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Els petits canvis són poderosos 
Una senzilla intervenció educativa realitzada en dones perimenopàusiques amb hipertensió, diabetis i/o 
dislipèmia pot millorar els seus paràmetres antropomètrics i l’adherència a la dieta mediterrània.  
Medicina clínica, 20 de maig de 2016 
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Si estàs embarassada, pensa en vacunar-te de la grip 
En aquest ampli estudi retrospectiu, la immunització de la grip durant l’embaràs es va associar a una 
reducció dels quadres gripals, els episodis de grip confirmada al laboratori i les hospitalitzacions per grip en 
els nadons menors de 6 mesos. Les evidències actuals fan aconsellable vacunar de la grip a les dones 
embarassades.  
Pediatrics, juny de 2016 
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Tabaquisme, més enllà de la MPOC 
Aquest estudi observacional posa de manifest que els fumadors actuals o ex-fumadors amb funció 
pulmonar preservada amb símptomes (tos, expectoració, dispnea) tenen més risc de presentar 
exacerbacions respiratòries que els asimptomàtics. Aquests resultats demostren que els símptomes són 
almenys tan sensibles com la limitació del flux aeri mesurada per espirometria a l’hora de detectar malaltia 
respiratòria induïda per tabac. 
The New England Journal of Medicine, 12 de maig de 2016 
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Si té un còlic nefrític, punxa-li diclofenac 
Aquest assaig clínic conclou que el tractament més efectiu del còlic nefrític en els adults joves és el 
diclofenac intramuscular, en segon lloc el paracetamol endovenós i en tercer lloc la morfina endovenosa, tot 
i que les diferències en l’efectivitat dels tres fàrmacs són petites. Tant el diclofenac com el paracetamol 
presenten menys efectes adversos, per la qual cosa haurien de ser el tractament de primera elecció.  
The Lancet, 14 de maig de 2016 
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Millorar jugant en l’esquizofrènia 
Aquest assaig clínic aleatoritzat va trobar millores dels dominis cognitius en pacients amb esquizofrènia 
amb l’ús d’un programa de joc basat en la realitat virtual a través de la plataforma Nintendo Wii®. La millora 
més significativa es va produir en la memòria de treball. Les intervencions basades en l’ús de realitat virtual 
poden ser una bona eina complementària al tractament farmacològic en pacients amb esquizofrènia.  
Gaceta Sanitaria, març-abril de 2016  
 Més >> 

     

     

 

Salmeterol i fluticasona: es pot 
En aquest gran assaig clínic aleatoritzat (ACA), els pacients que van rebre salmeterol en combinació fixa 
amb fluticasona durant 26 setmanes, no van presentar un major risc d’esdeveniments adversos relacionats 
amb l’asma, en comparació amb els pacients que van rebre fluticasona sola. Els pacients que van rebre la 
combinació van presentar menys exacerbacions greus. 
The New England Journal of Medicine, 12 de maig de 2016 
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Si els poses junts, rebaixa’ls 
Aquesta metanàlisi va trobar un augment del 50% del risc d’hipoglucèmia quan al tractament de la diabetis 
mellitus tipus 2 (DM2) amb sulfonilurees (SU) s’hi afegeix un inhibidor de la dipeptidil peptidasa 4 (i-DPP-4). 
Es produiria un cas addicional d’hipoglucèmia per cada 17 pacients tractats durant 6 mesos. Donat que la 
hipoglucèmia és una complicació important de la DM2 que s’associa a un increment de la morbiditat i 
mortalitat, cal reduir la dosi de SU quan s’afegeix un i-DPP-4 al tractament. En tot cas, metformina continua 
sent el tractament de primera elecció de la DM2 tant en monoteràpia com en combinació. 
British Medical Journal, 3 de maig de 2016 
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