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MEMÒRIA DE SOL·LICITUD PER LA CREACIÓ D’UN GRUP DE TREBALL 

 

1. Interès per la creació del grup de treball d’embaràs 

 

La creació del Grup de Treball d’Embaràs (GT FEM_CAT) s’ha realitzat a proposta de diferents 

socis de la Societat Catalana de Reumatologia (SCR). 

 

Les malalties reumàtiques inflamatòries cròniques i sistèmiques autoimmunes son malalties 

greus i cròniques que afecten freqüentment a pacients joves i en edat reproductiva. Avui en 

dia i gràcies a la introducció de les noves teràpies biològiques, una part molt  important dels 

nostres malalts assoleixen llargs períodes de baixa activitat o remissió el que permet que es 

plantegi cada vegada més sovint la possibilitat de l’embaràs.  

 

Actualment, a la Reumatologia s’està generant una àrea altament especialitzada dedicada a 

l’estudi de la fertilitat, l’embaràs i el postpart. Així mateix, s’obre un nou camp en la 

investigació tan bàsica com clínica, i epidemiològica. 

 

Per tant, donat l’augment dels pacients que es plantegen la gestació i la complexitat que això 

comporta, és necessària la creació d’un GT que doni cobertura a tota aquesta nova àrea 

d’interès assistencial i de recerca. 

 

 

2. Objectius del grup de treball d’embaràs 

 

Els objectius del GT FEM_CAT queden establerts amb clara consonància amb els criteris dels   

GT definits per la SCR. 

 

Els objectius inicials del grup de treball son: 

 

 Ampliar el coneixement actual en relació a l’evolució de l’embaràs en les malalties 

reumàtiques d’interès 

 Ampliar el coneixement actual dels tractaments antirreumàtics tant en la dona com en 

l’home durant la periconcepció i en la dona durant l’embaràs, el postpart i la lactància 

 Ampliar el coneixement de l’evolució dels fills de pares amb malalties reumàtiques, 

especialment aquells en que la mare ha estat exposada a fàrmacs biològics durant 

l’embaràs  

 Traduir aquesta ampliació del coneixement en una clara millora de la qualitat 

assistencial en aquest àmbit 

 

 

3. Activitats del grup de treball 

 

Les activitats del GT FEM_CAT en basen inicialment en tres camps fonamentals: la assistència, 

la docència i la investigació. 
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- Assistència: avaluar l’ús i la seguretat dels tractaments i definir protocols d’aplicació a 

la practica clínica en aquest tipus de pacients i els seus descendents 

- Docència: disseminar un coneixement especialitzat en aquesta area tan a facultatius 

especialistes com a residents (i.e. curs de formació i jornades científiques) 

- Investigació: aprofundir en el coneixement científic en àrees de recerca 

epidemiològica i bàsica.  

 

Projectes: 

 

- Embaràs i malalties reumàtiques: experiència a Catalunya. Registre de dades clíniques 

relacionades dins del registre de la SCR. S’anotaran variables d’interès tan en les dones 

com en els homes durant el període de periconcepció, i en les dones durant l’embaràs, 

el postpart i la lactància. Així mateix també es registraran les dades relatives a 

l’evolució dels fills d’aquests pacients. 

 

- Identificació de vies biològiques associades a la reactivació de la malaltia en el postpart 

en pacients amb Artritis Reumatoide. Estudi dels mecanismes subjacents en un grup 

de pacients a partir de la experiència col·laborativa.   

 

 

1. Membres, responsables i funcionament dels Grups de Treball 

 

Composició del Grup de Treball 

 

 Coordinadora: Maria Victòria Hernàndez 

 Secretària: Andrea Pluma Sanjurjo 

 Vocal: Paula Estrada 

 

Llistat de tots els membres, centre de treball i dades de contacte 

- J Anton, Hospital Sant Joan de Déu-Hospital Clínic, Barcelona. JAnton@hsjdbcn.org 

- T Claveguera, Hospital de Palamós, Girona. tclava1@yahoo.es 

- H Corominas, Hospital Universitari Moisès Broggi, Barcelona. vancor@yahoo.com 

- A Erra, Hospital de San Rafael, Barcelona. aerra@hsrafael.es 

- Dolors Grados, Hospital Igualada. mgrados@csa.cat 

- B Magallares, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona. berpauma@hotmail.com 

- S Marsal, Hospital Universitari Vall d´Hebron, Barcelona. smarsal@grr.pcb.ub.cat 

- C Modesto,  Hospital Universitari Vall d´Hebron, Barcelona. cmodesto@vhebron.net   

- E Moreno, Hospital de Vilafranca del Penedés, Barcelona. estefaniamorenoruzafa@gmail.com 

- P Moya, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona. pmoyaa@santpau.cat 

- J Narváez, Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona. fjnarvaez@bellvitgehospital.cat 

- A Olivé, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona aolive.germanstrias@gencat.cat 

- VOrtiz, Hospital General de Granollers, Barcelona veraortizs@hotmail.com 

- A Ponce, Hospital General de Granollers, Barcelona. aponce@fhag.es 

- E Quesada, Hospital Universitari Vall d´Hebron, Barcelona. estefaniaqm@gmail.com 
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- G Salvador, Hospital Mutua de Terrassa, Barcelona. gsalvador@mutuaterrassa.cat 

- R Sanmartí, Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, Barcelona. sanmarti@clinic.cat 

 

 

Membres del GT FEM_CAT pendents de donar-se d’alta com a socis de la SCR 

- J Yagüe, Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, Barcelona. jyague@clinic.ub.es 

- M Pascal, Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, Barcelona. mpascal@clinic.ub.es 

- L Alsina, Hospital Sant Joan de Déu-Hospital Clínic, Barcelona. lalsina@hsjdbcn.org 

- A Esteve, Hospital Sant Joan de Déu-Hospital Clínic, Barcelona. a.estevesole@gmail.com 

- Dra. A Martín, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona 

- Dr. F Castillo,  Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona 

 

 

 

2. Recursos i finançament dels Grups de Treball 

 

Actualment el GT FEM_CAT no disposa de finançament.   
 

3. Normativa del GT  

 

Coordinador: el càrrec de coordinador del GT FEM_CAT serà proposat pels membres del propi 

GT. 

 

Secretari i vocal: els càrrecs de secretari i vocal seran designats pel coordinador del grup en 

acord amb tots els membres del GT.  

 

Finançament: El GT FEM_CAT podrà rebre finançament extern per dur a terme les seves 

tasques, però cap finançador influirà sobre les decisions del GT ni rebrà cap tipus de retorn.  

Tan mateix, el GT FEM_CAT pot rebre finançament directament de la pròpia SCR, si la JD vigent 

ho considera adient. S’obrirà un conte dins la SCR, al qual tindran accés de informació el 

coordinador, secretari, vocal i responsables. Els moviments del conte seran autoritzats pel 

coordinador i secretari, que anualment informaran a tots els membres del GT FEM_CAT. 

 

 

4. Historial col·laboratiu 

 

MV Hernández és reumatòloga de l’Hospital Clínic de Barcelona, especialitzada en l’ utilització 

de fàrmacs biològics en malalts amb patologia inflamatòria articular crònica, incloent malalts 

amb artritis reumatoide, espondiloartritis i altres malalties inflamatòries i autoimmunes, així 

com en el control i seguiment dels possibles efectes adversos relacionats amb els fàrmacs 

biològics. Des de 2013 és membre del Comitè Científic del Registre Nacional de Teràpies 

Biològiques (Biobadaser), creat per la Societat Espanyola de Reumatologia (SER), en 

col·laboració amb l’Agència Espanyola del Medicament (AEMPS), pel control de la seguretat de 

fàrmacs biològics. Des de 2014, és coordinadora del Grup de Treball de Farmacovigilància de la 

SER, grup d’àmbit nacional orientat a la seguretat de tots els fàrmacs utilitzats en pacients amb 
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patologies reumàtiques. En 2015-16 ha participat activament en la elaboració del ‘Document 

de Consens sobre actuacions a seguir durant l’edat fèrtil, l’embaràs, postpart i lactància en 

pacients amb malalties inflamatòries i autoimmunes de la SER. 

 

APluma va finalitzar l’especialitat de Reumatologia l’any 2015 i forma part de la Unitat de 

Reumatologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron on desenvolupa la seva tasca com a 

investigadora predoctoral. Durant els últims tres anys ha seguit un programa formatiu específic 

en la introducció al mètode científic i enfocat en l'estudi de l'Embaràs en les Malalties 

Reumàtiques. Ha fet una estada curta a la Unitat de Lupus i Embaràs dirigida pel Dr. Úcar a 

l’Hospital Universitari de Basurto i una estada a l'estranger a la Unitat d'Embaràs i Malalties 

Reumàtiques amb la Dra. FFörger al Inselspital Bern University Hospital on participa 

activament en l'estudi IL23-IL17 Immune Axis in Psoriatic Arthritis Pregnant Patients Project. 

Actualment, també forma part de l'equip investigador del Contraception Project, un estudi 

col·laboratiu dirigit per MØstensen.  

 

No existeix un historial col·laboratiu dels membres del GT FEM_CAT de la SCR degut al caràcter 

innovador d’aquesta area. En el moment de la presentació d’aquesta memòria s’ha presentat 

un primer projecte de recerca a l’actual convocatòria de la Beca per Projecte Col·laboratiu de 

la SCR.   
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Document signat pel coordinador, secretari i vocal  

Els sotasignats fan menció expressa de la seva acceptació com a coordinador, secretari i vocal 

del Grup de Treball d’Embaràs de la Societat Catalana de Reumatologia, i en nom de la resta de 

membres del grup de treball fan menció expressa de l’acceptació de la normativa dels Grups 

de treball de la SCR. 

 

 

 

 

 

Dra. Maria Victòria Hernández 

Coordinadora del GT 

 

 

 

 

 

Dra. Andrea Pluma Sanjurjo 

Secretària del GT 

 

 

 

 

 

Dra. Paula Estrada 

Vocal del GT 
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