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Curs Avançat Estudis de Cohorts 
 
 
Promotor: Càtedra Novartis de Medicina de Família i IDIAP-Fundació Jordi Gol 
 
 
Organitzador: Càtedra Novartis de Medicina de Família, IDIAP-Fundació Jordi 

Gol, i Grup d’Epidemiologia i Genètica Cardiovascular (ULEC-EGEC), del 

Programa de Recerca en Processos Inflamatoris i Cardiovasculars de l’Institut 

Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM) de Barcelona. 

 

Adreçat a: Metges de Família, professionals de suport a la recerca i grups de 

recerca consolidats, especialment si estan desenvolupant o desenvoluparan 

estudis prospectius.  

 

Objectius:  

1. Aprofundir en el coneixement dels estudis de cohorts des de la 

perspectiva de la atenció primària.  

2. Aprendre a elaborar un protocol de recerca basat en un estudi de 

cohorts amb supòsits pràctics i reals.  

3. Adquirir les habilitats necessàries per completar els apartats crítics d’un 

disseny de cohorts: grandària mostral, control de biaixos, seguiment i 

anàlisi estadística.  

4. Contribuir a consolidar grups de recerca que interessats en 

desenvolupar estudis col·laboratius de cohorts en atenció primària o 

altres àmbits.  

 

Professorat: Jaume Marrugat, Roberto Elosua, Joan Vila, Susanna Tello, José 

Miguel Baena. 

 

Lloc:   Reus. 
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Dates: 27 de Maig i 03 i 09 de Juny 2010 

 

Horari: de 09:00 a 17:00 hores 

 

Durada: 30 hores (18 presencials i 12 de treball individual o en grup) 

 

Certificació: Certificat de la Fundació Jordi Gol i Gurina. Imprescindible 80% 

d’assistència més elaboració d’un protocol de recerca.  

 

Preu: Curs Gratuït, places limitades a 20-24 participants.  

 

Inscripció: Càtedra Novartis de Medicina de Família i IDIAP-Fundació Jordi Gol 

i Gurina. Es fonamental que els alumnes facin constar la línia de recerca en 

que estan interessats o estan desenvolupant per tal d’elaborar els continguts 

pràctics del curs adaptats a les seves necessitats.  

 

Estructura del Curs:  

1) Breu introducció sobre els errors més freqüents en els estudis de cohorts 

2) Exposició teòrica.  

3) Treball en grups (4-5 persones) en funció de 4 línies de recerca 

seleccionades a partir de la informació proporcionada pels alumnes.  

4) Treball en sala d’informàtica (2º i 5º sessió). 

5) Tutoria del treball en grup i protocol de recerca per un membre del 

professorat.  
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Programa: 

Data i hora Tutor Temari 
27/05/2010 

09:00h – 10:45h 
J Marrugat 

Disseny i elements fonamentals d’un estudi de cohorts: Tipus estudis de cohorts 

(prospectiu, retrospectiu, registres...), objectius (esdeveniment(s) d’interès, variable(s) 

explicative(s) i variables de confusió), justificació de l’estudi, fonts de finançament. Quan 

cal utilitzar un estudi de cohorts? Quines alternatives tenim? 

27/05/2010 

11:15h – 13:00h 
J Marrugat Estimació de la grandària mostral. 

27/05/2010 

15:00h – 17:00h 
Tots els Tutors TREBALL TUTORITZAT 

03/06/2010 

09:00h – 10:45h 

R Elosua 

Variables i mesures del estudi. Control de biaixos (potencials factors confusors), 

estandardització de mesures, enquestes específiques validades al nostre medi, obtenció 

de mostres (biològiques i d’altres), biobanc.  

Seguiment: definició dels esdeveniments d’interès (end-points) primaris i secundaris 

(curació, complicacions, recurrències, mortalitat específica i per altres causes, etc..), 

estandardització de les definicions, mètodes de seguiment (presencial, telefònic, revisió 

dades clíniques). Pèrdues de seguiment. Mesura de l’efecte. 

Normativa CONSORT per a la  publicació de resultats. aspectes ètics.  

03/06/2010 

11:15h – 13:00h 

S Tello 

Gestió de dades i de projectes : estandardització de definicions de variables, variables 

supèrflues provoquen esforços fútils, disseny d’impresos, sistemes moderns per 

informatitzar les dades, bases de dades, control de qualitat de la base de dades, 

planificació de personal, citacions, estimació dels temps i materials necessaris per 

l’execució del projecte, control stocks, ritmes de l’estudi, entrenament i certificacions, prova 

pilot.   

03/06/2010 

15:00h – 17:00h 
Tots els Tutors 

Alguns errors freqüents a evitar (JM Baena) 

TREBALL TUTORITZAT 

09/06/2010 

09:00h – 13:00h 
J Vila 

Anàlisi bivariada i multivariada de les dades d’un estudi de cohort, ajustament per 

potencials confusors, 

09/06/2010 

15:00h – 17:00h 
Tots els Tutors 

Alguns consells per demanar un projecte competitiu (i que te’l concedeixin). J Marrugat 

TREBALL TUTORITZAT 
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