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Cortis tòpics potents: ull amb l’os 
En aquest estudi de cohorts d’usuaris de corticoides tòpics (CT) potents o molt potents l’ús d’aquests 
fàrmacs es va relacionar amb un augment del risc d’osteoporosi (OP) i fractures majors per OP (FMOP) amb 
una associació dosi-resposta per l’ús acumulatiu. D’acord amb això cal tenir present el temps i l’extensió de 
pell sobre la qual s’apliquen els CT potents i molt potents i buscar alternatives per limitar el risc d’OP quan 
l’ús s’hagi de prolongar.  
JAMA Dermatology, 20 de gener de 2021 

Més >> 

 

Alerta amb la e-cigarreta 
Estudi longitudinal fet a partir d’enquestes anuals a joves entre 12 i 24 anys al llarg de 4 anys per detectar 
factors predictors de convertir-se en fumador de tabac diari. Comparat amb haver provat només les 
cigarretes de tabac, l’estudi troba que haver provat més de 5 productes de tabac diferents o provar les e-
cigarretes abans dels 18 anys estava associat amb un augment important del risc d’acabar esdevenint 
consumidor diari de tabac. 
Pediatrics, 1 de febrer de 2021 
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Determinants socials i salut cardiovascular, “suma y sigue” 
En aquest estudi de cohorts prospectiu es va observar que una major càrrega de determinants socials de la 
salut (DSS) s’associa a una major incidència de malaltia coronària, especialment de malaltia coronària fatal. 
Comptabilitzar el nombre de DSS pot ser una eina d’ajuda per detectar persones amb major risc de patir 
malaltia coronària.     
Circulation, 19 de gener de 2021 
 Més >> 

     

 

 

 
Què hi ha darrere una sol·licitud d’eutanàsia?  

Estudi qualitatiu fet a Holanda sobre les peticions d’eutanàsia i suïcidi assistit (ESA) relacionades amb patir 
síndromes geriàtriques múltiples (SGM) entre 2013 i 2019. L’estudi va trobar que el patiment físic ocasionat 
per les síndromes geriàtriques (pèrdua de visió, d’audició, dolor crònic i sobretot les caigudes) se solia 
acompanyar de patiment en múltiples dimensions, presentant pors, dependència, pèrdua de mobilitat i 
aïllament social.   
JAMA of Internal Medicine, 1 de febrer de 2021 Més >> 

     

     

 

 

 
 

No perdis la teva metge/ssa de capçalera! 
En aquest estudi, realitzat a Estats Units, s’observa que els pacients que perden la seva metge/ssa d’atenció 
primària (MAP) presenten un menor ús de l’AP però un major ús de l’atenció especialitzada i les visites 
urgents i als serveis d’urgències durant els dos anys posteriors a aquesta pèrdua. Els efectes són més 
marcats en els casos de MAP que treballen sols.   
JAMA Internal Medicine, 1 de febrer de 2021 
 Més >> 

     

     

 

Seqüeles de COVID-19 en pacients hospitalitzats  
Estudi de cohorts ambidireccional fet amb pacients amb COVID-19 confirmada donats d’alta d’un hospital de 
Wuhan per conèixer els seus símptomes al llarg de 6 mesos de seguiment. El 76% presentaven almenys un 
símptoma, el 63% dels pacients presentaven fatiga o debilitat muscular, el 26% trastorn de la son i el 23% 
ansietat o depressió. Els pacients que van presentar major gravetat de la COVID-19 presentaven amb més 
freqüència disminució de la capacitat pulmonar i alteracions en les proves d’imatge.  
The Lancet, 16 de gener de 2021 
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IBP i faringitis crònica 
Assaig clínic aleatoritzat, doble cec, multicèntric, desenvolupat al Regne Unit per conèixer si hi ha resposta 
simptomàtica a lansoprazol en pacients amb faringitis crònica, comparat amb placebo. No es varen trobar 
diferències estadísticament significatives entre lansoprazol i placebo: els símptomes van millorar de forma 
similar en ambdós grups tant a les 16 setmanes com als 12 mesos de seguiment.  
British Medical Journal, 7 de gener de 2021  

 Més >> 
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