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“Malos tiempos para la lírica” Golpes Bajos 

Aquest assaig clínic aleatoritzat (ACA) mostra que pregabalina no és més eficaç que placebo en millorar la 

intensitat de la ciatàlgia en pacients amb dolor moderat o greu de durada variable (majoritàriament menys 

de 3 mesos). Tampoc va millorar altres resultats clínics. La incidència d’esdeveniments adversos va ser 

superior en el grup de pregabalina que en el grup control.  

New England Journal of Medicine, 23 de març de 2017 

 
 
 

Més >> 

 

A la pell, antibiòtics, els justos   

Segons els resultats d’aquest assaig clínic, en els infants amb èczema lleu amb signes d’infecció, 

l’associació d’antibiòtics tòpics o antibiòtics orals al tractament habitual amb corticoides tòpics i emol·lients 

no aporta beneficis ni millora l’evolució del quadre.  

Annals of Family Medicine, Març de 2017  
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No tot el que baixa cal que pugi 

Aquest assaig clínic mostra que, en les persones grans amb hipotiroïdisme subclínic, el tractament amb 

levotiroxina no aporta beneficis clínics en comparació al placebo. La majoria dels pacients inclosos a 

l’estudi presentava una TSH inferior a 10. En conclusió, no seria necessari iniciar tractament en aquest 

perfil de pacients.   

The New England Journal of Medicine, 3 d’abril de 2017  

 Més >> 
     

 

La pregunta no era tan MACA 

Segons aquesta revisió sistemàtica, la pregunta sorpresa (PS) “Em sorprendria que aquest pacient morís 

en els propers 12 mesos?” té un rendiment de dolent a modest per predir la mort dels pacients, essent pitjor 

quan el context és el de malalties no oncològiques. Calen millors eines per identificar els pacients amb 

malalties greus que necessiten una atenció pal·liativa.  

CMAJ, 3 d’abril de 2017 

 Més >> 
     

     

 

Comunicant sense por esdeveniments adversos 

Aquest estudi qualitatiu ofereix elements importants a l’hora de valorar què, qui, quan, on i com informar a 

un/a pacient després d’haver patit un esdeveniment advers (EA). La naturalesa de l’esdeveniment advers 

(EA) determina qui ha de fer-ho. Una actuació primerenca, empàtica, proactiva i acompanyada d’informació 

honesta i comprensible sobre l’EA, i sobre les vies de compensació de danys que té a disposició, és 

essencial.  

Enfermería Clínica, Març-Abril de 2017  
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Si sospites MPOC, mira-li les corbes 

Bona part dels pacients diagnosticats de malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) no s’han realitzat 

una prova funcional respiratòria (PFR) per confirmar el diagnòstic. Segons aquest estudi descriptiu, els 

pacients amb MPOC a qui s’ha fet PFR per confirmar el diagnòstic, presenten un menor risc d’ingrés 

hospitalari i una menor mortalitat total respecte als pacients sense PFR diagnòstica.  

Canadian Medical Association Journal, 10 d’abril de 2017  
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En la hipertensió, pota-sí! 

Els resultats d’aquesta metanàlisi indiquen que els suplements de potassi són una medicació segura, sense 

esdeveniments adversos importants, que té un impacte modest però significatiu sobre la pressió arterial 

(PA) i que pot ser recomanada com a adjuvant en el tractament de pacients amb hipertensió arterial 

essencial (HTA). 

PONE, 18 d’abril de 2017 
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