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Immigració i risc cardiovascular 
Estudi fet a Catalunya que avalua la prevalença de factors de risc cardiovascular i de malalties 
cardiovasculars comparant les persones autòctones i les immigrants de diferents regions. Troba que les 
persones provinents d’Àfrica subsahariana tenen una major prevalença d’hipertensió, i les d’Àsia del Sud 
presenten més diabetis, hiperlipèmia i malaltia coronària. La insuficiència cardíaca és més prevalent en 
dones sud-asiàtiques i africanes.  
Heart, 28 de febrer de 2019  
 

Més >> 

 

Primera ITU en lactants, ECO només de vegades 
Actualment les ecografies prenatals tenen una alta sensibilitat per detectar alteracions estructurals i hi ha 
dubtes sobre la necessitat de repetir una ecografia renal davant el primer episodi d’ITU en un lactant. 
Aquest estudi retrospectiu fet amb 306 pacients diagnosticats a urgències conclou que el rendiment de 
l’ecografia renal després de la primera ITU és baix (no canvia la conducta clínica) i s’hauria d’indicar en 
presència de factors de risc d’alteracions: edat inferior a 3 mesos i microorganisme diferent d’Escherichia 
coli.  
Anales de Pediatria (Barcelona), abril de 2019 
 

 
 

Més >> 

 

 
Compte amb el tramadol, podria augmentar la mortalitat 
Estudi de cohorts fet al Regne Unit que analitza la mortalitat per totes les causes en pacients majors de 50 
anys amb artrosi que prenen tramadol comparat amb els que prenen altres fàrmacs. L’estudi troba un 
augment de mortalitat en els qui prenen tramadol respecte antiinflamatoris, però no respecte la codeïna. 
Caldria fer més estudis per determinar si aquesta associació és causal.  
JAMA, 12 de març de 2019 
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Remissió de diabetis: sense fàrmacs i a l’atenció primària! 
L’estudi DiRECT és un assaig clínic aleatoritzat fet a l’atenció primària que va aconseguir remissions 
sostingudes de la DM2 després de dos anys en més d’un terç dels pacients que van rebre una intervenció 
intensiva amb l’objectiu de perdre almenys 15 kg de pes durant els primers anys després del diagnòstic. La 
remissió sostinguda es va relacionar amb l’abast de la pèrdua mantinguda de pes.   
The Lancet, Diabetes & Endocrinology, maig de 2019 
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Malalts de solitud  
Estudi transversal fet als Estats Units que avalua la prevalença de solitud en persones ateses a l’atenció 
primària (AP), i troba que és d’un 20%. És menys prevalent en persones casades o treballadores, i 
disminueix amb l’edat. És més freqüent en persones amb un baix nivell de salut percebuda. Els resultats 
apunten que la solitud podria estar relacionada amb un increment de visites a l’AP, a urgències i 
hospitalitzacions.  

Annals of Family Medicine, 17 de març de 2019 
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Pressió arterial: si no hi som, millor! 
Aquesta revisió sistemàtica i metanàlisi de 31 articles amb 9.279 participants compara la mesura 
automatitzada de la PA (MAuPA) a la consulta amb els professionals absents amb la presa de PA rutinària 
per part de metgesses i infermeres. La MAuPA va demostrar ser similar al monitoratge ambulatori de la PA, 
que actualment es considera la mesura de referència per al diagnòstic, avaluació pronòstica i tractament de 
la hipertensió arterial.  
JAMA Internal Medicine, 4 de febrer de 2019 
 

 
Més >> 

 

El cànnabis potent és pitjor per la ment 
Estudi de casos i controls multicèntric fet a Europa i Brasil que compara el consum de cànnabis en 
persones que han tingut un primer episodi psicòtic amb controls sans. Troba que el consum diari de 
cànnabis augmenta el risc de malaltia respecte els qui no en consumeixen mai, fins a 5 vegades més si el 
cànnabis consumit és d’elevada potència. Es calcula que si no hi hagués disponibilitat de cànnabis d’alta 
potència s’evitarien de mitjana un 12,2% dels casos de primer episodi psicòtic.  
Lancet Psichiatry, 19 de març de 2019  
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