
Presentació de la
Cochrane Library Plus en español



Què és
la Cochrane Library plus en español?

La Cochrane Library plus en español és la primera edició de la 
Cochrane Library que es realitza en un idioma diferent a l’anglès.  
Aquesta edició conté la traducció a l’espanyol de revisions completes i 
d’altres documents rellevants.

La subscripció està finançada pel Ministerio de Sanidad y Consumo amb 
l’objectiu de donar accés gratuït a tota la comunitat científica espanyola.

La Cochrane Library és un sistema de bases de dades elaborades per 
la Col·laboració Cochrane, a través de les quals difon els treballs que 
realitza.



La Col·laboració Cochrane

n La Col·laboració Cochrane és una organització internacional 
sense ànim de lucre que pretén ajudar als que han de prendre 
decisions ben informades en atenció sanitària, mantenint, 
promovent i facilitant l’accés a les revisions sistemàtiques dels 
efectes de les intervencions sanitàries.

n Organitza diferents individus perquè produeixin revisions 
sistemàtiques sobre els efectes de les intervencions sanitàries. 

n El seu lema és: 

Preparar, actualitzar i divulgar revisions sistemàtiques sobre els 
efectes de l'atenció sanitària. 

http://www.cochrane.es



Revisions sistemàtiques
Què revisen?
n Evidència fiable sobre l’efectivitat de les intervencions.

¡ Tractament
¡ Diagnòstic i “screening”
¡ Promoció de la salut
¡ Organització sanitària

n Coses que es fan a les persones i que són mesurables!

Què permeten?
n Faciliten un sumari de la literatura d’una manera científica, no subjectiva.
n Permet descobrir nova evidència. 
n Ajuda a les persones que prenen decisions sanitàries a gestionar l’ingent volum 

d’informació i la sumaritzen.
n Proporciona evidència fiable que ajuda a prendre decisions. 



Grups Col·laboradors de Revisió

http://www.cochrane.org/contact/entities.htm

Actualment hi ha 50 grups, que treballen sobre els temes següents:

Neonatal
Neuromuscular Disease 
Oral Health
Pain, Palliative & Supportive Care
Peripheral Vascular Diseases
Pregnancy & Childbirth
Prostatic Disease & Urologic Cancers
Renal
Schizophrenia
Sexually Transmitted Diseases 
Skin 
Stroke 
Tobacco Addiction 
Upper GI & Pancreatic Diseases
Wounds

Gynaecological Cancer 
Haematological Malignancies
Heart
Hepato-Biliary
HIV/AIDS 
Hypertension 
Incontinence
Infectious Diseases
Inflammatory Bowel Disease
Injuries 
Lung Cancer 
Menstrual Disorders & Subfertility
Metabolic & Endocrine Disorders
Movement Disorders
Multiple Sclerosis 
Musculoskeletal 
Musculoskeletal Injuries

Acute Respiratory Infections  
Airways 
Anaesthesia 
Back Review 
Breast Cancer 
Colorectal Cancer 
Consumers & Communication 
Cystic Fibrosis & Genetic Disorders 
Dementia & Cognitive Improvement 
Depression Anxiety & Neurosis 
Developmental/Psychosocial/Learning 
Drugs & Alcohol 
Ear Nose & Throat Disorders
Effective Practice & Care
Epilepsy
Eyes & Vision 
Fertility Regulation 



Grups de Revisió (2)

Es pot consultar quines 
revisions porten a terme
actualment i veure’n un 

resum.

S’accedeix a la 
web pròpia del 

grup.

Enllaça amb la 
informació sobre 

el grup.



Continguts de la CLplus (I)

La Cochrane Library Plus permet l’accés a la versió espanyola de 
la Cochrane Library:

n Base de datos de Revisiones Sistemáticas: Revisions sistemàtiques a text complert i 
actualitzades periòdicament. Es presenten en 2 seccions: Revisiones completas i Protocolos. 
Revisions que es troben encara en període d'elaboració. 

n Registro de ensayos clínicos iberoamericanos. 
n Agencias iberoamericanas de Evaluación de tecnologías Sanitarias. 
n Acerca de la Colaboración Cochrane: Base de dades sobre els grups col·laboradors de 

revisió (Collaborative Reviews Groups.- CRG).
n Kovaks (Revisions del dolor d'esquena): Institució sense ànim de lucre dedicada a la 

investigació mèdica i l'assistència sanitària. Està especialitzada en les malalties de 
l’esquena.

n Bandolera: Revista de resums de la literatura mèdica per a una pràctica basada en 
l’evidència. Els articles de Bandolera són adaptacions dels articles de la revista anglesa 
Bandolier.

n Informes de gestión clínica y Sanitaria: Revista trimestral de publicacions secundaries 
editada conjuntament pel CRES (Centre de Recerca en Economia i Salut de la Universitat 
Pompeu Fabra, Barcelona), la Fundación Gaspar Casal (Madrid) y el IISS (Fundación
Instituto de Investigación en Servicios de Salud, València).



Recursos en anglès:
n CDSR (Cochrane Database of Systematic Reviews). 
n DARE (Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness). Base de dades de resums de 

revisions d'eficàcia. Està produïda per la NHS Centre for Reviews and Dissemination, dependent 
de la York University (Regne Unit).

n CENTRAL (The Cochrane Central Register of Controlled Trials). Registre d'assaigs clínics 
controlats, emprats per la Cochrane Collaboration i que han identificat a través de diversos 
mecanismes de cerca. El procediment portat a terme comença amb l'examen de cada número de 
revista i lectura, de manera progressiva de cadascun dels seus títols, resums i articles.

n Cochrane Methodology Register: Secció d'ajuda per a aquelles persones que s'inicien en la 
metodologia de revisió. L'objectiu d'aquesta base es incloure documents publicats sobre mètodes 
empírics usats en revisions, estudis metodològics i empírics de l'associació entre mètodes de 
cerca i assaigs clínics controlats.

n About the Cochrane Collaboration: Base de dades sobre els grups col·laboradors de revisió
(Collaborative Reviews Groups.- CRG).

També, a través de la Cochrane Library Plus, a més de las subbases comentades es permet 
l'accés als següents recursos

n HTA (Health Technology Assessment). Base de dades sobre informes d'avaluació: Document 
estructurat i desenvolupat a partir de la cerca d'evidència científica sintetitzada i classificada per a 
fer recomanacions en la presa de decisions. S'hi tracten aspectes relatius a la eficàcia, efectivitat, 
eficiència, utilitat i/o impacte d'una tecnologia.

n NHSEED (Economic Evaluation Database). Base de dades elaborada pel Centre for Reviews and 
Dissemination (NHSCRD).

Continguts de la CLplus (II)



Que es la CL+?

n És una “revista electrònica” de 
periodicitat trimestral, que publica 
continguts de rellevància per a una 
atenció sanitària basada en 
l’evidència.

n Editada per la Colaboración Cochrane
i publicada en castellà pel Centro 
Cochrane Iberoamericano.



Com accedir?
www.cochrane.es



Què podem trobar a la CL+?

n Evidències sobre l’eficàcia de les 
diverses intervencions sanitàries:

-Tractament
-Diagnòstic / Screening
-Promoció de la salut
-Organització / gestió dels serveis sanitaris



Exemples

n Anticoagulants per l‘accident 
cerebrovascular isquèmic

n Aparells bucals per a l’apnea obstructiva del 
son

n Suport nutricional per a pacients amb 
transplant de medul·la òssia

n Atenció proporcionada per infermeres 
especialitzades per a bronquiectasies



Que no podem trobar a la CL+?

n Estudis sobre incidència o prevalènça
de malalties.

n Series de casos, “a propósito de un 
caso”

n Estudios sobre investigació bàsica
n Estudis en fases pre-clíniques: “en 

animales”



-La Base de Datos 
Cochrane de Revisiones 
Sistemáticas

.Revisiones Completas

.Títulos de los Protocolos



La Base de Dades Cochrane
de Revisions Sistemàtiques

n Contè les Revisions sistemàtiques
elaborades per la Colaboración 
Cochrane i traduides al Castellà



¿Qué es una revisió sistemàtica?

n Es una síntesi de la millor evidència
científica disponible, elaborada 
mitjançant mètodes sistemàtics i 
explícits.

n El propòsit és generar un resultat
global, si és possible, a partir dels
estudis individuals.



-Registro de Ensayos 
Clínicos Iberoamericanos



Registro de Ensayos Clínicos 
Iberoamericanos

n Conté assaigs clínics publicats en 
revistes iberoamericanes indexades i 
no indexades. 

n Assaigs identificats a través de la 
cerca manual.



-Bandolera

-Informes de Gestión 
Clínica y Sanitaria



Bandolera

n Conté els articles publicats a la revista 
Bandolera, traducció española de la 
revista Bandolier editada en anglès.



Informes de Gestión clínica y 
sanitaria

n Articles publicats a la revista Gestión 
clínica y sanitaria, editada conjuntament
pel CRES (Centre de Recerca en Economía 
i Salut de la Universitat Pompeu Fabra), la 
Fundación Gaspar Casal i la Fundación 
Instituto de Investigación en Servicios de 
Salud. 

n Inclou un resum estructurat de l’ article
i un comentari crític.



Agencias 
Iberoamericanas de 
Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias



Agencias Iberoamericanas de Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias

n Recull tots els informes elaborats per les 
“Agencias Iberoamericanas de Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias”. 

n Actualment inclou tots els informes publicats
per les agències: AETSA, AATRM, AETS, 
AVALIA y OSTEBA.

n Inclou el resum i el PDF amb el text
complet.



Kovacs (Revisiones del 
dolor de espalda)



Kovacs
(revisiones del dolor de espalda)

n Revisions elaborades per la Fundación 
Kovacs sobre intervencions
relacionades amb el maneig del dolor 
de mal d’esquena.

n Inclou un resum estructurat de l’artícle, 
amb un breu comentari. 



The Cochrane Central 
Register of Controlled 
Trials (CENTRAL)



CENTRAL
The Cochrane Central Register of Controlled Trials

n Conté tots els assaigs clínics
identificats per cerca electrónica i 
manual por las diferentes entidades y 
grupos de revisió de la Colaboración 
Cochrane. En anglés.

n Es considera la font més gran de 
assaigs clínics existents en el món.



The Cochrane 
Methodology Register



The Cochrane Methodology
Register

n Conté tots els articles metodològics
identificats per cerca electrònica i 
manual por les diferents entitats i 
grups de revisió de la Colaboración 
Cochrane. En anglès.



About the Cochrane 
Collaboration



About the Cochrane Collaboration

n Agrupa informació relacionada amb
les entitats que constitueixen la 
Colaboración Cochrane, en format
complet i en anglès.



Health Technology 
Assessment Database 
(HTA)



HTA
Health Technology Assessment Database

n Conté informació sobre avaluacions de 
tecnología sanitària, tant de projectes en 
curs com publicacions realitzades. 



NHS Economic Evaluation 
Database



NHS Economic Evaluation
Database

n Inclou articles d’avaluació econòmica.
n Els articles s’identifiquen mitjançant

cerques a revistes mèdiques, bases 
de dades bibliogràfiques i la "literatura 
gris". 



Accés
a la Cochrane Library plus en español

Accés 
sense 

registre 
previ

Accés amb 
registre previ.

Permet gravar 
les estratègies 

de cerca.



La Cochrane Library plus:

Parts del recurs

Barra de 
menú

Panell de 
continguts

Panell de 
documents



La Cochrane Library plus- Parts del recurs

Barra de menú

Inicio: Esborra el panell de continguts i el de documents i es restableix el seu estat inicial.

Temas: Llista els temes dels grups de revisió.  Es poden examinar els títols de documents associats amb 
qualsevol tema clicant en el nom del tema. Es poden visualitzar els documents en el panell de 
documents, clicant en el títol adequat. Els temes que apareixen en gris no tenen documents associats.

Documentos: Permet mostrar els resultats de la cerca més recent en el panell de continguts.

MeSH: Tesaure publicat per la National Library of Medicine. Proporciona un vocabulari de més de 15000 
termes que poden emprar-se per descriure amb precisió el contingut dels documents. Els termes 
s'organitzen jeràrquicament en "arbres" amb enllaços als termes relacionats.

Historial: Mostra els resultats de les cerques. Cada línia de la cerca (precedida pel símbol #), conté el 
terme de cerca emprat, i el número de documents trobats. Hi ha tres botons a sobre de la visualització de 
l'historial que permeten gestionar els resultats de la cerca.



La Cochrane Library plus- Parts del recurs

Panell de continguts

Continguts de la Cochrane Library plus en
español.

Organitzat mitjançant arbres desplegables, 
que permeten accedir als documents de 
cada base de dades.

Finestra de cerca, per escriure i executar 
estratègies de cerca (per defecte cerca 
simple, però permet desplegar les opcions 
per restringir la cerca).

Eines per la gestió dels resultats: veure,
anul·lar o gravar la selecció de documents.



La Cochrane Library plus- Parts del recurs

Panell de documents



Com cercar la informació (I)

n Per temes

n Cerca lliure

n Cerca amb el Medical 
Subject Headings (MeSH)



Com cercar la informació (II)

n Per temes: mitjançant el botó Temas es despleguen en el panell
de continguts tots els temes dels grups de revisió Cochrane. Es 
pot accedir a les revisions realitzades per cada grup.

n Cerca lliure: escriure l’expressió de cerca a la finestra de cerca. 
¡ S’usen els operadors per combinar termes AND, OR, NOT 

(booleans)
¡ De proximitat: NEXT i NEAR.
¡ Truncament (*), per cercar des de l’arrel d’un mot. 
p.e. hipertens* recuperarà: hipertensión, hipertensiva, hipertenso/a …
¡ Atenció als sinònims.
¡ Restringir per data, estat o part del document.



Cerca per MeSH (llenguatge controlat): cerca els termes a un 
tesaure de medicina.
- Avantatges:

· Permet ser més precisos; 
· Facilita l’exhaustivitat (control de sinònims).

- Inconvenients:
· Requereix aprendre com funciona;
· No totes les bases de dades disponibles a la CLplus en 
español estan indexades amb aquest llenguatge (i per tant, 
no es poden recuperar);

· Llengua anglesa.

Com cercar la informació (III)


