulació i del 71% (IC del 95%: 66-76%) per a les situacions crítiques 

completades per conferència didàctica tradicional. 

D’un total de 449 tests de coneixements realitzats en el nostre estudi, 386 

corresponen a professionals que ja han finalitzat la seva formació i 63 a 

professionals que estan en formació. Amb un màxim de puntuació de 5 punts, 

els professionals que ja han finalitzat la seva formació presenten puntuacions 

més altes tant a l’inici del simulacre (3,27 - DE 1,09) com al final del simulacre 

(3,89 - DE 0,99), amb una puntuació mitjana de 3,6 (DE 1,08), que els 

professionals en període de formació, que obtenen una puntuació de 2,87 (DE 

1,04) a l’inici del simulacre, una puntuació de 3,88 (DE 1,11) al final del 

simulacre i una puntuació mitjana de 3,4 (DE 1,18), essent aquestes diferències 

estadísticament significatives.  
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Reforça aquest concepte el publicat per Eikeland Husebo et al.(152), que és un 

estudi prospectiu observacional on comparen el rendiment dels estudiants 

d’infermeria distribuïts en 28 equips en reanimació cardiopulmonar i 

desfibril·lació utilitzant simulacions com a base d’aprenentatge. L'objectiu 

d'aquest estudi va ser investigar el grau en què els equips d'estudiants 

d'infermeria segueixen l’algoritme de l’aturada cardiorespiratòria (ACR) en un 

cas simulat, i si l'observació d'un escenari simulat d'una aturada cardíaca i 

participar en la sessió informativa posterior a la  simulació milloraria el 

rendiment de l'equip. Es va trobar que cap dels equips d'estudiants d'infermeria 

aconsegueix les millors puntuacions en el checklist de l’ACR. L'observació de la 

formació dels altres equips no va augmentar el rendiment posterior. Es creu 

que tot això indica que se li ha d'assignar més temps a la pràctica i la reflexió 

repetitiva en el temps acadèmic dels professionals en formació. Orienta també 

a aquest concepte l’estudi realitzat per West et al.(153), en el qual es fa una 

revisió retrospectiva dels estudis basats en simulacions mèdiques, i afirmen 

que s’ha demostrat l'eficàcia de la simulació en l'ensenyament de les ciències 

bàsiques, els coneixements clínics, habilitats de procediment, el treball en 

equip i habilitats de comunicació. A mesura que la simulació es torna cada 

vegada més freqüent en els programes de les facultats de medicina, es 

necessiten més estudis per avaluar si la formació basada en  simulacions 

 millora els resultats relacionats amb els pacients. 

En el nostre estudi, amb una puntuació màxima de 5 punts, els metges obtenen 

millors puntuacions tant a l’inici del simulacre (3,38 – DE 1,01) com al final del 

simulacre (4,17- DE 0,78), amb una puntuació mitjana de 3,81 (DE 0,97), 

respecte a les infermeres, que obtenen una puntuació de 3,04 (DE 1,14) a l’inici 

del simulacre, una puntuació de 3,57 (DE 1,10) al final del simulacre i una 

mitjana de 3,32 (DE 1,15), essent aquestes diferències estadísticament 

significatives. 

En el cas dels metges, ha suposat una millora de 0,79 punts, el que suposa un 

39% de millora; en el cas de les infermeres, una millora de 0,53 punts, que és 

equivalent a un 17% de millora.  
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Aquests resultats contrasten amb el publicat per Källestedt et al.(154), on 74 

professionals de la salut d’un hospital de Suècia es van gravar en vídeo 

realitzant un simulacre d’aturada cardiorespiratòria i es va avaluar la seva 

adherència a un índex de Cardiff modificat al respecte. Abans del simulacre, els 

participants trigaven un temps mitjà de 120 segons fins a la utilització del 

desfibril·lador i després del simulacre els participants trigaven 82 segons. No hi 

va haver diferències en la tècnica d’RCP  entre els diferents professionals de la 

salut (metges i infermeres). Aquest fet pot ser degut a la diferent formació 

continuada en relació a les emergències  d’infermeres i metges en els dos 

països (Suècia i Espanya) i al temps de trajectòria d’aquesta formació, que 

podria ser anterior al d’Espanya en el cas de Suècia. S’ha de destacar, però, la 

millora en la formació continuada de tots els professionals sanitaris del nostre 

entorn en relació amb l’acreditació en qualitat dels centres d’atenció primària, 

essent aquest un estàndard cabdal per al seu acompliment(155). 

En relació al resultat de les enquestes qualitatives per als dinamitzadors dels 

simulacres, amb una puntuació màxima de 10 punts, en 19 de les 21 preguntes 

el resultat va estar per sobre del 9, excepte en la pregunta O3 (‘la ubicació de 

l’aula i les condicions ambientals són adequades’), que va ser de 8,7 (DE 1,3) i 

la pregunta VAL17 (‘la durada de l’acció formativa és suficient’), que la 

puntuació va ser de 8,85 (DE 1,27). 

Això pot suggerir la necessitat de disposar d’aules més adequades per a la 

realització de simulacres, ja que en ser un tipus d’activitat formativa poc 

freqüent, les aules de què disposem als nostres centres poden no estar 

adaptades suficientment per a aquestes necessitats. També s’entreveu la 

necessitat dels dinamitzadors de disposar de més temps per a la formació en 

emergències de pacient crític, un fet raonable si tenim en compte que gran part 

de l’atenció sanitària que es dóna en els nostres centres d’atenció primària és 

de perfil de patologia crònica i activitats preventives de la salut.  

En la publicació de Mahling et al.(156), basada en un estudi prospectiu i 

aleatoritzat, per a l'ensenyament del suport vital bàsic (SVB) en 74 estudiants 

de medicina distribuïts en grups de tres, cinc o vuit estudiants, es conclou que 
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l'ensenyament d'habilitats de SVB és eficaç en grups de fins a vuit estudiants 

de medicina, però es destaca que grups més petits van donar les condicions 

d'ensenyament més intenses, que podrien ser crucials per habilitats més 

complexes o estudiants menys avançats.  

En relació a les enquestes de valoració qualitativa per a rescatadors i 

alumnes/assistents, de les 26 preguntes, les 16 primeres ho eren en relació a 

l’acció formativa en si i les 10 darreres ho eren en relació als dinamitzadors que 

havien dinamitzat el simulacre. 

Amb una puntuació màxima de 10 punts, de les 16 primeres preguntes, en 7 

(pregunta O1, pregunta O2, pregunta O3, pegunta MET8, pregunta VAL12, 

pregunta VAL 13 i pregunta VAL15), el resultat va ser inferior a 9 punts i en 1, 

el resultat va ser inferior a 8 punts (pregunta VAL 14: la meva 

implicació/participació en aquesta acció formativa ha estat activa), amb 7,98 

punts. 

Aquest fet demostra la necessitat que senten els alumnes de sentir-se 

activament implicats en les taques formatives. En el seu treball realitzat a 

Florida (EUA) en un àmbit hospitalari i amb equips formats per 1 metge 

d’urgències i 2 professionals paramèdics, Schulz et al.(157) utilitzen una eina que 

consisteix en un simulador d’alta fidelitat  que fa una avaluació immediata i 

automatitzada de tècniques de reanimació, i conclouen que l'eina es pot utilitzar 

per avaluar l'adherència a les guies de reanimació cardiopulmonar d'Europa i 

Amèrica,  i per poder comparar els resultats del simulador si diferents directrius 

són aplicades d'acord amb els plans d'estudi específic. Aquesta eina 

representa un exemple de com el resultat d’un simulador es pot utilitzar per a 

l'avaluació del rendiment i pot ajudar a dissenyar escenaris més complexos, 

incloent el camp d'incidents crítics en anestèsia.  

De les 10 preguntes en relació als dinamitzadors, les puntuacions sempre van 

ser superiors a 9 punts. Es demostra, així, la motivació expressada pels 

diferents dinamitzadors al llarg de l’estudi, i com aquesta motivació es veu 

reflectida en unes puntuacions excel·lents per part dels professionals sanitaris 

que acudien als simulacres. 
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Aquest fet és congruent amb la necessitat dels professionals sanitaris d’obtenir 

formació pràctica en base a casos reals in vivo, i es congruent amb l’article de 

Bolle et al.(158) en què es pregunta si els telèfons mòbils amb vídeo poden 

millorar la qualitat de l’RCP quan s'utilitzen dirigits per les instruccions d’un altre 

professional des d’un centre extern per a l'assistència d’una parada cardíaca 

simulada. L’estudi es va realitzar amb 180 estudiants d’educació secundària. 

En relació al temps mitjà fins a la primera compressió (104 segons versus 102 

segons amb una p=0,29) i el temps mitjà fins a la primera ventilació (176 

segons versus 205 segons amb una p=0,16), eren insignificativament menors 

en el grup de videotrucada, concloent que la comunicació per vídeo és poc 

probable que millori l’RCP guiada per telèfon de manera significativa sense la 

formació adequada dels professionals externs, i que s’han d’adaptar els 

protocols actuals a aquestes possibilitats, passant de ser només escrites a ser 

també en format àudio.  

Separant els resultats de l’enquesta de valoració qualitativa dels rescatadors i 

assistents segons la categoria professional, els pediatres van puntuar per sota 

de 9 punts en 25 de les 26 preguntes. Aquest fet pot correspondre a que els 

escenaris utilitzats per a la realització de simulacres eren casos clínics d’adults 

i les seves patologies (infart agut de miocardi i accident vascular cerebral) poc 

presents en la realitat de les consultes pediàtriques d’atenció primària.  

Aquest fet queda palès en la revisió sistemàtica i meta-anàlisis realitzat per 

William C Mundell et al.(121), que estudien les tècniques de simulació 

tecnològiques per a l’entrenament en ressuscitació cardiopulmonar. Dels 182 

estudis que se seleccionen, en cap d’ells s’especifica que es tracti de pediatres; 

en 44 estudis es tracta d’estudiants de medicina, 115 ho són de metges en 

formació, 49 d’infermeres, 20 de tècnics en emergències, 2 de dentistes, i 34 

són mixtos. Només trobem dades de pediatres en la revisió sistemàtica de la 

Cochrane Lybrary de Opillo el at.(94) que revisa l’entrenament fet a pediatria en 

països de rendes baixes, i que no arriben a conclusions definitives, ja que 

només troben 2 assaigs clínics fets en aquest col·lectiu.  
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En el nostre estudi, a l’enquesta de valoració qualitativa dels rescatadors i 

alumnes assistents, els metges de família puntuen per sobre de 9 punts en 

totes les respostes excepte en 6 preguntes (O1, O3, MET8, VAL12, VAL13 i 

VAL15). Els diplomats universitaris d’infermeria (DUI) puntuen per sobre de 9 

punts en totes les respostes excepte en 9 preguntes (O1,O2, O3, OBJ7, MET8, 

MET9, VAL12, VAL13, VAL14 i VAL15). 

En relació a aquest fet, Chakravarthy B et al.(153), fent una revisió retrospectiva 

de la literatura actual en relació als estudis basats en simulacions mèdiques per 

a estudiants de medicina, afirmen que s’ha demostrat l'eficàcia de la simulació 

en l'ensenyament de les ciències bàsiques, els coneixements clínics, habilitats 

de procediment, el treball en equip i habilitats de comunicació. A mesura que la 

simulació es torna cada vegada més freqüent en els programes de les facultats 

de medicina, es necessiten més estudis per avaluar si la formació basada en  

simulacions  millora els resultats relacionats amb els pacients. 

En relació a les enquestes qualitatives del nostre estudi, tant per a rescatadors 

com per a dinamitzadors i alumnes assistents, criden l’atenció les altes 

puntuacions sobre un màxim de 10 punts, que generalment estan entre 8 i 9 

punts. Ens plantegem dos possibles escenaris, un seria que els dinamitzadors 

van quedar molt satisfets amb l’activitat realitzada i la metodologia utilitzada. 

També podríem considerar la possibilitat que aquestes avaluacions es fessin 

en un sentit més complaent, però com que s’han fet en diversos dies i en 

diversos centres, és poc probable que aquest sigui el motiu. En relació a un 

dels aspectes pitjor valorats i que té a veure amb les característiques de l’aula i 

les condicions ambientals, pensem que pot ser degut a les característiques dels 

centres on es fan els simulacres, fet que no és responsabilitat dels 

investigadors d’aquest estudi. Tot i així, atès que la puntuació és elevada, s’ha 

de donar com a acceptable la situació. Un altre dels aspectes pitjor valorats és 

la durada de l’activitat formativa, el que podria indicar les necessitats dels 

professionals d’atenció primària de tenir més formació continuada al respecte 

de manera periòdica. Si analitzem els resultats desagregats per categoria 

professional, s’obtenen resultats similars que confirmen l’indicat anteriorment. 
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Existeixen també nombrosos estudis en socorristes, com el de Iserbyt et al.(159), 

on avaluen  el rendiment simulat de SVB  i DEA de 616 socorristes flamencs  

(217 dones i 399 homes) i identifiquen els factors que afecten a aquesta 

actuació. Van realitzar maniobres d’RCP i ús del DEA en un maniquí que 

simulava una víctima ofegant-se i es va realitzar una anàlisi de regressió lineal 

múltiple. El fet de ser joves, recentment certificats, amb pocs dies d'ocupació 

per any, practicants habituals d’habilitats d’SVB i no ser socorristes 

professionals són factors associats amb major rendiment en les actuacions 

d’SVB i DEA, el que suggereix que s’haurien d’implementar cursos 

d'actualització periòdics en socorristes professionals i la possibilitat de realitzar 

una prova formal d'habilitats, també periòdica, a aquests professionals.   

Quant a la puntuació dels checklists del nostre estudi, i en base a una 

puntuació estandarditzada màxima de 10 punts, s’obtenen unes puntuacions 

entre notables i excel·lents en totes les avaluacions realitzades. En l’avaluació 

in vivo de la primera sèrie de simulacres s’obté una puntuació de 7,7 punts (DE 

15,6%), en l’avaluació in vivo de la segona sèrie de simulacres s’obté una 

puntuació de 8,2 punts (DE 10,6%), en l’avaluació diferida de la segona sèrie 

de simulacres s’obté una puntuació de 8,7 punts (DE 14,8%) i en l’avaluació a 

les 3 setmanes de la segona sèrie de simulacres s’obté una puntuació de 9,1 

punts (DE 7,8%). Aquesta progressió positiva de la puntuació podria indicar 

una tendència dels avaluadors a ser més laxes a l’hora de puntuar quan es fa 

observant el simulacre en una pantalla d’ordinador sense estar present en la 

sala on es fa el simulacre, ja que quan s’està present durant el simulacre és 

més fàcil poder observar més aspectes del progrés del simulacres que ens faria 

ser més exigents que quan ho fas en un entorn més relaxat i davant d’una 

pantalla d’ordinador. També es podria tenir en compte que a mida que es van 

repetint les avaluacions, el dinamitzador que puntua podria anar agafant més 

confiança a l’hora de puntuar i fer-ho, per tant, d’una manera menys rígida que 

durant les primeres avaluacions.  

En relació als resultats de fiabilitats, ens centrarem en els estudis relacionats 

més rellevants, entre els quals destaquen el Test Raval Sud per mesurar 

habilitats en suport vital bàsic i desfibril·lació en metges i infermeres d’atenció 
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primària publicat per Casabella et al.(114) i la fiabilitat del Test de Cardiff en 

suport vital bàsic i desfibril·lació externa automàtica versió 3.1 publicat per 

Withfield et al.(115). El Test Raval Sud per mesurar habilitats en suport vital bàsic 

i desfibril·lació en metges i infermeres d’atenció primària està fet al nostre 

Àmbit en un centre d’atenció primària de Barcelona Ciutat (CAP Drassanes) i hi 

participen 37 rescatadors voluntaris (21 metges i 16 infermeres) que són 

videogravats durant 3 sèries de simulacions amb el supòsit d’una víctima amb 

aturada cardiorespiratòria que requereix maniobres d’RCP i ús del DEA; es van 

realitzar un total de 69 simulacions i es van avaluar retrospectivament per 6 

avaluadors. Per a la seva avaluació es va prendre com a mostra el Test de 

Cardiff versió 3.1 (País de Gal·les) que més endavant especificaré amb més 

detall. La fiabilitat entre avaluadors va ser excel·lent (índex Kappa de 0,70 a 1) 

o bona (índex Kappa de 0,40 a 0,69) en 51 dels 62 ítems analitzats, la fiabilitat 

intraavaluador i entre filmacions va ser excel·lent o bona en tots els ítems 

excepte en un. Aquest estudi és coherent si el comparem amb els nostres 

resultats, proposant un índex Kappa d’entre 0,70 i 1 com a excel·lent 

concordança, un índex Kappa d’entre 0,69 i 0,40 com a bona concordança, i un 

índex Kappa menor de 0,40 com a baixa concordança. En l’estudi AIPCAP 

obtenim bones i excel·lents concordances en totes les etapes dels simulacres 

analitzades, essent aquests resultats estadísticament significatius (P < 0,01). 

Concretament, en la comparativa de les avaluacions in situ amb les diferides 

obtenim excel·lents concordances en 2 de les 7 etapes (respiració: índex 

Kappa de 0,72 i informació addicional: índex Kappa de 0,74) i bones 

concordances en 5 de les 7 etapes (cop d’ull: índex Kappa de 0,67; via aèria: 

índex Kappa de 0,68; circulació: índex Kappa de 0,43; neurològic: índex Kappa 

de 0,57 i exposició: índex Kappa de 0,54). Pel que fa a la comparativa de les 

avaluacions in situ amb les 3 setmanes, també obtenim excel·lents 

concordances en 2 de les 7 etapes (via aèria: índex Kappa de 0,82 i neurològic: 

índex Kappa de 0,80), i bones concordances en 5 de les 7 etapes (cop d’ull: 

índex Kappa de 0,65; respiració: índex Kappa de 0,48; circulació: índex Kappa 

de 0,53; exposició: índex Kappa de 0,69 i informació addicional: índex Kappa 

de 0,64). Destaquen els resultats més baixos en les dues comparatives en 

l’etapa circulació, i aquest fet pot ser degut a que en aquesta etapa és on 

existeixen el nombre més alt d’ítems a analitzar, que concretament són 10: 
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ingurgitació jugular, color pell, pols radial, repleció capil·lar, temperatura axil·lar, 

freqüència cardíaca, tensió arterial, realització electrocardiograma, accés 

endovenós i aportació de líquids junt amb apropament del desfibril·lador. El fet 

d’haver d’analitzar tants ítems podria originar una dispersió més gran en la 

puntuació entre els diferents avaluadors, fet que es considera lògic degut a la 

major importància i complexitat d’aquesta etapa dins del simulacre. 

En relació al Test de Cardiff versió 3.1 publicat per Withfield et al.(115), va ser 

realitzat en un àmbit d’emergències prehospitalàries al País de Gal·les amb 

estudiants de tercer de medicina i professionals paramèdics. S’utilitza un 

checklist estandarditzat per avaluar retrospectivament les anàlisis de les 

videogravacions en un cas simulat que requereix de maniobres d’RCP i ús del 

DEA. Més del 70% de les variables considerades en aquest estudi van obtenir 

una puntuació Kappa de 0,70 o superior entre observadors. Es va considerar 

per tant, que la fiabilitat inter i intraobservador de la majoria de les variables  de 

la prova va ser satisfactòria, i es van obtenir les puntuacions més baixes de 

fiabilitat en els següents 5 ítems: comprovació resposta de la víctima, 

comprovació viabilitat via aèria, comprovació signes de circulació, temps fins al 

primer xoc de descàrrega i realització de les intervencions en la seqüència 

correcta. Aquests resultats també semblen ser coherents amb els del nostre 

estudi, on el 29% de les etapes avaluades van obtenir concordances 

excel·lents i el 71% van obtenir concordances bones. També destaca que en 

aquest estudi 2 dels ítems amb pitjors puntuacions estaven relacionats amb 

l’etapa de circulació (comprovació signes de circulació, temps fins al primer xoc 

de descàrrega), el que concorda amb els nostres pitjors resultats també en 

aquesta etapa.  

En l’estudi realitzat per Abraldes Valeiras(160) a la regió de Múrcia en relació a 

l’importància de les tècniques de reanimació cardio pulmonar bàsica, en el qual 

es va administrar un qüestionari de 24 preguntes dissenyat “ad hoc” a 235 

persones voluntàries d’entre 10 i 65 anys, realitzant-se una anàlisi descriptiva, i 

concloent com a resultats més rellevants l’interès de la societat en augmentar 

la formació envers aquest tipus de coneixements. Per a l’anàlisi de les fiabilitats 
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es va administrar el qüestionari als participants dues vegades amb una 

setmana de diferència, obtenint-se valors per sobre de 0,86 en l’índex Kappa.  

En un altre estudi realitzat amb 98 alumnes de medicina de postgrau al Canadà 

i en què es feia una avaluació de les competències adquirides en simulacions 

en ressuscitació cardio pulmonar, Dagnone et al.(161) van voler determinar si 

diversos avaluadors entrenats a través de cinc ubicacions diferents (Queen’s, 

Ottawa, Toronto, Calgary i Dalhousie) podrien proporcionar puntuacions de 

QSAT (Queen’s Simulation Assessment Tool) fiables en metges graduats. Els 

coeficients de correlació intraclasse (CCI), que proporcionen una mesura de la 

fiabilitat entre qualificadors,  eren d'alts a molt alts (0,84-0,97) en quatre centres 

de l’estudi, amb valors moderats a moderadament alts per a un dels centres 

(0,64-0,80). Aquest resultats són lleugerament superiors als del nostre estudi, 

fet que ens podria indicar la necessitat de continuar realitzant simulacres amb 

altres tipus d’emergències en pacient crític, i amb una mostra més gran de 

centres participants.  
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6. Dificultats i limitacions de l’estudi 

El fet de tractar-se d’un estudi abans-després fa que tingui les limitacions 

d’aquest tipus d’estudi, que podrien ser millorades si es tractés d’un assaig 

clínic. Tot i això, aquest estudi innovador suposa un primer pas amb el qual 

posteriorment els investigadors podran, amb un disseny més robust, avaluar-ne 

la utilitat en poblacions més amplies. Per altra banda, aquesta metodologia és 

la que majoritàriament s’està emprant si ens comparem amb les revisions 

incloses com les de Chih-Wei et al.(93) o Wiliam et al.(121). Tot i que es podrien 

haver considerat altres sistemes d’entrenament com ara serien l´ús de 

maniquins que donen feedback, i que estan connectats a ordinadors que 

transmeten les dades de manera sistemàtica, o bé l’ús d’entrenament només 

basat en videogravacions, considerem que aquestes tecnologies tenen les 

seves limitacions, com són el cost econòmic en el cas dels maniquins amb 

feedback o les dificultats que suposa un entrenament basat només en 

videogravacions que no permet fer un feedback immediat. 

Una altra limitació és que és possible que existeixi un criteri diferent de 

puntuació del cheklist entre els dinamitzadors. Per tal de minimitzar aquest 

aspecte, es va realitzar una formació prèvia basada en casos reals 

videogravats pels investigadors principals, i es va establir un consens per 

establir ítems prioritaris i no prioritaris, i que implicarien diferent puntuació.  

Per altra banda, la diversitat d’avaluadors pot evitar el biaix de l’avaluació si la 

fan només 1 o 2 avaluadors, que poden tenir tendència a donar puntuacions 

més o menys baixes de manera sistemàtica. En qualsevol cas, el fet de poder 

disposar d’encara més avaluadors en un nombre més alt de simulacres podria 

permetre obtenir resultats amb un índex de fiabilitat més alt. És evident que 

augmentar el nombre d’avaluadors i repetir aquesta estratègia permetrà donar 

una resposta més fiable.  

Així, cal tenir en compte que existeixen diferents circuits organitzatius i 

d’infraestructura entre els diferents centres participants que s’intenta resoldre 

estandarditzant al màxim el protocol i l’escenari del simulacre a seguir. En 
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qualsevol cas, aquesta situació reflecteix la pràctica habitual del nostre entorn a 

l’atenció primària.  

Quant a l’àmbit de l’estudi, som conscients que encara que les característiques 

dels professionals dels diferents centres d’atenció primària tenen una certa 

similitud, si aquesta metodologia es trasllada a un àmbit hospitalari o bé 

comunitari (serveis d’urgències rurals, laborals, SEM, etc.) serien necessàries 

adaptacions d’aquesta metodologia, tant a nivell de mitjans estructurals com de 

formació acadèmica o capacitat resolutiva.  

Malauradament, no tots els alumnes assistents van respondre el Test de 

coneixements inicial i final, degut a que alguns d’ells van arribar una vegada ja 

havia començat el simulacre. Tot i això, ha suposat unes pèrdues del 13%, que 

considerem raonables i que no han esbiaixat molt els resultats.   

Una altra limitació d’aquest estudi són les pèrdues que hem obtingut en les 

avaluacions de les puntuacions dels checklists per part dels dinamitzadors, ja 

que en alguns simulacres no tots dos dinamitzadors puntuaven, sinó que un 

puntuava i l’altre dinamitzava, i per altra banda es van produir trasllats de 

diferents professionals dinamitzadors entre centres per causes de mobilitat 

interna dintre de l’organització que van fer que alguns dinamitzadors no 

puntuessin tots els checklists assignats.  

Resulta important destacar la dificultat per a fer una comparació amb una prova 

“gold stàndard”, bàsicament perquè no existeix aquesta prova. 

L’estudi ha inclòs un 76% de dones, però no considerem que sigui una dada 

limitant ja que reflecteix la realitat assistencial al nostre entorn d’atenció 

primària on la major part de les infermeres són dones, i on entre els metges 

cada vegada més són majoritàries les dones.  

El 14% dels assistents no havien finalitzat la seva formació perquè encara es 

trobaven en el període de formació especialitzada via MIR, essent aquesta 

situació habitual als nostres centres on al voltant d’un 10-20% de les plantilles 

són de professionals en formació. Per altra banda, aquest fet dóna més 
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consistència al nostre estudi, ja que s’ha adaptat a la realitat del nostre entorn. 

Així, en la revisió de William et al.(121) ja es demostra que aquest col·lectiu està 

representat en els diferents estudis.  
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7. Aplicacions a nivell assistencial i d’investigació 

Donades les dades d’aquest estudi, considerem que el projecte AIPCAP podria 

ser útil en el dia a dia de les consultes d’atenció primària, atesa la seva 

orientació per al maneig de les principals urgències de pacients crítics fora de 

l’àmbit hospitalari. 

També es podria considerar sempre la necessitat de mantenir activitats 

d’entrenament de manera periòdica en base a simulacres que poden tenir un 

doble vessant tant avaluador com formatiu de tots els professionals d’un equip 

d’atenció primària, i que es poden veure identificats en l’atenció a aquest tipus 

de pacients més crítics: des del personal administratiu del centre, que moltes 

vegades és l’iniciador o qui dóna el primer avís de la possible emergència, i qui 

activa el protocol, fins als metges o infermeres, que poden experimentar una 

situació quasi real a través dels simulacres, i després autoavaluar-se 

reconeixent els punts forts i els punts febles de la seva actuació. 

El Projecte AIPCAP també pot contribuir a revisar i organitzar millor el circuit 

que s’ha de seguir en un centre quan apareix una urgència d’aquest tipus, 

atesa la seva capacitat per adaptar-se a les diferents realitats i necessitats. 

També, i com a requisit dels diferents EAP de Catalunya d’acreditar-se en 

Qualitat, aquesta eina pot ser útil per entrenar dos tipus d’urgències 

considerades estratègiques, com ho són la de l’atenció a l’infart agut de 

miocardi i a l’accident vascular cerebral. 

Des del punt de vista investigador i tenint en compte el caràcter quasi 

experimental del Projecte AIPCAP, en el qual s’han ideat de manera 

innovadora dos checklists consensuats que han mostrat utilitat per a la 

valoració quantitativa i qualitativa de l’atenció a les emergències de tipus IAM i 

AVC, obre la porta a continuar investigant en un futur amb l’adequació d’altres 

checklists per d’altres tipus d’emergències (xoc anafilàctic, crisis asmàtica, 

síncope, crisis hipertensiva, etc.) en pacient crític. 
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Finalment, el Projecte AIPCAP té la intenció de ser extrapolable a qualsevol 

centre d’atenció primària d’arreu, ja que adaptant-lo a les necessitats 

organitzatives, assistencials i d’infraestructura dels diferents centres es poden 

utilitzar els simulacres d’emergències de pacient crític per formar i avaluar 

professionals sanitaris en aquesta matèria. 
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8. Conclusions 

1) S’ha elaborat un instrument per mesurar habilitats en suport vital 

immediat tipus checklist i s’ha estandarditzat un model de dinamització i 

de formació. 

2) S’han elaborat escenaris de simulació d’atenció inicial al pacient crític 

amb els supòsits d’un codi IAM i d’un codi AVC, en un entorn d’atenció 

primària. 

3) L’impacte de l’activitat formativa en suport vital immediat entre metges i 

infermeres d’atenció primària millora el seu nivell de coneixements de 

manera significativa. 

4) L’impacte de l’activitat formativa en suport vital immediat entre metges i 

infermeres d’atenció primària observa una tendència creixent en les 

avaluacions de les mitjanes de puntuacions dels checklists a mesura que 

progressen els simulacres, el que es tradueix en una millora de les 

habilitats dels rescatadors a curt i mig termini. 

5) Un sistema de formació en suport vital immediat basat en activitats 

pràctiques simulades amb feedback immediat es considera vàlid i fiable. 

6) Un sistema de formació en suport vital immediat basat en activitats 

pràctiques simulades amb feedback immediat es considera acceptable 

per als seus participants. 
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“De vegades, sentim que el que fem és tan sols una petita gota en el mar, però 

el mar seria menys si li faltés una gota.” (Mare Teresa de Calcuta) 
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