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AINEs tòpics en l’artrosi: “te doy cremita”? 
Els AINEs tòpics (diclofenac i dexketoprofè en gel o solució) poden alleujar el dolor crònic en l’artrosi. Tant 
el fàrmac com el seu vehicle d’administració (utilitzat com a placebo) tenen efectivitat en la millora del dolor. 
L’efecte dels AINEs només és un 10% superior al del placebo tòpic, que redueix el dolor en el 50% dels 
pacients.  
Cochrane Database of Systematic Reviews 
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Autisme, sense evidències per fer cribratge 
Aquesta revisió de l’USPSTF conclou que les evidències actuals són insuficients per establir el balanç entre 
beneficis i danys del cribratge universal del trastorn de l’espectre autista en els infants menors de 36 mesos 
d’edat. Per tant, recomana seguir el criteri clínic de cada professional per decidir si realitzar o no un test de 
cribratge. 
JAMA, 16 de febrer 2016 
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Per viure més, millor prims i estables 
L’obesitat s’associa a un augment del risc de mortalitat per qualsevol causa. El risc de mort és menor quan 
l’índex de massa corporal (IMC) és 23-24 en individus mai fumadors, 22-23 en mai fumadors sans, i 20-22 
en seguiments a llarg termini. En individus amb baix pes hi ha un augment de la mortalitat que podria ser 
degut a causes diferents del baix pes. Pel que fa a l’evolució del pes al llarg de la vida, les persones que 
van reportar haver-se mantingut primes durant tota la vida, van tenir la mortalitat més baixa i els grassos de 
nens i que es van mantenir grassos o van guanyar pes, van presentar la mortalitat més alta. 
British Medical Journal, 4 de maig de 2016 
British Medical Journal, 4 de maig de 2016 Més >> 

     

     

 

 
Antihipertensius en prevenció primària: no gràcies 
En els pacients amb risc cardiovascular intermedi (homes >55anys o dones >65 anys amb algun factor de 
risc cardiovascular) el tractament amb candesartan 16mg/dia associat a hidroclorotiazida 12.5mg/dia no és 
més beneficiós que el placebo. En el subgrup de pacients amb una PAS superior a 143.5mmHg, el 
tractament farmacològic sí que redueix els esdeveniments cardiovasculars majors. 
The New England Journal of Medicine, maig de 2016  
The New England Journal of Medicine, maig de 2016  
The New England Journal of Medicine, maig de 2016  
 Més >> 

     

     

 

 
Intervencions liderades per infermeria: yes we can  
En els pacients amb cardiopatia, una intervenció domiciliària i multidisciplinària liderada per infermeria pot 
disminuir la mortalitat i augmentar el nombre de dies que el pacient passa sense ingressar.  
Circulation, 10 de maig 2016 
 Més >> 

     

     

 

En l’Alzheimer, també activitat física 
Un programa a llarg termini d’activitat física personalitzada al domicili millora la funció executiva de malalts 
d’Alzheimer no institucionalitzats, tot i que els efectes són modestos i en aquest estudi no es van observar 
en altres dominis de la funció cognitiva. La intervenció va tenir efectes beneficiosos sobre la funcionalitat 
física i l’autonomia, cosa que fa recomanable la realització d’activitat física periòdica supervisada en 
individus amb malaltia d’Alzheimer.  
Journal of the American Geriatric Society, 1 d’abril de 2016 
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Insuficiència cardíaca en ritme sinusal, beta-blocadors per a dones i ancians  
Els beta-blocadors poden reduir la mortalitat i els ingressos hospitalaris en pacients en ritme sinusal amb 
insuficiència cardíaca (IC) i fracció d’ejecció reduïda (FEr). Els pacients més grans i les dones reben sovint 
tractaments amb menys evidència científica i en dosis inferiors a les que han demostrat eficàcia. Aquesta 
metanàlisi confirma que independentment del sexe i de l’edat, els pacients amb IC i FEr en ritme sinusal 
haurien de rebre beta-blocadors per a reduir el risc de mort i d’ingrés hospitalari. 
British Medical Journal, 20 d’abril de 2016 
 Més >> 
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