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• Títol: Intervenció sistemàtica sobre tabaquisme en Atenció 
Primària de Salut: Estudi ISTAPS.

Investigador principal: Carmen Cabezas. 

• Objectius: Avaluar l’efectivitat d’una intervenció per a deixar de fumar 
basada en el model transteoric del canvi en centres d’atenció primària de 
salut

• DISSENY: Assaig clínic d’intervenció controlat, multicèntric, aleatoritzat amb 
assignació per conglomerats (no per pacient ni per professional, sinó per 
UBA)

• SUBJECTES: 2937 subjectes, de 176 UBA i 13 CCAA
• TEMPS: 3 ans.
• INVESTIGADORS PARTICIPANTS: 82 CAP, 176 UBA’s, 13 CCAA, més de 250 

professionals (medicina i infermeria) en 14 grups col·laboradors
• Projecte FIS



Cabezas et alt. Addiction 2011 May 11

OR: 1,5 (1.05-2.14)



ISTAPS: Efectividad de una intervención según una guía de práctica clínica basada en la 
evidencia para ayudar a dejar de fumar en centros de AP  





Título provisional Nuevas estrategias para valorar el deseo de dejar de fumar de los 

fumadores. La Importancia y la Confianza para dejar de fumar de una muestra de 2827 

fumadores

Título provisional Entrevista Motivacional a personas fumadoras con baja motivación. El reto 

de la interacción en la consulta de atención primaria. Un estudio cualitativo etnometodológico

ISTAPS: Efectividad de una intervención según una guía de práctica clínica basada en la 
evidencia para ayudar a dejar de fumar en centros de AP : Publicacions en preparació



• Titol: Ensayo clínico comunitario aleatorizado de una intervención con 
consejo intensivo para la deshabituación tabáquica en pacientes 
diabéticos en Atención Primaria: Projecte ITADI.
Investigador principal: Santiago Perez. 

• Objectius: Avaluar l’efectivitat d’una intervenció intensiva per aconseguir l’abstinència 
tabàquica continuada en pacients DM atesos a AP

• DISSENY: Assaig clínic d’intervenció controlat, multicèntric, aleatoritzat amb assignació per 
conglomerats (no per pacient ni per professional, sinó per EAPs)

• SUBJECTES: 947 diabètics (1 i 2) fumadors actius de la província de Barcelona, que han seguit 
control en els EAP participants en l’estudi.

• TEMPS: 1 any.
• INVESTIGADORS PARTICIPANTS: 423 investigadors de 99 EAPs. Mes de 294 UBAs
• Web: htpps://www.investigacionmedica.com/itadi
• Projecte FIS

https://www.investigacionmedica.com/itadi


• Títol: Efectividad de una intervención oportunista breve dirigida a padres/madres que fuman 
para disminuir la exposición al  aire contaminado del humo de tabaco (ACHT) en bebés: 
ESTUDIO BIBE. 
Investigador principal: Guadalupe Ortega

• Objectius: Determinar l’efectivitat d’una intervenció breu, dirigida als pares i/o mares que 
fumen, per reduir l’exposició dels bebès al ACHT medido mediante determinación de nicotina 
en pelo

• DISSENY:Assaig clínic controlat, grup control (GC) e intervenció (GI), aleatoritzat per clusters, 
multicèntric obert. Unitat d’aleatorització: equips de pediatria (mèdic i d’infermeria) de 
Centres d’Atenció Primària (AP) de Catalunya..

• SUBJECTES: bebès menors de 18 mesos amb pare i/o mare fumadors
• TEMPS: 1 any
• INVESTIGADORS PARTICIPANTS: Participen 160 equips de pediatria (282 professionals) de 88 

centres d’AP de Catalunya
• Projecte del CNPT



Altres projectes

• Projecte ESPITAB "Efectivitat del consell per deixar de fumar combinat 
amb la discussió detallada dels resultats de l'espirometria sobre l'hàbit 
tabàquic en adults fumadors atesos en atenció primària“. 

• Estudi TAB_ES: Eficàcia d'un programa comunitari integrat en l'escola per 
reduir la incidència de tabaquisme entre els escolars de ESO (FIS 2007).
– Participen Escoles /IES de les Ciutats de Reus i de Tarragona. 
– Elaborant Memòria final

• Estudi DETEPOC (cribatge  MPOC) en pacient fumadors amb intervenció 
d'Ed. Sanitària.  Portat a terme per Residents de Medicina de Família (AOIZ 
LINARES, José Ignacio) ABS Clot Barcelona. 2010

• Intervenció telefònica motivacional breu per a la cessació de l'hàbit 
tabàquic. (Roca Brasó, Ingrid). 2007.



Investigació al PAPSF

• La xarxa de PAPSF te moltes facilitats per 
promoure estudis multicentrics

• Us animem a fer propostes i demanar 
col·laboracions

• Us animen a informar i compartir resultats 
dels vostres estudis

• Moltes gracies per la vostra col.laboració als 
estudis realitzats


