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Alerta contaminació 
En aquest estudi observacional fet a Badalona es va trobar una associació entre temperatura baixa i nivells 
ambientals alts de NO2 i un increment de les consultes a urgències i hospitalitzacions per agudització 
d’asma bronquial. Aquests resultats, juntament amb altres evidències científiques, obliguen a prendre 
mesures de salut pública per disminuir la contaminació ambiental i a recomanar als pacients asmàtics que 
evitin l’exposició en dies d’alts nivells de contaminació.  
Medicina Clínica (Barcelona), 3 de maig de 2019 
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Si neix abans de la data prevista, cuida-li els ronyons 
En aquest gran estudi de cohorts nacional fet a Suècia, el naixement preterme i just a terme (37-38 
setmanes) van ser factors de risc importants per al desenvolupament de malaltia renal crònica (MRC) des 
de la infància fins a la meitat de l’edat adulta. Cal tenir en compte aquest antecedent en fer el seguiment 
d’aquest nens i prendre mesures per a preservar la funció renal d’aquests pacients.  
British Medical Journal, 1 de maig 
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Deprescripció: la confiança és essencial  
Estudi exploratori sobre barreres i facilitadors per la deprescripció fet a Suïssa mitjançant entrevistes 
telefòniques a pacients d’edat avançada amb multimorbiditat i polifarmàcia, amb mètodes quantitatius i 
qualitatius sobre actituds i creences. Es van enquestar 19 pacients que no havien seguit recomanacions 
sobre deprescripció del seu metge. La inèrcia i l’atenció fragmentada van ser les principals barreres 
detectades. Els factors facilitadors van ser la implicació del pacient i la coordinació en l’atenc ió.  
BMC Family Practice, 14 de maig de 2019 
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Salut mental, qüestió de gènere i social 
Estudi transversal que analitza la relació entre la salut mental i la situació laboral i rol familiar fet en població 
espanyola. Les dones tenen més prevalença de problemes de salut mental, sobretot les que tenen feines 
poc qualificades i les que fan el treball domèstic elles soles. El rol de sustentador afecta negativament els 
homes amb feines poc qualificades. L’atur i la dedicació al treball domèstic estan relacionats a problemes 
de salut mental independentment de gènere i classe social.  
Gaceta Sanitaria, maig i juny de 2019 
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Tractament per a l’osteoporosi: quan ens hem d’aturar?  
Revisió sistemàtica sobre els efectes de la durada, discontinuació del tractament per l’osteoporosi (TO) 
sobre la prevenció de fractures. Troba que després de 3-5 anys de tractament amb bifosfonats, continuar 
prenent-ne respecte parar no disminueix el risc de fractura no-vertebral (FNV), i respecte el risc de fractura 
vertebral (FV) les dades són inconsistents.   
Annals of Internal Medicine, 23 d’abril de 2019  
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Exercici per prevenir la demència?   
Metaanàlisi que estudia la relació entre la inactivitat física i la demència. Analitza les dades de més de 
400.000 persones d’Europa i els Estats Units, i troba que no hi ha diferències entre les persones 
sedentàries i les que fan exercici físic en el risc de desenvolupar una demència quan el temps de seguiment 
és superior a 10 anys. En canvi, si només s’analitzen els 10 anys previs al diagnòstic de la demència sí que 
es troba una relació estadísticament significativa, que podria correspondre al declivi de l’activitat física en la 
fase prodròmica de la malaltia.  
British Medical Journal, 17 d’abril de 2019  
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Circulant cap a la seguretat 
En aquest estudi observacional els participants han respost que totes les pràctiques recomanades per la 
seguretat de la pacient són necessàries. No obstant, la seva implementació ha estat considerada insuficient 
en 6 d’elles: l’escriptura il·legible, la conciliació de medicació, l’estandardització de la comunicació entre 
professionals, l’afavorir sistemes d’alerta ràpida, l’aplicació de determinats procediments per part dels 
professionals més entrenats i el compliment de voluntats dels pacients al final de la vida. Els autors 
consideren que aquestes són àrees de millora, i que el llenguatge de les senyals de tràfic podria ser un 
instrument per aconseguir-la.  
Gaceta Sanitaria, maig i juny de 2019  
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