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1. Introducció 

1.1 Qüestions prèvies 

El treball m’ha servit sobretot per conèixer i aprendre més sobre la mort sobtada. Avui 

en dia, la mort sobtada comença a agafar més protagonisme ja que s'han produït 

darrerament algunes morts relacionades amb l'esport d'elit: el jugador de la lliga 

italiana que milita a l’equip AC Milan,  Antonio Cassano, que el dia 30 d’octubre del 

2011 va ser ingressat a l’hospital a causa d’haver patit un ictus isquèmic.  El dia 2 de 

Novembre es descobreix que part del problema que va patir és perquè pateix una 

enfermetat cardíaca, però va ser intervingut amb èxit. També el porter de la selecció 

espanyola Arpad Sterbik que milita a la lliga espanyola de handbol a les files del BM 

Atlètic de Madrid o el també jugador de handbol Jonas Kallman del mateix equip, tots 

dos van patir anomalies d’arítmies cardíaques. Ambdós jugadors seran operats a fi de  

solucionar-los el problema.  

Arreu del món hi ha diferents casos de persones que han pogut sobreviure a la mort 

sobtada. Els doctors Brugada m’han proporcionat informació al respecte. El Dr. Pere 

Brugada va ser el primer dels tres germans en especialitzar-se en cardiologia i és una 

referència internacional en el camp de la fisiologia i la mort sobtada, actualment 

dirigeix el Haff Riden Manage Center de La universitat de Brussel·les. El seu germà, el 

Dr. Ramon Brugada em va explicar el cas de dos germans que es dedicaven en el 

futbol professional en el seu país, a un dels germans Van Loo li van detectar un 

problema en el cor, una displàsia del ventricle dret, que va ser el mateix que afectava 

al jugador de futbol professional Antonio Puerta, jugador del Sevilla. Aquest tipus de 

malaltia comença amb una pèrdua de coneixement i una alteració del ritme cardíac, 

seguida del perill de patir una mort sobtada. El germà Van Loo que va patir aquest 

problema va abandonar el futbol professional i es va haver de dedicar a un altre ofici 

que no representés cap esforç físic.  

Al cap de dos anys, l’altre germà va tenir el mateix problema i el metge li va recomanar 

que era millor deixar el futbol, tal i com havia fet el seu germà gran. Ell va decidir anar 

a visitar el Dr. Pere Brugada per demanar-li opinió. El doctor li va comentar que li 

haurien d’instal·lar un desfibril·lador a fi d’evitar que li passés una cosa semblant a la 

del seu germà. No li van de posar un desfibril·lador normal, d’aquells que es col·loquen 

sota la clavícula i permet escoltar permanentment el ritme cardíac. Aquests 

desfibril·ladors disposen d’un cable que està connectat al cor i que detecta si el cor



La mort sobtada a les comarques gironines 

4 

 
 

perd el ritme cardíac. Llavors apareix la fibril·lació ventricular, que el que fa és carregar 

unes piles que porta dins i envia un xoc elèctric per tornar a portar el cor a un ritme 

normal. El desfibril·lador no evita que torni a tenir una arrítmia, però sí que tracta la 

arítmia quan es produeix. Al germà Van Loo li col·locaren una altra mena de 

desfribil·lador, li van implantar sota les costelles, per darrere, amb la qual cosa tota la 

caixa toràcica protegiria el desfibril·lador i li van passar el cable per sota fins al cor.  Al 

final, l’operació va ser un èxit i l’esportista va poder continuar jugant a futbol amb el 

desfibril·lador dins del seu cos. 

En un any es donen gairebé els mateix nombre de morts en accidents de trànsit a les 

carreteres que  casos de mort sobtada. Fins i tot algun any s'han trobat més casos de 

mort sobtada que no pas accidents mortals, però el principal desavantatge que hi ha 

entre un cas i l’altre és des de els mitjans de comunicació es fan campanyes per poder 

reduir els accidents de trànsit, mentre que en canvi, dels casos de mort sobtada 

gairebé mai se'n parla a les notícies o als diaris. Per això crec que s’hauria de 

conscienciar més a la població sobre els perills relacionats amb la mort sobtada. 

 

1.2 Objectiu del treball de recerca 

L’objectiu d’aquest treball és descobrir les causes de mort sobtada . La mort sobtada 

no presenta cap símptoma previ i afecte especialment els esportistes, tant d’elit com 

amateurs. Tot i que existeixen molts avenços en medicina, hi ha gent que mor per 

aquesta malaltia. Detectar-ne les causes és encara una empresa difícil, per això em 

sembla important iniciar una recerca en aquesta direcció. La mort sobtada és una 

malaltia molt desconeguda, per això a més de la consulta de bibliografia mèdica he 

hagut de concertar entrevistes amb doctors especialitzats en aquest tema. Per aquesta 

raó, una part important de la informació inclosa en aquest treball prové directament de 

l'opinió dels especialistes extreta de les entrevistes que s'inclouen en els annexos.  

 

1.3 Motivació 

El motiu que em va engrescar a fer aquest treball va ser perquè jo tinc un petit 

problema al cor. A mesura que em vaig anar fent gran, li vaig atorgar cada vegada més 

importància ja que vaig visualitzar alguns casos d’esportistes que patien aquest tipus 
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de mort a través de la televisió. Em va impactar molt el cas del jugador de futbol del 

Sevilla Antonio Puerta. Puerta va morir l’any 2007 mentre disputava el partit entre el 

seu club i el Getafe. El jugador, després de patir un desmai, va incorporar-se per 

seguir jugant, però a la següent jugada va recaure per acabar morint poques hores 

després. 

Dos anys més tard, Dani Jarque, el jugador del Reial Club Deportiu Espanyol, moria a 

l’habitació de l’hotel mentre parlava pel mòbil amb la seva dona. La causa de la seva 

mort fou una aturada cardíaca provocada pels canals elèctrics del cor. 

Dos dies més tard tenia visita amb el Dr. Josep Brugada de l’Hospital Clínic de 

Barcelona. Cada any haig d’anar-me a fer una revisió mèdica del cor, però aquell no 

em vaig poder estar de preguntar-li quines possibilitats tenia de què em passés una 

cosa semblant. Em va respondre que el meu problema s’havia de controlar, però no en 

un nivell tan extrem com d’aquests esportistes d’elit. 

Quan va arribar el moment de decidir el tema del treball de recerca de Batxillerat, no 

vaig dubtar gens. Volia aprofundir en el coneixement de la mort sobtada i en els seus 

diferents subapartats. De fet, ja disposava de coneixements previs com a 

conseqüència de la meva enfermetat, però investigar i esbrinar més coses sobre 

aquesta afecció cardíaca em semblava important. 

 

1.4 Metodologia utilitzada en el treball 

Bona part de la informació mèdica sobre el treball s’ha extret de llibres de medicina 

general consultats a la biblioteca de Figueres i també de llibres que tenia a casa i que 

m’han fet molt de servei a l’hora de consultar dubtes. 

Una part del contingut del treball s'ha extret d'entrevistes a diferents doctors que molt 

amablement em van contestar les preguntes que els vaig realitzar. Em van facilitar 

l’accés a documents que jo necessitava per poder realitzar satisfactòriament el meu 

treball. 

He consultat algunes xarxes privades d’Internet a les quals he tingut accés gràcies  als  

doctors que em van poder facilitar la contrasenya d’accés. Això m’ha permès accedir a 

informació molt valuosa que després he utilitzat en el meu treball. Una altra part de la 

informació del treball s’ha extret de webs d’Internet que m’han permès consultar els 



La mort sobtada a les comarques gironines 

6 
 

 

dubtes que m’anaven sorgint mentre feia el treball. És també d’Internet d’on he extret  

les imatges del meu treball. 

 

1.5 Problemes sorgits en l’elaboració del treball 

Els problemes que van sorgir van ser que no s’han pogut trobar com ara les dades de 

Figueres de la mort sobtada. Vaig anar a demanar-ho, em van dir que havia d’anar a 

un altre lloc, quan vaig ser-hi em van dir que havia de tornar al mateix lloc inicial i així 

una vegada i una altra. Al final en vaig quedar ben tip de voltar amunt i avall. No em 

vaig rendir i ho vaig intentar per mitjà d’algun forense de Figueres, però per aquesta 

via tampoc vaig aconseguir-ho perquè no sabien com podia obtenir les dades.  

També vaig tenir problemes a l’hora d’accedir a les  dades d’altres ciutats. Quan vaig 

anar a Girona, vaig perdre tot un matí i em  vaig haver de saltar alguna classe. Em van 

fer esperar molta estona per unes dades que amb poc temps hagués obtenir.   

A vegades he tingut dificultats de comunicació amb alguns doctors perquè no em 

responien els correus o fins i tot perquè algunes entrevistes les contestaven 

simplement amb una frase. 

També vaig tenir dificultats per accedir a algun document d’ Internet. Algunes dades 

estaven en xarxes privades o eren articles de difícil accés.  

Quan vaig anar a visitar el forense, em van prohibir fer fotos a òrgans de difunts que 

m’haguessin anat bé per al treball. 
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2. La mort sobtada 

2.1 Què és la mort sobtada? 

Com ja s’ha dit, la mort sobtada és una mort sense cap símptoma previ. En nou de 

cada deu casos passa perquè el cor inesperadament s’atura. En la majoria de 

casos, uns quants minuts abans de l’aturada, es produeix una fibril·lació 

ventricular1, és a dir, una alteració del ritme elèctric del cor. 

Durant la fibril·lació, el cor es contrau d’una manera tan caòtica que no pot bombar 

sang, sense la sang, la cèl·lula del cervell deixa de funcionar i al cap d’uns segons 

la persona perd el coneixement. Uns minuts després, la falta d’oxigen produeix 

danys irreversibles i el cor també s’atura i la persona mor.    

 

2.2 Causes de la mort sobtada 

Es poden distingir tres causes de mort sobtada. Una de més majoritària i dues de 

més minoritàries: 

 Cardiopatia isquèmica2:  Aquest és el tipus de mort sobtada més freqüent, es 

dóna en un 80% dels casos. Aquest infart es produeix perquè hi ha una artèria de les 

que porta sang dintre del cor que es tapa i això provoca que una zona del cor mori, 

aquesta zona que s’ha mort provoca una de les causes que és que per culpa de que 

s’ha mort aquesta zona fa que es mori tot el cor i deixi de bategar i així provocar el cas 

de mort sobtada. 

 Infart miocardíac3:  Aquest és un altre tipus de mort sobtada que es dóna en un 

5% dels casos. Es pot definir com la prohibició del suport sanguini al cor durant un 

període de temps suficient per produir alteracions estructurals i necrosi4, generalment 

com un resultat de l’oclusió de l’artèria coronària. 

                                                             
1  Rozman, Farreras. Medicina Interna: Cardiologia. 1e ed. Medicina Interna 1. 

Barcelona: Marin, 1985. 

2
  Stein, Jay. Medicina Interna: Enfermedades del corazón y de los vasos 

sanguineos. 2a ed. Medicina Interna 1. Barcelona: SALVAT EDITORES, S.A., 1987. 

3  Ibídem 

4
  Diccionario terminológico de ciencias médica: Desarrollo enciclopédico de 

conceptos  médicos. Etimologías. Equivalencia a otros idiomas. Edición especial para 
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 Malalties congènites5: Aquest altre tipus de mort sobtada no és tan freqüent i es 

dona en un 5% dels casos de mort sobtada, aquesta causa són malalties del cor 

algunes són malalties congènites que es veu sovint en gent jove esportista. De 

malalties congènites n’hi ha de molts tipus però algunes de les més importants són: 

1. Malformacions congènites de les càmeres cardíaques i les seves connexions. 

2. Malformacions del septe cardíac. 

3. Malformacions de la vàlvula pulmonar i tricúspide. 

4. Malformacions de la vàlvula aòrtica i mitral. 

5. Altres malformacions congènites del cor. 

6. Malformacions congènites de les grans artèries. 

7. Malformacions congènites de les grans venes. 

 Malalties elèctriques6: L’últim tipus de mort sobtada no és tan freqüent i es dóna 

també en un 10% dels casos, aquesta enfermetat és coneguda amb el nom de malaltia 

elèctrica, que són malalties del sistema de canals elèctrics del cor. En el cos tenim una 

sèrie de canals elèctrics i quan un d’aquests canals falla pot provocar la mort sobtada. 

 Mort sobtada del lactant 7: La majoria de morts en nadons s'anomena mort 

sobtada del lactant. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

PARADIGMA TEC, S.L. Barcelona: SALVAT EDITORES, S.A., 1984. 

5  German, Smith. Enfermería medicoquirúrgica. 4 ed. Enfermería 

medicoqúirurgica 1. The State University of New Jersey: INTERAMERICANA, 1978. 

6  Rozman, Farreras, op. cit. 

7  Carmona, Maria Domínguez, et al. Medicina Preventiva y Salud Pública. 8e ed. 

Medicina Preventiva y Salud Pública 1. Barcelona: SALVAT EDITORES, S.A., 1988. 
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2.3 Com es detecta la mort sobtada? 

Una manera de prevenir la mort sobtada és a través de les proves físiques a què se 

sotmeten tant els jugadors d’elit com els amateurs.  Aquestes proves consisteixen en 

la col·locació sis d’elèctrodes per monotarització cardíaca contínua 8: dos en els 

canells; un al cor; un a l’esquena, i dos a la zona de les costelles, que mesuren les 

pulsacions del cor mentre es realitza un esforç físic. De tota manera, la forma més 

eficient per detectar la malaltia és per mitjà d’un electrocardiograma9.  

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                       Imatge 1 

Si en el resultat hi apareix una mena d’aleta de tauró com la que es pot veure en la 

imatge 1 existeix perill per mort sobtada. 

 

La mort sobtada és relativament fàcil de detectar quan s’està practicant esport.  Es 

produeixen símptomes de mareig, debilitat, mal de cap etc, que alerten l’esportista del 

que li està passant. Un altre símptoma que es detecta en tots els casos és l’augment 

del ritme cardíac. 

 

 

 
                                                             
8   Cuadrado, Doval Javier. EVIDENCIAS EN CARDIOLOGÍA 4. 1 ed. LIBRO Y 

MÉDICOS. Barcelona: GEDIC., 2005. 

9  Ibídem 
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2.4 Mort sobtada a l’esport 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2 

 

 

2.5 Nivell de probabilitat 

Segons dades de l’any 2010, el nombre de persones que van morir per mort sobtada 

en el continent europeu ascendia a 400.000 persones. Si tenim en compte que, 

segons Eurostat10,  la població europea de l’any 2010 era de 501.000.000 de 

persones, tindríem que s'han produït un 0,07% de morts sobtades en el continent 

europeu durant l’any 2010. 

En l’àmbit de l’esport, si les persones experimenten un increment de freqüència 

cardíaca abans de realitzar una prova d'esforç tenen el doble de risc de mort sobtada 

que una persona que no hagi efectuat cap desgast físic. 

Hi ha dades que confirmen que fer una activitat esportiva intensa incrementa 

sensiblement el risc de patir una mort sobtada11. De fet, les persones que practiquen 

una activitat esportiva intensa presenten més incidència que les que no són 

esportistes. 

 

 

                                                             
10 Eurostat 

11 Ibídem 

La pràctica esportiva suposa un raonable 

estat de salut. En el cas de l'esport d'elit o 

esport amateur, l'esportista s'erigeix com a 

símbol d'activitat i vigor. En conseqüència, 

la mort sobtada de l'esportista apareix com 

un episodi especialment sorprenent i 

traumàtic. En gairebé tots els casos es 

desconeix que fos portador de malalties 

cardiovasculars potencialment letals, 

malgrat haver estat sotmesos a controls 

mèdics durant la seva vida esportiva. En 

altres casos, lamentablement, no els 

havien fet cap reconeixement 

medicoesportiu o no havia estat l'adequat. 
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El risc de mort sobtada és més elevat en les persones que tenen problemes en el cor 

que no en les persones que estan bé de salut12, tampoc en aquestes darreres 

persones es descarta la possibilitat de mort sobtada. 

2.6 Es podria evitar la mort sobtada? 

L’única manera d’evitar la mort sobtada és a través d’un desfibril·lador11. Durant els 

primers 5 minuts, l’aparell detecta si hi ha fibril·lació ventricular, i si és així fa una 

descàrrega perquè el cor recuperi el bàtec normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12  Eurostat 
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3. Aparells 

3.1 Quins aparells s’utilitzen? 

Hi ha diferents aparells que s’utilitzen per detectar, prevenir i evitar la mort sobtada. No 

tots ells s'utilitzen en les mateixes fases: 

 Desfibril·lador: s’utilitza en la fase principal que es produeix quan a la persona 

pateix els símptomes previs a la mort sobtada. Aquesta seria la primera reacció que 

cal efectuar. El desfibril·lador és un aparell electrònic que tracta la parada 

cardiorrespiratòria de la persona amb un impuls que fa restablir el ritme cardíac 

d’aquella persona. Hi ha diferents tipus de desfibril·ladors: 

1. El primer tipus de desfibril·lador s’introdueix sota la pell a l’altura de la 

clavícula de la persona que pateix problemes cardíacs o que pot patir una parada 

cardíaca. El desfibril·lador farà la seva funció. 

2. El segon tipus s’introdueix darrera les costelles i normalment s'aplica als 

esportistes que tenen un alt risc de parada cardíaca. Aquest tipus de desfibril·lador és 

més perillós, perquè qualsevol errada en l'operació pot ser fatídica. 

3. Desfibril·lador portàtil és el desfibril·lador que es troba en ajuntaments, 

camps de futbol o instal·lacions esportives per si es produeix algun cas de parada 

cardíaca. 

 

 

 

 

 

Imatge 3 

 

 

Per altra banda, durant la fase prèvia a la parada cardíaca, 

és a dir   quan  a la persona encara no li ha passat res, s'empren aparells per        

detectar situacions de risc. Són tres: (10). 
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. 

 Electrocardiògraf13: Aparell electrònic que té com a  funció detectar i ampliar 

l’activitat elèctrica del cor per mitjà de diferents plaques que se situen en les quatre  

extremitats del cos.  

 

 

 

 

 

Imatge 4 

 

   Equip per ecografia mèdica: Aparell electrònic que serveix per detectar i 

veure si hi ha símptomes de mort sobtada. L'ecografia serveix sobretot per detectar 

malalties i defectes. És més efectiva que la radiografia 

  

 

 

                                                                                                                        

 

Imatge 5 

 Cicloergòmetre14 i treadmill15: Aquests dos aparells són els que s’utilitzen per 

fer les proves mèdiques en els esportistes tan d’elit de com amateurs. La seva funció 

és mirar les pulsacions de l’esportista per com provar si té una bona recuperació física 

i també sobretot si hi ha  indicis de mort sobtada, o bé per saber si les pulsacions del 

cor són massa elevades.  

Aquest aparell és el que menys precisió té de tots els que s'han esmentat, ja que la 

seva funció és només mesurar la  resistència física del jugador, de tota manera també 

permet detectar alguna anomalia relacionada amb la malaltia. 

                                                             
13  Diccionario terminológico de ciencias médicas, op.cit. 

14  McCaffery, Margo, et al. Manual clínico para la práctica de enfermería. 1 ed. 

Dolor. Barcelona: SALVAT EDITORES, S.A., 1992. 

15  Ibídem 
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              Imatge 6                                                                      Imatge 7 

3.2 Comparació de proves en els esportistes 

La funció d'aquest apartat és comparar les proves físiques que s'apliquen als 

esportistes d'elit i amateurs. La informació s'ha extret d’una entrevista personalitzada: 

Feta, al doctor Pedro Rodríguez, màxim responsable de les proves físiques fetes als 

esportistes amateurs de la comarca de l'Alt Empordà. 

Les proves que es fan a un esportista amateur són: 

1. Historia clínica : La història clínica tracta de temes com: 

 Història social, acadèmica, laboral: són preguntes 

relacionades amb l’àmbit laboral, familiar etc. 

 Història esportiva: S'interessa per saber si el jugador practica 

esport a  un nivell més alt i si ha tingut molèsties durant aquests darrers 

dies practicant esport. 

 

 Història familiar (antecedents patològics): Conjunt de 

preguntes sobre les malalties prèvies del jugador i de la seva família, 

aquest darrer cas per assegurar-se que no hagi heretat alguna malaltia 

de genètica de tipus hereditari. 

 

 Simptomatologia i estat actual: simplement pregunten 

al jugador com es troba actualment. 

 Medicació prèvia i actual: Preguntes que serveixen per 

descobrir si el jugador pren alguna medicació. 

 

 Estat psicològic: Preguntes sobre l'estat psicològic del 

jugador. 
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2. Exploració respiratòria en repòs: És una de les proves clàssiques de 

l'avaluació mèdica, dóna una gran informació sobre patologies. Consisteix a introduir la 

boca en un tub, agafar aire i expirar-lo cap a fora. Amb l’aparell mesures la capacitat 

pulmonar. Aquest aparell s’anomena espiròmetre. 

 

3. Cineantropometria16: La cineantropometria serveix per obtenir dades bàsiques 

sobre el jugador: pes, alçada, índex de massa corporal, superfície corporal, 

envergadura i percentatge muscular. 

 

4. Prova d’esforç: Aquesta prova consisteix a pujar en una bicicleta estàtica. Es 

col·loquen cables a diferents parts del cos que van des de la pelvis fins al coll. Els 

cables envien les ones a la bicicleta estàtica o cicloergòmetre que calcula la 

resistència de l'esportista. 

 

Les proves que es fan a un esportista d'elit són: 

Els punts 1 i 2 de l'anterior apartat, és a dir, la història clínica i l'exploració pulmonar en 

repòs són proves que es realitzen de la mateixa manera tant en els jugadors d'elit com 

en els amateurs. Per contra, els esportistes d'elit es veuen sotmesos a unes altres 

proves: 

 

1. Exploració física: Exploració que inclou: exàmens oculars, cutanis, vasculars, 

neurològics, i de l’aparell locomotor per mitjà de la podoscòpia i que consisteix en 

l’observació de les plantes dels peus. 

 

2. Exploració cardíaca: electrocardiograma en repòs, ecocardiograma: 

Consisteix en la realització d'un electrocardiograma17en repòs i d’un ecocardiograma18. 

 

 

                                                             
16  Beebe,Alexandra. Manual clínico para la práctica de enfermería. 2 ed. Dolor. 

Barcelona: SALVAT EDITORES, S.A., 1996. 

17  Diccionario terminológico de ciencias médicas, op. cit. 

18  Cuadrado, Doval Javier, op. cit. 
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En altres casos, i per als jugadors més professionals, es realitza una monitorització 

cardíaca19 que fa la mateixa funció que un electrocardiograma, però té la finalitat de 

trobar alteracions cardíaques que poden no haver-se trobat durant els minuts de 

l’exploració. 

 

3. Cineantropometria: Aquest punt ja s'havia esmentat en l'apartat sobre els 

jugadors amateurs, però quan s'aplica als jugadors d'elit s'hi afegeixen noves proves: 

Perímetre toràcic superior, perímetre toràcic inferior, perímetre abdominal, perímetre 

panxell, perímetre braç, longitud extremitats inferiors, diàmetre biacrominal, diàmetre 

bitrocanteri, diàmetre bihumeral, diàmetre biestiloideo, plec subescapular i plec 

tricipital. 

4. Prova d’esforç: Aquesta prova consisteix a pujar en una cinta elèctrica. Es 

col·loquen cables a diferents parts del cos que van des de la pelvis fins al coll. Els 

cables envien les ones a la cinta que calcula la resistència de l'esportista. 

5. Analítica Clínica: Aparells que analitzen la sang del jugador. Les noves 

tecnologies han impulsat la utilització de complexos analitzadors que permeten 

disminuir el preu i el temps de realització de gran nombre d’anàlisis clíniques. Avui en 

dia, una analítica clínica comprèn un gran nombre de magnituds. Els valors normals o 

de referència són indicatius de laboratori, d’uns mètodes analítics i d’una població 

determinada ja que depenen de diversos factors. Així, es pot dir que els valors poden 

variar segons el laboratori i del mètode emprat, del seu estat, la seva edat, el sexe, 

etc. Per evitar l’efecte de les variacions les proves es realitzen a les vuit del matí.   

Les diferències entre  les proves mèdiques fetes a un esportista d’elit o a un esportista 

amateur són que al primer li fan el doble de proves que al segon i que a les proves que 

es realitzen a l'esportista amateur són menys exhaustives i fetes amb aparells poc 

perfeccionats. Per als esportistes d’elit s’utilitzen aparells de més qualitat i les proves a 

les quals estan sotmesos són molt més aprofundides, cosa que permet detectar més 

ràpidament el problema. 

Per altra banda, els esportistes d’elit de qualsevol esport es veuen sotmesos a proves 

més constants, per exemple durant un mes passen per  3 o 4 proves, en canvi, els 

esportista amateurs no passen cap altra prova més, sinó és pas que es detecta alguna 

anomalia. Per exemple, al futbolista amateur només li fan un prova cada dos anys  i 

                                                             
19  Ibídem 
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perquè la federació així ho obliga. Segons la meva opinió, els jugadors que juguen a 

futbol en les categories amateurs no mostren massa interès per aquest tipus de 

proves, perquè l’únic que volen és jugar a futbol i passar-s'ho bé. 
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4. Síndrome Brugada 

4.1 Què és i com es pot detectar? 

La informació que s’inclou en aquest apartat s’ha extret de les entrevistes realitzades 

al doctor Ramon Brugada i que s'inclouen en els annexos.  

La síndrome de Brugada fou descobert per tres germans, els doctors Pere Brugada, 

Josep Brugada i Ramon Brugada. És un símptoma que avisa dels pacients poden tenir 

el risc de patir arítmies ràpides que donen lloc a pèrdues de coneixement o fins i tot la 

mort sobtada. Aquesta síndrome té causes genètiques, per tant una vegada coneguda 

la notícia és important que l'afectat faci fer proves a tots els membres de la seva 

família. Això no implica que la resta de la família hagi de patir necessàriament els 

mateixos símptomes. 

La síndrome Brugada es basa en un electrocardiograma que detecta si hi ha hagut 

algun tipus d’alteració o alteracions posteriors que puguin produir una arítmia o fins i 

tot la mort sobtada. Un altre mètode per detectar possibles arítmies és a través de les 

tradicionals proves físiques que ja s'han explicat anteriorment. 

La síndrome no permet preveure les posteriors arítmies del pacient, ni tampoc les 

possibilitats de pèrdua de coneixement que el poden afectar. L'única cosa que es pot 

fer quan una persona pateix una arítmia amb perill de mort sobtada és implantar-li el 

desfibril·lador. 

Curiosament, més del 70% dels casos de síndrome Brugada es produeixen durant la 

son, és a dir, quan l'afectat es troba en la fase de son profund. Les causes d'aquest fet 

encara estan en procés d'investigació. 

 

4.2 Com es va descobrir? 

Anys abans del descobriment de la síndrome Brugada, un nen de tres anys que havia 

tingut pèrdues de coneixement va morir de sobtada. La germana de l'infant havia mort 

als dos anys abans per la mateixa causa. Abans de la seva mort la nena havia tingut 

pèrdues de coneixement i seguides arítmies que es van poder solucionar. Quan la 

germana del pacient va morir rebia tractament constant i tenia ja implantat un 

marcapassos. Després de la mort dels dos germans van veure que els 

electrocardiogrames d'ambdós eren molt semblants i per tant tenien moltes anomalies.    
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El fet va commoure de tal manera els metges que van dur el cas que van decidir obrir 

una investigació sobre aquestes anomalies cardíaques.   

Anys més tard, concretament l'any 2007, els doctors Brugada perden la seva germana 

per les mateixes causes. No serà fins 1992 quan els doctors Pere i Josep Brugada  

descobriran una de les causes d'aquest tipus de mort. S’identifica a través d'un 

electrocardiograma i les derivacions amb forma d’aleta de tauró des d'aleshores es 

coneix com a síndrome Brugada. Posteriorment, el doctor Ramon Brugada va 

descobrir causes genètiques de la malaltia per mitjà de l'anàlisi dels gens familiars dels 

afectats. 

 

4.3 Què s’ha de fer si un dels nostres familiars tenen la síndrome? 

 

És important seguir els següents passos si algun dels nostres familiars té la síndrome 

Brugada: 

 

1.  S'ha d'informar el metge que li farà un examen físic i un electrocardiograma. 

2. El més probable és que amb l’electrocardiograma ja es pugui detectar, però si 

no és el cas és necessari administrar un medicament. 

3. Si les proves donen positiu, és a dir, que s'hagin produït senyals de mal 

funcionament del cor,  una pèrdua de consciència, marejos o algun altre tipus de 

símptoma, el  metge sotmetrà el pacient a una prova anomenada electrofisiològica20. 

Aquesta prova consisteix a mesurar l’activitat elèctrica del cor i comprovar si existeix  

algun problema elèctric que provoca el mal funcionament d'aquest òrgan. 

4. Com que la malaltia és hereditària es faran proves a tots els membres de la 

teva família per assegurar-se que no tinguin la mateixa síndrome. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20  Cuadrado, Doval Javier, op. cit. 
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4.4 Quines són les causes de la síndrome? 

En la síndrome Brugada hi ha diferents causes que provoquen en aquesta malaltia: 

1. Causes cardíaques: Una primera causa serien les arítmies cardíaques que no 

estan del tot estudiades. En alguns pacients les arítmies es produeixen durant 

la nit, la qual cosa suggereix que pot ser bradicàrdia dependent 21que significa 

que el cor va més lentament del normal. Altres arítmies cardíaques són 

produïdes per estrès i en altres casos per causes genètiques. 

 

Imatge 8 

 

2. Causes físiques: Un excés d'esforç físic pot provocar la mort sobtada en les 

persones afectades per la síndrome. 

 

Imatge 9 

 

 

                                                             
21  Diccionario terminológico de ciencias médicas, op. cit. 
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3. Causes alimentàries: Fer esforç físic combinat amb una poca ingerència d'aliments 

augmenta les possibilitats de patir mort sobtada. Això afecta persones que volen 

aprimar-se de manera excessivament ràpida. Quan s'acaba de fer esforç físic i no es 

menja hom no s'aprima més, sinó tot al contrari, per aconseguir-ho cal tenir una bona 

recuperació i seguidament alimentar-se bé. Si se segueixen aquestes pautes 

s'obtindrà més resistència física i això comportarà menys risc de mort sobtada. 
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5. Via genètica (la mort sobtada i la síndrome Brugada) 

5.1 Es pot transmetre genèticament? 

La via genètica pretén esbrinar si aquest tipus de malalties es poden transmetre de 

pares a fills. 

La causa genètica d'aquestes malalties és deguda a un canvi d’ordre dels 

nucleòtids22(unitats estructurals bàsiques dels àcids nucleics). Els defectes genètics o 

mutacions poden produir una síntesi de la proteïna que generi la malaltia. Si aquestes 

mutacions afecten l’ADN d’una cèl·lula germinal o reproductiva es pot transmetre a les 

següents generacions causant una malaltia hereditària. 

Les malalties hereditàries que poden generar casos de mort sobtada són les següents: 

1. Alteracions cromosòmiques: consisteix en una alteració del moviment dels 

cromosomes. 

2. Malalties poligèniques: són les més freqüents i la malaltia es produeix per 

una alteració dels gens. 

3. Malalties monogèniques: un únic gen és el principal causant de la malaltia. El 

patró que segueixen aquestes malalties són les de les lleis de Mendel que són: 

4. Malalties autosòmiques23. Un al·lel24és un gen heretat i quan un d'ells és 

defectuós, l’altre esdevé dominant. El caràcter dominant de la malaltia significa que 

amb un sol al·lel afectat per una mutació ja es pot provocar una malaltia. Aquest tipus 

de malaltia es pot transmetre genèticament i té un 50% de possibilitats de transmissió 

quan un dels pares n'està afectat. Les generacions posteriors en queden afectades i 

en poden ser víctimes tant els homes com les dones, ambdós poden transmetre la 

malaltia. 

                                                             
22  Llort, Josep Maria, et al. Ciències i Tecnologia. 1 ed. Biologia Biocontext. 

Barcelona: TEIDE, 2011. 

23  Gispert, Carlos. Diccionario de Medicina. 4 ed. Océano Mosby. Barcelona: 

MMII OCEANO GRUPO EDITORIAL, S.A., 2002. 

24   Diccionario terminológico de ciencias médicas, op. cit. 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80cids_nucleics
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 Malaltia autosòmica recessiva. Per patir aquest tipus de malaltia cal que els 

dos al·lels siguin erronis. Aquesta malaltia és menys comuna que l’autosòmica 

dominant. Si els dos pares són portadors de la malaltia, el perill d'heretar la 

malaltia disminueix a un 25% en relació al 50% que s'havia vist en les malalties 

autosòmiques dominats. 

5. Malalties mitocondrials. Aquesta malaltia és transmesa per la dona perquè el 

cromosoma mitocondrial prové sempre de la mare. 

El 80% de les mort sobtades són per causes genètiques que s'han heretat. Mentre que 

l’altre 20% de les morts sobtades són causades per infarts o per altres factors que 

hagin pogut influenciar en la mort. 

La síndrome Brugada és també una malaltia hereditària ja que quan un membre de la 

família la pateix, els altres membres tenen un tant per cent de probabilitats alt de patir-

la. 

En aquest cas tant la mort sobtada com la síndrome Brugada són dos defectes 

genètics que causen que el sistema elèctric del cor no funcioni bé, o no funcioni prou 

bé i com a conseqüència es produeixi la mort sobtada. 
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6. Estadístiques 

6.1 Estadístiques a l’Estat espanyol 

En aquest apartat, a través de diferents estadístiques extretes de la revista electrònica 

Eurostat especialitzada en medicina s'analitzaran els casos de mort sobtada produïts 

en l’esport espanyol. La gràfica número 1 permet veure el nombre de morts sobtades 

comprès en el període que va dels anys 1994 fins al 2006: 

GRÀFICA 1 

 

Es pot apreciar que el nombre de morts és bastant homogeni, d'un 14,27 casos per 

any, excepte l'any 1998, en què es van comptabilitzar fins a 20 casos. Els anys amb un 

nombre de morts sobtades més elevat són el 1998 seguit del 1994 i del 1997. Els anys 

en què hi ha hagut menys casos de mort sobtada han estat el 2006 seguit del 1996 i el 

1995. També es pot comprovar que cada any tendeix haver-hi el mateix nombre de 

casos de mort sobtada excepte alguns que n’hi ha més i altres que n’hi ha menys. 

L’any 2005 va haver-hi 15 casos mentre que en el 2006 només 4,  potser la raó 

d'aquesta disminució seria un increment en l'ús dels desfibril·ladors, tot i que sorprèn 
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que en tant poc temps s'hagi difós tant l'ús d'aquest aparell com per disminuir tan 

considerablement el nombre de morts. 

 

TAULA 1 

La taula 1 permet comprovar el nombre de morts sobtades durant el mateix període 

comprès entre els anys 1994 i 2006, però ara ordenada segons els esports que 

s'estaven practicant en el moment de la mort. 

 

 

El futbol i el ciclisme destaquen per damunt dels altres esports amb 40 i 39 casos de 

mort sobtada, la qual cosa suposa uns percentatges del 22,22% i del 21,66%, 

respectivament. 

El tercer esport és l'atletisme, amb 24 casos (13,33%). Seguidament es pot comprovar 

on hi ha una forta davallada de les morts,  és el cas del futbol sala i dels esports de 

frontó (8 casos cadascun, 4,44%). En el bàsquet i l'educació física on es pot 
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comprovar que hi ha més o menys el mateix nombre de morts tant en les dones com 

en els homes (7 casos, 3,88%), seguit del treball de gimnàstica personal, és a dir, 

esport pel teu compte on s'han produït 6 casos (3.33%). El muntanyisme i la natació 

compten amb 5 morts (2.77%), el submarinisme i el tennis en sumen 3  (1.66%). El 

bàdminton, el ciclisme BTT, el triatló, l’esquí, el pàdel, pesca, senderisme, vela, proves 

físiques i finalment la bicicleta estàtica amb 1 mort (0.55%). Es pot comprovar també 

que hi ha hagut 11 casos (6.1%), dels quals se'n desconeixia l'esport practicat. I 3 

casos en què l’esport era desconegut (2.22%). 

Sorprèn que un esport com el futbol que suposa un esforç físic menor que no pas el 

triatló o el ciclisme BTT, compti amb un nombre de morts molts més elevat que no pas 

el d'aquest altres esports més durs. Per contra, el nombre de mort del ciclisme sí que 

sembla adequar-se més al desgast físic que suposa. 

Els dos darrers esports es corresponen a Esport S.I. que significa: esport sense 

identificar; i Desconegut que fa referència a un esport no federat. 
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6.2. Estadístiques morts sobtades a la ciutat de Girona 

La gràfica número 2 recull totes les morts de l’any 2009 i les del 2010 on es comparen 

amb el total de morts sobtades que va haver-hi en aquests mateixos anys: 

GRÀFICA 2 

 

 

En la gràfica número 2 es pot veure que l'any 2009  s'hi documenten 310 morts, 

mentre que en el 2010 només hi ha un augment de 9 morts, és a dir, un total de 319. 

Pel que fa a les morts sobtades, l’any 2009 se'n van documentar fins a 18 casos i en el 

2010 van produir-se19 casos. 

Com es pot apreciar, les variacions no són gaire grans, sinó tot el contrari;  el nombre 

de morts totals i el nombre de morts sobtades no varia excessivament d'un any a 

l'altre. 
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GRÀFICA 3 

La gràfica 3  recull el nombre de morts sobtades classificades per sexes a la ciutat de 

Girona durant l’any 2009 i  2010: 

 

 

Si tenim en compte que l’any 2009 van haver-hi 18 casos de mort sobtada dels quals 

12 afectaven els homes i 6 a les dones, es pot comprovar com en els homes han patit 

el doble de casos que les dones. L’any 2010 es van donar 19 casos que es van repartir 

de la següent manera: 14 casos afectaven els homes i 5 casos a les dones. Aquestes 

dades permeten concloure que l'any 2009 els homes patien el doble de casos de mort 

sobtada que les dones i que en l'any 2010, el nombre de morts que afectaven els 

homes respecte les dones era superior al doble de casos. Les xifres permeten afirmar 

que els homes pateixen més casos de mort sobtada que no pas les dones. 

Per altra banda, podem distingir que d'un any a l'altre el nombre de morts sobtades en 

els homes ha augment, concretament en dos casos, però en canvi en les dones ha 

disminuït. 
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GRÀFICA 4 

La gràfica número 4 és un classificació dels tipus de mort sobtada que es van donar 

l’any 2009 i 2010 a la ciutat de Girona: 

 

 

Podem comprovar que tant l’any 2009 i el 2010 hi ha hagut casos de mort sobtades 

que encara estan en estudi, és a dir, falta esbrinar la seva verdadera causa de la mort.  

Aquests casos estan englobats dins del nombre de Mort sobtada en estudi. L'any 2009 

van haver-n'hi 6 casos i l’any 2010, 9 casos. Es pot veure també que de fallades 

multiorgàniques, d’infarts miocàrdics i d’hemorràgies cerebrals no n'hi ha gaires casos, 

a diferència dels casos d’insuficiència cardíaca que es dóna a força més gent, 

exactament, l’any 2009 van haver-hi 4 casos, mentre que l’any 2010 n'hi va haver un 1 

cas més, és a dir, 5 casos. 

L’any 2009 van haver-hi 3 casos de mort del lactant, mentre que en el 2010 va haver-

n'hi només 1 cas. Es tracta de xifres molt minoritàries i tot i que la diferència de morts 

entre un any i l'altre és considerable, es fa difícil extreure'n conclusions definitives. 

Hi ha anys en què no es produeix cap mort relacionada amb les causes esmentades, 

per exemple, l’any 2009 no es va trobar cap cas de cardiopatia isquèmica, ni cap 

d'hemorràgia cerebral, mentre que en l’any 2010 no es va recollir cap cas de fallada 

multiorgànica, tromboembolisme pulmonar. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2009

2010



La mort sobtada a les comarques gironines 

30 
 

 

En conclusió, es produeixen força casos de mort sobtada que obliguen a un estudi 

detallat de les causes que pot durar més d'un any. Com que encara no comptem amb 

les causes definitives d'aquestes morts produïdes en els darrers dos anys la gràfica  

genera un buit de coneixement gairebé dos anys. De tota manera, es pot comprovar 

que el nombre de morts sobtades en estudi disminueix d'un any per l'altre, a mesura 

que es van resolen els casos. 

En resum, la causa que predomina més en els anys 2009 i 2010 és la insuficiència 

cardíaca. La causa de mort sobtada que predomina menys l’any 2009 és la fallada 

multiorgànica i l’infart miocàrdic, mentre que l’any 2010 les que predominen menys són 

l’infart miocàrdic, la mort sobtada en el lactant i l’hemorràgia cerebral. 

 

GRÀFICA 5 

La gràfica 5 és un recull de tots els tipus de morts sobtades produïdes l’any 2009 a les 

ciutats de Girona, Santa Coloma, Olot i La Bisbal: 

 

El nombre total de morts sobtades en aquestes ciutats van ser de 34 casos. La majoria 

d’aquestes causes estan encara en estudi. A Girona trobem 7 casos de mort sobtada 

en l’estudi, a La Bisbal 3, mentre que a Santa Coloma i a Olot no disposen de morts 

sobtades en estudi. 

La fallada multiorgànica només és present a la ciutat de Girona amb només 1 cas, a 

diferència de les altres ciutats que no en presenten cap. 
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Un altre tipus de mort sobtada és la insuficiència cardíaca que es dóna només a 

Girona i a Olot. La insuficiència cardíaca és el tipus de mort sobtada que més 

predomina tant a Girona, amb 4 casos, com a Olot, amb tres. Les morts provocades 

per tromboembolisme pulmonar només les trobem a Girona amb 2 casos. 

L’infart miocàrdic és una de les causes de mort sobtada més conegudes. Es registra 

en tres de les quatre ciutats: a Santa Coloma és el cas que predomina més i compta  

amb 3 casos; a Girona i a La Bisbal només se'n recull 1 cas, mentre que a Olot no se'n 

recull cap. 

La mort sobtada del lactant només predomina a Girona i ho fa amb un registre 

considerablement alt, si es té en compte que les altres ciutats no en presenten cap 

cas. El nombre de morts sobtades del lactant ascendeix fins als tres casos en la capital 

de província. 

No es documenta cap cas de cardiopatia isquèmica, d’hemorràgia cerebral i de causes 

toxicològiques en cap de les quatre ciutats. 

La ruptura cardíaca i la disfunció elèctrica la trobem a Santa Coloma i a La Bisbal amb 

només un cas, mentre que a Girona i a Olot no se'n documenta cap. 

D'edema agut de pulmó només en trobem 2 casos a La Bisbal, mentre que a les altres 

ciutats no tenim cap cas. 

En conclusió, tenim que el tipus de mort que predomina més a Girona és la 

insuficiència cardíaca, mentre la que  predomina menys és el tipus de la fallada 

multiorgànica i l’infart miocàrdic. A Santa Coloma, el tipus de mort sobtada que 

predomina més és l’infart miocàrdic i les que predominen menys són la ruptura 

cardíaca i la disfunció elèctrica.  A Olot, el tipus que predomina més és la insuficiència 

cardíaca i la que predomina menys són la resta que no se'n recull cap. A La Bisbal, la 

causa que destaca és l’edema agut de pulmó, mentre que  la que predomina menys és 

la disfunció elèctrica, la ruptura cardíaca i l’infart miocàrdic. 
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GRÀFICA 6 

La gràfica 6 recull els tipus de morts sobtades de l’any 2010 a les ciutats de Girona, 

Santa Coloma, Olot i La Bisbal: 

 

 

El total de morts sobtades en aquestes ciutats van ser de 38 casos. La majoria 

d’aquestes causes estan encara en estudi. A Girona hi ha 9 casos de mort sobtada en 

estudi. Pel que fa a la ciutat de La Bisbal en tenim 2 . A la ciutat de Santa Coloma n'hi 

tenim 3 i per últim la ciutat d’Olot no recull cap cas de mort sobtada en l’estudi. 

Un aspecte destacable de les xifres que proporciona la gràfica és que la causa per  

fallada multiorgànica i la ruptura cardíaca no són presents a cap de les ciutats. 

D'insuficiència cardíaca se'n produeixen 5 casos a Girona, Santa Coloma i La Bisbal 

no recullen cap cas d’aquest tipus i  Olot en presenta només 1 cas. 

La causa del tromboembolisme pulmonar a la ciutat de Girona no es dóna cap cas 

igual que a la ciutat de Santa Coloma i La Bisbal mentre que la ciutat d’Olot en recull 1 

cas. 

L’infart miocàrdic es dóna a Girona i a La Bisbal amb només un cas. Santa Coloma i 

Olot no disposen de cap cas produït per aquesta causa. 

De mort sobtada del lactant se'n dóna un cas a Girona, a Santa Coloma i La Bisbal, 

mentre que a la ciutat d’Olot no se'n va recollir cap cas. 
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La cardiopatia isquèmica a Girona la podem trobar en 2 casos. A Santa Coloma n'hi 

trobem un 1 cas i a les ciutats d’Olot i  La Bisbal no presenten cap causa d’aquest 

tipus. 

Morts sobtades provocades per un edema agut de pulmó en trobem 1 cas a Santa 

Coloma, Olot i La Bisbal, en canvi a Girona no se'n produeix cap cas. 

De disfuncions elèctriques en trobem 3 casos a La Bisbal, a Santa Coloma un i cap  a 

les ciutats de Girona i La Bisbal. 

I per últim la causa toxicològica només la trobem a la ciutat de La Bisbal mentre que a 

les ciutats de Girona, Santa Coloma i Olot no tenim cap cas. 

En conclusió, tenim que a Girona el tipus de morts sobtada que predomina més és la 

insuficiència cardíaca, mentre que el tipus que predomina menys és l’infart miocàrdic, 

la mort sobtada en el lactant i l’hemorràgia cerebral. A Santa Coloma,  predominen la 

mort sobtada en el lactant, la cardiopatia isquèmica, l’edema agut de pulmó i la 

disfunció elèctrica. A Olot, el tipus que predomina és la insuficiència cardíaca, el 

tromboembolisme pulmonar i l’edema agut de pulmó. A La Bisbal, el tipus que  

predomina és la disfunció elèctrica, mentre el que predomina menys és l’infart 

miocàrdic, la mort sobtada en el lactant, l’edema agut de pulmó i la causa toxicològica. 

En conclusió, podem comprovar que en la gràfica número 6 conté tots els tipus de 

morts sobtades que va haver-hi l’any 2010 a les ciutats de Girona, Santa Coloma, Olot 

i la Bisbal. En total en aquestes ciutats van haver-hi 38 casos de morts sobtades. Es 

pot comprovar que amb l’altra gràfica hi ha 4 casos més de mort sobtada. 

La majoria d’aquestes causes estan en estudi encara, és a dir, que encara no se'n sap 

exactament  la causa. A la gràfica número 5 tenim que a Girona hi ha 9 casos de mort 

sobtada en estudi mentre que al 2009 només n'hi havia 7; pel que fa a La Bisbal en 

tenim 2 morts sobtades en estudi, és a dir, una menys respecte al 2009; a la ciutat de 

Santa Coloma  tenim 3 casos de mort sobtada en estudi, mentre que l’any 2009 no 

se’n va recollir cap, i per últim la ciutat d’Olot no recull cap cas de mort sobtada en 

estudi igual que l’any anterior. Amb aquestes xifres a la mà es pot concloure que 

l'estudi de la mort sobtada és més efectiu quan s'estudien les causes amb un major 

marge de temps, ja que la medicina necessita un o dos anys per descobrir la vertadera 

causa de totes i cada una de les morts. 
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A Girona l'any 2009, d'insuficiències cardíaques se'n detecten 5 casos i l'any 2010 se'n 

recull un cas més, és  a dir fins a 6 casos, per tant aquest tipus de causa de mort 

sobtada és la que predomina més a Girona en els dos anys. 

A Olot, ens trobem en una situació semblant a la de Girona, l'any 2009 és la 

insuficiència cardíaca amb 3 casos la causa que més predomina, l'any 2010 tot i que 

només se'n recull 1 cas aquesta segueix la causa que més predomina. 

Ben diferent és el cas de Santa Coloma en què la causa dominant durant l'any 2009 

no són les insuficiències cardíaques, sinó  l'infart miocàrdic amb 3 casos, per contra 

d'aquesta causa que afecta a Santa Coloma no se'n detecta  cap cas l’any 2010.  La 

causa que es dóna més en aquest darrer any és la mort sobtada en el lactant. 

A La Bisbal, el tipus de mort sobtada que hi predomina l’any 2009 és l’edema agut de 

pulmó amb 2 casos, mentre que l’any 2010 només se’n va recollir un cas. El tipus que 

es produeix més  l’any 2010 és la disfunció elèctrica, malgrat que l’any 2009 se'n va 

recollir només un cas. 

L'anàlisi de les causes ens permet concloure que tot i que Girona i Olot presenten 

durant aquests dos anys com a causa predominant la insuficiència cardíaca, això no 

és extrapolable a la resta de ciutats, amb la qual cosa no es pot considerar que 

aquesta sigui la causa més generalitzada. 

Per altra banda, si prenem d'exemple el cas de Santa Coloma en què l'any 2009 la 

causa predominant era l'infart miocardi i l'any següent no se'n va recollir cap cas, 

podem considerar que no es produeix necessàriament una continuïtat en les causes, 

sinó que més aviat totes i cada una d'elles poden entrar en joc en qualsevol moment. 

Així doncs, sembla que no hi ha una causa que predomini per sobre de les altres. Si 

això fos així, els casos d'insuficiència cardíaca detectats a Girona i Olot podrien ser 

una pura coincidència. 

De tota manera, si se sumen el nombre de tipus de morts sobtades s'observa que les 

que predominen més són: la insuficiència cardíaca i la mort sobtada en el lactant. 
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7. Buidatge de les enquestes de sensibilització sobre la mort 

sobtada 

Aquestes enquestes han estat realitzades a 50 esportistes d’elit que practiquen un 

esport federat. 

1. Quin esport practiques? 

La primera pregunta ha estat distribuïda entre esportistes de quatre esports 

diferents: un 58% de les persones practica futbol, un 20% practica bàsquet, un 

12% practica taekwondo i un 10% practica natació. 

Qualsevol esportista es pot veure afectat per aquest tipus de malaltia, per 

aquesta raó vaig considerar apropiat que l'enquesta no se centrés en un únic 

esport, sinó que en contemplés més d'un. 

 

2. Quantes revisions mèdiques et fas a l’any? 

Aquesta pregunta es pot comprovar que hi ha dues respostes que destaquen 

molt i dues que no destaquen gaire: la majoria d’esportistes que han contestat 

l'enquesta es fan una revisió cada any, això seria un 46% dels enquestats, un 

altre 46% es fan a més altres revisions. Un 8% ha contestat que no es fa cap 

revisió. En cap cas ningú es fa dues revisions l'any. Així doncs, la majoria 

d'esportistes independentment de l'esport que practiquin es fan una revisió 

mèdica anual. 

 

3. Et fas fer revisions pel teu compte? 

Un 8% ha contestat que sí i un 92% que no. Aquest 8% d'esportistes que es 

fan revisions pel seu compte és perquè tenen problemes físics d'alguna mena 

o bé perquè volen assegurar-se que no tenen cap tipus de problema per 

realitzar esport. El 92% restant no es fan més revisions mèdiques perquè 

creuen que amb una ja en tenen prou o simplement perquè ho troben una 

pèrdua de temps i de diners. En resum, la major part dels esportistes no es fan 

revisions pel seu compte perquè no ho consideren necessari. 
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4. Creus que és important fer-se revisions mèdiques per practicar esport? 

Un 96% respon  que sí, ja que creuen que és molt important realitzar-se 

proves per abans de fer un esport i només un 4% ha contestat que no perquè 

diuen que no serveixen de res aquestes proves. La gran majoria dels 

esportistes consideren positives i necessàries aquest tipus de revisions 

mèdiques. 

GRÀFICA 7 

 

 

5. Quan et fas una revisió mèdica, penses que et poden trobar alguna cosa 

que t’impedeixi fer esport? 

La següent pregunta ha tingut una forta divisió d'opinions: un 50% ha contestat 

que aquestes proves permeten trobar possibles impediments físics per a la 

pràctica de l'esport, el 50% restant ha contestat que no, creuen que aquestes 

revisions no permeten trobar res que t’impedeixi fer esport. A pesar que la 

majoria d'esportistes consideren positives aquest tipus de revisions, tal i com 

s'ha pogut desprendre de les respostes a la pregunta número 4, només la 

meitat creuen que puguin detectar algun tipus d'anomalia que impedeixi fer 

esport. 
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GRÀFICA 8 

 

 

6. Has sentit a parlar de la mort sobtada? 

Un 80% respon que sí que han sentit a parlar de la port sobtada i un 20%  

contesta que no n'han sentit parlar mai. En resum, la majoria d'esportistes 

coneix aquest tipus de mort. 

 

7. Coneixes algun cas de mort sobtada? 

Un 76% ha contestat que sí i un 24% que no. Aquest 76% han esmentat 

diferents noms d'esportistes: El jugador del Sevilla Antonio Puerta el coneix un 

62% dels enquestats; el jugador de l’Espanyol Dani Jarque el coneixen un 

48%; un jugador africà d’origen camerunès Marc Vivien Foe que va morir el 26 

de juny del 2003, va patir el mateix cas que els jugadors anteriors i el coneixen 

un 14% i un altre 14% ha esmentat el jugador del Benfica Miklós Fehér que va 

morir el 25 de gener de 2004. S'observa que la majoria d'enquestats que 

coneixen la mort sobtada, poden esmentar al mateix temps algun jugador que 

se n'hagi vist afectat, de la qual cosa es desprèn que com es tracta sempre de 

casos de jugadors d'elit es probable que el seu coneixement sobre la malaltia 

provingui dels mateixos mitjans de comunicació. 
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GRÀFICA 9 

 

 

8. Has vist mai un desfibril·lador? 

La resposta ha estat repartida, un 62% dels enquestats ha vist un 

desfibril·lador. La majoria n'han vist algun per la televisió. Un 38% ha contestat 

que no ha vist mai un desfibril·lador. Més de la meitat dels enquestats ha vist 

alguna vegada un desfibril·lador. 

GRÀFICA 10 
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9. Saps què són els desfibril·ladors?   

Un 90% dels esportistes sap què és un desfibril·lador, mentre que un 10% no 

ho sap. Podem veure que en relació amb la pregunta anterior molts esportistes 

no ha vist mai un desfibril·lador, però coneixen o tenen una petita idea de què 

és. 

GRÀFICA 11 

 

 

10.  Saps com es fan servir els desfibril·ladors? 

Un 70% dels esportistes  han contestat que no saben com es fan servir els 

desfibril·ladors, n'han vist i en coneixen, però la part més important que és el 

saber fer-lo servir, no ho saben fer. El 30% dels esportistes que sí que saben 

com es fan servir els desfibril·ladors és perquè han fet un curs o han vist  algun 

programa de televisió sobre aquest tema. Molts esportistes saben, han vist i 

coneixen què són els desfibril·ladors, però hi ha molts pocs esportistes que els 

saben fer servir quan en realitat és el que importa més davant d’aquests 

casos. 

Aquestes gràfiques permeten veure que en la pregunta 8 i 9 hi havia un tant 

per cent força alt de respostes sí i llavors, a la pregunta 10 es veu com ara és 

a l’inversa, el que predomina més és el no. 
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GRÀFICA 12 

 

 

A mode de recordatori, les conclusions més rellevants a les quals permet arribar 

l'enquesta de sensibilització de la mort sobtada són: gairebé tots els esportistes es fan 

una revisió anual; creuen que és important fer-se-la, però que no permet detectar 

anomalies físiques; saben què és la mort sobtada; coneixen el desfibril·lador, però no 

el saben fer servir. 
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8. Conclusions 

El treball tracta sobre la mort sobtada, s'ha classificat els diferents tipus de mort que 

poden produir-se. No hi ha una causa única, sinó que n'hi ha moltes, n’hi ha dos o tres 

que són els que destaquen més. S'ha explicat què és la mort sobtada, quines causes 

són, que he posat els 5 tipus que predominen més. He recercat com es pot detecta la 

mort sobtada. He explicat la mort sobtada en l’àmbit de l’esport, com es produeix a què 

és a causa. He analitzat el nivell de probabilitat de patir una mort sobtada i les 

maneres de com evitar-la. 

S'han explicat els diferents aparells que ajuden a disminuir el risc de mort o fins i tot 

prevenir la mort sobtada. Podem trobar diferents aparells que s’utilitzen en diferents 

fases de si es produeix un cas semblant on he fet una petita explicació de què és un 

desfibril·lador ja que és el principal en aquesta fase on hi ha 3 tipus. Després a la 

següent fase per prevenir un cas d’aquest tipus i tenim 4 aparells per poder-ho fer. 

Però l’aparell principal per reduir-la és el desfibril·lador que és  l’únic que et pot salvar 

la vida. També en aquest apartat s’ha fet una comparació de proves entre un esportista 

amateur amb un esportista d’elit. 

S'ha aprofundit en la síndrome Brugada, un tipus de mort que s’ha donat a conèixer 

molt recentment gràcies a la feina de tres doctors que han invertit el temps en 

descobrir més sobre aquest tipus de mort. El temps els ha donat la raó. En aquest 

apartat s’ha explicat què és la síndrome Brugada i com la podem detectar, hem tractat 

també el descobriment d’aquest tipus de mort sobtada. Hem esmentat els diferents 

passos per si un dels nostres familiars té la síndrome Brugada quins passos hem de 

fer per veure si ens ho ha transmès genèticament. I finalment hem recercat quines 

poden ser les causes que poden donar lloc a un síndrome Brugada on hem esmentat 3 

tipus de causes. 

S'ha tractat el tema de la via genètica en connexió amb la mort sobtada on he recercat 

si es pot transmetre genèticament on he trobat 3 tipus de malalties hereditàries que es 

podrien donar on una d’elles hi té 3 subtipus més.  

He recercat les dades de l’estat espanyol de morts sobtades en l’esport durant els 

anys 1994 fins al 2006 on he fet un petit comentari de cada un dels esports de quants 

casos es donaven i ho feia en comparació amb els altres. Després he recercat dades 

d’algunes comarques gironines, on seguidament he fet la comparació del nombre total 

de morts a la ciutat de Girona i he comparat quants casos hi havia de mort sobtada per 
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veure quants casos hi havia d’aquest tipus de mort, en vers el total de morts. He 

demostrat que hi ha molt més casos que els hi passen als homes que les dones en 

cada any es donava aquesta afirmació esmentada anteriorment. He fet la comparació 

a la ciutat de Girona quines causes es donaven més en un any que en l’altre i 

finalment, he fet unes gràfiques on deien quantes morts sobtades van haver-hi l’any 

2009 i 2010 segons el seu tipus i he fet una petita comparació entre aquestes dues 

gràfiques amb totes les ciutats que tenia a la mà. 

Finalment l’últim punt del treball és el buidatge de les enquestes de sensibilització de 

la mort sobtada, on s'han elaborat 50 enquestes de sensibilització de la mort sobtada a 

esportistes que practiquen esport i s'han recollit les seves respostes en el buidatge de 

les enquestes. L'enquesta no només ha servit per complementar el treball de recerca, 

sinó que ha estat un mitjà per difondre la malaltia entre els esportistes de les nostres 

contrades. 

També s’ha pogut veure on a les enquestes que s’han realitzat hem trobat un gran 

nombre de persones que ha contestat que sí que coneixen i que han vist alguna 

vegada un desfibril·lador, però, a la següent pregunta de si sabien fer servir el 

desfibril·lador la resposta de la majoria de persones va ser que no. On podem veure 

en conclusió, que el més important és saber fer servir aquest aparell que és igual si 

l’hem vist o hem sentit a parlar, perquè el més important és poder fer servir un 

desfibril·lador i saber com es fa servir davant d’alguna situació d’aquestes, perquè el 

que salva a la persona davant d’una situació com aquestes és el desfibril·lador. 

Vaig detectar que a Figueres hi havia molt pocs desfibril·ladors  i que els pocs que hi 

havien estaven situats en llocs molt puntuals. Vaig aprofitar  l’entrevista amb el doctor 

Ramon Brugada per preguntar-li la causa de tants pocs desfibril·ladors i em va 

contestar que ara això canviaria, que ell i diferents doctors van llançar una proposta 

per incrementar el nombre de desfibril·ladors a les comarques gironines per tal de 

disminuir els casos de mort sobtada. Se'n  col·locaran entre 650 i 700 a les comarques 

gironines. S'anirà fent de manera progressiva, ja que primer cal de saber  quants 

desfibril·ladors es necessitaran a cada comarca per després anar-los col·locant. Li vaig 

demanar que quin sistema utilitzarien per posar els desfibril·ladors i a quins llocs de la 

ciutat els ubicarien, em va contestar que on es necessitin més. Normalment es 

col·loquen a llars d’avis, a pavellons, a piscines, a camps de futbol, a instituts i 

col·legis. Personalment em va semblar que tot això era molt difícil d'aconseguir, però al 

cap de dues setmanes vaig poder comprovar per mi mateix que el que m'havia dit era 
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veritat, al pavelló de Llers hi havia col·locat un desfibril·lador on abans no n'hi havia 

cap ni un. 

La medicina cada vegada avança més en l’estudi de la mort sobtada. A la Universitat 

de Girona (UdG) la doctora Sílvia Oller s’està investigant el gen SCN5A, un dels gens 

que provoca una mutació a aquesta malaltia. Està fent proves per descobrir la causa 

de les mutacions per poder aturar el gen. Darrerament han rebut una subvenció de 

100.000 euros perquè avancin en les seves investigacions. M’agradaria prendre’m 

aquests fets com evidències que demostren que cada vegada es pren més 

consciència sobre la malaltia.   

Per finalitzar, espero que el meu treball hagi servit per difondre la mort sobtada entre 

els més joves que practiquen esport i al mateix temps per donar a conèixer la 

important tasca d’investigació que estan duent a terme els doctors especialistes en 

aquest àmbit. Per part meva només desitjar que el treball hagi acomplert les 

expectatives esperades.  
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ANNEX 1: Enquesta als esportistes 

ENQUESTA 

1. Quin esport practiques? 

 Futbol 

 Bàsquet  

 Altre (esmenta’l) 

 

2. Quantes revisions mèdiques et fas a l’any? 

 0 

 1 

 2 

 Altres 

 

3. Et fas fer revisions pel teu compte? 

 Sí (Perquè) 

 No ( Perquè) 

 

4. Creus que és important fer-se revisions mèdiques per practicar esport? 

 Sí 

 No 

 

5. Quan et fas una revisió mèdica, penses que et poden trobar alguna cosa 

que t’impedeixi fer esport? 

 Sí 
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 No 

 No ho sé 

 

6. Has sentit a parlar de la mort sobtada? 

 Sí 

 No 

 

7. Coneixes algun cas de mort sobtada? 

 Sí (Digues el cas o casos que coneguis) 

 No 

 

8. Has vist mai un desfibril·lador? 

 Sí  

 No 

 

9. Saps què són els desfibril·ladors?   

 Sí 

 No 

 

10.  Saps com es fan servir els desfibril·ladors? 

 Sí  

 No 

 

 



La mort sobtada a les comarques gironines 

50 
 

 

ANNEX 2: Article sobre la mort sobtada 
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ANNEX 3: Dades de les estadístiques 
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ANNEX 4: Entrevistes 

Entrevista al Dr. Pedro Rodríguez 

Responsable del servei de medicina esportiva de l’Hospital de Figueres 

Coordinador del departament de medicina esportiva del centre assistencial Alt 

Empordà 

Entrevista feta el dia 30 de juny del 2011 

 

1. Què és per a vostè la mort sobtada? 

Segons la definició acadèmica, la mort sobtada és una mort inesperada, que es 

produeix per causes naturals no accidentals, esdevé de forma ràpida, és a dir en 

menys d'una hora des del començament dels símptomes. També es pot produir en 

individus que fins llavors eren sans 

. 

 

2. Has tractat algun cas amb perill de que passés una cosa semblant amb la mort 

sobtada? Quantes tractes durant l’any? 

Sí, he tingut ocasió de tractar persones que presentaven risc de mort sobtada. He 

diagnosticat algun cas de síndrome de Brugada, algun cas de taquicàrdia ventricular, i 

diversos casos d'arrítmies i alteracions cardíaques menys greus, tots podien 

representar algun risc de mort sobtada 

. 

Afortunadament, no són massa els casos de mort sobtada, en els vint anys que fa que 

em dedico a la medicina esportiva podria dir que persones amb risc seriós de patir 

aquest tipus de mort no n'he vist més de deu. Per altra banda, alteracions cardíaques 

menys greus, però potencialment perilloses i que requereixen algun tipus de control o 

tractament sí que en trobo relativament sovint 

. 

 

3. Creus que els aparells d’avui en dia són prou bons per poder evitar la mort 

sobtada? 
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Hi han aparells que si estiguessin a l'abast de la població general podrien evitar alguns 

dels casos de mort sobtada. Els desfibril·ladors podrien solucionar una gran majoria de 

casos si es pogués disposar d'ells en el moment oportú. S'està treballant molt en 

aquest sentit (i la província de Girona és pionera en aquest sentit) 

 

També els aparells de diagnòstic (electrocardiògraf, ecos, proves d'esforç, etc.) són 

prou bons per detectar una gran majoria d'alteracions potencialment perilloses. Però 

això requereix una cultura de prevenció que si bé cada vegada és més difosa 

(revisions laborals, revisions esportives, etc.) mai és total 

 

Per altra banda, sempre hi han alguns casos absolutament indiagnosticables per 

moltes proves que es puguin fer, en aquest grup s'hi inclourien la majoria d'aquests 

esportistes dels que tant se n'ha parlat, es tracta de casos totalment imprevisibles. 

Malgrat això són casos escassos i no haurien de causar cap alarma, però la 

repercussió mediàtica que tenen és molt gran 

. 

4. S’haurien de fer més revisions mèdiques durant l’any als esportistes amateurs 

per tal de detectar algun cas de mort sobtada? 

 

Sempre es bo fer medicina preventiva, però si no hi han antecedents ni riscos 

aparents, penso que una revisió mèdica (això sí, completa) a l'any es més que 

suficient per a la  majoria de les persones 

 

5. Creus que s’hauria d'atorgar més importància a aquest tipus de causes? 

 

Suposo que et refereixes a les causes conegudes i preventives potenciadores d'una 

possible mort sobtada: obesitat, hipertensió, diabetis, cardiopaties, hàbits tòxics, etc. 

Doncs sí, s'hi hauria de donar més importància i difusió. Una bona cultura sanitària 

evitaria córrer molts riscos innecessaris 
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Síndrome Brugada 

 

1. Què és el síndrome Brugada per a tu? 

 

Doncs, per mi i per tothom. La síndrome de Brugada és una alteració del mecanisme 

elèctric del cor de caràcter congènit amb un patró d'herència autosòmic dominant i 

penetració incompleta que pot provocar episodis de síncope i mort sobtada per 

arrítmia ventricular que fa inviable la circulació sanguínia 

. 

 

2. Has tractat persones amb perill de la síndrome Brugada? 

 

He diagnosticat concretament dos casos de persones amb aquest síndrome: una, en 

una revisió esportiva i una altre en un exploració mèdica no esportiva. Un 

electrocardiograma simple de repòs és suficient  per diagnosticar aquest síndrome, 

encara que després s'hagin de fer altres exploracions complementàries de 

confirmació. 

 

 

 

3. Quin percentatge es dóna ara en perill de la síndrome Brugada? 

 

L'epidemiologia de la síndrome de Brugada és difícil d'establir i depèn de la magnitud 

de les alteracions electrocardiogràfiques. De fet, els estudis s'han fet  amb persones 

que tenien un patró electrocardiogràfic característic, però probablement la prevalença 

sigui major si es tenen en compte els casos de la coneguda forma oculta o no 

manifesta, que presenta un electró normal. Amb tot, es considera que es la 

responsables d'un 50 % de les morts sobtades en pacients menors de 50 anys amb un 

cor estructuralment sa (és a dir sense alteracions valvulars, ni coronàries, ni 

miocardíaques , etc.) 

. 
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4. A quina franja d'edat es produeix més la síndrome Brugada? 

 

Aquesta síndrome és de naixement,  és una alteració genètica. Ara bé, els episodis 

arrítmics són detectats amb més freqüència en l'edat de 40 anys i sobretot en individus 

del sexe masculí 

. 

 

5. Per poder evitar la síndrome Brugada s’utilitza el mateix aparell que en els altres 

casos de mort sobtada? 

 

La síndrome de Brugada no es pot evitar. El que es pot evitar o prevenir són els 

episodis arrítmics que pot provocar i que poden causar la mort del pacient. L’únic 

efectiu es la col·locació d'un desfibril·lador automàtic implantable (DAI), que és un 

dispositiu que es col·loca al pacient (com un marcapassos p. e.) i que identifica 

l'arrítmia a l'instant i produeix una descàrrega de desfibril·lació que por aturar-la i 

tornar al ritme normal. 

 

 

6. Per què el nom de síndrome Brugada? 

 

El nom ve donat perquè aquesta alteració, que es coneixia des de fa temps, no va ser 

del tot catalogada des del principi. Les causes i els mecanisme d'actuació van ser 

descoberts pels germans Brugada (els doctors Pere, Ramón i Josep Brugada), dos 

metges cardiòlegs i un tercer bioquímic que varen estudiar els processos i concretar-

los l'any 1991. 

 

7. Com diries en altres paraules què és la síndrome Brugada? 

 

Doncs, es tracta d'una alteració del mecanisme elèctric del cor, és de transmissió 

genètica i pot produir episodis arrítmics letals de forma imprevisible. 
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Entrevista al Dr. Ramon Brugada 

Degà de la Facultat de Medicina de la UdG 

Cardiòleg 

Entrevista feta el dia 5 d'octubre del 2011 

 

1. Una persona que un dia de manera esporàdica fa un esforç físic elevat té 

un tant per cent més elevat que l'afecti un cas de mort sobtada que no pas a un 

esportista que fa esport habitualment? 

Sí, sobretot si és algú que no es fa controls regularment o que no ha anat mai al 

metge. 

 

2. Per què amb tots els avenços que hi ha, encara hi ha casos de mort 

sobtada? 

Perquè no ho coneixem tot sobre la mort sobtada, i perquè la medicina no és 

perfecta. Malgrat els avenços, la tecnologia no ens pot dir, amb un 100% de 

possibilitats si una persona pot generar alguna malaltia que el predisposi a patir 

una mort sobtada. 

 

3. La mort sobtada es produeix com a conseqüència del cansament o bé es 

pot atribuir a altres causes? 

Es un problema elèctric del cor o un tapament de les artèries coronàries. No té a 

veure amb el cansament. 

 

4. Per què la mort sobtada és més habitual en els esportistes d’elit que no 

pas en les persones que fan esport  esporàdicament? 

Això no és del tot cert, la mort sobtada pot afectar tothom, però només els 

esportistes d’elit surten als diaris. 
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5. La mort sobtada i el síndrome Brugada poden ser deguts a alguna 

malformació cardíaca? 

Són defectes genètics que causen que el sistema elèctric del cor no funcioni prou 

bé, això és el que pot arribar a causar la mort sobtada. És una malformació 

cardíaca de tipus genètic. 

 

6. Quina relació hi ha entre la mort sobtada i la síndrome Brugada? 

La Síndrome Brugada és una malaltia genètica del sistema elèctric del cor que  pot 

comportar  la mort sobtada, per tant és una de les causes de mort sobtada. 
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Entrevista Dra. Helen Valenzuela 

Cardiòloga de l’Hospital de Figueres 

Entrevista feta el dia 23 de novembre del 2011 

1. Què és per a vostè la mort sobtada? 

Mort natural no prevista, de causa cardíaca, que passa poc després de l’inici dels 

símptomes sense previ avís, habitualment per fibril·lació ventricular o taquicàrdia 

ventricular. 

 

2. Ha tractat algun cas amb el perill que passés una cosa semblant amb la mort 

sobtada? Quantes casos tracta durant l’any? 

Sí, entre un 10 i un 15% dels pacients tractats, dels quals la meitat, és a dir, el 50% 

són per cardiopatia isquèmica. 

 

3. Creu que els aparells d’avui en dia són prou bons per poder evitar la mort 

sobtada? 

Sí. Els desfibril·ladors (DAI) han demostrat una reducció de la mortalitat de fins un 

50%, perquè apliquen el tractament desfibril·lador durant l´episodi de l’arítmia. Alguns 

dels estudis que ho han demostrat són : MADIT I i II – MUSTT. 

 

4. S’haurien de fer més revisions mèdiques durant l’any als esportistes amateurs 

per tal de detectar algun cas de mort sobtada? 

Sí, caldria fer una revisió mèdica en què es realitza una històrica clínica i una 

exploració clínica i un electrocardiograma, s’ha demostrat que amb això es redueix 

aproximadament un 90% de les morts sobtades. 

 

5. Creus que s’hauria d'atorgar més importància a aquest tipus de causes? 

Sí, crec que s’haurien de promocionar encara més els desfibril·ladors i entrenar les 

persones en el seu funcionament sobretot les que estan  en contacte amb esportistes i 

als familiars dels pacients amb problemes cardíacs. 
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Síndrome Brugada 

 

1. Què és el síndrome Brugada per a vostè? 

És una malaltia d’origen genètic de transmissió autosòmica dominant. que predomina 

més en el sexe masculí  que no pas en el femení. Una síndrome clínica que en 

l’electrocardiograma presenta un bloqueig complet de branca D amb supradesnivell del 

segment ST i el punt J de les derivacions precordials V1-V2. S´associa a una alta 

incidència de síncope i mort sobtada generalment en repòs i en situacions d´augment 

del to vagal ( stress). 

 

2. Has tractat persones amb perill de la síndrome Brugada? 

    Sí. 

3. Quin percentatge de perill representa la síndrome Brugada? 

     Un 4 i 12% de les morts sobtades en la gent jove sense cardiopaties són degudes al 

síndrome Brugada, altres llibres potser donen un tant per cent més alt o més baix, però 

és les xifres són aproximades. 

4. A quina franja d'edat es produeix més la síndrome Brugada? 

Normalment en la gent jove, però encara no es sap perquè, però amb  temps es podrà 

descobrir. 

 

5. Per poder evitar la síndrome Brugada s’utilitza el mateix aparell que en els altres 

casos de mort sobtada? 

Sí, i el diagnòstic de la síndrome es realitza amb el test de Flecainida ( es fa un 

bloqueig dels canals del sodi). 

 

6. Per què el nom de síndrome Brugada? 

Perquè les persones que el van descobrir es deien així i li van atorgar aquest nom. 



La mort sobtada a les comarques gironines 

61 
 

 

 

7. Com diria en altres paraules què és la síndrome Brugada? 

Alteració genètica amb canvis característics en d’electrocardiograma que poden 

ocasionar la mort sobtada. 

 

 

 

 


