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INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS : La malaltia renal crònica (MRC) és un problema de salut pública, amb gran 
impacte clínic i econòmic, un predictor independent de risc de mortalitat en la població general, que implica un 
cost econòmic associat alt. El nostre objectiu és oferir un informe complet i actualitzat de la prevalença de la 
MRC, les característiques clíniques, la mortalitat, el tractament farmacològic i estimar el cost en la població 
catalana. MÈTODES: Anàlisi transversal de les dades d'atenció primària, hospitals d'aguts, institucions de salut 
mental, Registre d'Activitat de Farmàcia, inclosa la informació i les receptes de pacients ambulatoris de l'hospital 
de dispensació de medicaments i la data de la mort continguda en el Registre Central d'Assegurats (CatSalut) al 
final de 2012. Dels 7.820.118 subjectes continguts a la base de dades el 2012, es van seleccionar aquells amb 
un codi de MRC, un total de 152.711 pacients. RESULTATS: La prevalença al final del 2012 va ser de 1.776,6 
per 100.000. L'edat mitjana de la nostra població va ser de 76,2. El 92,7% van ser diagnosticats prèviament 
d'hipertensió, el 36,9% de Diabetis Mellitus i el 59,1% de dislipèmia . La taxa de mortalitat global va ser del 9,8%, 
la taxa d'ingressos hospitalaris 59,5 % i la mitjana del cost de dispensació de fàrmacs de 1.397,1 €. A mesura 
que la funció renal es deteriora, l'ús de fàrmacs específics, com ara l'eritropoetina (9,1% global, 63,4% HD), 
vitamina D (14,1% global, 50,0% HD), ferro (69,1% HD, 30,1% global) i quelants del calci (12,8% global, 36,2% 
HD) van augmentant. CONCLUSIONS: Al final del 2012, el 2,3 % del nombre total de subjectes (7.820.118) 
patien MRC. Aquesta s'associa amb una alta taxa de mortalitat i una repercussió econòmica considerable i no es 
van observar diferències entre els diferents estadis de la classificació KDOQI de la MRC. 

 


