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Esdeveniments adversos: Allò que el vent s’endugué 

Aquesta revisió sistemàtica posa en relleu que hi ha evidència forta que molta informació sobre 
esdeveniments adversos (EA) no es publica i que el nombre i varietat d’EA és més gran en les versions no 
publicades que en el que es publica del mateix estudi. Incloure en les estimacions combinades de les 
metanàlisis sobre EA les dades no publicades podria portar a conclusions més precises per prendre 
decisions a la pràctica clínica.   
PLOS Medicine, 20 de setembre de 2016 
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Rebuig a la vacunació infantil: un fenomen a l’alça 
Segons aquest estudi, que analitza els resultats de dues enquestes realitzades en pediatres nord-
americans, entre el 2006 i 2013 aquests professionals han percebut un increment en el rebuig a les 
vacunes per part dels pares i mares i un augment de la creença que les vacunes són innecessàries. Tot i 
que els pediatres continuen educant sobre la importància de la vacunació a les consultes, el nombre de 
professionals que deixen d’atendre pacients pel seu rebuig a les vacunes també ha crescut.  
Pediatrics, setembre de 2016 
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Malaltia renal crònica en atenció primària: revisem etiquetes? 
La majoria de guies sobre malaltia renal crònica (MRC) tenen un enfocament hospitalari que emfasitza el 
risc de malaltia renal terminal. Aquest estudi evidencia que en atenció primària (AP) la majoria de pacients 
tenen una funció renal estable i molts compleixen criteris de remissió al llarg de la seva evolució. En AP 
caldria focalitzar el maneig en detectar la minoria de pacients amb risc alt de resultats adversos per fer un 
tractament més intensiu i derivar-los a nefrologia i evitar diagnòstics i tractaments innecessaris en pacients 
de risc baix.  
PLOS Medicine, 20 de setembre de 2016 
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El tractament antiretroviral precoç disminueix la transmissió del VIH-1 
Aquest estudi confirma que l’inici precoç del tractament antiretroviral (TAR) en les persones amb infecció 
pel VIH-1 redueix eficaçment i de forma persistent el risc de transmissió a les seves parelles. És important 
tenir en compte aquests resultats a l’hora de fer recomanacions als pacients amb VIH i les seves parelles .   
The New England Journal of Medicine, 1 de setembre de 2106 
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Eradicació d’H. pylori: nombre de fàrmacs o durada del tractament? 
En el tractament eradicador de Helicobacter pylori en el nostre mitjà la teràpia quàdruple sense bismut amb 
amoxicil·lina + claritromicina + metronidazol + IBP durant 10 dies presenta una eficàcia molt superior a la 
pauta clàssica triple amb amoxicil·lina + claritromicina + IBP de 7 dies de durada. Una alternativa 
acceptable al tractament quàdruple és la teràpia triple d’almenys 10 dies de durada. 
Medicina Clínica (Barcelona), 2 de setembre de 2016 
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A l’Atenció Primària, més val qualitat que quantitat 
La incorporació de variables relacionades amb la qualitat assistencial (i no només les variables 
quantitatives) en l’anàlisi de l’eficiència dels serveis d’Atenció Primària, pot ajudar a racionalitzar més 
adequadament les inversions en salut.   
Gaceta Sanitaria, setembre – octubre de 2016 
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MPOC i tabac: com sigui, però que ho deixi 
Aquesta revisió Cochrane mostra que el suport conductual d’alta intensitat més medicació incrementa més 
del doble la probabilitat que els fumadors amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) deixin el tabac 
respecte de rebre només suport conductual. No es va trobar que cap forma de suport conductual o cap 
tipus concret de medicació fos superior a la resta. Segueix sense aclarir si els fumadors amb MPOC són 
diferents als fumadors sense MPOC pel que fa als tractaments que els ajuden millor a deixar de fumar. 
The Cochrane Collaboration, 20 d’agost de 2016 
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