
•Desenvolupar un índex 

predictiu i reproduïble per 

predir el temps d’estada a 

la UCI el dia de l'ingrés.

•Emprar un mètode 

estadístic adequat pel 

desenvolupament 

d’aquest índex.

•Comprovar la utilitat 

d’aquest índex en 

l’avaluació de la eficiència 

de l'assistència a la UCI 

•Resoldre els problemes 

derivats de l’ús d’aquest 

índex.

CONTROL DE QUALITAT ASSISTENCIAL A LA UCI CONTROL DE QUALITAT ASSISTENCIAL A LA UCI 
Dr. S. Martín,  Dr. J. Sarmiento

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (BADALONA)

INTRODUCCIÓ

•La qualitat assistencial sanitària i més 

específicament a la UCI no està encara prou 

ben definida i no hi ha consens en relació als 

marcadors i estimadors més apropiats

•Els  scores s’utilitzen àmpliament per 

analitzar el pronòstic previsible dels pacients. 

Són objectius I fàcilment comprensibles pels 

metges I també per la població general. Els 

més coneguts són l’APACHE (Acute 

Physiology and Chronic Health Evaluation), 

SOFA (Avaluació de disfunció d’òrgans), i el 

MPM (Mortality Prediction Model) . Permeten 

obtenir el percentatge de probabilitats de 

supervivència en el primer dia d'ingrés a la UCI 

d’un pacient.. 

•L'estratègia tradicional d’aproximació a 

l’anàlisi de qualitat assistencial en una UCI 

consisteix en avaluar la probabilitat de 

supervivència/mortalitat i comparar-la amb la 

supervivència/mortalitat observada. Aquest 

seria el mètode d’anàlisi de la eficàcia 

assistencial.

•La nostra proposta és diferent: Avaluar la 

qualitat assistencial expressada en forma 

d’eficiència, que inclou l’utilització del menor 

cost i temps possible per obtenir el mateix 

resultat d’eficàcia.

•En la definició d’eficiència hi ha inherent el 

concepte de cost econòmic. L’anàlisi del cost 

econòmic comporta importants dificultats:

•Nosaltres proposem triar el temps d’estada 

en dies a la UCI (Length of Stay, es a dir el 

LOS), donat que d’alguna manera està vinculat 

al cost econòmic, és objectiu, fàcilment 

mesurable, I resol el problema de càlcul de 

costos. 

OBJECTIUS

PACIENTS Y MÈTODES

•Ens proposem recollir N pacients ingressats 

a una UCI (HUGTiP) entre 2006 i 2008, que 

constituirà la mostra d’aprenentatge o mostra 

de càlcul.

•Analitzarem les dades recollides en 

aquesta mostra utilitzant un mètode estadístic 

adequat per desenvolupar un model que 

permeti el càlcul de LOS teòric, que pensem 

que pot ser l’anàlisi de supervivència.

•Considerem que el model és adequat si 

permet calcular el LOS presumible per cada 

pacient si el LOS presumible s’ajusta al LOS 

real observat en la mostra de càlcul i en una 

mostra nova de 1000 pacients de validació 

recollida entre l’1 de gener de 2009 i el 31 de 

juny de 2010.

PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA

•S’ha de calcular la grandària mostral. 

Proposem la inclusió de 50 pacients per variable 

inclosa en l’anàlisi

•Definir el mètode estadístic útil per relacionar 

les dades clíniques, epidemiològiques, 

analítiques i d’exploracions complementaries, 

presumiblement vinculades a l’estada/LOS. Per 

confirmar la utilitat del model que es 

desenvoluparà en la mostra 

d’aprenentatge/càlcul, hauríem de confirmar 

primer la validesa del model en la pròpia mostra 

de càlcul. Ens sembla que podríem utilitzar 4 

mètodes:

•Càlcul de l'àrea sota la corba ROC (AUC)

•Mètode de Hosmer – Lemeshow (H-L)

•Anàlisi de correlació simple amb el càlcul 

del coeficient de correlació, considerant la r2 

significativa si aquesta es > 0,5 i la p<0,05

•Comparació de corbes de supervivència.

•Calcular la relació entre LOS calculat I 

observat

•Avaluar la importància que pot tenir la 

mortalitat oculta (mortalitat de pacients donats 

d’alta de la UCI que es moren a planta 

convencional) que podria estar en relació amb 

una alta massa precipitada de la UCI

• Identificar factors de confusió.

EXPERIÈNCIES PREVIES

Un estudi previ realitzat vam comprovar 
la inutilitat de la gravetat (APACHE II)com 
a estimació del LOS i varem aplicar 
l'anàlisi de regressió lineal multiple per 
identificar un model lineal de valoració 
del LOS calculat. Presenten les taules de 
correlació entre LOS i APACHE, i també 
entre el model lineal multiple i el LOS

RESULTATS PREVISIBLES

PERSPECTIVES

El nou model a desenvolupar per calcular 

l’estada (LOS) hauria de ser un índex útil per 

avaluar l'eficiència de la UCI i la qualitat 

assistencial. Aquest model hauria ser 

reproduïble

Es plantegen els següents escenaris:

 El model desenvolupat pel càlcul és 

capaç de reflectir de forma acurada el 

LOS observat en la mostra 

d’aprenentatge i en la de validació. 

Seria el moment d’exportar aquest 

model i de adaptar-lo a altres centres  

(¿costumització?)

 Aquest mètode hauria de permetre 

avaluar la qualitat assistencial i 

comparar diferents períodes entre sí a 

la mateixa UCI o entre diferents UCI, 

realitzar ajustaments de recursos de 

personal o material, detectar problemes 

organitzatius, etc.
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Poder avaluar la eficàcia / eficiència 

d’aquest mètode aplicant el concepte de 

mortalitat estandaritzada (Mortalitat 

esperada/Mortalitat observada) i  el de 

temps d’estada (LOS) esperat/LOS 

observat. 

En un estudi realitzat l’any 1992 varem 

aplicar aquest mètode per comparar 17 

UCI’s de Catalunya (fig.1)

EST_RETR: Estada a UCI (LOS)
APAII: Gravetat expressada per l’Score 
APACHE II

CRV_PFIN: Estada calculada aplicant 
mètode de regressió linial múltiple (ln)
LNLOS_RE: Estada (LOS) observada 
(ln)
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