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ITU en gent gran, antibiòtic immediat 
Les resistències als antibiòtics obliguen a ser molt curosos en la prescripció. Evitar la prescripció 
d’antibiòtics innecessaris és una prioritat, però hi ha situacions en què és recomanable prescriure un 
antibiòtic. Aquest estudi de cohorts retrospectives de base poblacional fet en atenció primària (AP), va 
trobar que, en persones grans (>65 anys, especialment homes i/o més grans de 85 anys) diagnosticades 
d’infecció del tracte urinari (ITU), no prescriure antibiòtic o fer-ho de forma diferida, va augmentar la 
freqüència de septicèmia i la mortalitat per qualsevol causa, en comparació amb l’antibiòtic immediat.  
British Medical Journal, 27 de febrer de 2019 
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Més pantalles, desenvolupament retardat 
Aquest estudi longitudinal de cohorts va trobar una associació direccional entre temps passat davant les 
pantalles als 24 i 36 mesos d’edat i retard en el desenvolupament infantil als 3 i 5 anys. No es va observar 
l’associació inversa, és a dir, que nens amb alteració de desenvolupament passessin més temps davant les 
pantalles. Aquests resultats conviden a introduir a les consultes recomanacions respecte a l’ús de les 
tecnologies i els riscos potencials dels excessos.  
JAMA Pediatrics, 28 de gener de 2019 
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Indústria i residents: una relació massa estreta 
Estudi descriptiu transversal que avalua la freqüència d’exposició i actitud dels metges interns residents 
(MIR) de la Comunitat de Madrid amb la indústria farmacèutica (IF), i analitza l’associació amb l’especialitat, 
l’entorn professional i la formació rebuda. Els autors conclouen que els residents tenen un alt nivell de 
contacte amb la IF. La majoria de residents pensen que la IF no influeix sobre la seva prescripció. 
Gaceta Sanitaria, març-abril de 2019  
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Pautes curtes per disminuir resistències 
L’exposició a antibiòtics té una relació causal amb les resistències bacterianes. Aquest estudi descriptiu fet 
al Regne Unit a l’atenció primària (AP) va trobar que la durada del tractament amb antibiòtic de moltes 
infeccions freqüents excedeix el que recomanen les guies de pràctica clínica (GPC), especialment en 
infeccions de vies. Millorar en la indicació i en l’adequació de les durades de tractament disminuiria de 
forma substancial l’ús d’antibiòtics en AP.  
British Medical Journal, 27 de febrer de 2019 
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Ecografia a l’AP: focal i amb símptomes 
L’ecografia feta per metges de família a l’atenció primària (AP) pot ser una eina important per millorar els 
processos diagnòstics i disminuir la despesa. Aquesta revisió sistemàtica va trobar que els millors resultats 
en termes de precisió diagnòstica i disminució de danys per sobrediagnòstic o troballes espúries s’obtenen 
en ecografies focalitzades en determinades àrees anatòmiques amb intenció diagnòstica (no cribratge).  
Annals of Family Medicine, gener de 2019 
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La caixa tonta et torna tonto 
Estudi longitudinal fet al Regne Unit sobre com mirar la televisió afecta a la funció cognitiva al cap de 6 anys 
en adults de 50 anys o més, independentment del sedentarisme. S’ha trobat que hi ha una disminució de la 
memòria verbal quan es mira la televisió més de 3,5 hores diàries. Els resultats són més marcats entre les 
persones amb millor cognició de base. 
Scientific Reports, 28 de febrer de 2019 
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Cremes, les justes 
Els efectes adversos associats a l’ús d’antiinflamatoris no esteroïdals (AINEs) i opioides ha fet que es 
busquin alternatives per al tractament del dolor crònic localitzat (neuropàtic, nociceptiu o mixt), incloent-hi 
l’aplicació de cremes de formulacions compostes, sense que se n’hagi avaluat la seva eficàcia. Aquestes 
cremes són cada cop més populars en països com els Estats Units. Aquest assaig clínic aleatoritzat (ACA) 
fet amb cremes de diferents formulacions poc utilitzades en el nostre mitjà, no va trobar diferències entre 
les cremes actives i placebo, després d’un mes de tractament.  
Annals of Internal Medicine, 5 de febrer de 2019 
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