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Mira-li les dents i li veuràs el cor 
En aquest gran estudi de casos i controls es va trobar que la presència de periodontitis, comprovada per 
pèrdua radiològica d’os, augmenta el risc de patir un primer episodi d’infart de miocardi. Aquesta associació 
es manté després d’ajustar per factors de confusió. Aquests resultats reforcen la possibilitat d’una relació 
independent entre periodontitis i infart de miocardi, tot i que el tipus de disseny no permet inferir causalitat.  
Circulation, 9 de febrer de 2016 
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El sol mediterrani, necessari però no suficient 
En aquest estudi prospectiu realitzat a València, gairebé el 25% dels infants menors de 2 anys van 
presentar un dèficit de vitamina D (<30ng/ml). Els factors relacionats amb nivells baixos de vitamina D van 
ser els fototipus cutanis foscos, l’ús d’hijab i l’agrupació durant els mesos d’hivern i primavera. 
L’administració de profilaxi amb vitamina D i ser fill/a de mare caucàsica es van relacionar amb nivells de 
vitamina D superiors a 30ng/ml.  
Anales de Pediatría, març de 2016 
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Exercici físic en la fatiga crònica: un oxímoron? 
Aquesta revisió Cochrane conclou que, en les persones amb síndrome de fatiga crònica, la teràpia amb 
exercici físic pot contribuir a alleujar els símptomes, especialment la fatiga, amb un nivell d’evidència 
moderat. La seva efectivitat seria superior a la dels tractaments passius o a l’absència d’una intervenció i 
similar a la de la teràpia congnitivo-conductual.  
Cochrane Systematic Reviews, febrer de 2016 
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El preu de cuidar: menys salut, alegria i llibertat 
Aquest estudi qualitatiu fet a Madrid, posa de relleu que les cuidadores que pateixen processos crònics de 
salut senten la vida més minvada, pateixen pèrdues significatives, se senten menys fortes, més tristes i 
menys lliures, fins al punt que arriben a qüestionar-se el sentit de la seva vida. Conèixer les vivències i 
percepcions de les persones cuidadores, ha de portar a prendre mesures específiques de suport i 
compensació, més quan elles pateixen processos crònics.  
Atención primaria, febrer de 2016 
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Freqüència cardíaca en repòs: lenta però segura 
Aquesta meta-anàlisi indica que existeix una associació lineal entre la freqüència cardíaca en repòs i la 
mortalitat cardiovascular i per totes les causes, que és més evident en freqüències cardíaques superiors a 
90 batecs/minut. Es calcula que cada augment de 10 batecs/minut pot augmentar un 9% la mortalitat total i 
un 8% la mortalitat cardiovascular. 
Canadian Medical Association Journal, febrero de 2016 
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Podem evitar ingressos des de primària? 
Aquest estudi de casos i controls suggereix que algunes variables del procés assistencial realitzat a 
l’Atenció Primària poden influir en el risc d’hospitalitzacions evitables per insuficiència cardíaca (IC). En 
concret, el fet de tenir almenys 2 visites de seguiment registrades en l’any previ i de tenir feta una anàlisi 
amb hemograma i bioquímica es van relacionar amb un menor risc d’hospitalització evitable per aquest 
motiu.   
Atención Primaria, febrero de 2016 
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Cita a cegues amb la síndrome subacromial 
Les infiltracions de corticoides s’utilitzen sovint en la síndrome subacromial de l’espatlla. Per millorar la 
precisió de la injecció es pot utilitzar l’ecografia. Aquest estudi no va trobar diferències en dolor i 
funcionalitat al cap de sis setmanes quan es comparaven les infiltracions realitzades a cegues i les 
infiltracions guiades amb ecografia. En ambdós grups hi havia millora significativa del dolor i la funcionalitat. 
The American Journal of Sports Medicine, març de 2016 Més >> 
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