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Burnout dels residents: sobren motius per la preocupació 
Aquest estudi descriptiu fet a través d’enquestes als residents de medicina de família i comunitària de les Unitats 
Docents de Barcelona Ciutat i Catalunya Central, va trobar una prevalença de burnout del 33,8%, amb un 25,6% 
d’esgotament emocional, 37,9% de despersonalització i 53,9% de baixa realització personal. Aquesta prevalença 
era més alta en els darrers anys de residència. Es va trobar malestar emocional en el 40,4% dels residents que van 
respondre. Entre els que presentaven malestar emocional, hi havia més burnout.  
Atención Primaria, novembre de 2020 
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El paracetamol en la gestació, causa de trastorn per dèficit d’atenció? 
Estudi de cohorts prospectiu realitzat a Canadà on s’avalua la relació entre els nivells de paracetamol en el meconi i 
el risc de desenvolupar trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) i alteracions en la connectivitat 
neuronal en repòs diagnosticat per ressonància magnètica (RM). L’estudi troba que hi ha un augment del risc de 
desenvolupar TADH en els infants exposats a dosis altes de paracetamol de més de 4 vegades respecte els no 
exposats, coincidint amb una disminució de la connectivitat neuronal de les regions teòricament implicades.  
JAMA Pediatrics, 28 de setembre de 2020 
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COVID-19, a qui hem de cuidar més?   
Estudi de cohorts prospectives fet a partir de les dades poblacionals de Catalunya obtingudes del Sistema 
d’Informació per al Desenvolupament de la Investigació en Atenció Primària (SIDIAP), amb l’objectiu de descriure 
les característiques dels pacients diagnosticats de COVID-19 a la comunitat que ingressaven a l’hospital o que 
morien dins els 30 dies del diagnòstic. S’ha trobat que un 14,8% dels casos van requerir hospitalització i un 3,5% 
van morir, essent la mortalitat més elevada en homes i en augmentar l’edat. En les persones que vivien en 
residències aquesta mortalitat va arribar fins el 24,5%.  
International Journal of Epidemiology, 29 d’octubre de 2020. 
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ECG: en sabem prou?  
Revisió sistemàtica i metaanàlisi que pretén esbrinar la precisió en la interpretació dels electrocardiogrames (ECG), 
fet a partir d’estudis que avaluen intervencions educatives. S’han seleccionat 78 articles, l’anàlisi dels quals troba 
que la precisió mitjana en la interpretació de l’ECG és del 54% abans de la formació i del 67% després de la 
formació. Aquesta varia en funció del nivell formatiu: en els estudiants de medicina l’encert abans de la formació és 
del 42%, en els residents del 55,88%, en professionals mèdics no cardiòlegs del 68,5% i del 74,9% en cardiòlegs. 

És a dir, existeixen mancances en la interpretació d’ECG en tots els nivells fins i tot després de la formació.  
JAMA of internal medicine, 28 de setembre de 2020 
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ITB i ictus, una combinació fatal  
Estudi de cohorts fet a Badajoz per determinar el risc que suposa tenir un índex turmell-braç (ITB) baix de cara a 
patir diferents malalties cardiovasculars, i també si aquest serveix per afinar la capacitat pronòstica de les principals 
funcions per calcular el risc cardiovascular (RCV). Es va trobar que l’ITB baix s’associa a un risc augmentat d’ictus 
de fins a 6 vegades més, seguit del de mortalitat cardiovascular, cardiopatia isquèmica i mortalitat total. També va 
millorar la classificació de les persones en risc intermedi segons FRESCO cardiovascular (CV) en un 24,1%, 
plantejant la possibilitat de realitzar la prova en aquest grup si existeixen dubtes en el maneig individual del risc.  
Atención primaria, novembre de 2020 
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Mamografies des dels 40? Encara no ho tenim clar.  
Assaig clínic aleatoritzat amb grup control fet al Regne Unit per estimar els efectes del cribratge amb mamografies 
anuals sobre la mortalitat per càncer de mama en dones entre 40 i 48 anys, comparant amb dones que reben 
l’atenció habitual (iniciar el cribratge als 50 anys). Les dones van ser reclutades entre 1.990 i 1.997, i seguides una 
mediana de 22,8 anys. Abans dels 10 anys de seguiment es va trobar una reducció del 25% del risc relatiu de 
mortalitat per càncer de mama que després dels 10 anys va desaparèixer. No hi ha diferències en la mortalitat per 
totes les causes, ni tampoc en mortalitat per tots els càncers (incloent el de mama). 
The Lancet Oncology, 21 de setembre de 2020  
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Apendicitis i cirurgia, tota la vida s’haurà de fer així? 
Aquest assaig clínic mostra que el tractament amb antibiòtics en l’apendicitis no és inferior a l’apendicectomia pel 
que fa a l’estat de salut dels pacients als 30 dies. Un terç dels pacients que va rebre antibiòtic va requerir una 
apendicectomia durant els 3 mesos següents i el risc de complicacions va ser més elevat.  Tanmateix aquest risc 
superior de complicacions va ser atribuïble al subgrup de pacients amb apendicòlit

1
, els quals també van presentar 

una major prevalença d’apendicectomies als 3 mesos (41% vs 25%).     
New England Journal of Medicine, 12 de novembre de 2020 
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