
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES CLÍNIQUES DE LES INFECCIONS EN ELS 
MALALTS NONAGENARIS A URGÈNCIES. HI HA DIFERÈNCIES 
AMB ELS ANCIANS MAJORS DE 75 ANYS? 
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Hospital Universitari de Bellvitge. 
 
 
Introducció Les infeccions representen pràcticament un 15% de les visites als serveis 
d’Urgències hospitalaris (SUH) i la seva incidència augmenta en la població anciana 
(>75 anys) i molt anciana (nonagenaris ≥ 90 anys).  
 
Objectiu Determinar les característiques clíniques dels malalts nonagenaris amb 
infecció atesos als SUH i comparar-les amb les infeccions dels pacients ancians 
majors de 75 anys. 
 
Metodologia 
Estudi descriptiu multicèntric amb anàlisi transversal en 49 SUH de l’estat espanyol de 
malalts nonagenaris amb infecció. S’analitza l’edat, gènere, comorbiditat, factors de 
risc per a patògens multirresistents, tipus d’infecció, criteris de sèpsia, microbiologia, 
tractament antibiòtic i destí. Es comparen els episodis dels pacients ≥ 90 anys amb els 
ancians de 75 a 89 anys.  
 
Resultats 
Es registraren 407 malalts ≥ 90 anys (edat mitjana 92,64 ± 2,7, rang 90-104), 45% amb 
patologia cardíaca, 25% diabetis, 23% institucionalitzats o amb manipulació prèvia, 
19% MPOC, 17% amb insuficiència renal crònica i 16% amb consum previ 
d’antibiòtics. El 58% eren infeccions respiratòries, 31% urinàries i 7% de pell i parts 
toves. El 19% va presentar síndrome sèptica i els antibiòtics més prescrits foren 
betalactàmics (53%) i fluorquinolones (32%). El 54% van ingressar en una unitat 
d’hospitalització convencional i el 16% en una unitat d’observació o de curta estada, i 
hi hagué 7 (1,7%) exitus. Al comparar els episodis dels nonagenaris (407) amb els 
ancians de 75 a 89 anys (2.494), els primers eren més freqüentment dones (64% vs. 
50%), tenien més factors de risc de patògens multirresistents (41% vs. 30%), més 
síndrome sèptica (19% vs. 14%) i requeriren més ingrés (54% vs. 38%) (p < 0,05). 
 
Conclusions La població nonagenària amb infecció és cada cop més prevalent. Les 
unitats d’observació i de curta estada poden ser un bon recurs alternatiu a 
l’hospitalització convencional per aquest subgrup de malalts amb patologia infecciosa 
prevalent. 


