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Metformina power 
Els resultats d’aquesta revisió sistemàtica i metanàlisi confirmen que metformina és el fàrmac d’elecció en 
el tractament de la diabetis tipus 2 (DM2), donat el seu perfil de seguretat acceptable i l’efecte beneficiós 
sobre hemoglobina glicosilada, pes i mortalitat cardiovascular (enfront de comparadors actius). Els resultats 
de les teràpies combinades amb metformina van ser similars als de la monoteràpia, tot i que la quantitat 
d’evidència va ser menor. 
Annals of Internal Medicine, 19 d’abril de 2016 
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Internet, una eina per abordar el comportament disruptiu 
Aquest assaig clínic mostra que una intervenció assistida per internet dirigida a pares i mares de nens 
preescolars amb trastorns disruptius de la conducta, pot ser efectiva. Les millores observades es mantenen 
als 6 i 12 mesos de seguiment. 
JAMA Psychiatry, abril de 2016 
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Cara a cara d’IECAs i ARA2 en la diabetis 
Aquesta revisió sistemàtica amb metanàlisi mostra que, en els pacients diabètics, el tractament amb IECAs 
i amb ARA2 presenta resultats cardiovasculars i renals similars. La combinació de diferents fàrmacs 
inhibidors de l’eix renina-angiotensina-aldosterona no aporta beneficis addicionals i pot augmentar el risc 
d’efectes secundaris, per tant no és recomanable la seva indicació.  
Plos Medicine, 8 de març de 2016 
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Serveis sanitaris en la gent gran: cafè per a tots? 
Aquest estudi, que avalua els resultats de l’Encuesta Nacional de Salud de 2006 i 2011-2012, mostra que 
en la gent gran existeixen diferències en salut i utilització de serveis sanitaris segons la classe social, i que 
la salut diagnosticada i, especialment, la salut percebuda són predictors de la utilització de serveis sanitaris.  
Atención Primaria, abril de 2016 
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Agents de salut comunitaris: tenim evidències? 
Aquesta revisió sistemàtica mostra que les intervencions realitzades per agents de salut comunitaris poden 
millorar l’abordatge i la cura de les malalties cròniques en poblacions vulnerables i, en alguns casos, són 
cost-efectives.  
American Journal of Public Health, abril de 2016  
 Més >> 

     

     

 

 
En la malaltia coronària, treu-li estrès al cor 
Uns nivells d’estrès alts s’associen a pitjors resultats en malaltia cardiovascular. La rehabilitació cardíaca 
(RC) convencional, que ha demostrat millorar aquests resultats, no inclou entrenament en gestió de l’estrès 
(EGE). Aquest assaig clínic posa de manifest que la combinació de RC i EGE dóna millors resultats a l’hora 
de reduir el risc d’esdeveniments clínics que la RC sola, cosa que convida a incloure l’EGE en la RC 
estàndard.  
Circulation, 5 d’abril de 2016 
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AINEs: eficàcia contra risc 
Aquesta metanàlisi en xarxa per avaluar l’eficàcia de diferents tipus i dosis d’antiinflamatoris no esteroïdals 
(AINEs) i paracetamol per al tractament de l’artrosi, posa de manifest que diclofenac 150 mg/dia és l’AINE 
més eficaç en controlar el dolor i millorar la funcionalitat física. L’efecte del paracetamol és gairebé nul. La 
durada dels estudis inclosos va ser inferior a 12 setmanes, els participants eren menors de 71 anys i no es 
va fer valoració dels danys.  
The Lancet, 17 de març de 2016 
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