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Primària i secundària: la col·laboració necessària 
La  col·laboració entre l’atenció primària i l’atenció secundària és essencial per proporcionar una atenció 
sanitària centrada en el pacient. En aquesta revisió integradora s’explora quines són les competències que 
necessiten els professionals per promoure-la. Aquestes competències són molt diverses i mostren la 
complexitat d’aquesta col·laboració. 
BMC Family Practice, setembre de 2020 
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Trànsit en menors: quan les hormones són una opció 
Com i quan iniciar la teràpia hormonal creuada (THC) en els adolescents transgènere és una tema 
controvertit. Aquest estudi, realitzat en un hospital pediàtric a Madrid, mostra que la THC en pacients amb 
incongruència de gènere, iniciada entre els 14 i els 18 anys, pot tenir un impacte positiu en els nivells 
d’ansietat, depressió, distrès emocional i conductual i en el sentiment de disfòria després d’un any de l’inici 
del tractament.      
Anales de Pediatría, juliol de 2020  
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Densitometria: oportuna només una 
Aquest ampli estudi de cohorts prospectiu troba que, en dones post menopàusiques, la realització rutinària 
d’una densitometria als 3 anys d’haver realitzat la primera no millora la capacitat de predir quines dones 
experimentaran una fractura de maluc o una fractura osteoporòtica major i quines no. Per tant, en aquest 
grup poblacional no sembla necessari repetir la densitometria si ja tenim una mesura inicial de la densitat 
mineral òssia.  
JAMA Internal Medicine, 1 de setembre de 2020 
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Insuficiència cardíaca avançada: factors de mal pronòstic 
Estudi de cohorts que analitza els factors pronòstics de mortalitat en persones amb insuficiència cardíaca 
avançada, realitzat en 279 centres d’atenció primària (CAP) de Catalunya. Conclou que els factors implicats 
a curt termini són el sexe masculí, l’edat i un baix índex de massa corporal (IMC). A mitjà i llarg termini són 
la pressió sistòlica baixa, la reducció del filtrat glomerular, la presència de neoplàsia maligna i l’ús d’altes 
dosis de diürètics de nansa. El factor pronòstic més important és l’IMC inferior a 20kg/m2.  
Atención primaria, gener de 2020. 
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On són les dones? 
Aquest estudi transversal de les principals revistes mèdiques espanyoles i les seves publicacions durant 
l’any 2017 va trobar una clara desigualtat de gènere en l’autoria, especialment en les últimes autories i els 
editorials. Les dones van representar el 46% de les primeres autories i el 33,5% de les últimes.   
Anales de pediatria, agost 2020 
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Transmissió de la covid-19: més aviat que tard 
Aquest estudi prospectiu realitzat a Taiwan a l’inici de la pandèmia mostra que la transmissibilitat de la 
Covid-19 és molt més elevada abans i durant els primers dies posteriors a l’inici dels símptomes (≤5 dies). 
Això suggereix que l’aïllament individual dels casos podria ser insuficient per evitar-ne la transmissió i 
serien necessàries mesures més generalitzades, com el distanciament social.    
JAMA Internal Medicine, 8 de setembre de 2020  
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L’anèmia suma fragilitat 
Aquest subestudi de la cohort de base poblacional FRADEA (Fragilidad y Dependencia en Albacete) troba 
un augment del risc de mortalitat de les persones de 70 anys o més en relació a presentar anèmia, més en 
els grups de pitjor classificació funcional 
Atención primaria, setembre de 2019 
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