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Desprescripció d’IBPs: sobren raons 
El tractament amb inhibidors de la bomba de protons (IBPs) s’associa amb un excés de mortalitat per 
malaltia cardiovascular (MCV), malaltia renal crònica (MRC) i càncer gastrointestinal alt. La història prèvia 
de MCV, MRC i càncer del tracte gastrointestinal (GI) alt, no va modificar la relació entre ús d’IBP i 
mortalitat per aquestes causes.  L’excés de mortalitat es va mantenir en pacients que no tenien indicació 
per l’ús d’IBPs. Aquests resultats confirmen la importància de limitar la prescripció d’IBPs als casos en què 
estiguin indicats i el balanç risc-benefici sigui positiu.   
British Medical Journal, 9 de maig de 2019 
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Obesitat infantil: importa si va néixer petit per l’edat gestacional? 
Estudi de cohorts prospectives fet a Espanya en pacients pediàtrics obesos, on es comparen paràmetres 
antropomètrics i metabòlics en pacients segons si van presentar una antropometria neonatal adequada 
(AEG) o van ser petits per l’edat gestacional (PEG). Per un mateix grau d’obesitat s’ha trobat que els PEG 
presenten alteracions més intenses del perfil lipídic i hidrocarbonatat, i un pitjor pronòstic de talla adulta 
respecte la seva talla diana. 
Anales de Pediatría (Barcelona), juny de 2019 
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El corticoide inhalat en MPOC augmenta el risc de pneumònia? 
Estudi de cohorts retrospectiu de base poblacional fet amb dades de l’atenció primària catalana que pretén 
analitzar el risc de pneumònia i exacerbacions en pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica 
(MPOC) segons si prenen corticoides inhalats (CI) o no. Conclou que es troba un risc més elevat de 
pneumònia associada als CI només en els subgrups de pacients amb MPOC greu i també en els qui prenen 
altes dosis de CI. No obstant, en conjunt, no hi ha diferències de risc entre les cohorts pel que fa al risc de 
pneumònia o d’exacerbacions greus.  
Atención Primaria, juny-juliol de 2019 
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Revisió, acord, ..., acció! 
Aquest assaig clínic aleatoritzat (ACA) va observar que una revisió clínica de la medicació (RCM) en 
persones grans amb multimorbiditat i polifarmàcia, duta a terme conjuntament amb el farmacèutic 
comunitari i el metge de família i centrada en les preferències i objectius dels pacients, pot ajudar a 
aconseguir millores en la qualitat de vida i resultats en salut rellevants pels pacients.   
PLoS Medicine, 8 de maig de 2019 
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El tramadol enganxa molt 
Estudi de cohorts fet sobre dades sanitàries dels Estats Units, que analitza els pacients que han rebut 
tractament opioide a l’alta d’un procés quirúrgic. Compara la hidrocodona, l’oxicodona i el tramadol. Troba 
que el risc de consum addicional d’opioides és del 7.1% dels pacients, amb un 1% de consum persistent. 
Respecte els altres opioides, el tramadol té un augment del 6% del risc de consum perllongat, i un 47% més 
de risc de consum persistent. Els autors conclouen que caldria prescriure amb molta cautela el tramadol pel 
dolor agut.  
British Medical Journal, 14 de maig de 2019 
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Finasterida, maquillatge del PSA 
Els inhibidors de 5α-reductasa (finasterida, dutasterida), tractament freqüent dels símptomes d’hipertròfia 
benigna de pròstata (HBP), redueixen el PSA un 50% aproximadament. En aquest estudi de cohorts de 
base poblacional amb més de 80.000 homes amb càncer de pròstata, l’ús previ d’inhibidors de 5α-
reductasa es va associar a retard en el diagnòstic de càncer de pròstata i augment de la mortalitat en 
homes que s’havien sotmès a cribratge de càncer de pròstata amb PSA.  
JAMA Internal Medicine, 6 de maig de 2019 
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 Risc de fractura: el denosumab no és millor 
Estudi de cohorts prospectives fet a Dinamarca que avalua el risc de fractura de maluc o de qualsevol tipus 
en pacients que prenen tractament amb denosumab comparat amb alendronat. L’estudi troba que ambdós 
tractaments estan associats a un risc similar de tota mena de fractures al llarg d’un període de 3 anys. 
JAMA Network Open, 5 d’abril de 2019 
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