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  Sexe serodiscordant, pot ser segur?
Aquesta revisió sistemàtica feta a Canadà pretén esbrinar la probabilitat de contagi de VIH en parelles 
serodiscordants en cas que la persona infectada rebi tractament antiretroviral (TARV), tingui la càrrega viral 
(CV) suprimida o utilitzi preservatiu. En tots els supòsits el risc és baix, essent negligible si la càrrega viral 
és indetectable. Aquests resultats permeten ajudar al consell i presa de decisions a la consulta, i tenen 
implicacions ètiques i de salut pública.  
Canadian Medical Association Journal, 18 de novembre de 2018 
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Jugant amb la salut dels nens 
Aquest estudi descriptiu fet a Extremadura va trobar un alt contingut de sucres afegits en les llets de 
creixement (LC), contrari a les recomanacions al respecte de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i 
l’evidència científica. En totes es van trobar al·legacions sobre propietats nutricionals o de salut i en més del 
50% l’aval de l’Associació Espanyola de Pediatria. Per tant, caldria regulació legislativa per adequar el 
contingut nutricional a les recomanacions, millorar la informació als consumidors i prohibir al·legacions i 
avals enganyosos.  
Revista de Pediatría de Atención Primaria,  27 de novembre de 2018 
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A desprescriure començar, els farmacèutics poden ajudar 
La implicació dels farmacèutics pot ser important a l’hora d’aconseguir una prescripció més adequada en 
les persones grans, evitant riscos i danys innecessaris. Aquest assaig clínic aleatoritzat per grups que 
incloïa 489 adults grans que van rebre l’atenció habitual o una intervenció educativa adreçada per 
farmacèutics va trobar que el percentatge de cessació d’una determinada prescripció inadequada al cap de 
6 mesos va ser del 43% dels pacients que van rebre la intervenció i del 12% dels que van rebre l’atenció 
habitual.  
JAMA, 13 de novembre de 2018 
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Seguretat i IBPs, què hi ha de nou?  
Aquesta revisió sistemàtica i metaanàlisi pretén estudiar l’associació entre l’ús a llarg termini d’inhibidors de 
la bomba de protons (IBPs) i el risc d’efectes secundaris severs, com són la pneumònia adquirida a la 
comunitat (PAC), fractura de maluc, càncer gàstric, malaltia renal crònica (MRC), hipomagnesèmia, malaltia 
cardíaca, deficiència de vitamina B12 i malaltia d’Alzheimer. L’estudi troba una associació entre el 
tractament i un augment del risc d’aquestes entitats que permet fer recomanacions sobre l’adequació de la 
prescripció d’IBPs i la seva durada.  
European Journal of Gastroenterology and Hepatology, 30 de desembre de 2018 
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Al Nadal, prudència amb les altes 
Aquest estudi de cohorts retrospectives de base poblacional va trobar que els pacients donats d’alta durant 
les dues setmanes de Nadal després d’un ingrés hospitalari tenen més risc de mort o readmissió al cap de 
7, 14 i 30 dies en comparació amb altres períodes control, tot i que les característiques dels pacients van 
ser similars. Els pacients donats d’alta durant aquest període tenen menys probabilitats de rebre una visita 
de seguiment per part d’un metge entre els 7 i els 14 dies següents a l’alta. 
British Medical Journal, 10 de desembre de 2018 
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A l’alta, vigila la pauta 
Aquest estudi longitudinal retrospectiu intenta determinar si ser admès a l’hospital està relacionat amb rebre 
una prescripció potencialment inadequada (PPI) en pacients majors de 65 anys que viuen a la comunitat. 
Conclou que sí, que hi ha un increment del risc de rebre PPI secundari a l’estada hospitalària 
independentment de les característiques del pacient. 
British Medical Journal, 14 de novembre de 2018 
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Prescripcions llegat, una herencia innecessària  
Estudi de cohorts retrospectives fet a Canadà que pretén esbrinar el percentatge de medicacions que 
haurien de ser prescrites per un temps intermig però que no es discontinuen quan seria oportú, 
anomenades “llegat”. S’avaluen els fàrmacs antidepressius, bifosfonats i inhibidors de la bomba de protons 
(IBPs), i troben que la prescripció té una durada inapropiada en el 46% dels antidepressius, 14% dels 
bifosfonats i 45% dels IBP. Conclou que aquest fenomen pot contribuir de forma rellevant a la polifarmàcia.  
Annals of Family Medicine, 16 de novembre de 2018 
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