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En les dones cal anar més enllà dels clàssics 
Aquesta revisió paraigües de revisions sistemàtiques i metanàlisis va trobar associació entre malaltia 
cardiovascular i una àmplia llista de factors relacionats amb complicacions de l’embaràs i la fertilitat. 
Aquests factors podrien ser factors de risc cardiovascular específics de les dones que podrien explicar en 
part que la incidència de malaltia cardiovascular en les dones no hagi millorat en les darreres dècades tant 
com en els homes.  
British Medical Journal, 7 d’octubre de 2020 
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Nadons grassons, nens obesos 
Un pes elevat en néixer s’associa a un índex de massa corporal (IMC) elevat a la infància. Aquest estudi 
troba una associació lineal entre l’adipositat neonatal (percentatge de greix corporal) i l’IMC, el sobrepès i 
l’obesitat en la infància. Com que hi ha factors prenatals (dieta de la mare, consum d’energia durant el 
tercer trimestre) amb efectes específics sobre l’adipositat neonatal sense influir sobre el pes en néixer, 
l’adipositat neonatal pot ser un indicador per intervencions prenatals amb l’objectiu de disminuir el sobrepès 
i l’obesitat infantils.  
Pediatrics, setembre de 2020 
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No tot és COVID-19  
Aquest estudi descriptiu retrospectiu fet amb les dades de 6 milions de persones ateses en  els centres 
d’atenció primària (CAP) de l’Institut Català de la Salut (ICS) analitza l’impacte de la pandèmia per COVID-
19 i el confinament sobre el control de les malalties cròniques, a partir dels resultats de 34 indicadors dels 
Estàndards de Qualitat Assistencial (EQA). S’ha observat un efecte negatiu en el 85% dels indicadors de 
l’EQA el març i un 68% a l’abril de 2020. Han empitjorat els indicadors de tractament, seguiment, control, 
cribratge i vacunacions, i per contra han millorat els de prevenció quaternària. Els autors conclouen que cal 
revertir aquests efectes per minimitzar l’impacte negatiu sobre la salut de la població.   
BMC Family Practice, 10 d’octubre de 2020 
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El valor terapèutic dels fàrmacs, en crisi  
Aquest estudi de cohorts retrospectiu mostra que menys d’un terç dels fàrmacs aprovats entre 2.007 i 2.017 
per la Food and Drug Administration (FDA) i la European Medicines Agency (EMA) van ser qualificats com 
a fàrmacs d’alt valor terapèutic per alguna de les 5 organitzacions independents analitzades. És més 
probable que els fàrmacs inclosos en programes accelerats (aquests agilitzen l’aprovació de nous fàrmacs) 
tinguin un valor terapèutic més alt que els no inclosos, però en el cas de la FDA aquesta probabilitat va ser 
menor.       
British Medical Journal, 7 d’octubre de 2020 
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La morfina en la dispnea refractària: quan ja ho hem provat tot 
Assaig clínic aleatoritzat (ACA) que avalua els resultats d’administrar dosis baixes de morfina via oral durant 
4 setmanes a persones amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) avançada que ja prenen 
tractament optimitzat, comparant amb placebo. L’estudi troba que hi ha una discreta millora de la qualitat de 
vida relacionada amb la malaltia mesurada amb el COPD Assessment Test (CAT) en persones que prenen 
morfina, sense afectar la pressió parcial arterial de diòxid de carboni (PaCO2) ni causar efectes adversos 
importants.  
JAMA Internal Medicine, 1 d’octubre de 2020 
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Anticossos anti-SARS-CoV-2, tenen valor? 
Aquest estudi de casos i controls per determinar la validesa i utilitat dels anticossos contra SARS-CoV-2, fet en pacients 
ingressats per COVID-19 a l’Hospital Johns Hopkins (Baltimore) entre els mesos de març i abril de 2020, conclou que els 
anticossos anti-SARS-CoV-2 demostren infecció quan es mesuren al menys 14 dies després de l’inici dels símptomes. Els 
seus nivells s’associen a gravetat clínica i poden ser una ajuda diagnòstica valuosa en pacients que, malgrat tenir una 
PCR negativa,  presenten clínica sospitosa de COVID-19.  
Annals of Internal Medicine, 20 d’octubre de 2020 
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A la gonartrosi posa-li taitxí 
Aquesta revisió sistemàtica i metanàlisi sobre els efectes del taitxí com a estratègia terapèutica no 
farmacològica en la salut física i mental de les persones amb gonartrosi va trobar beneficis en termes de 
millora del dolor, rigidesa, funcionalitat física, equilibri dinàmic i salut física i psicològica, amb absència 
d’esdeveniments adversos. Aquests resultats conviden a tenir present el taitxí com a alternativa no 
farmacològica en el tractament de la gonartrosi a les consultes.  
Clinical Rehabilitation, 21 de setembre de 2020 
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