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Sedants i Alzheimer: receptant riscos 
L’ús de benzodiazepines (BZD) s’associa a un augment del 30% del risc de pneumònia en pacients amb 
malaltia d’Alzheimer, en comparació amb els pacients que no prenen aquests fàrmacs. Aquest risc és 
superior durant els primers 30 dies d’ús i s’ha de tenir en compte, juntament amb el risc d’altres efectes 
adversos, per a extremar la prudència a l’hora de prescriure aquests fàrmacs. 
Canadian Medical Association Journal, 10 d’abril de 2017  
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Que no et caigui el nen 
Segons aquest estudi descriptiu, fet a partir de dades de les visites a urgències de vuit hospitals del nostre 
mitjà, les lesions més greus causades per caigudes en nens menors d’un any, es produeixen per sota els 3 
mesos i des d’una alçada superior a 50 cm. Altres factors de gravetat independents van ser les caigudes a 
la via pública, les produïdes des dels braços del cuidador i des de les escales. Van ser més freqüents les 
caigudes entre els 9 i els 12 mesos, al domicili habitual i des de dispositius infantils.  
Anales de Pediatria (Barcelona), junio de 2017 
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L’insomni treu la son de les infermeres 
Segons aquest estudi descriptiu fet a Mallorca, les infermeres d’Atenció Primària consideren que l’insomni 
és un problema de salut important. La majoria realitzen una correcta valoració de l’insomni i indica algun 
tipus de tractament, però en general utilitza poc la teràpia cognitivo-conductual, que és la més efectiva. El 
paper de la infermera en l’abordatge de l’insomni és clau. És necessari revisar i reforçar aspectes de millora 
en aquest camp.   
Enfermería clínica, maig-juny de 2017 
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Infiltració al genoll, la caiguda d’un mite? 
Segons aquest assaig clínic, en els pacients amb artrosi de genoll simptomàtica i amb sinovitis, la injecció 
intra-articular de triamcinolona cada 3 mesos durant 2 anys, comparada amb la injecció de sèrum salí 
(placebo), pot danyar el cartílag articular i, en canvi, no millora el dolor. Per tant, cal replantejar la indicació 
d’aquest tractament en l’artrosi de genoll.  
Journal of the American Medical Association, 16 de maig 2017 
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Collit: més enllà de la ideologia 
Els resultats d’aquest estudi de casos i controls fet a partir d’enquestes a pares i mares de nens entre 6 i 24 
mesos d’una consulta pediàtrica d’atenció primària, indiquen que la compartició de llit afavoreix la lactància 
materna i la seva extensió en el temps. També augmenta el risc de despertars nocturns. El nivell 
socioeconòmic baix i el tabaquisme són factors que afavoreixen la compartició de llit.  
Revista Pediatría Atención Primaria, gener-març de 2017 
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Filem prim amb el tiroides durant l’embaràs? 
Els resultats d’aquests dos assajos clínics aleatoritzats (ACA) multicèntrics indiquen que el tractament amb 
levo-tiroxina (L-tiroxina) de les embarassades amb hipotiroïdisme subclínic o hipotiroxinèmia, no millora els 
resultats de desenvolupament neurològic dels fills segons una bateria de tests realitzats al llarg dels 5 
primers anys de vida, en comparació amb els fills de mares que no reben aquest tractament.  
New England Journal of Medicine, 2 de març de 2017 
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La credibilitat de la recerca en joc 
Els investigadors universitaris en salut sovint busquen col·laboració i finançament extern en entitats 
públiques, organitzacions no governamentals (ONG) i empreses privades. Segons els resultats d’aquest 
article, la participació de indústries privades en la recerca té efectes negatius evidents sobre la percepció de 
la gent i sobre la legitimitat dels resultats de la recerca com a font de coneixement. Els conflictes d’interès 
qüestionen la credibilitat de la investigació. 
Plos One, 20 d’abril de 2017 
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