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La longitudinalitat disminueix la mortalitat  
Revisió sistemàtica que pretén analitzar la força de l’associació entre continuïtat de cures i mortalitat a 
l’atenció primària de la salut (APS) i esbrinar els mecanismes causals d’aquesta associació. Es van incloure 
13 estudis observacionals, en 9 dels quals es va trobar un efecte protector estadísticament significatiu de la 
longitudinalitat en relació a la mortalitat. Els possibles mecanismes pels quals això succeeix podrien ser una 
major responsabilitat del professional referent, el seu coneixement profund del pacient i la confiança 
establerta. Els autors conclouen que caldrien polítiques per potenciar la longitudinalitat a l’APS doncs 
actualment va en descens.   
British Journal of General Practise, 27 d’agost de 2020.  
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OMA: amb més analgèsics no va millor 
Una intervenció sobre els metges i metgesses de capçalera, dirigida a millorar el maneig del dolor de l’otitis 
mitjana aguda (OMA) en nens i nenes entre 6 mesos i 10 anys, no va millorar les puntuacions de les escales 
de dolor reportades pels pares i mares i va augmentar el nombre de consultes relacionades amb l’episodi en 
els 28 dies posteriors al diagnòstic. Tampoc va disminuir l’ús d’antibiòtics. La intervenció, en canvi, sí que va 
augmentar l’ús d’analgèsics, sobretot ibuprofèn. Els resultats aconsellen fer un ús prudent d’ibuprofen, 
sospesant adequadament els riscos, vist que els beneficis no són clars.  
British Journal of General Practice, octubre de 2020 
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La benzocarta, un petit esforç i bons resultats 
Aquest estudi abans-després sense grup control fet al País Basc demostra que l’enviament d’una carta 
personalitzada del metge/-ssa de família a pacients seleccionats que consumeixen benzodiazepines per al 
tractament de l’insomni durant més de tres mesos, informant sobre els efectes no desitjats del seu ús i 
recomanant-ne la retirada amb una pauta gradual, és una intervenció útil, senzilla i factible en l’àmbit de 
l’atenció primària.  
Gaceta Sanitaria, novembre-desembre 2020 Més >> 

     

 

 
Qui ens protegeix de la COVID-19? 
Estudi descriptiu transversal fet amb l’objectiu de descriure els factors relacionats amb el contagi del SARS-
CoV-2 en professionals sanitaris que atenen pacients amb COVID-19 a l’estat espanyol, i proposar 
estratègies de prevenció. A través de l’anàlisi de 2.230 qüestionaris, es van identificar com a possibles 
factors la deficient gestió de la cadena de contagis, l’ús i la disponibilitat d’equips de protecció individual 
(EPI) i l’efectivitat en la realització del rentat de mans. Caldria homogeneïtzar els procediments de prevenció 
de riscs laborals en aquests aspectes, i adequar la càrrega de treball en el context assistencial.  
Enfermería clínica, novembre-desembre de 2020 
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ITU’s fora d’hores, s’ha de fer millor 
En aquest estudi descriptiu holandès, el 74% dels pacients que van consultar per símptomes d’infecció del 
tracte urinari (ITU) en un centre d’urgències d’atenció primària va rebre tractament antibiòtic. La tira reactiva 
d’orina es va fer en el 87,5% dels pacients, però 8 de cada 10 van rebre antibiòtics malgrat un test de nitrits 
negatiu. A més, en 9 de cada 10 pacients amb indicació d’urinocultiu, aquest no es va fer.  
BMC Family Practice, 10 de novembre de 2020 
 

Més >> 
     

     

 

Confinament universal però impacte desigual 
Aquest estudi transversal analitza els resultats d’una enquesta realitzada durant el període de confinament a 
Espanya. Aquests indiquen que l’impacte social del confinament sobre la salut mental està relacionat amb el 
gènere, l’edat i la situació socioeconòmica. Les dones i les persones joves van presentar uns pitjors resultats 
de salut mental durant aquest període.   
BMJ Open, 24 de novembre de 2020 
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Proves diagnòstiques en la Covid-19, la caiguda d’un mite? 
Aquesta revisió sistemàtica ràpida posa de manifest que, malgrat que l’evidència sobre l’efectivitat de les 
proves diagnòstiques per a la Covid-19 (PCR i serologies) és creixent, encara hi ha molts aspectes per 
aclarir i àrees d’incertesa. La manca d’una prova de referència (gold standard) dificulta l’obtenció de resultats 
concloents. A més, disposem de molt pocs estudis realitzats en l’àmbit comunitari i de l’Atenció Primària.     
BMJ Evidence-Based Medicine, 1 d’octubre de 2020 (online ahead of print) 
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