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Fins que la mort ens separi?  
Aquest estudi de cohorts retrospectiu fet a Catalunya conclou que en població de més de 74 anys sense 
diabetis mellitus tipus 2 (DM), el tractament amb estatines en prevenció primària no redueix la malaltia 
cardiovascular ateroescleròtica (MCVA) ni la mortalitat per totes les causes.  
British Medical Journal, 5 de setembre de 2018  
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DTPa en embarassades i autisme: sense por 
Es recomana la vacunació de la dones durant l’embaràs amb la vacuna DTPa (diftèria, tètanus, pertussis 
acel·lular) perquè dóna una protecció significativa dels lactants davant la infecció per Bordetella pertussis 
fins que reben la primera dosi de la vacuna. Aquest estudi de cohorts retrospectives fet a Califòrnia mostra 
que aquest pràctica no s’associa a un augment del risc de diagnòstic de trastorn de l’espectre autista (TEA) 
en els infants, en comparació amb els nascuts de mares no vacunades, amb un seguiment de entre 1,2 i 
6,5 anys. 
Pediatrics, setembre de 2018 
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Cal fer electrocardiograma en el cribratge de malaltia coronària? 
Aquesta revisió sistemàtica permet a la US Preventive Task Force (USPSTF) recomanar no fer cribratge de 
malaltia coronària mitjançant l’electrocardiograma (ECG) en adults asimptomàtics amb baix risc 
cardiovascular, donat que no millora la salut de la població cribrada, i en canvi pot ocasionar danys. 
Aquests danys potencials  són secundaris a l’augment de proves invasives i tractaments innecessaris. La 
USPTF també conclou que en persones amb risc cardiovascular moderat o alt no hi ha evidència suficient 
per recomanar el cribratge.   
JAMA, 12 de juny de 2018.  
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Per què morim a l’hospital quan voldríem morir a casa?  
Aquest estudi qualitatiu realitzat amb 4 grups focals de professionals sanitaris de Sevilla, 2 de l’hospital i 2 
de l’atenció primària (AP), sobre les decisions que acaben determinant que els pacients terminals morin a 
l’hospital o al domicili conclou que cal planificar anticipadament les cures amb el pacient i la família, i proveir 
l’AP de recursos per recolzar correctament el pacient i el seu entorn en una mort al domicili. 
Gaceta Sanitaria, 21 maig 2018  
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Diclofenacs que infarten  
Aquest estudi de sèries de cohorts fet a Dinamarca troba un increment significatiu del risc de malaltia 
cardiovascular en pacients que inicien tractament amb diclofenac comparat amb els que no inicien cap 
tractament pel dolor, i també respecte els que inicien ibuprofèn, paracetamol o naproxèn.  
British Medical Journal, 4 de setembre de 2018  
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Si sagna, estudia-la! 
Aquesta revisió sistemàtica i metanàlisi suggereix que el 90% de les dones amb càncer d’endometri 
presenten sagnat post-menopàusic (SPM). Malgrat això, només el 9% de les dones amb SPM són 
diagnosticades de càncer d’endometri. Així, el SPM té una alta sensibilitat però un valor predictiu positiu 
baix per diagnòstic de càncer d’endometri. Però tenint en compte que el diagnòstic precoç del càncer 
d’endometri millora molt el seu pronòstic, cal tenir una alta sospita diagnòstica davant qualsevol dona amb 
SPM.  
JAMA Internal Medicine, 1 de setembre de 2018 
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No aixequen cap  
Aquesta revisió Cochrane confirma que augmentar la ingesta d’àcids grassos omega-3 de cadena llarga 
(AGω3CL) no és eficaç per prevenir la malaltia cardiovascular. L’evidència prové fonamentalment d’estudis 
que avaluen els AG omega-3 com a suplements en forma de càpsules o aliments enriquits.  
The Cochrane Collaboration, 18 de juliol de 2018 
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