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Longitudinalitat: bona, bonica i barata 
Aquest estudi fet als Estats Units va avaluar a través de puntuacions en 4 mesures establertes la 
longitudinalitat en l’atenció de 1,5 milions de pacients per 6.500 metges d’atenció primària. Les 4 mesures 
de longitudinalitat avaluades es van associar amb menys despesa total i menys taxes d’hospitalització. La 
longitudinalitat és una característica definitòria de l’atenció primària que es confirma com a atribut 
indispensable per als seus beneficis. 
Annals of Family Medicine, novembre de 2018 
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Guany de pes: el just i a baix ritme 
Aquest estudi longitudinal de base poblacional va trobar que l’obesitat comença en els primers anys de vida 
i que, un cop es presenta, persisteix a l’adolescència. En els obesos el guany de pes excessiu més 
important es va produir entre els 2 i els 6 anys d’edat, després el guany de pes va continuar més accelerat 
que en nens amb pes normal, produint un grau d’obesitat encara més gran. Així, les mesures preventives 
s’han d’implementar ja en l’edat preescolar.  
New England Journal of Medicine, 4 d’octubre de 2018  
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Psicofàrmacs i demència, només si cal 
Aquest estudi fet a Canadà és de cohorts retrospectives i té com a objectiu determinar la prescripció de 
fàrmacs antidepressius o neurolèptics en pacients amb demència. De 4.343 persones amb demència se 
n’han identificat 3.525 sense diagnòstic de depressió, de les quals el 8,5% reberen una medicació 
antidepressiva. En 4.262 pacients sense diagnòstic de psicosi es detectà una prescripció de neurolèptics en 
un 6,1% d’ells. Això permet concloure que hi ha una prescripció d’aquests fàrmacs en pacients amb 
demència sense una necessitat clínica documentada.  
Canadian Family Physician, novembre de 2018.  
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Cannabis per al dolor crònic no oncològic: quasi que no! 
Aquesta revisió sistemàtica i metanàlisi exhaustiva de l’evidència dels efectes del cànnabis i els 
cannabinoides com a tractament del dolor crònic no oncològic (DCNO) suggereix que el nombre necessari 
de pacients que cal tractar per obtenir un benefici és elevat, i el nombre necessari de persones que cal 
tractar per produir danys és baix, sense impacte significatiu sobre la funcionalitat física i emocional. Sembla 
poc probable que els cannabinoides siguin medicaments clínicament rellevants per al tractament del DCNO.  
Pain, octubre de 2018 
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Cribratge del càncer colorectal, menys efectiu si la lesió és proximal    
Aquest estudi de cohorts retrospectiu fet a Itàlia amb les persones participants en el programa cribratge 
poblacional de càncer colorectal (CCR) amb test immunoquímic de sang oculta en femta (TISOF) 
descobreix que es detecten menys CCR i adenomes avançats (AA) en la localització de còlon proximal, on 
augmenta la proporció del càncer d’interval (el que apareix entre dues proves de cribratge). Per això 
conclou que el programa de cribratge amb TISOF bianual té una eficàcia subòptima per prevenir l’aparició 
de CCR a nivell proximal.  
Annals of Internal Meicined, 6 de novembre de 2018 
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Profilaxi antibiòtica MPOC: per pocs, poques vegades 
Aquesta revisió Cochrane va trobar que el tractament profilàctic antibiòtic dels pacients amb MPOC de 
gravetat moderada disminueix el nombre d’exacerbacions, tot i que no disminueix les hospitalitzacions, les 
morts o la pèrdua de funció pulmonar. Per cada 8 pacients tractats, s’evita que una persona presenti una 
exacerbació. L’eficàcia és superior amb el tractament donat almenys 3 cops per setmana. Els efectes 
secundaris i l’aparició de resistències que poden afectar individualment i col·lectiva, obliguen a restringir-ne 
l’ús.  
The Cochrane Collaboration, 30 d’octubre 2018 
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Colesterol en baix risc cardiovascular: ens confonen! 
Aquest estudi va trobar que en una gran cohort d’individus amb risc cardiovascular baix seguits durant 26,8 
anys, les xifres de colesterol LDL i colesterol no-HDL ≥ 160 mg/dL es van associar a un augment del risc de 
mort cardiovascular, cosa que aconsella mesures per assolir xifres més baixes de LDL-c. Altres 
evidències apunten que el rol dels lípids en els esdeveniments cardiovasculars és secundari, amb més 
importància de factors inflamatoris i oxidatius sobre els quals el tractament farmacològic en prevenció 
primària no tindria efecte.  
Circulation, 20 de novembre de 2018 
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