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Jo mal dormo, ell mal dorm 
En les alteracions del son de l’edat pediàtrica el diagnòstic es fa en gran mesura a través de la descripció 
que en donen els pares. Els resultats d’aquest estudi posen en evidència que les dificultats per dormir dels 
pares empitjoren la percepció que tenen del son dels fills. Això fa aconsellable buscar mesures objectives 
del son dels nens a l’hora de fer un diagnòstic i també posa de relleu la importància d’un abordatge familiar 
dels problemes de son. 
Pediatrics, abril de 2016 
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L’ecocardio és terreny per al metge de família? 
Aquest estudi observacional prospectiu, realitzat al nostre entorn, mostra que la realització d’un 
ecocardiograma portàtil per part de metges de família entrenats, amb el suport a distància per part 
d’experts, pot ser una eina factible, ràpida i útil per a la detecció d’alteracions ecocardiogràfiques 
significatives i en la reducció d’ecocardiogrames innecessaris.  
Valvular Heart Disease, març 2016 
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Si deixes el tabac, fes-ho de cop 
Bona part de les guies recomanen deixar de fumar bruscament però les evidències no són concloents. 
Aquest assaig clínic aleatoritzat, amb 6 mesos de seguiment, mostra que deixar de fumar de forma abrupta 
és més efectiu que fer-ho gradualment, independentment de les preferències del pacient. En general, els 
pacients que van preferir deixar de fumar gradualment van presentar menors taxes d’abandonament.  
Annals of Internal Medicine, 15 de març 2016 
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En la insuficiència cardíaca, cuida’t! 
Aquesta metanàlisi d’assajos clínics d’intervencions per promoure l’autocura de la insuficiència cardíaca 
(IC), posa de manifest que aquestes intervencions donen resultats positius en aspectes directament 
relacionats amb la malaltia (qualitat de vida lligada a IC, hospitalitzacions per IC...) sense efecte en ítems 
generals (hospitalització o mortalitat per qualsevol causa). Els efectes positius són més evidents en 
pacients <65 anys. En canvi, en pacients amb depressió moderada-greu els efectes van ser negatius. 
Circulation, 22 de març de 2016 
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Ús d’antidepressius i risc cardiovascular 
En aquest ampli estudi de cohorts retrospectiu no es va observar un augment en la taxa d’esdeveniments 
cardiovasculars (infart de miocardi, arítmia i ictus) associat a l’ús de fàrmacs inhibidors de la recaptació de 
la serotonina (ISRS) en els pacients entre 20 i 64 anys amb diagnòstic depressió.  
British Medical Journal, 22 març de 2016 
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Corticoides, una nova opció per tractar la gota 
Aquest assaig clínic aleatoritzat mostra que la prednisolona oral té una efectivitat similar a la indometacina 
en el tractament de la gota aguda, sense augmentar el risc d’efectes adversos. Aquestes resultats 
confirmen que els corticoides orals són una alternativa de primera elecció en l’abordatge de la gota aguda, 
especialment en els pacients que tenen contraindicacions per a l’ús d’AINEs i/o colquicina.  
Annals of Internal Medicine, febrer de 2016 
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Dolor toràcic: podem predir la mortalitat coronària? 
Aquest estudi de cohorts prospectiu proposa un model pronòstic per als pacients amb dolor toràcic estable 
que discrimina adequadament la probabilitat de mortalitat coronària als 10 anys. El model inclou variables 
clíniques fàcilment disponibles en la primera visita, com són l’edat, el sexe i altres factors de risc 
cardiovascular, l’ètnia, les característiques del dolor, les alteracions de l’ECG i la freqüència cardíaca.     
Heart, febrer de 2016 
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