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Per què fer lectura crítica? 

• la qualitat científica dels articles d’ investigació 
és molt variada 

• informació útil i aplicable a la pràctica 

• la lectura crítica és una tècnica 

• augmenta l’efectivitat de nostres lectures  

• escala de nivells d’evidència  
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Depèn de... 

 

• Tipus d’estudi 

• Disseny de l’estudi 

• Probabilitat de biaixos (Validesa interna) 

• Condicions de rigor metodològic 

• Rellevància dels resultats 

Qualitat de l’evidència? 
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ESTUDIOS

TRANSVERSALES

No

ESTUDIO DE

CASOS Y CONTROLES

La enfermedad

ESTUDIO DE

COHORTES

La exposición

¿Cuál es  la base de

selección de los sujetos?

Sí

¿Existe una secuencia temporal

entre causa y efecto?

No

ESTUDIOS

EXPERIMENTALES

Sí

¿Existe manipulación o intervención sobre alguno de los factores estudiados?

Tipus d’estudis epidemiològics 



Revisions sistemàtiques 

ECA 

EC no controlats  

Estudis de cohorts 

Estudis de casos i controls 

Series de casos clínics 

Opinió d’experts 

Qualitat de la 
evidència 

Biaxos 
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Àmbit de la pregunta, estudi i guia 

Origen de la 
pregunta 

Àmbit Millor estudi 
primari 

Guia de lectura 
crítica 

Mesures 
preventives 

Modificació d’hàbits 

Prevenció ACA Eficàcia d’una 
intervenció 

Tractament 
adequat 

Tractament ACA Eficàcia d’una 
intervenció o 
tractament 

Explicar símptomes 
i signes poc 
freqüents 

Etiologia Estudis 
observacionals 

Efectes 
perjudicials 
d’una exposició 

Efectes agents 
perjudicials 

Risc Estudis 
observacionals 

Efectes 
perjudicials 
d’una exposició 
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Depèn de... 

 

• Tipus d’estudi 

• Disseny de l’estudi 

• Probabilitat de biaixos (Validesa interna) 

• Condicions de rigor metodològic 

• Rellevància dels resultats 

Qualitat de l’evidència? 

LECTURA CRÍTICA 
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Lectura crítica d’articles 

 El propòsit de la lectura 
crítica es descobrir si el 
mètode i els resultats de 
la investigació són 
suficientment vàlids per 
a produir informació útil 
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Aspectes a avaluar a la lectura 
crítica d’un article 

•Validesa de l’estudi (Interna) 

•Capacitat de l’estudi per mesurar el que proposa l’objectiu. 

Absència de error sistemàtic o biaix. 

¿És correcte el resultat? 

•Importància dels resultats:  

        Magnitud i precisió de l’efecte 

•Aplicabilitat:  

        Els resultats obtinguts són aplicables al nostre medi? 



CHECKLIST CASPe 
www.redcaspe.org 



CHECKLIST CASPe 
www.redcaspe.org 

•Validesa de l’estudi (Interna) 

•Capacitat de l’estudi per mesurar el que es proposa 

l’objectiu. 

Absència de error sistemàtic o biaix. 

¿És correcte el resultat? 



Mostra 

Resultats 

VALIDESA 

INTERNA 

Població d’estudi, 
població diana 

Altres poblacions 

VALIDESA 

EXTERNA 

Validesa interna i externa  



Objectius 
Apartat introducció al final 

Metodologia 



Objectius 
Apartat introducció al final 

Metodologia 

Resultats.  
Algoritme pacients (fig 1) 
AIT: Metodologia (Anàlisi 
estadística) 



Metodologia (Intervenció)  
Resultats. Algoritme pacients 

Metodologia 

Resultats 
Taula 1  



CHECKLIST CASPe 
www.redcaspe.org 



CALCULADORA MESURES ASSOCIACIÓ ACA: 
http://www.redcaspe.org/herramientas/calculadoras 

http://www.redcaspe.org/herramientas/calculadoras


Estimació 

Conjunt de tècniques que permeten donar un valor aproximat d’un 
paràmetre d’una població a partir de les dades proporcionades per una 
mostra. 

Estimació puntual 

Valor d’una variable en la mostra, en els subjectes que estudiem. 
 

Estimació per interval de confiança 

Conjunt de valors entre els que es troba, amb una confiança 

determinada, el verdader valor poblacional. 
   
Si es repeteix l’estudi 100 vegades, l’IC contindria el verdader valor en 

95 d’elles.   
Permet avaluar la precisió de l’estimació.   
La seva amplitud depèn de la grandària de la  mostra i de la confiança 

desitjada. 

Precisió de l’efecte 
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¿ Pueden ayudarnos estos resultados? 

•Aplicabilitat dels resultats (Validesa externa) 

•Superen els beneficis als riscos? 



Mostra 

Resultats 

VALIDESA 

INTERNA 

Població d’estudi, 
població diana 

Altres poblacions 

VALIDESA 

EXTERNA 

Validesa interna i externa  



Apartat metodologia:  
Població d’estudi (criteris inclusió i exclusió) 

Apartat metodologia: Variables 
•Primary endpoints 
•Secondary endpoints 

Apartat resultats: Valorar efectes adversos 
 
Apartat discussió: Valorar cost de les intervencions 







1 ¿Se orienta el ensayo sobre una pregunta claramente definida?  
 
PISTA: Una pregunta debe definirse en términos de: 
 la población de estudio  
 la intervención realizada  
 los resultados ("outcomes") considerados 

Objectius 
Apartat introducció al final 

P: High-risk young children with frequent wheezing 
 
I:  Starting inhaled corticosteroids early in life, before 
    the development of persistent disease and chronic 
    loss of lung function (inhaled fluticasone) 
 
C: Placebo  
 
O: Proporció de dies lliure d’asma   Variable principal 
      (grup intervenció vs grup control) 
 

Variables secundàries:  
-Temps fins les exacerbacions - Taxa de visites per sibilàncies 
-Taxa de fracàs del tractament  - Efectes en el creixement 

Apartat Variables resultat 

Apartat Metodologia 



2 ¿Fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos? 
PISTAS:  
 Es importante también que se mantuviera oculta la secuencia de aleatorización. 

Metodologia 

OCULTACIÓ DE LA SEQÜENCIA D’ALEATORITZACIÓ: 
Alocation concealment 

Apartat Randomization protocol ACA (Control Clin Trials 2004;25:286-310): 

SÍ 



3 ¿Fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes que 
entraron en él?  
PISTAS: ¿el seguimiento fue completo? ¿Se interrumpió precozmente el estudio? 

Resultats.  
Algoritme pacients 
(fig 1 ACA) 

SÍ 

El temps de seguiment va ser prou llarg per 
detectar l’efecte de la intervenció? 

Període d’observació d’un any per veure efectes.... 

NO 



3 ¿Fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes que 
entraron en él?  

S 
PISTAS: ¿se analizaron los pacientes en el grupo al que fueron aleatoriamente asignados 
(análisis por "intención de tratar")? 

Metodologia (Anàlisi estadística) 



 4 ¿Se mantuvo el cegamiento a: 
 - Los pacientes 
 - Los clínicos 
 - El personal del estudio 

Metodologia 

Apartat Randomization protocol ACA (Control Clin Trials 2004;25:286-310): 



... 

 5 ¿Fueron similares los grupos al comienzo del ensayo? 

PISTAS:   
En termes d’altres 
factors que puguin 
tenir efecte sobre 
el resultat: edat, 
sexe, etc.  
 
 No només importa 
la significació 
estadística, sino la 
magnitud de les 
diferències 
 
Taula 1 apartat 
resultats 



6. ¿Al margen de la intervención en estudio, los grupos fueron tratados de igual modo?  

Metodologia (Intervenció)  
Resultats. Algoritme pacients 

Apartat study design protocol ACA (Control Clin 

Trials 2004;25:286-310): 





 7 ¿Es muy grande el efecto del tratamiento?  ¿Qué desenlaces se midieron?   
8. ¿Cuál es la precisión de este efecto?  ¿Son los del protocolo? 

PISTA:  
¿Com estan 
expressats els 
resultats? 
. Per a variables 
binàries pot ser: 
NNT, RRR, RR, OR, 
etc. 
. Per a contínues: 
diferència de 
mitjanes, etc. 
  
 Si havia alguna 
diferència entre els 
grups, ¿es va 
corregir amb 
l’anàlisi 
multivariant ? 
 
Apartat resultats 

 

Apartat Objectives protocol ACA (Control Clin Trials 2004;25:286-310): 



 7 ¿Es muy grande el efecto del tratamiento?   
8. ¿Cuál es la precisión de este efecto?   



 7 ¿Es muy grande el efecto del tratamiento?   
8. ¿Cuál es la precisión de este efecto?   



 7 ¿Es muy grande el efecto del tratamiento?   
8. ¿Cuál es la precisión de este efecto?   





 9. ¿Pueden aplicarse estos resultados en tu medio o población local? 

PISTA: ¿Crees que los pacientes incluidos en el ensayo son suficientemente parecidos a tus pacientes? 

Apartat metodologia:  Població d’estudi 
  (criteris inclusió i exclusió) 

Apartat Study Cohort protocol ACA  
(Control Clin Trials 2004;25:286-310): 



 10. ¿Se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica? 

Apartat metodologia: Variables 

En caso negativo, ¿en qué afecta eso a la decisión a tomar? 



 11 ¿Los beneficios a obtener justifican los riesgos y los costes?  

Apartat resultats i discussió:  
Valorar efectes adversos i cost intervencions 

Es improbable que pueda deducirse del ensayo pero, ¿qué piensas tú al respecto? 



 11 ¿Los beneficios a obtener justifican los riesgos y los costes?  

Apartat resultats i discussió:  
Valorar efectes adversos i cost intervencions 

Es improbable que pueda deducirse del ensayo pero, ¿qué piensas tú al respecto? 



Concepte Revisió Sistemàtica 

• Document que resum o sintetitza les 
publicacions relacionades amb un tema en 
concret 

 

• Utilitza una metodologia estructurada, 
sistematitzada i multidisciplinar en la recollida 
de la informació, valoració crítica dels estudis i 
la síntesi dels mateixos 

SECCIÓ  

ATENCIÓ 
PRIMÀRIA 

Actualització en Pediatría d’Atenció Primària 
5à Edició – 27 d’octubre 2017 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTx-64--DWAhUFKFAKHdJiAeUQjRwIBw&url=https://twitter.com/scped&psig=AOvVaw3BT7M6tAOSZUUXyj9PI4D2&ust=1507549967283368
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifk-Ks_ODWAhUDJFAKHcqxChUQjRwIBw&url=http://berbes.com/notas-de-prensa/la-asociacion-espanola-de-pediatria-de-atencion-primaria-aepap-apuesta-por-la-formacion-de-los-medicos-residentes&psig=AOvVaw1c3xshi6lmWUqF42b6RnT6&ust=1507550214551345


Concepte Meta- anàlisi 

• Combina i resum els resultats dels estudis 
originals inclosos a una revisió sistemàtica 

 

• El seu objectiu es obtenir un únic estimador 
dels resultats 
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Etapes de la revisió sistemàtica 

Formulació de la 
pregunta 

Cerca dels estudis 

Avaluació i síntesi 
dels resultats 
rellevants 

Aplicabilitat dels 
resultats 

Formulació de la pregunta 

Criteris de sel·lecció 

Pla de cerca bibliogràfica 

Valoració de la qualitat 

Síntesi dels estudis 

Taules i gràfic resum 

Validesa dels resultats, .... 

Variabilitat dels resultats en diferents 
poblacions 





Formulació de la 
pregunta 

Formulació de la pregunta 

Criteris de sel·lecció 



Cerca dels estudis 
Pla de cerca bibliogràfica 



Avaluació i síntesi 
dels resultats 
rellevants 

Valoració de la qualitat 

Síntesi dels estudis 

Taules i gràfic resum 



Avaluació i síntesi 
dels resultats 
rellevants 

Valoració de la qualitat 

Síntesi dels estudis 

Taules i gràfic resum 





Avaluació i síntesi 
dels resultats 
rellevants 

Valoració de la qualitat 

Síntesi dels estudis 

Taules i gràfic resum 





Aplicabilitat dels 
resultats 

Validesa dels resultats, .... 

Variabilitat dels resultats en diferents 
poblacions 







1 ¿ Se hizo la revisión sobre un tema claramente definido?  
 
PISTA: Una pregunta debe definirse en términos de: 
 la población de estudio  
 la intervención realizada  
 los resultados ("outcomes") considerados 

Objectius 
Apartat introducció al final 



2 ¿ Buscaron los autores el tipo de artículos adecuado? 
 
PISTAS:  El mejor "tipo de estudio" es el que  
- Se dirige a la pregunta objeto de la revisión.  
- Tiene un diseño apropiado para la pregunta.   
 

Metodologia 

Origen de la 
pregunta 

Àmbit Millor estudi 
primari 

Guia de lectura 
crítica 

Mesures preventives 

Modificació d’hàbits 

Prevenció ACA Eficàcia d’una 
intervenció 

Tractament adequat Tractament ACA Eficàcia d’una 
intervenció o 
tractament 

Explicar símptomes i 
signes poc freqüents 

Etiologia Estudis 
observacionals 

Efectes 
perjudicials 
d’una exposició 

Efectes agents 
perjudicials 

Risc Estudis 
observacionals 

Efectes 
perjudicials 
d’una exposició 



3 ¿ Crees que estaban incluidos los estudios 
importantes y pertinentes?  
 
PISTAS:  
- Qué bases de datos bibliográficas se han 
usado.  
- Seguimiento de las referencias.  
- Contacto personal con expertos.  
- Búsqueda de estudios no publicados. 
- Búsqueda de estudios en idiomas distintos del 
inglés. 

Metodologia 



 4 ¿Crees que los autores de la revisión han hecho suficiente esfuerzo para valorar la 
calidad de los estudios incluidos? 
-Los autores necesitan considerar el rigor de los estudios que han identificado. La falta de 
rigor puede afectar al resultado de los estudios (Check List)  
 Metodologia 





 5 ¿Si los resultados de los diferentes estudios han sido mezclados para obtener un 
resultado "combinado", ¿era razonable hacer eso? 
 
-Los resultados de los estudios eran similares entre sí. I2 

-Los resultados de todos los estudios incluidos están claramente presentados.  
-Están discutidos los motivos de cualquier variación de los resultados  
 Anàlisis 



6. ¿Cuál es el resultado global de la revisión? 
- Si tienes claro los resultados últimos de la revisión.  
- ¿Cuáles son? (numéricamente, si es apropiado).  
- ¿Cómo están expresados los resultados? (NNT, odds ratio, etc.).   
  Resultats.  

 7 ¿Cuál es la precisión del resultado/s ? 
Busca los intervalos de confianza de los estimadores. Resultats.  

Efecte 

IC95% 

Estimació final e IC95% 
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¿ Pueden ayudarnos estos resultados? 

 

•Aplicabilitat dels resultats (Validesa externa) 

•Superen els beneficis als riscos? 

 



8. ¿Se pueden aplicar los resultados en tu medio ? 
 

PISTA: - Los pacientes cubiertos por la revisión pueden ser suficientemente diferentes de los de tu 
área.  
- Tu medio parece ser muy diferente al del estudio 
 



 9. ¿ Se han considerado todos los resultados importantes para tomar la decisión ? 

PISTA: Considera si els pacients de la revisió son suficientment diferents als de la teva àrea. El teu 
àmbit de treball pot ser molt diferent al de l’estudi 
 
Apartat metodologia: població d’estudi (criteris inclusió i exclusió) 
 



 10. ¿ Los beneficios merecen la pena frente a los perjuicios y costes ? 

Aunque no esté planteado explícitamente en la revisión, ¿qué opinas?   
 


