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Fecundabilitat segons el mètode anticonceptiu emprat  
 

Joan-Anton Vallès (javalles.bcn.ics@gencat.cat) 

Què en sabíem fins ara? 

A tot el món, l’any 2019, prop del 22% de les dones 
en edat reproductiva varen usar anticoncepció 
hormonal, que inclou la de curt termini 
(anticonceptius injectats o orals) i la de llarg termini 
(implants i alguns dispositius intrauterins). Aquests 

mètodes anticonceptius reversibles de llarga durada 
s’han popularitzat cada vegada més: a Europa, l’any 
2019, els varen usar el 9% de les dones en edat 
reproductiva; i, als EUA, el seu ús ha passat del 2% 
el 1995 al 13% durant el període 2015 al 2017. 
 
Diversos estudis han aportat informació sobre la 

seguretat i l’efecte dels anticonceptius orals sobre la 
fecundabilitat (probabilitat d’aconseguir un embaràs 
durant un cicle menstrual per a una parella amb 
coits regulars sense més anticoncepció). I altres 
estudis han objectivat retards en el retorn de la 
fertilitat (capacitat per aconseguir un embaràs 

després d’un any d’exposició regular al coit) 
després de deixar de prendre anticonceptius orals 
(aproximadament tres mesos). Alguns estudis, no 
tots, conclouen que la fecundabilitat és més 
elevada en dones que van utilitzar anticonceptius 
orals durant llargs períodes respecte de les dones 
que els van usar durant períodes més curts. 

 
Hi ha menys informació sobre els efectes a curt i 
llarg termini sobre la fertilitat després de suspendre 
altres mètodes anticonceptius com els dispositius 
intrauterins (amb la combinació de coure i 
hormones), els anticonceptius injectables o altres 
mètodes reversibles menys habituals. 

Resum de la publicació 

Amb l’objectiu de conèixer la fecundabilitat en 

relació amb el moment de la suspensió i la durada 
de l'ús de diversos anticonceptius hormonals i no 
hormonals, es varen analitzar les dades de tres 
grans cohorts de tres estudis prospectius de 
Dinamarca (Snart Gravid, Snart Foraeldre) i EUA 
(Embaràs Study Online; PRESTO) en persones que 
planificaven un embaràs. 

 
Es varen incloure 17.954 dones que havien intentat 
concebre en un període que abastava fins a sis 
cicles menstruals a l'inici de l'estudi. Es va estudiar 

la història anticonceptiva i les característiques 
personals i mèdiques. També, es varen passar 
qüestionaris bimestrals sobre l’embaràs durant 12 
mesos. 
 
El 38% de les dones havia utilitzat recentment 
anticonceptius orals; el 13%, mètodes hormonals 

reversibles d’acció llarga; el 31%, mètodes de 
barrera i el 15%, mètodes naturals (abstinència, 
calendari, moc cervical o temperatura corporal).  
 
L’ús d’anticonceptius injectables (a raó d’una 
fecundabilitat de 0,65; IC95%: 0,47 a 0,89) i, en 

menor mesura, els anticonceptius orals (a raó de 
0,92; IC95% 0,88 a 0,96) es va associar amb una 
disminució de la fecundabilitat en comparació amb 
l’ús de mètodes de barrera (valor de referència). 
 
Les dones que recentment havien deixat d’utilitzar 
anticonceptius orals, l’anell anticonceptiu, pegats o 

injectables van experimentar curts retards en el 
retorn de la fertilitat (3-6 cicles vs. menys de 3 
cicles) en comparació amb les usuàries de mètodes 
de barrera.  
 

Les usuàries d’anticonceptius injectables van patir el 
retard més llarg en el retorn a la fertilitat normal 

(de cinc a vuit cicles menstruals), seguit de les 
usuàries de pegats (quatre cicles), anticonceptius 
orals (tres cicles), anells (tres cicles), dispositius 
intrauterins (dos cicles) i implants (dos cicles). La 
vida útil dels mètodes anticonceptius hormonals no 
es va associar a la fecundabilitat. 
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Segueix a la pàgina següent 



 

 

Ús elevat de SABA en asma i  
major risc d’hospitalització  
 

Joan-Anton Vallès (javalles.bcn.ics@gencat.cat) 

Què en sabíem fins ara? 

L’asma és una malaltia inflamatòria molt prevalent (en adults, s'estima entre un 3,2 i un 7,2%). Les actuals guies 
de pràctica clínica recomanen un tractament farmacològic esglaonat, en funció de la gravetat de l'asma, i en què 
els agonistes beta-2 adrenèrgics d'acció curta inhalats (SABA) s'haurien d'utilitzar exclusivament com a 
tractament de rescat en cas de símptomes persistents en cadascun dels esglaons terapèutics. 
 

Un ús elevat de SABA (tres o més cops per setmana) és un indicador de mal control. S’ha demostrat una 
associació entre altes dosis de SABA i major mortalitat en pacients amb asma, especialment si no usen corticoides 
inhalats (ICS). L'ús d'altes dosis de SABA s'ha associat a una major simptomatologia, un major nombre de visites 
a urgències i d’ingressos hospitalaris. 

Resum de la publicació 

Amb l’objectiu de determinar la quantitat anual d'envasos de SABA dispensats a pacients amb asma activa que 
s'associa amb major risc d'hospitalització, es va dur a terme un estudi descriptiu, transversal i multicèntric a 
l’atenció primària de Balears en el que es varen analitzar dades sociodemogràfiques, clíniques i de prescripció en 
68.578 pacients amb MPOC i asma. D’aquest total de pacients, se’n van incloure 7.648 d’adults amb asma activa a 
qui es va dispensar SABA durant el període 2014-2015, amb una edat mitjana de 47 anys —un 38% eren dones i 
un 23% fumadors actius. Setanta-set pacients (1%) van ingressar per exacerbació d'asma durant el període 

d'estudi. Els pacients que van rebre més de vuit envasos de SABA per any van tenir un major risc d'hospitalització 
(OR 2,81; IC95% 1,27-6,24).  
 
L'esglaó terapèutic (gravetat), la quantitat de corticoides inhalats, la insuficiència cardíaca i l'apnea del son es van 
associar també, significativament, amb el risc d’hospitalització. 

Per a més informació, vegeu l’article 

 Sorribas-Morlán M, Galmés-Garau MA, Esteva Cantó M, Leiva Rus A; Román-Rodríguez M. Asociación entre la utilización de 

broncodilatadores de corta duración y el riesgo de hospitalización por asma en condiciones de práctica clínica habitual en una cohorte 
poblacional. Aten Primaria. 2020;52(9):600-607  

Repercussions a la pràctica clínica 

Hi ha una associació significativa entre l’ús elevat de SABA i el risc d'hospitalització per 

manca de control de l’asma. Una dispensació de vuit o més envasos a l’any seria útil per 

identificar pacients amb asma de risc. 

Un major esglaó terapèutic de gravetat, la presència d’insuficiència cardíaca o d’apnea 

del son, un elevat ús de corticoides inhalats i de SABA són característiques que 

identifiquen els pacients amb asma que tenen un major risc d'hospitalització.  

Repercussions a la pràctica clínica 

L’ús prolongat de mètodes anticonceptius hormonals no sembla tenir un efecte rellevant en la 
fertilitat a llarg termini. No obstant això, pot haver-hi un cert retard en el retorn a la 

fecundabilitat després de l'ús de mètodes anticonceptius, especialment entre les usuàries 
d’anticonceptius hormonals injectables (de cinc a vuit cicles menstruals), pegats (quatre cicles) i 
orals (tres cicles). En canvi, amb els dispositius hormonals intrauterins i els implants, el retard 
és menor (dos cicles). 

s e 

Per a més informació, vegeu l’article 

 Yland J J, Bresnick K A, Hatch E E, Wesselink A K, Mikkelsen E M, Rothman K J et al. Pregravid contraceptive use and fecundability: prospective cohort 

study BMJ 2020; 371 :m3966 doi:10.1136/bmj.m3966  

+ 

+ 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_54/2021_Asociacin entre la utilizacion de broncodilatadores de corta duracin.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_54/2021_Pregravid contraceptive use and fecundability.pdf


 

 

Diabetis: Prevenció de la degeneració macular  
relacionada amb l’edat (DMAE) amb metformina. 

Joan-Anton Vallès (javalles.bcn.ics@gencat.cat) 

Què en sabíem fins ara? 
 

La degeneració macular relacionada amb l’edat 
(DMAE) és la principal causa de ceguesa irreversible 
en les persones grans i no se’n coneixen mesures 
preventives efectives. Per altra banda, s'ha 
demostrat que la metformina és eficaç en la 

prevenció de malalties i complicacions de la diabetis 
en pacients ancians i, per tant, podria ser eficaç en 
la prevenció de la DMAE. 

Resum de la publicació 

Amb l’objectiu de valorar si hi ha una associació 
entre l'ús de la metformina i el desenvolupament de 

la DMAE, es va fer un estudi de casos i controls en 
una base de dades nacional sanitària dels Estats 
Units. Es varen incloure, com a casos, les persones 
de 55 anys i més amb un diagnòstic recent de DMAE 
(període 2008-2017). Es van seleccionar els 
pacients control de la població general amb diabetis 
(proporció 1:1) ajustant-los per edat, anèmia, 

hipertensió arterial, índex de comorbiditat de 
Charlson i àrea geogràfica. En tots els pacients es 
va analitzar l’exposició a la metformina i a altres 
medicaments durant els 24 mesos previs a la 
inclusió en l’estudi.  

s 

Visió de la prescripció diferida i la PCR per part de 
professionals d’atenció primària amb prescripció elevada 
 

M. Estrella Barceló (ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 

Què en sabíem fins ara? 

L’ús prudent dels antibiòtics és una prioritat en salut 
pública. En una gran part, s’utilitzen en l’atenció 
primària (72% el 2018), essent la indicació més 

freqüent les infeccions respiratòries, la majoria de 
les quals són autolimitades.  
 
Els darrers anys, hi ha hagut una disminució en el 
consum però, tot i això, s’objectiva una gran 
variabilitat entre professionals. S’han dut a terme 
diferents intervencions per reduir-ne el consum i 

millorar-ne l’adequació, entre les quals cal destacar 
la prescripció diferida (PD) i l’ús de proves ràpides 
com la proteïna C reactiva (PCR). Tot i que tant 
l’una com l’altra han demostrat ser efectives, no 
s’han consolidat de forma rutinària en les consultes 
d’atenció primària. Quan s’investiga com ho viuen 

els professionals, es fa palès que prefereixen les 
intervencions multifactorials que redueixen la 
incertesa diagnòstica, ajuden a tenir una visió 
centrada en el pacient i són fàcils d’implantar. En 
aquest estudi, es vol copsar la visió sobre la PD i la 
PCR en el món real. 
 

Resum de la publicació 

Es convida 139 consultes d’atenció primària d’Anglaterra 
amb prescripció elevada a participar en l’estudi i 
s’ofereixen 500 £ per la implicació en grups focals. La 
dinàmica dels grups és amb una guia semiestructurada 
que inclou preguntes sobre el procés de presa de decisions 

a l’hora de prescriure un antibiòtic, la seva experiència 
amb la PD i la PCR, la comunicació a la consulta i altres 
estratègies que s’utilitzin. Hi participen 50 professionals de 
9 consultes i de diferents disciplines (personal mèdic, 
d’infermeria, de farmàcia, de coordinació, personal no 
sanitari). S’identifiquen quatre grans temes:  

a) La compatibilitat d’estratègies amb els rols clínics i 

l’experiència professional. Els participants conside-
raven que les estratègies tenien un valor limitat com 
a "eines clíniques", i les percebien com a útils només 
en casos ”rars” d’incertesa clínica sobre el diagnòstic 

o el pronòstic i/o per a aquells professionals amb 
menys experiència.  

b) Estratègies com a "eines socials". Els participants van 
percebre les estratègies com a útils per a negociar 
decisions de tractament i educar els pacients, 

especialment aquells que tenien expectatives 
favorables de prescripció d’antibiòtics.  

Per a més informació, vegeu l’article 

 Blitzer AL, Ham SA, Colby KA, Skondra D. Association of Metformin Use With Age-Related Macular Degeneration: A Case-Control Study. JAMA 

Ophthalmol. Published online January 21, 2021. doi:10.1001/jamaophthalmol.2020.6331 

Repercussions a la pràctica clínica 

L’ús de metformina s’associa a un menor risc 
de desenvolupar DMAE en pacients amb 
diabetis. El major benefici es troba amb dosis 

moderades, 1 gram al dia o inferiors.  

et 

Es van incloure 312.404 casos (58,2% dones) i 
312.376 controls (55,2% dones), 55-107 anys (mitjana 
d’edat 74,9 +/-10,3 anys). La prevalença de diabetis 
va ser de 26,0% i 25,5%, respectivament. L'ús de 

metformina es va associar amb una menor probabilitat 
de desenvolupar DMAE en pacients amb diabetis sense 
retinopatia diabètica (OR 0,94; IC95% 0,92-0,96).  

Es va trobar una menor probabilitat de DMAE amb 
dosis baixes: <270 mg/dia (OR 0,91 i IC95% 0,88-
0,94), 270-600 mg/dia (OR 0,90 i IC95% 0,87-0,93) o 
601-1080 mg/dia (OR 0,95 i IC95% 0,92-0,95) 

respecte de dosis superiors a 1.080 mg/dia (no es va 
trobar un risc significativament reduït de DMAE). 

La retinopatia diabètica (present en un 4% dels pacients) 
és un factor que duplica el risc de DMAE, i el fet de 
prendre metformina en va reduir el risc de 2,3 a 1,1.  

Segueix a la pàgina següent 

+ 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_54/2021_Diabetis Prevenci de la DMAE amb metformina JAV Metformin and DMAE -  10AP_B-ICS_83903223_83903223.pdf


 

 

Repercussions a la pràctica clínica 

Els professionals d’atenció primària amb una major prescripció no veuen la PD ni la PCR com a 
eines prou útils per reduir la incertesa. La visió dels professionals s’hauria de considerar a l’hora de 

dissenyar estratègies per millorar l’ús d’antibiòtics i, un cop explorada, contrarestar-la amb 
programes formatius on es posin de relleu els beneficis de la prescripció diferida i la PCR. 

Per a més informació, vegeu l’article 

 Borek AJ, Campbell A, Dent E, Butler CC, Holmes A, Moore M et al for the STEP-UP study team. Implementing interventions to reduce 

antibiotic use: a qualitative study in high-prescribing practices. BMC Fam Pract 2021;22:25. doi: 10.1186/s12875-021-01371-6.  
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El primer BIT del 2021 tracta sobre la cascada terapèutica que es produeix quan un efecte advers 

d’un medicament no és identificat i, llavors, es tracta amb un segon medicament; o també quan el 

segon fàrmac es prescriu per evitar l’efecte advers produït pel primer. Les cascades d’efectes 

adversos són més freqüents en la polimedicació, en els pacients grans, les malalties cròniques o 

amb els fàrmacs d’elevat risc (demència, hipertensió, opiacis, etc.). Es recomana identificar i 

interrompre les cascades terapèutiques. 

El primer butlletí INFAC del 2021 tracta de la prevenció i tractament de les infeccions 

odontogèniques. Cal prevenir-les amb una bona higiene bucal. No es recomana la prevenció 

rutinària de l’endocarditis amb antibiòtics ja que no sempre estan indicats en aquestes infeccions. 

Quan cal un antibiòtic, el tractament és empíric i, en general, l’amoxicil·lina és d’elecció. El segon 

butlletí tracta sobre algunes novetats terapèutiques en la insuficiència cardíaca amb fracció d’ejecció 

reduïda (IC-FER), especialment el sacubitril/valsartan i algunes gliflozines, independentment que 

tinguin diabetis o no. 

A finals de gener 2021 es varen actualitzar un parell de documents: “Tractament farmacològic de la 

infecció per SARSCoV-2” i “Algoritmes de tractament dels pacients amb infecció per SARS-CoV-2”. 

Les novetats afecten l’ús de dexametasona, tocilizumab, plasma de convalescents i de les dosis de 

les HBPM en l’embaràs i el puerperi. També s’actualitza la informació sobre la contracepció hormonal 

d’urgència o píndola postcoital (levonorgestrel 1,5 mg o ulipristal 30 mg). 

Durant el mes de febrer de 2021, es va publicar un nou informe d’avaluació de resultats del 

tractament d’un grup de malalties minoritàries* amb 18 medicaments d’autorització individual (per 

part d’un grups d’experts clínics), atesa la incertesa en l’evidència clínica. Les dades incloses en el 

Registre de Pacients i Tractaments (RPT) del CatSalut permet saber que, actualment, 244 pacients 

estan sent tractats amb medicaments d’autorització individual, principalment, per tractar malalties 

metabòliques hereditàries de dipòsit lisosòmic (n = 165; 46,1%).  

* Síndrome hemolítica urèmica atípica, hemoglobinúria paroxismal nocturna, atròfia muscular espinal, malalties de 
Fabry, Gaucher, Niemann Pick, Pompe, fibrosi quística, síndrome d'intestí curt, mucopolisacaridosi, etc. 

DESTAQUEM... 

La discontinuació 
del tractament 

d i s m i n u e i x 
progressivament 

l’excés de risc, 
e s p e c i a l m e n t 
e n t r e  l e s 

u s u à r i e s 
d’estrògens sols. 

c) Ambigüitats. Els participants van percebre ambigüitats al voltant de quan s’han d’utilitzar i sobre l’impacte de la 
PD i la PCR en l’ús d’antibiòtics. Quant a la PD, van valorar el fet que podia reduir l’ansietat per no rebre 
antibiòtics i fer que no s’hagués de reconsultar. Per contra, els participants no tenien clar els beneficis de la PD ni 
la PCR sobre l’ús d’antibiòtics a la comunitat.  

d) Influència del context. Es varen identificar diverses situacions i problemes pràctics per a la implementació de les 

estratègies. Per exemple, l’accessibilitat a les consultes.  

+ 

+ 

+ + 

+ + 

+ 

+ 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_54/2021_Implementing interventions.pdf
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/5798/BIT_2021_32_01_ca.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2021/es_def/adjuntos/INFAC_Vol_29_1_antibioticos-procesos-dentales.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2021/es_def/adjuntos/INFAC_Vol_29_2_insuficiencia-cardiaca.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/protocol-tractament-SARSCoV2.pdf
http://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/informacio-i-consells/prevencio/contracepcio-d-urgencia/
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/5655/tractament_malalties_minorit%c3%a0ries_medicaments_autoritzaci%c3%b3_individual_any_2020_informe_resultats_2021.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/algoritme-tractament-SARSCoV2.pdf

