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No tinguis por al beta-blocador! 
Aquest gran estudi de base poblacional fet a Dinamarca mostra que el tractament amb beta-blocadors (BB), 
independentment de si són cardioselectius o no, es va associar a una reducció del risc d’hospitalització per 
malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), menys mortalitat per qualsevol causa i per MPOC, en 
comparació amb qualsevol altre fàrmac antihipertensiu. Aquests resultats conviden a abandonar els dubtes 
sobre l’ús de BB en pacients amb risc o MPOC concomitant, si està indicat aquest tractament.  
EClinical Medicine, 29 de gener de 2019 
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Antibiòtics a urgències: es pot millorar 
És molt freqüent l’atenció dels nens i nenes en departaments d’urgències, on es prescriuen molts 
antibiòtics. Aquest estudi fet als Estats Units entre 2009 i 2014 va trobar que el 44% dels antibiòtics 
prescrits eren d’ampli espectre i que el 32% no estaven indicats. En comparar departaments d’urgències 
pediàtriques i generals, en les urgències generals es va trobar més prescripció d’antibiòtics per a problemes 
en què no estan indicats, més prescripció de macròlids i menys seguiment dels tractaments de primera línia 
recomanats a les guies de pràctica clínica (GPC).  
Pediatrics, febrer de 2019 
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Més metgesses de família, més vida! 
Estudi epidemiològic que avalua dades poblacionals i individuals dels Estats Units (EEUU), avaluant si la 
quantitat de metges de família (MF) disponibles en una regió modifica l’esperança de vida i la mortalitat 
específica per causa, ajustat per factors demogràfics, socioeconòmics i d’estil de vida. S’ha trobat que per 
cada 10 metges de família addicionals per 100.000 habitants augmenta 51,5 dies l’esperança de vida, i 
disminueix la mortalitat per causa cardiovascular, respiratòria i per càncer entre un 0,9 i 1,4%. 
JAMA of Internal Medicine, 18 de febrer de 2019 
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Metformina durant la gestació, és una opció! 
Estudi de cohorts retrospectives fet a Nova Zelanda dissenyat per comparar el tractament amb metformina 
amb la insulina en dones amb diabetis gestacional (DG), per saber si hi ha diferències en els efectes a llarg 
termini sobre el creixement i desenvolupament dels seus fills. L’estudi troba que no hi ha diferències 
significatives entre els 2 tractaments, i conclou que la metformina es pot considerar una alternativa segura a 
la insulina durant la gestació.  
JAMA Pediatrics, 1 de febrer de 2019  
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Fibra a la dieta per viure més i millor 
Revisió sistemàtica i metaanàlisi sobre la qualitat de la ingesta d’hidrats de carboni. Troba una disminució 
del risc relatiu (RR) entre el 15-30% de la mortalitat per totes les causes quan compara una dieta rica en 
fibra respecte els que en prenen poca, disminuint la incidència d’ictus, malaltia coronària, diabetis mellitus 
tipus 2 (DM2) i càncer colorectal (CCR). La ingesta de cereals integrals té efectes similars. En canvi, no hi 
ha diferències quan es comparen dietes caracteritzades per l’índex o la càrrega glucèmica. Els autors de 
l’estudi recomanen un consum de fibra superior a 25-29 grams diaris.  
The Lancet, 2 de febrer de 2019 
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Ètica en la formació, clau per la professió  
Estudi observacional transversal fet a la Universitat de Lleida en què s’avalua el desenvolupament ètic i 
moral de les estudiants de tercer curs de medicina abans i després de la formació reglada en bioètica, 
mesurant l’evolució del raonament moral de Kohlberg i la sensibilitat ètica per resoldre casos clínics. 
L’estudi conclou que després de la formació no hi ha canvis en el raonament moral global, però sí 
augmenta la sensibilitat per la resolució de conflictes ètics.  
Atención Primaria, febrer de 2019 
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Un cop l’any no és millor que cada dos 
En pacients amb diabetis sense retinopatia o amb retinopatia incipient és poc probable que en els dos anys 
següents pateixin un empitjorament o complicació que requereixi tractament. Conseqüentment en aquests 
pacients de baix risc seria raonable ampliar l’interval de seguiment a dos anys amb retinografia, sempre i 
quan es pugui garantir el seguiment posterior. Espaiar les retinografies de cribratge en pacients diabètics de 
baix risc estalviaria temps i falsos positius als pacients i disminuiria els costos sanitaris.  
JAMA Ophtalmology, 7 de febrer de 2019 
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