


Trajectòria Envelliment 

 Fragilitat 

 Acumulació Malalties Cròniques 

 Discapacitat 

 Síndromes Geriàtriques 

 Fi de Vida 



Curva de la máxima capacidad funcional: desarrollo y declive adecuados, 
(“envejecimiento saludable”) 

Curva con declive acelerado que alcanza el umbral de discapacidad 
(envejecimiento con dependencias) 

Posposición del declive por las prácticas preventivas y el entrenamiento 

Cambio hacia el 

“envejecimiento 

saludable” 
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* Cambios en el entorno pueden hacer que el umbral de discapacidad sea más bajo 

Umbral de máxima capacidad funcional 





Fenotip de la Fragilitat  

 Pèrdua de pes 

 Debilitat  

 Falta d’energia  

 Alentiment  

 Baixa activitat física 

LP Fried et al. J Gerontol Biol Sci Med 2001; 56A: M146-M156 





Principis claus en l’Atenció Sanitària de les 

persones grans amb multimorbiditat.  

 Preferències del pacient 
Obtenir i incorporar les preferències del pacient en la presa de decisions mèdiques  

 Interpretació de les evidències 
Interpretar i aplicar els coneixements mèdics centrats en pacients grans amb 

multimorbiditat reconeguen les limitacions en les evidències 

 Pronòstic 
Presa de decisions valorant beneficis, riscos, carga mèdica, valorant la esperança 

de vida, la situació funcional y la qualitat de vida 

 Factibilitat clínica.  
Considerar la complexitat i factibilitat dels tractaments i les intervencions 

sanitàries 

 Optimizació dels tractaments  
Triar aquells tractaments amb més beneficis i menys riscos, amb impacte 

en la qualitat de vida 
 

 

Panel d’experts de la Societat Americana de Geriatria 

JAGS 2012; 60: E1-E25 

 



Sense incapacitat 

Incapacitat preclínica 

Activitat física 

Activitats Instrumentals Vida Diària 
 

Deambulació 

Activitats Bàsiques Vida Diària 

 

Umbral sintomàtic 

Funció física 





Síndromes Geriàtriques 

 Immobilitat  
 Caigudes 
 Síndrome Confusional Aguda 
 Malnutrició 
 Úlceres per pressió 
 Incontinència Urinària o Fecal 
 Sobrecarrega del Cuidador 
 Maltractament  

 
 
  









Condicionants  

 Trajectòria de vida.  

 Situació socioeconòmica, nivell cultural 

 Situació familiar 

 Xarxa social 

 Factor personal: Adaptabilitat, resiliència, 

expectatives... 

 



Recomanacions per afrontar de la millor 

manera possible els canvis vitals   

 Prevenció/Inversió en salut al llarg de tota la vida 

 Malalties 

 Incapacitat 

 Síndromes geriàtriques 

 Inversió en entorn familiar i social al llarg de tota 
la vida.  

 Planificació econòmica acurada 

 Respecte i acceptació a les diferents formes 
d’envellir i morir 

 Planificar el fi de vida i la pèrdua cognitiva 

 

 


