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Increment del benefici net

Increment dels efectes indesitjables i malbaratament

Les zones grises de la pràctica clínica



http://htaglossary.net

prevenir diagnosticar tractar promoure rehabilitar

organitzar

PROVA DISPOSITIU VACUNA PROCEDIMENT PROGRAMA

http://htaglossary.net/


Generar coneixement rellevant mitjançant l’avaluació i 

l’anàlisi de dades per a la presa de decisions amb la finalitat 

de contribuir a la millora de la salut de la ciutadania i 

la sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya.

La missió de l’AQuAS
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Projectes estratègics



Per què avaluar les tecnologies sanitàries?



http://htaglossary.net

TECNOLOGIA 
NOVA

TECNOLOGIA 
EMERGENT

Fase de llançament, primerenca post-
comercialització o difusió primerenca.

Encara no s’ha adoptat dins del sistema sanitari

http://htaglossary.net/


Gutierrez-Ibarluzea, Frontiers in Pharmacology 2017

El cicle de vida d’una tecnologia sanitària



IJTAHC2020





ENVELLIMENT SALUDABLE I 
RECERCA



En general, què sabem?
Dahlgren i Whitehead, 1991



Quan paga la pena una pràctica?



Using health technology assessment to assess the value of new medicines: 
results of a systematic review and expert consultation across eight European 
countries.
Angelis 2017

• França, Alemanya, Anglaterra, Suècia, Itàlia, Països Baixos,
Polònia i Espanya.

• Tot i que els sistemes d'avaluació de tecnologies sanitàries (sATS)
basen el seu procés de presa de decisions en avaluacions
econòmiques o en l'avaluació comparativa dels beneficis clínics,
un objectiu central dels enfocaments recents per a la mesura del
valor, inclosa l'avaluació basada en el valor i els preus, apunta cap
a la incorporació d'evidències i criteris suplementaris que captura
dimensions addicionals de valor.



Estudis cost-utilitat per a prendre decisions





Alguns exemples de recerca centrada 
en envelliment saludable



Determinants of healthy ageing: a systematic review of contemporary 
literature. 2022 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35132578/

Els deu determinants identificats per a un envelliment saludable
inclouen l'activitat física, la dieta, l'autoconeixement, la
perspectiva/actitud, l'aprenentatge al llarg de la vida, la fe, el suport
social, la seguretat financera, la participació comunitària i la
independència.

Thais Abud, et al. Aging Clin Exp Res. 2022 Feb 8;1-9. doi: 10.1007/s40520-021-02049-w

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35132578/


Determinants of healthy ageing: a systematic review of contemporary 
literature. 2022 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35132578/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35132578/


Can Reactivity of Heart Rate Variability Be a Potential Biomarker and 
Monitoring Tool to Promote Healthy Aging? A Systematic Review With 
Meta-Analyses 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34393813/

La reactivitat de la variabilitat de la freqüència cardíaca sembla ser un
biomarcador prometedor per controlar la càrrega interna
d'entrenament i avaluar els efectes neurobiològics de les intervencions
d'entrenament.

Patrick Manser, et al. Front Physiol. 2021 Jul 29;12:686129. doi: 10.3389/fphys.2021.686129. eCollection
2021.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34393813/


Socioeconomic position and healthy ageing: A systematic review of cross-
sectional and longitudinal studies 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34004378/

Hi ha evidències que les desigualtats socioeconòmiques, avaluades 
pel nivell educatiu i els ingressos/riquesa, estan associades a un 
envelliment saludable. Aquestes troballes, i la base d'evidència més 
àmplia sobre la posició socioeconòmica i l'envelliment saludable, 
posen de manifest la importància d'abordar la desigualtat mitjançant 
polítiques i estratègies sanitàries i socials integrades.

Emma Wagg, et al. Ageing Res Rev. 2021 Aug;69:101365. doi: 10.1016/j.arr.2021.101365.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34004378/


Self-perceptions of aging: A systematic review of longitudinal studies
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34498894/

Les autopercepcions més positives de l'envelliment es van associar 
de manera coherent amb resultats longitudinals més saludables, 
incloent una millor salut autovalorada i menys obesitat, una major 
longevitat, un millor rendiment de les activitats de la vida diària, 
menys depressió i un millor funcionament cognitiu (incloent 
reduccions en el declivi cognitiu) i incidència de demència).

Colleen Tully-Wilson, et al. Psychol Aging. 2021 Nov;36(7):773-789. doi: 10.1037/pag0000638. Epub 2021 
Sep 9. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34498894/


A Scoping Review of the Conceptual Differentiation of Technology for 
Healthy Aging 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32725147/

Tot i que el potencial de la "tecnologia per a l'envelliment" és 
enorme, la seva capacitat real per oferir una vida desitjable a les 
persones grans continua sent poc desenvolupada. Falten conceptes 
més clars i objectius realistes a nivell de població.

Hansuk Kim, et al. Gerontologist. 2021 Sep 13;61(7):e345-e369. doi: 10.1093/geront/gnaa051. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32725147/


Els determinants de salut que afecten negativament als resultats 
de la qualitat de vida són: 

Ser dona, disposar de pocs recursos econòmics, el mal descans 
nocturn, caminar poc, no practicar exercici físic, la menor 
utilització del sistema sanitari, viure en una zona de la ciutat
menys afavorida i el poc hàbit lector.



Preguntes



aquas.gencat.cat
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