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Actualitat
Estudi ARTPER/PERART
- Ja finalitzada la primera fase de l’estudi (octubre 2006-octubre 2009) hem publicat els resultats
obtinguts en aquest període.
The Peripheral Arterial Disease Study (PERART/ARTPER): Prevalence and risk factors in the general
population. BMC Public Health 2010, 10:38. (Al final de l’article hi ha un annex amb els noms de tots els col·laboradors de
la fase de treball de camp. Important a tenir en compte per la carrera professional).

Infradiagnóstico de arteriopatía periférica en población española. Estudio ARTPER. Medicina Clínica.
En premsa.
Pregunta Clínica: ¿Es fiable el índice tobillo-brazo como marcador de riesgo cardiovascular? FMC.
Atención Primaria basada en la evidencia. En premsa

- En les jornades de l´IDIAP del mes de març d´enguany el nostre grup va obtenir l’acreditació
com a Grup Emergent.
- Es segueix portant a terme la fase de seguiment de cohorts per tal d’estudiar l’associació de
l’arteriopatia perifèrica asimptomàtica amb el risc de patir accidents vasculars (cardíacs i
cerebrals). Els últims pacients reclutats porten un seguiment de 24 mesos.
Fins ara s’han confirmat 62 esdeveniments incidents i es van trobar 411 esdeveniments prevalents
( 28 dels quals no estaven identificats en la primera fase).

Nous Objectius
- Lectura de la tesi doctoral: Prevalença de l’arteriopatia perifèrica i valor predictiu de les
seves formes silents en relació a la morbi-mortalitat cardiovascular. Estudi ARTPER.
MT. Alzamora.
- Lectura de tesis doctoral: Alteracions cognitives associades a factors de risc cardiovascular
en persones de 50 a 65 anys. Un estudi de base poblacional a la regió de la Mediterrània”.
(Subestudi ARTPER). Júlia Miralbell Blanch
- Realització de la tesi doctoral: Relació entre activitat física i l’índex turmell-braç a l’estudi
ARTPER. Estudi epidemiològic poblacional. Anna Ruíz Comellas
- El mes d’octubre es realitzarà la II Jornada del Grup Estudi ARTPER per tal de mantenir
cohesionat el grup i actualitzar la informació dels projectes que s’estan portant a terme així com
estimular i donar suport a noves iniciatives.

Objectiu Final
L’objectiu fonamental del grup és aconseguir l’acreditació com a Grup Consolidat de
Recerca.
Contacte:
Maite Alzamora
mtalzamora@gencat.cat

