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QUALITAT ASSISTENCIAL 

1. Fer el que cal fer 
2. A qui cal fer-li 
3. I bé 

  satisfactòria i eficientement  
                 (recursos disponibles) 	 

D’acord	amb	les	preferències	i	expecta5ves	racionals	dels	pacients	



Projecte NO hacer:
La sobreutilizació inadequada de recursos sanitaris 
sotmet als pacients a un risc sense generar benefici 
clínic suficient, a més de suposar sobrecostos. 
 
El que invertim en unes activitats, ho deixem d’invertir 
en altres (temps del professional, ús de la tecnologia, 
prescr ipcions farmacològiques, intervencions 
quirúrgiques,…): cost d’oportunitat. 

 

         les administracions sanitàries, societats 
científiques, revistes han elaborat llistes del que no cal 
fer com part d’una estratègia global de Menys és Més 
Medicina: Choosing wisely, Less is more medicine, 
Proyecto NO hacer. 





Pràctica clínica cotidiana  

� Entrevista 

 
 

� Procés d’integració d’informació 
 
 

� Generació d’hipòtesis  

diagnòstiques 
 
❏  Diagnòstic acceptable 
 



Però quan s’estudia l’impacte en el 
conjunt de la població… NO guanyem 
anys de vida i podem generar dany. 



Diagnosticar-Sobrediagnosticar 

Quan un diagnòstic és innecesari parlem de sobrediagnòstic.  
 
És un diagnòstic correcte, però que no tindrà una repercussió positiva 
al pronòstic del pacient.  
No és un error diagnòstic ni un fals positiu. És un diagnòstic inoportú 
per precoç (Gérvas J).  
Un sobrediagnòstic suposa un error al pronòstic: no aportarà cap 
benefici al pacient i rebrà un tractament innecessari 
(sobretractament) que pot causar danys. 
El fet d’assignar “una etiqueta” diagnòstica a un pacient té unes 
implicacions pronòstiques i també unes conseqüències ètiques i socials 
que hem de considerar. Pèrdua d’autonomia, dependència del 
sistema. 
 
 
 
 



Rosa	Magallón,	
#SIAPVALENCIA	



De	@mar;nfd78 



Sobrediagnòstic-Sobretractament 

El sobrediagnòstic porta a tractar innecesàriament: 
sobretractament. 
El sobretractament també pot succeir davant d’un 
diagnòstic correcte i oportú. 
Ocorre quan es rep una intervenció terapèutica tot i que 
la relació entre los beneficis i els danys és desfavorable:  

•  Iniciar tractament farmacològic abans de promoure canvis d’ estil 
de vida. 

•  Cas d’una dona amb demència avançada que segueix rebent 
tractament anticolinèrgic. 

•  Donar tractament amb estatines en prevenció cardiovascular 
primària en persones d’edat avançada. 

• Vitamina D 



No fer a Atenció Primària 

L’atenció primària (AP) és un lloc privilegiat per actuar en 
adequar i minimitzar l’impacte de les actuacions del 
sistema sanitari en la salut dels ciutadans. 
L’AP és la porta d’entrada al sistema sanitari, on el 
metge es troba amb el pacient i la seva família en el seu 
context. Això permet una presa de decisions compartides 
i compromeses amb la persona en el seu conjunt, més 
que amb una determinada malaltia o problema de salut.  
 



Dificultats pel desplegament del NO FER 

➢ Si l’evidència demostra que determinades 
activitats NO aporten valor. 

➢ Si els professionals sanitaris volem garantir una 
atenció sanitària lliure de danys. 

¿Quines són les dificultats que tenim? 
 



El sistema sanitari impulsa l’aplicació de guies de 
recomanacions per orientar els seus professionals a realitzar 
les “millors pràctiques”. Cada diagnòstic, una guia. 
 
Les pròpies societats científiques, la indústria farmacèutica 
o empreses de tecnologies sanitàries orienten cap a un 
major consum de recursos al maneig de les patologies: 
proves, tractaments.  
 

Factors promotors del sobrediagnòstic i del 
sobretractament: SISTEMA SANITARI





Planteja canvis cada cop més restrictius dels 
criteris diagnòstics d’algunes malalties 
(diabetis, osteoporosi, HTA, colesterol): 
implicats als principals casos de diagnòstic 
innecessari. 
 
Promociona proves de cribratge dirigides a 
grups de població dels càncers més 
freqüents (mama, pròstata, pulmó, etc..) 
amb evidència qüestionable en termes 
poblacionals. 
  
 

Factors promotors del sobrediagnòstic i del 
sobretractament: SISTEMA SANITARI



Factors promotors del sobrediagnòstic i 
del sobretractament: PACIENTS 

Accés a informació sobre salut-malaltia en medis de 
comunicació, xarxes socials… sense contrastar 
Pors de la persona davant del propi procés 
d’envelliment. 
Pors de la persona davant l’enfrontament del 
patiment. 
Intolerància a la incertesa davant d’un malestar 
que no reconeixen. 
Medicalitzar per alleugerir alguna situació d’estrès 
personal, social, familiar o laboral. 
 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x 
roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.



No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la 
imagen e insertarla de nuevo.



Medicalització: primar la prevenció secundària i terciària davant de 
la prevenció primària. 
Els consells d’hàbits saludables: la pràctica d’exercici físic,  dieta 
mediterrània, el consell anti tabac o la reducció de consum d’alcohol 
tenen millors resultats en salut que qualsevol programa de cribratge. 
La cultura de “lo nou és millor” és una creença arrelada a la presa de 
decisions dels propis professionals. No sempre són més efectives però 
sí més cares. 
Creença: és millor descartar, que esperar i observar: “Quantes més 
proves, millor resultat”. 

Factors promotors del sobrediagnòstic i del 
sobretractament: SOCIETAT



Factors promotors del sobrediagnòstic i 
del sobretractament: PROFESSIONALS

La falta de temps per donar una bona explicació al pacient.  
 
La pràctica d’una medicina defensiva pel risc a un possible litigi. 
 
Problemes amb els sistemes d’informació: l’accés a la història clínica 
prèvia o falta de dades adequades del pacient sobre proves o 
tractaments previs. 
 
La falta de coneixement davant del rendiment de les proves 
diagnòstiques:  sobreestimació dels beneficis i infraestimació dels 
riscos. 
 





Factors promotors del sobrediagnòstic i 
del sobretractament: PROFESSIONALS

La baixa confiança del propi professional davant 
una situació d’incertesa del pacient. 
 
Maneig de situacions atípiques amb la pràctica de la 
medicina del descarte (rule-out medicine) 
 
Sol·licitar una prova “pel fet de fer alguna cosa”. 

 
Diagnòstics i tractaments induits. 

 



No fer – Prevenció quaternària

Promoure la prevenció quaternària: conjunt de mesures que es 
prenen per evitar, disminuir i/o pal·liar el dany produït per les 
activitats sanitàries innecessàries. Les activitats sanitàries 
produeixen en general benefici, però també danys.  
 
És més fàcil revertir el que es deixa de fer en defecte que el que es 
fa en excés. 
 
 



Societat, 
Polítiques de 
salut, 
Sistema sanitari 

Macro 

Organitzacions, 
serveis, equips 

d’atenció primària 

Meso Micro 

Pràctica 
clínica 

individual 

 
NIVELLS D’ACTUACIÓ PER LA GESTIÓ DEL CANVI 
cap a la prevenció quaternària. 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o 
que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo 
la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.



Societat, 
Polítiques de 
salut, 
Sistema sanitari 

Macro 
Meso Micro 

 
NIVELLS D’ACTUACIÓ PER LA GESTIÓ DEL CANVI 
cap a la prevenció quaternària. 
 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la 
imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si 
sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.



On ha d’actuar la prevenció quaternària… 
SISTEMA I SOCIETAT 

Sobre las estratègies d’invenció de malalties i malalts: 
“disease mongering”.  
 
Sobre les propostes de redefinir i augmentar la 
prevalença de les malalties.  
Sobre la promoció del tractament de problemes lleus o 
de mitjana gravetat com indicis de malalties més greus 
(síndrome del colon irritable, ansietat, nivells intermitjos 
de colesterol…) 





On ha d’actuar la prevenció quaternària… 
SISTEMA I SOCIETAT

Sobre la transformació dels riscos en malalties 
(osteoporosi, síndrome per dèficit de testosterona, 
dislipèmia, dèficit de vitamina D…) 
 
Sobre l’impacte d’augmentar la preocupació 
sobre futures malalties en poblacions sanes 
(osteopènia, demència senil…) 
 
Sobre el fet de convertir els problemes personals 
i socials en trastorns de salut diagnosticables i 
amb necessitat de tractament (ex. convertir la 
timidesa en fòbia social) 



https://www.youtube.com/watch?v=ZHHa5ajbdnc 

https://www.youtube.com/watch?v=IZPP3qQEMjc&t=5s 





Organitzacions, 
serveis, equips 

d’atenció primària 

Meso Micro 

Pràctica 
clínica 

individual 

 
NIVELLS D’ACTUACIÓ PER LA GESTIÓ DEL CANVI 
cap a la prevenció quaternària. 



Si	no	canviem	res,	res	canviarà 

¿Què	faig	a	la	consulta:	x/7? Objec5u	deixar	de	fer: 
	(x-1)/7 



Disposar d’eines que ajudin als professionals a la presa de 
decisions: 
-  Traslladar la informació dels assajos clínics a formats (p.ex. 

infografies) més intuïtius i senzills que facilitin i ajudin a 
trobar les millors decisions junt al malalt.  

 
-  Millorar les habilitats en comunicació dels professionals i 

promoure la presa de decisions compartides entre metge i 
pacient. 
 

Deixar de fer 
 

Canviar les estratègies: professionals 
sanitaris 





Activar la participació als consells de salut. 
Abordar als consells de salut temes de prevenció quaternària, 
de sobretractament i sobrediagnòstic. 
Alfabetitzar en salut: Conèixer i debatre sobre un ús adequat 
del sistema de salut contribueix a crear cultura de salut. 
Entrenar-se en la presa de decisions compartides entre 
professionals i pacients, discrepància fonamentada. 
 
Donar eines per gestionar la incertesa del binomi salut-
malaltia. 
Promoure un esperit crític davant dels mitjans de comunicació 
en temes de salut. 

I què podem fer des dels centres d’assistència primària? 
Implicar a la població 



Implicar als pacients 
•  Formar i Informar: Animar a participar a Taula/Aula de salut 

 

 



 
Els pacients i les associacions 
haurien de ser centrals al procés. 
 
Les definicions rígides de malalties 
haurien de ser substituides por 
“llindars per la discussió” entre 
metges i pacients.  
 





“Aún	siendo	precavido	y	cuidadoso,	el	cuerpo	humano	ha	de	presentar	accidentes.	
Así,	 a	 veces	 se	 ;ene	 un	 poco	 de	 diarrea	 y	 otras	 un	 poco	 de	 estreñimiento;	 un	 día	 sufre	 de	
diges;ón	pesada	y	otra	de	pesadez	de	cabeza.		
Hay	 que	 ser	 cuidadoso	 y	 no	 precipitarse	 en	 tomar	 medicinas	 para	 eliminarlos,	 pues	 la	
naturaleza	es	suficiente	para	recuperar	la	salud.		
Si	se	comienza	por	curar	el	accidente	pequeño,	no	te	librarás	de	una	de	estas	dos	cosas:	que	tu	
acción	sea	nega;va	y	contraria	al	curso	de	la	naturaleza,	aumentando	el	mal,	o	que	tu	acción	
sea	 correcta	 y	 favorable	 al	 curso	 de	 la	 naturaleza,	 pero	 entonces	 el	 cuerpo	 aprenda	 la	
holgazanería	y	se	acostumbre	a	cumplir	sus	funciones	sólo	con	ayuda	de	medicinas.	
Esto	es	comparable	al	que	enseña	a	su	bes;a	a	ponerse	en	marcha	cuando	él	se	lo	ordena.	Así	
la	bes;a	no	se	moverá	hasta	que	el	dueño	se	lo	ordene.		
Queda	claro	pues,	que	lo	correcto	es	frecuentemente	dejar	que	la	naturaleza	siga	su	curso,	y	
así	se	debe	actuar	con	respecto	de	todos	los	asuntos	que	no	encierren	peligro".	
	
Mosch	Ben	Maimón	(Maimónides)	1135-1204 



Moltes gràcies!!

@aperebrat

aperello@perevirgili.cat


