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Aspirina: en prevenció primària la pot “liar” 
En base a aquesta metanàlisi, en pacients sense malaltia cardiovascular coneguda, l’aspirina disminueix el 
risc d’infart de miocardi  (IAM) un 16%, a expenses d’augmentar el risc de sagnat major i ictus hemorràgic 
(49%  i 25%, respectivament) sense disminuir el risc d’ictus de qualsevol causa, mortalitat per qualsevol 
causa i mortalitat cardiovascular. En la pràctica contemporània, amb l’ús d’estatines en pacients de molt alt 
risc i altres estratègies de prevenció primària, l’aspirina podria, fins i tot, no disminuir el risc d’IAM i, per tant, 
podria tenir un efecte net perjudicial. 
The American Journal of Medicine, 31 de maig de 2019 
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Cribratge del TEA: prudència! 
Aquest estudi mostra que és possible un cribratge universal del trastorn de l’espectre autista però hi ha 
disparitats en la precisió i les taxes de cribratge de les minories ètniques i dels nens i nenes de classes 
socioeconòmiques desafavorides. Malgrat que el cribratge universal és possible en un escenari real, la 
baixa sensibilitat (39%) i el baix valor predictiu positiu (14,6%) de l’eina utilitzada, el qüestionari M-CHAT/F, 
conviden a la prudència i a seguir buscant eines més precises i estratègies que permetin arribar als grups 
tradicionalment menys representats en els cribratges.   
Pediatrics, octubre de 2019 
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Coronariopatia i fibril·lació, deixa només l’anticoagulació!    
Aquesta metanàlisi conclou que, en pacients amb fibril·lació auricular i malaltia coronària estable, 
l’anticoagulació oral (ACO) en monoteràpia té una efectivitat similar però un menor risc de sagnat que 
l’ACO associada a antiagregació amb un sol fàrmac. Per tant, en aquests pacients sembla recomanable 
mantenir el tractament amb ACO en monoteràpia, sense antiagregació, tal com indiquen les guies. 
American Journal of Cardiology, 15 de setembre de 2019 
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Paracetamol per a qualsevol dolor...també pel muscular? 
Aquest estudi prospectiu aleatoritzat no troba diferències entre l’ús de paracetamol sol en comparac ió a 
l’associació de paracetamol, ibuprofèn i codeïna en el tractament del dolor agut per lesions 
musculoesquelètiques menors, ni pel que fa a l’alleujament del dolor al cap de 60 minuts ni en l’ús 
d’analgèsia de rescat. En canvi els efectes secundaris són més freqüents amb la pauta combinada de tres 
fàrmacs.  
Annals of Emergency Medicine, octubre de 2019 
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Compte, no caiguis amb l’amiodarona 
Aquest estudi de cohorts retrospectiu troba que, en els pacients de > 65 anys amb fibril·lació auricular, el 
tractament amb amiodarona s’associa a un augment en el risc de lesions per caigudes i síncope en 
comparació als fàrmacs frenadors de la freqüència cardíaca, especialment en els primers 14 dies de 
tractament. Això ens convida a fer un ús prudent de l’amiodarona en aquests pacients.     
Journal of the American Geriatrics Society, octubre de 2019 
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Més opcions de tractament per la fibromiàlgia 
La fibromiàlgia (FM) es caracteritza per un dolor muscular generalitzat acompanyat d’altres símptomes com 
hiperalgèsia a la pressió, fatiga, rigidesa i son no reparador. Cap tractament aïllat ha demostrat una eficàcia 
satisfactòria i el maneig recomanat combina teràpies farmacològiques i no farmacològiques. Aquesta revisió 
sistemàtica suggereix que l’estimulació elèctrica nerviosa transcutània (TENS) podria ser un tractament 
complementari de la FM perquè millora el dolor espontani i evocat i potencia els efectes analgèsics de 
l’exercici terapèutic.   
Atención Primaria, agost-setembre de 2019 
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 Budesonida-formoterol, si precisa 
Aquest assaig clínic aleatoritzat (ACA) de superioritat va trobar que l’ús de la combinació budesonida-
formoterol segons necessitat per l’alleujament dels símptomes de l’asma lleu a moderada, va disminuir les 
taxes d’exacerbacions greus, en comparació amb budesonida de manteniment a dosis baixa, amb 
terbutalina segons necessitat. En el grup de budesonida-formoterol es van reduir en un 31% les 
exacerbacions greus, malgrat que els participants van utilitzar un 60% menys de dosi de budesonida. No hi 
va haver diferències pel que fa al control de símptomes.  
The Lancet, 14 de setembre de 2019 
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