
Oferta i tutorització dels TFG de Medicina - 2018/19 

 
Projecte 1: Evaluación de eventos cardiovasculares a largo plazo en pacientes con Apnea 
Obstructiva del Sueño e Hipertensión Arterial Resistente, con y sin tratamiento con CPAP. 
Estudio SARAH. (Tipus  a).  
 
 

: 
 
Projecte 1: Leptina com a factor de risc en malalts amb pneumònia. 
 
Projecte 2: Adiponectina com a factor de risc en malalts amb pneumònia. 
 
Projecte 3: Toxicitat hematològica per isoniacida/rifampicina.  
 
Projecte 4: La tuberculosi i la literatura.  
 

Projecte 1: Estudis del paper d’ARID1A en la carcinogènesi endometrial.  
 

 
Projecte 1: Anàlisi de cas/os clínic/s. (tipus c) 
 
 

:  
 
Projecte 1: Anàlisi de cas/os clínic/s en format de publicació seguint guies acceptades 
d’elaboració original per part de l’estudiantat. (tipus c) 
 
  

 
E.1. Treballs de recerca de Psiquiatria: 

- Estigma i malaltia mental.  
- Estudi sobre l’ús d’antipsicòtics, antidepressius i de Benzodiacepines en la 
Regió Sanitària de Lleida. Relació amb diferents variables.  
- Abordatges complementaris basats en la consciència plena (Minfdullness).  

E.2. Treballs de recerca de Bioètica: 

-  Estudi de coneixements i actituds dels professionals sanitaris en relació a la 
confidencialitat de les dades sanitàries informatitzades.  
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Projecte 1: Controversias en el diagnóstico y tratamiento del derrame pleural paraneunómico 
y maligno: la opinión de los expertos. 

 
 

 
Projecte 1: Aspectes ètics i legals de la recerca clínica en humans.  
Projecte 2: Laboratori d’hematologia  

 
 

 
Projecte 1: La nutrició en el malalt crític. (Tipus  c).  

 

Projecte 1: Estudi sobre els factors clínics, diagnòstics i pronòstics en síndromes 
limfoproliferatives cròniques.  

Projecte 1: Infecció nosocomial. 

Projecte 1: Malalties tropicals. 

 

Projecte 1:  Efectes d’una poma roja sobre el càncer colorectal. (Tipus a).  

Projecte 2:  Efectes d’una poma roja sobre els factors de risc cardiovascular. Estudi 
experimental en rates (Tipus a). 

Projecte 3:  Efectes d’una poma roja sobre els factors de risc cardiovascular. Metanàlisi. (Tipus 
b). 

Projecte 4:  Estudi de la incidència de fenòmens al·lèrgics a l’estabulari de rosegadors. (Tipus 
a). 

Projecte 1: Cas clínic + revisió de  literatura. (Tipus c).  

Projecte 2: Metaanàlisi de la utilitat de la realització de seqüències de difusió en pacients amb 
AIT per predir el risc de recurrència precoç. 
 
Projecte 3: Valor predictiu dels criteris d’alarma en pacients amb cefalea en troballa de 
patologia greu a la neuroimatge per TC/RM.  
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Projecte 1: Utilidad de la ecografía en la Unidad de Cuidados intensivos (UCI) durante 
la atención diaria del enfermo crítico. (Tipus a).  
 
Projecte 2: Ecografía del sistema respiratorio en el manejo clínico e intervencionista del 
paciente ingresado en UCI.  

 
 

Projecte 1: Anàlisi d’un cas clínic inèdit, en format de publicació, seguint  guies acceptades 
(tipus CARE, Medicina Clínica) d’elaboració original  per part de l’estudiant. (Tipus c).  

Projecte 2: Revisió del registre de melanoma cutani del Servei de Dermatologia de l'Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida des del 2010 fins a l'actualitat. Descripció de 
l'associació a altres càncers cutanis o sistèmics, previs, simultanis o posteriors. (Tipus a). 

Projecte 3: Revisió del registre de melanoma cutani del Servei de Dermatologia de l'Hospital  
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida des del 2010 fins a l'actualitat. Descripció dels 
resultats de l’estudi del gangli sentinella i limfadenectomia selectiva, així com de les seves 
complicacions i recaigudes. (Tipus a). 

 

Projecte 1: Actualizació en l’administració dels anticoagulants  orals directes. 

Projecte 2: Revisió de la patologia hemorràgica en l’àrea sanitària de Lleida. 

 

Projecte 1: Atenció al final de la vida. 

Projecte 1: Càncer cutani.  
 

Projecte2: Psoriasi. 
 

Projecte 1: Epidemiologia de les infeccions sexualment transmissibles.  
 

Projecte 1: Rehabilitació psicosocial de les persones amb Trastorn Mental Sever.  
 
Projecte 2: Resiliència.  

 

Projecte 1:Avances en investigación biomédica sobre la enfermedad renal crònica. (Tipus b). 
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Projecte 2: Nuevos horizontes en el estudio del metabolismo lipídico. (Tipus b).  
 

 
 

Projecte 1: Bon tractament vs maltractament infantil. 

Projecte 2: Abús sexual infantil.  
 

Projecte 1: Espondilitis anquilosante : Revisión clínica y radiológica. (Tipus  a).  
 

 

Projecte 1: Factores pronósticos en tuberculosis. (Tipus  b).  
 

 

Projecte 1: Distonia sensible a levodopa: Síndrome de Segawa. (Tipus c).  
 

Projecte 2: Aspectes evolutius de la Diabetis tipus 1 en pediatria. (Tipus b).  
 
Projecte 3: Revisió dels pacients tractats amb Hormona de creixement en els darrers cinc 
anys. (Tipus b).  
 
Projecte 4: Salut infantil en un orfenat de Kinshsa Congo.  
 

 

Projecte 1: Anàlisi de presència del citomegalovirus en llet materna. (Tipus b).  
 
Projecte 2: Estudi nutricional dels pretermes ingressats a la UCI neonatal de l’HUAV. (Tipus b).  
 
Projecte 3: Fenilcetonúria. Primers símptomes de la malaltia. (Tipus b).  
 

           

Projecte 1: Expectativas de los estudiantes de medicina respecto a su formación en las 
habilidades de la comunicación assistencial.  

Projecte 2: Percepción de los alumnos de 6 curso  respecto a su formación en las habilidades 
de la comunicación assistencial.  

Projecte 3: Anàlisis de los estilos de comunicación en alumnos de sexto curso de medicina. 
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Projecte 1: Factors pronòstics de les meningitis bacterianes de l’adult.  

  

Projecte 1: Prematur  tardà, el gran oblidat. Revisió i estudi de la seva morbilitat associada. 
(Tipus b).  
 
Projecte 2: Administració de surfactant . Ho fem bé? Revisió de pauta d’administració, 
dosis, temps i mètode. (Tipus b).  
 
 

Projecte 1: Urticària en l'edat pediàtrica. (Tipus  b). 
 
Projecte 2: Estudi de l'asma en l'edat pediàtrica. (Tipus  b).  
 
 Projecte 3:  Revisió al·lèrgia alimentària, concretament a la llet.  
 

 

Projecte 1: Estudi de qualitat de vida en migranya crònica. (Tipus a).  

Projecte 2: Cas clínic i revisió de la literatura (cas a determinar) . (Tipus b).  
 
 

 

Projecte 1: Anàlisi del malalt neurològic crític. (Tipus c).  

Projecte 2: Característiques clinicoepidemiològiques del malalt en mort encefàlica i maneig del 
potencial donant d’òrgans. (Tipus c).  

 

Projecte 1: Existeix una distribució horària preferent en l’inici dels símptomes de SCA?  Hi ha 
diferències entre SCAEST i SCASEST? 
 
Projecte 2: Hi ha alguna comarca de les terres de Lleida que presenta més incidència de SCA? 
 
Projecte 3: Hi ha diferències en l’evolució entre SCAEST i SCASEST envers complicacions 
cardiovasculars majors? 

 
Projecte 4: Estratègia de reperfusió de la SCAEST  a la regió sanitària de Lleida. Influeix l’edat i 
el sexe? 
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Projecte 1: Incidència de malaltia ateroscleròtica subclínica segons el tipus de nefropatia 
primària. (Tipus a).  

 

Projecte 1: Toxicologia. (Tipus b).   
 

Projecte 2: Psiquiatria Forense. (Tipus b). 
 
Projecte 3: Documents medicolegals/dret sanitari. 

 
 
 

  
 
Projecte 1: Són superposables l’anatomia coronària de la SCAEST i de la SCASEST? Distribució 
del nombre de vasos afectats en els  pacients ingressats per SCA.  
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TUTORA: IOLANDA BATALLA LLORDÉS –  1   ALUMNE:

Projecte 1: Estudi de pacients psiquiàtrics causants de baixes en conflictes bèl·lics.  
 

:  TUTOR: CARLOS TOMÁS  QUEROL – 1 ALUMNE/A

 Projecte 1: Validació scores clínics (Crusade, Grace, Mehran, Timi) en la nostra població de 
SCA. 
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