
 

   

  
 

 Butlletí electrònic setmanal – Núm. 147 – 10 de maig de 2021 

  

 

 
Asma i pobresa, salut malmesa 
En aquest estudi d’una cohort retrospectiva, es va observar que els pacients asmàtics amb més privació 
presentaven diferents patrons de fàrmacs prescrits, més atencions en departaments 
d’urgències/emergències, més ingressos hospitalaris i major risc de mort. Els pacients de les àrees amb més 
privació multiplicaven per més d’1,5 el risc d’ingrés hospitalari i mort per asma en comparació amb els de les 
àrees més riques. Aquests resultats urgeixen el desenvolupament de polítiques socials per abordar aquestes 
desigualtats en salut. 
PLoS Medicine, 12 de febrer de 2021 
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Mengem en família! 
Aquest estudi descriptiu realitzat a Noruega troba que els infants de 12 mesos d’edat que comparteixen els 
àpats amb la família presenten una dieta més saludable. Aquesta associació és lineal, és a dir que un major 
nombre d’àpats en família s’associa a indicadors dietètics més favorables. Això convida a fomentar que 
s’inclogui als nens/es en els àpats familiars.   
BMC Pediatrics, 15 de març de 2021 
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Qui té i qui no té la Covid-19? 
Aquest estudi, realitzat amb dades dels Centres d’Atenció Primària de l’ICS de Catalunya durant el primer pic 
de la pandèmia de Covid-19, analitza l’impacte de diversos factors en la probabilitat de tenir la infecció. El 
principal predictor per presentar una PCR positiva va ser el contacte amb un cas confirmat. Altres factors 
predictors clau van ser la presència d’alteracions en el gust/olfacte, febre, edat >45 anys i sensació de 
malestar. Incloure aquestes variables en eines de suport al diagnòstic pot ser útil per al maneig de la 
pandèmia.  
PLoS One, 3 de març de 2021 
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Acompanyem prou bé les cuidadores? 
Estudi descriptiu fet a Alemanya mitjançant una enquesta difosa a través d’internet per esbrinar el que 
necessiten les persones cuidadores dels metges i metgesses de família (MF), i el suport que n’obtenen. El 
72% de les enquestades havia consultat al seu MF en relació a les cures, i el nivell de satisfacció respecte 
l’assistència rebuda va ser elevat. Els punts febles van ser la detecció precoç del rol de cuidadora i la manca 
d’informació sobre recursos de suport locals.  
BMC Family Practice, 3 de març de 2021 
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Per disminuir contagis, facilitem aïllaments 
Aquest estudi observacional de cohorts fet a Barcelona va comparar els contagis dels convivents d’una 
cohort de pacients amb COVID-19 aïllats en un hotel-salut amb els d’una cohort de pacients de COVID-19 
aïllats al domicili. Instal·lacions supervisades a la comunitat, com els hotels-salut que es van condicionar a 
l’inici de la pandèmia de COVID-19 per facilitar l’aïllament adequat dels pacients amb COVID-19, poden ser 
útils per protegir els altres convivents del contagi de la malaltia.  
Journal of Public Health, febrer de 2021 
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El que la caiguda trenca 
Aquesta síntesi qualitativa conclou que cal tenir en compte el context de cures i de relacions familiars en què 
se situa la prevenció de caigudes en les persones majors de 65 anys, per millorar l’eficàcia de les 
intervencions i facilitar el seu compliment. La caiguda de la persona gran suposa un punt d’inflexió que afecta 
aquest context. Els programes i les polítiques de prevenció han de parar més atenció en la salut i el benestar 
de les persones cuidadores familiars i incorporar-les col·laborativament en la planificació i implementació de 
les estratègies preventives.  
Gaceta Sanitaria, març-abril de 2021 
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Retrat de la primera onada 
Estudi descriptiu fet a Catalunya a partir del Sistema d’Informació per al desenvolupament de la Investigació 
en Atenció Primària (SIDIAP), d’on es van extreure dades sobre els 102.002 pacients que van tenir 
diagnòstic de COVID-19, dels quals 16.901 van ser hospitalitzats i  5.273 van morir havent estat 
hospitalitzats o no. L’edat avançada, el sexe masculí i comorbiditats com l’obesitat i la demència van 
relacionar-se amb presentar més risc d’hospitalització i de mort.  
Nature Communications, 3 de febrer de 2021 
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