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Anticolinèrgics i demència, cal reduir la càrrega 
Segons aquest estudi de casos i controls, l’ús de fàrmacs anticolinèrgics s’associa a un risc augmentat de 
demència. Aquesta associació és més forta en el cas dels antidepressius anticolinèrgics, els 
antimuscarínics urinaris, els antipsicòtics i els antiepilèptics i en els pacients diagnosticats de demència 
abans dels 80 anys. Malgrat que aquesta associació no implica causalitat, els resultats subratllen la 
importància de reduir l’exposició a fàrmacs anticolinèrgics en els pacients.   
JAMA Internal Medicine, 24 de juny de 2019 
 Més >> 

 

Treballem la resiliència en els infants 
Els resultats d’aquesta enquesta realitzada a Estats Units, mostren una associació negativa entre les 
experiències adverses en la infància (EAI) i el rendiment i les actituds a l’escola en els nens entre 6 i 17 
anys. De forma contrària, la presència de factors (FP) protectors comunitaris i familiars es relaciona de 
forma positiva amb els resultats escolars i podria actuar com a moderador d’aquesta associació. Conèixer 
les EAI i els FP dels infants ens pot ajudar a millorar la seva atenció sanitària de forma integral.      
Pediatrics, agost de 2019 
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Hipotiroïdisme: la resposta està en la TSH? 
En aquest estudi d’una cohort retrospectiva de pacients amb hipotiroïdisme no es troben diferències en els 
resultats en salut a llarg termini (mortalitat, esdeveniments cardiovasculars i fractura) en funció dels nivells 
de TSH mentre aquests es mantinguin dins dels límits normals recomanats (TSH 0,4-4 mlU/L). En canvi, 
quan les concentracions de TSH es troben fora del rang normal es constaten resultats adversos en salut, 
sobretot si aquestes són elevades. És important monitorar els nivells de TSH en pacients amb 
hipotiroïdisme en tractament substitutiu.    
British Medical Journal, 3 de setembre de 2019 
 Més >> 

     

 

 

Corticoides inhalats i MPOC: sí, ben indicats 
En alguns pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) es recomanen corticoides inhalats 
(CI) però el seu ús s’ha relacionat amb l’aparició de pneumònies en pacients amb MPOC. Aquest estudi de 
cohorts de base poblacional fet a Catalunya, no ha trobat diferències en el risc de pneumònies ni 
d’exacerbacions greus en els pacients amb MPOC que inicien CI respecte als que inicien tractament 
broncodilatador en la pràctica clínica habitual. El risc de pneumònia i d’exacerbacions greus va ser superior 
en pacients amb MPOC greu i amb dosis altes de CI. 
Atención Primaria, juny-juliol de 2019 
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En el fetge gras perdre pes dona resultats! 
En aquesta revisió sistemàtica i metanàlisi d’assajos clínics aleatoritzats (ACA), les intervencions adreçades 
a perdre pes es van associar a millores clíniques significatives en biomarcadors de malaltia hepàtica en 
pacients amb fetge gras no alcohòlic (FGNA). No es van trobar canvis en els nivells de fibrosi hepàtica 
histològica. Aquests resultats van a favor de canviar les guies de pràctica clínica actual per tal de 
recomanar programes formals de pèrdua de pes per al tractament del FGNA.  
JAMA Internal Medicine, 1 de juliol de 2019 
 Més >> 

     

     

 

Alfabetització en salut: l’atenció primària és clau 
Segons aquest estudi descriptiu fet a Alemanya, donar informació és un rol important dels metges de 
família, especialment en pacients crònics i en els d’edat avançada. El metge de família és la font 
d’informació de salut que escull el 72,1% dels enquestats. L’alfabetització en salut és una tasca important 
dels professionals d’atenció primària que pot contribuir a millorar els resultats en salut. Per dur-la a terme 
calen habilitats, formació, motivació i temps.  
BMC Family Practice, 6 de juliol de 2019 
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 Consum d’alcohol: la influència dels referents 
Aquest estudi fet al nostre mitjà a partir d’una enquesta distribuïda entre professionals d’atenció primària 
posa de manifest un consum d’alcohol superior en aquest col·lectiu que en la població general. La 
prevalença de consum de risc va ser més alta en homes, metges i professionals de més de 55 anys. Això 
pot influir l’actitud i la motivació dels professionals per aplicar als pacients mesures preventives del consum 
d’alcohol.  
BMC Family Practice, 26 de julio de 2019 
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