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Longitudinalitat és salut, ja ho deia la Starfield 
La continuïtat assistencial (CA) a càrrec del mateix professional responsable en atenció primària s’associa 
amb menys hospitalitzacions evitables. Un 93,3% dels estudis inclosos en aquesta revisió sistemàtica van 
trobar que a més CA, disminuïa la probabilitat d’ingrés per qualsevol de les causes evitables descrites o per 
una causa específica. Aquests resultats conviden a implementar mesures adreçades a augmentar la CA.   
The American journal of managed care, 1 d’abril de 2019 
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Desprescripció: la confiança és essencial 
Estudi exploratori sobre barreres i facilitadors per la deprescripció fet a Suïssa mitjançant entrevistes 
telefòniques a pacients d’edat avançada amb multimorbiditat i polifarmàcia, amb mètodes quantitatius i 
qualitatius sobre actituds i creences. Es van enquestar 19 pacients que no havien seguit recomanacions 
sobre deprescripció del seu metge. La inèrcia i l’atenció fragmentada van ser les principals barreres 
detectades. Els factors facilitadors van ser la implicació del pacient i la coordinació en l’atenc ió. 
BMC Family Practice, 14 de maig de 2019 
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 Longitudinalitat: bona, bonica i barata 
Aquest estudi fet als Estats Units va avaluar a través de puntuacions en 4 mesures establertes la 
longitudinalitat en l’atenció de 1,5 milions de pacients per 6.500 metges d’atenció primària. Les 4 mesures 
de longitudinalitat avaluades es van associar amb menys despesa total i menys taxes d’hospitalització. La 
longitudinalitat és una característica definitòria de l’atenció primària que es confirma com a atribut 
indispensable per als seus beneficis. 
Annals of family medicine, novembre de 2018 
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Més longitudinalitat a l’atenció primària, menys urgències a l’hospital 
Aquest estudi fet amb 10.000 pacients de més de 65 anys al Regne Unit, mostra que els pacients que 
experimenten menys continuïtat assistencial (CA) a l’atenció primària, tenen més risc d’admissió a 
urgències de l’hospital. També es va trobar un gradient ascendent de risc d’admissió a urgències de 
l’hospital amb menys continuïtat per part del metge de família de referència del pacient. Els resultats 
indiquen que les mesures de gestió encaminades a fomentar una major CA per part del professional de 
referència (longitudinalitat), poden disminuir el risc d’atenció a urgències de l’hospital. 
Annals of family medicine, novembre de 2017  
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Accessibilitat i longitudinalitat: en l’equilibri està la virtut 
La longitudinalitat en l’atenció s’associa a menys ingressos hospitalaris per condicions sensibles a l’atenció  
primària, que són les que es considera que podrien ser manejades en el primer nivell d’atenció. En pacients 
hiper-freqüentadors, aquesta associació és encara més forta. Les estratègies adreçades a millorar la 
continuïtat en l’atenció podrien millorar la qualitat, alhora que reduirien els costos. 
British medical journal, 1 de febrer de 2017 
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Atenció primària: acompanyem fins al final 
Aquest estudi, dut a terme a 306 hospitals regionals d’Estats Units, conclou que una major implicació per 
part dels metges/ses d’atenció primària al final de vida, s’associa a un menor risc de tractament intensiu 
(estança a UCI), a una disminució dels costos i a un menor percentatge d’ingressos en centres de cures 
pal·liatives durant els últims 6 mesos de vida. 
Annals of family medicine, gener de 2017 
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Més atenció primària, menys mortalitat prematura 
Aquest estudi transversal fet a Anglaterra va trobar associació entre una major oferta d’atenció primària i 
una menor mortalitat prematura. La pobresa, segons l’Índex Multidimensional de Pobresa de 2010 (IMP), 
va ser el predictor més potent de mortalitat prematura. Es va trobar una relació inversa entre mortalitat i (1) 
nombre de metges d’atenció primària, (2) detecció d’hipertensió i (3) continuïtat d’atenció. 
BMJ open, 11 de febrer de 2016 
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