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A la taula i al llit, al primer crit? 
Aquest estudi de casos i controls avalua l'associació entre els horaris dels àpats i l'aparició de càncer de 
mama i de pròstata, i conclou que hi ha indicis que sopar abans de les 9 i esperar més de dues hores a 
anar a dormir podria reduir el risc relatiu d'ambdós tipus de càncer, tot i que caldrien més estudis per 
confirmar-ho.  
International Journal of Cancer, 15 de novembre de 2018.  
 

Més >> 

 

Aliments processats, sense gluten no són millors 
Aquest estudi analitza la qualitat nutricional de tots els productes etiquetats com a sense-gluten (SG) 
específics per a la infància de 2 grans cadenes de supermercats a Canadà. Estableix una comparació amb 
els productes que no tenen el reclam SG (no SG), i conclou que els productes SG tenen una pobra qualitat 
nutricional, similar als productes no SG, amb nivells equivalents de sucre, cosa que contradiu l’aura de 
“més saludables” que se’ls otorga.  
Pediatrics, agost de 2018 
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No ho facis 
Aquest estudi qualitatiu fet en l’atenció primària espanyola busca determinar l’impacte negatiu de les 
pràctiques de baix valor (PBV) sobre la salut dels pacients, multiplicant la seva freqüència a les consultes 
pel seu potencial de causar dany. La pràctica amb l’impacte negatiu més elevat ha estat la prescripció de 
benzodiazepines en població d’edat avançada. En pediatria la PBV més freqüent va ser prescriure 
ibuprofèn i paracetamol intercalats i en infermeria d’adults, l’excés de mesura de pressió arteria l, freqüència 
cardíaca, pes i glucèmia. 
Int J Qual Health Care, 25 de setembre de 2018.  
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Menys no és més  
Aquesta revisió sistemàtica actualitza les recomanacions sobre els objectius de pressió arterial (PA) en 
pacients amb malaltia cardiovascular establerta. Amb l'evidència actual no es pot recomanar disminuir els 
objectius de pressió a 135/85 o menys, sinó que cal mantenir els objectius estàndards de la població 
general (140-160/90-100).  
Revisió Cochrane, 20 de juliol de 2018  
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La prescripció justa  
Aquest estudi de cohorts retrospectives avalua l’associació entre les prescripcions potencialment 
inadequades (PPI ) i l’aparició d’esdeveniments adversos (EA) en població de 75 anys o més, després d’un 
ingrés a una unitat de curta estada (UCE) hospitalària a Espanya. L’estudi troba associació entre els EA a 
curt i mig termini i la presència de PPI de fàrmacs de processos cardiovasculars, neuropsiquiàtrics i 
relacionats amb les caigudes.  
Atención primaria, 25 d’octubre de 2018.  
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Alcohol: no hi ha risc zero 
Aquesta revisió sistemàtica sobre el consum d’alcohol a escala mundial va trobar que el consum d’alcohol 
és el 7è factor de risc de mort i d’anys de vida ajustats per discapacitat. No es va trobar cap nivell de 
consum d’alcohol que comporti un risc zero sobre la càrrega de malaltia. Els efectes perjudicials 
s’incrementen exponencialment amb la quantitat d’alcohol consumit.  
The Lancet, 22 de setembre de 2018 
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Ictus criptogènics: nou no sempre és millor 
Els ictus de causa indeterminada tenen una taxa de recurrència d’un 5% anual. Aquest assaig clínic 
aleatoritzat té com a objectiu comparar l’eficàcia i seguretat de rivaroxaban a dosi de 15/mg dia amb el 
tractament habitual amb aspirina 100 mg/dia en la recurrència d’ictus de qualsevol tipus després d’un ictus 
criptogènic. L’estudi es va suspendre després d’11 mesos de seguiment de mitjana per la falta de benefici 
de rivaroxaban i la major taxa d’hemorràgies.  
New England Journal of Medicine, 7 de juny de 2018 

 
 

Més >> 
 

 

Comitè assessor: Helia Cebrián, Victoria Feijóo,  Roser Masa,  Joan-Anton Vallès, Núria Soldevila, Jordina Munrós, Sandra Gallego, 
Ana Maria Urpí, Manolo Iglesias, Pilar Babi, Francisca Jurado, Josep Ferrer 
Redacció: Nani Vall-llossera i Laia Riera 
Maquetació i suport tècnic: Ignasi Villòria 

 

Adreça de contacte: setmanal.bcn.ics@gencat.cat 
 

Podeu registrar-vos a la web de 3clics per a fer els vostres comentaris als articles a: https://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=RegisterPage  

 
 

 

https://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=ArticlePage&id=1163
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30016830
https://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=ArticlePage&id=1163
https://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=ArticlePage&id=1159
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30037975
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30037975
https://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=ArticlePage&id=1159
https://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=ArticlePage&id=1160
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30252074
https://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=ArticlePage&id=1160
https://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=ArticlePage&id=1164
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30027631
https://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=ArticlePage&id=1164
https://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=ArticlePage&id=1162
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29079010
https://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=ArticlePage&id=1162
https://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=ArticlePage&id=1158
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30146330
https://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=ArticlePage&id=1158
https://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=ArticlePage&id=1161
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29766772
https://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=ArticlePage&id=1161
mailto:setmanal.bcn.ics@gencat.cat
https://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=RegisterPage

