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La revista de geriatria més important del món publica un 
índex de cribratge de la fragilitat dissenyat al Maresme 

 

 Es tracta de l'e-SIF, que ha analitzat a 9.000 ancians i els ha classificat segons 

el seu estat: robust, prefràgil, fràgil i dependent. 

 

 “Age & Ageing” és la primera revista del món en factor d'impacte en geriatria. 

 

Un grup de recerca del Consorci Sanitari del Maresme ha dissenyat una eina innovadora que permet, 
analitzant 42 condicions clíniques dels pacients, classificar de manera automàtica i massiva a la 
població anciana –igual o major de 65 anys- en quatre nivells segons el seu estat en relació amb la 
fragilitat: robust, prefràgil, fràgil i dependent. Això permet actuar, des dels serveis sanitaris i socials, 
amb una perspectiva preventiva, amb l'objectiu de retardar el deteriorament físic de la tercera edat 
i promoure la seva autonomia i qualitat de vida. 

Eina única i pionera. L'e-SIF (electronic Cribratge Index of Fragility) calcula el nivell de fragilitat de 
les persones a partir de 42 condicions clíniques com, per exemple, la diabetis, la depressió, el dolor, 
les caigudes, l'obesitat, la incontinència urinària o fecal, alteracions visuals, limitació de l'activitat 
física, etc., i les relaciona amb diagnòstics de la CIM-10 (Classificació Internacional i Estadística de 
Malalties i Problemes Relacionats amb la Salut). 

Es tracta d'una eina útil tant en la planificació com en la gestió sanitària, ja que ajuda a predir el 
nivell de fragilitat de la població en els pròxims anys, la seva mortalitat i consum de recursos sanitaris 
(visites d'Atenció Primària, ingressos hospitalaris, ingressos en residències…). 

Lluita contra la pandèmia del segle XXI. Prop d’1,5 milions de les persones que viuen a Catalunya 
tenen més de 64 anys (el 20% de la seva població), una xifra que ha augmentat en l'última dècada i 
que es preveu que segueixi en alça en els pròxims anys. De fet, la deterioració de la salut associat a 
l'edat avançada es considera una de les pandèmies del segle XXI i, en aquest context, l'e-SIF pot tenir 
un impacte enorme en la salut i qualitat de vida d'un gran nombre de persones. La seva aplicació en 
l'àmbit sanitari i social, sobretot en l'Atenció Primària, permetrà canviar la pràctica clínica i orientar-
la a la prevenció, especialment en l'estadi prefràgil, i retardar el màxim possible la fragilitat i la 
pèrdua d'autonomia funcional associades a l'envelliment. 

Publicació en la millor revista de geriatria. L'estudi que valguda l'e-SIF, realitzat amb una mostra 
de 9.000 persones majors de 64 anys, ha estat publicat aquest estiu en “Age and Ageing”, la revista 
de la Societat Britànica de Geriatria que publica recerques originals, articles i editorials sobre 
medicina geriàtrica i gerontologia clínica. El seu àmbit d'aplicació inclou la recerca aplicada i clínica  
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sobre l'envelliment humà i els aspectes clínics, epidemiològics i psicològics de la tercera edat, 
l'educació mèdica i la millora dels serveis, amb especial recalcament en aquell material que sigui 
d'interès immediat per als clínics. Ocupa el lloc 1 de 54 revistes de geriatria, amb un factor d'impacte 
de 12.782 (2021). 

L'e-SIF ha estat desenvolupat pel grup de recerca en sarcopènia, fragilitat i dependència 
(GRESFD) del Consorci sanitari del Maresme, liderat per l'investigador Mateu Serra. Aquest grup 
està reconegut per l’AGAUR (Generalitat de Catalunya). 

 

Es pot accedir a l’article des d’aquest ENLLAÇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Consorci Sanitari del Maresme és una entitat pública formada pel Servei Català de la Salut, l’Ajuntament de Mataró i el Consell 
Comarcal del Maresme, que gestiona l’Hospital de Mataró, l’Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, la Residència Sant 
Josep, i les àrees bàsiques de Mataró Centre i Cirera Molins (a Mataró) i la d’Argentona. 
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