
COMhoFEM 

 

Prevenció quaternària  

a l’atenció primària de l’ICS 



COMhoFEM Definició de prevenció 

Mesures destinades no només a prevenir l'aparició de la 

malaltia, com ara la reducció de factors de risc, sinó també 

a aturar el seu avenç i atenuar les seves conseqüències 

una vegada establerta. 
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OMS. Promoció de la salut - Glossari. Ginebra 1998 



COMhoFEM Tipus de prevenció 
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Martínez González C, Riaño Galán I, Sánchez Jacob M, González de Dios J. Quaternary prevention: Containment as an ethical necessity. An Pediatr 

(Barc) 2014:S1695-403300283-5. 

Gérvas J. Quaternary prevention in the elderly. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2012;47:266–9. 
  

Prevenció primària: 
Evitar l'aparició de la malaltia (vacunes). 

 

Prevenció secundària: 
Detectar i tractar la malaltia quan encara no és simptomàtica 

(cribratge de pròstata). 

 

Prevenció terciària:  
Dirigida a malalts per prevenir complicacions (retinopatia DM). 

 

Prevenció quaternària: 
Conjunt de mesures que es prenen per evitar, disminuir i pal·liar el 

dany produït per les activitats sanitàries. 

  



COMhoFEM Objectiu 

Revisar el concepte teòric de prevenció i descriure la 

situació de quatre actuacions de prevenció quaternària: 

 

1. Tractament antibiòtic en infeccions respiratòries. 

 

2. Prevenció de gastropatia amb IBP. 

 

3. Tractament amb hipolipemiants en prevenció primària. 

 

4. Cribratge amb PSA del càncer de pròstata. 
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COMhoFEM Metodologia 

 Tipus d'estudi: Descriptiu transversal 

 Població: Pacients majors de 14 anys atesos a l’atenció 

primària de l'ICS 

 Període: Maig de 2015 

 Font de dades: Història clínica informatitzada (ECAP) 
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COMhoFEM 

Tractament antibiòtic de la bronquitis 

aguda (BA), refredat comú i grip 
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COMhoFEM Recomanació i definició 

 Recomanació. Habitualment no es recomana tractar 

la BA, el refredat comú i la grip amb antibiòtics, ja que 

es tracta de processos de causa vírica en un elevat 

percentatge de casos i que s'autolimiten. 

 

 Definició de l'indicador. Percentatge de pacients 

majors de 14 anys a qui s'ha prescrit antibiòtics en 

bronquitis, refredat comú o grip. 
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COMhoFEM 

A Espanya, el 2008 es van 

prescriure antibiòtics en un 

57% de les bronquitis 

agudes, en un 3,1% de les 

grips i en el 2,5% dels 

refredats comuns. 
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Entorn 

Informe de resultats happy audit. Disponible a: http://www.happyaudit.org/files/pub/3277.pdf  



COMhoFEM 

I nosaltres... 

COMhoFEM 

 



COMhoFEM Resultats 

Nombre de pacients que van prendre antibiòtics sense que fos necessari 

71.478 

Homes: 28.529 - Dones: 42.949  



COMhoFEM Resultats 



COMhoFEM Resultats 



COMhoFEM Comentaris i limitacions 

 És possible que una part de la inadequació observada es 

degui al registre i a la dificultat de mesurar totes les 

condicions clíniques que poden justificar la prescripció 

d’antibiòtic. 

 

 La variabilitat en les metodologies de mesura fa difícil la 

comparació amb altres entorns però, en tot cas, sembla 

que les dades de l’ICS no són pitjors que d’altres 

descrites en entorns propers. 
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COMhoFEM 

Tractament amb inhibidors de prevenció 

de bomba de protons (IBP) en prevenció 

de la gastropatia 

  

14 



COMhoFEM Recomanació i definició 

 Recomanació. Es recomana que els IBP siguin prescrits 

en les indicacions clarament establertes (p.ex. dispèpsia, 

ERG, etc.). 

 

 Definició de l'indicador. Percentatge de pacients majors 

de 14 anys a qui s'ha prescrit IBP sense indicació per fer-

ho. 
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COMhoFEM 
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Entorn 

El consum d'IBP a Espanya ha augmentat considerablement els últims anys; 

ha passat de 21,8 dosis diàries definides (DDD) x 1.000 habitants l'any 2000 

a 96,57 DDD x 1.000 habitants l'any 2008. 

 

 

Informe de utilización de medicamentos U/AUL/V1/15012014. Utilización de medicamentos antiulcerosos en España durante el periodo 2000-2012. Ministerio de Sanidad, servicios 

sociales e igualdad. Fecha de publicación: 27/01/2014. 



COMhoFEM 

I nosaltres... 

COMhoFEM 

 



COMhoFEM Resultats 

Nombre de pacients amb prescripció sense indicació coneguda 

228.077 

Homes: 94.109 - Dones: 133.968 



COMhoFEM Resultats 



COMhoFEM Resultats 



COMhoFEM Comentaris i limitacions 
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 És possible que una part de la inadequació observada es 

degui al registre i a la dificultat de mesurar totes les 

condicions clíniques que poden justificar la prescripció. 



COMhoFEM 

Tractament amb estatines en població 

amb risc coronari baix o moderat 
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COMhoFEM Recomanació i definició 

 Recomanació. No es recomana la prescripció 

sistemàtica d'estatines per a la prevenció primària 

cardiovascular en població amb risc coronari baix a 

moderat (RCV <10%). 

 

 Definició de l'indicador. Percentatge de persones 

entre 35 i 74 anys ateses amb un RCV inferior o igual 

al 5% que prenen estatines. 
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COMhoFEM 
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Entorn 

Estatines en població amb risc coronari baix o moderat. Projecte Essencial. 2013. Disponible en: http://essencialsalut.gencat.cat/ca/detalls/Article/estatines_risc_coronari 

L'any 2012 s'estima que a Catalunya 

450.000 persones han consumit 

estatines per a la prevenció primària, el 

que correspon a aproximadament a un 

7% de la població major de 14 anys. No 

s'aconsella el tractament en les 

persones amb risc baix. En els pacients 

amb risc moderat (5-9,9%) a Catalunya 

inclouen el 25%. 

http://essencialsalut.gencat.cat/ca/detalls/Article/estatines_risc_coronari


COMhoFEM 

I nosaltres... 

COMhoFEM 

 



COMhoFEM Resultats 

Nombre de pacients que reben estatines 

179.970 

Homes: 69.503 - Dones: 110.467 



COMhoFEM Resultats 



COMhoFEM Resultats 



COMhoFEM Comentaris i limitacions 
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 És possible que una part de la inadequació observada es 

degui al registre i a la dificultat de mesurar totes les 

condicions clíniques que poden justificar la prescripció, o 

fins i tot, a les variacions en la definició de l’indicador. 



COMhoFEM 

 

Cribratge amb PSA del càncer de pròstata 
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COMhoFEM Recomanació i definició 

 Recomanació. La determinació del PSA com un 

cribratge poblacional de càncer de pròstata no s'hauria de 

realizar, ja que no aporta beneficis en termes de reducció 

de mortalitat. 

 

 Definició. Percentatge de població atesa masculina 

major de 50 anys, a la qual s'ha sol·licitat PSA durant el 

període d'avaluació. 
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COMhoFEM 
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Entorn 

 A Catalunya, en el període 2003-2007, el 

càncer de pròstata va suposar 4.258 

casos incidents (nous casos) anuals i es 

va revelar com el càncer més freqüent en 

homes (21,3%).  

 Les causes d'aquest càncer són mal 

conegudes; el factor de risc més 

important és l'edat i la història familiar. 

 Se sap que 1 de cada 6 homes 

desenvoluparà un càncer de pròstata al 

llarg de la vida; tanmateix, representa 

únicament el 8,2% de la mortalitat anual 

per càncer.  

PSA en el cribratge del càncer de próstata. Projecte Essencial. 2013. Disponible en: nhttp://essencialsalut.gencat.cat/ca/detalls/Article/PSA_cribratge_cancer_prostata. 



COMhoFEM 

I nosaltres... 

COMhoFEM 

 



COMhoFEM Resultats 

Nombre de pacients en què s’ha realitzat cribratge de càncer de 

pròstata amb PSA 

89.693 



COMhoFEM Resultats 



COMhoFEM Resultats 



COMhoFEM Comentaris i limitacions 

37 

 És possible que una part de la inadequació en la 

sol·licitud de la prova sigui deguda a la petició del PSA 

per altres professionals sense que sigui necessària la 

validació de la petició del professional d’AP.  

 

 Criden l’atenció els bons resultats, si tenim en compte 

que fins fa poc la realització del PSA com a prova de 

cribratge era una pràctica habitual recomanada, amb 

àmplia difusió entre la població i amb una important 

controvèrsia en l’entorn professional. 

 


