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Amb bombo, exercici del principi al final 

Aquest assaig clínic posa de relleu el paper de l'exercici matern regular des del començament fins al final 

de l'embaràs, per reduir el risc d'hipertensió induïda per l'embaràs, l'excessiu guany de pes durant 

l’embaràs, i prevenir el naixement de fetus macrosòmics. També disminueix el risc de baix pes en néixer. 

American journal of obstetrics and gynecology, maig de 2016 
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Si el nen xiula, cortis inhalats 
Aquesta revisió sistemàtica i metanàlisi va trobar evidència forta a favor de l’ús de corticoides inhalats (CI) 
diaris per a la prevenció d’exacerbacions greus en nens preescolars amb sibilàncies recurrents, 
específicament en nens amb asma persistent. En nens amb asma intermitent o sibilàncies desencadenades 
per infeccions virals, es va trobar evidència forta per l’ús de CI intermitents per a la prevenció 
d’exacerbacions. Cal a més re-avaluar amb freqüència la gravetat i patró de les sibilàncies, monitorar 
estretament el creixement i titular els CI a la dosi més baixa que sigui efectiva.  
Pediatrics, juny de 2016 
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Dieta mediterrània: ni més obesitat ni més panxa 
Els resultats d’aquest assaig clínic aleatoritzat (ACA) mostren que una intervenció a llarg termini, 
aconsellant una dieta mediterrània amb alt contingut de greix vegetal sense restricció calòrica, s’associa a 
una petita disminució del pes i menys increment en l’adipositat de distribució central. Reforcen l’evidència 
per a no restringir la ingesta de greixos saludables per al manteniment del pes.  
The Lancet. Diabetes & Endocrinology, 6 de juny de 2016 
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Anticonceptius orals: no són tots iguals 
Segons les dades d’aquest ampli estudi de cohorts, el tractament amb levonorgestrel a dosis baixes (20µg) 
s’associa a un menor risc d’embolisme pulmonar, ictus isquèmic i infart de miocardi que les dosis elevades 
(30-40µg). Pel que fa als gestàgens, el desogestrel i el gestodè s’associen a un major risc d’embolisme 
pulmonar en comparació al levonorgestrel. De les combinacions comercialitzades a Espanya, el 
levonorgestrel associat a etinilestradiol de 20µg és la que presenta un millor perfil de seguretat 
cardiovascular.    
British Medical Journal, 10 de maig de 2016 
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Per evitar el càncer, fes exercici! 
Aquest estudi agrupa dades procedents de 12 estudis prospectius realitzats a Europa i a Estats Unitats amb 
un total d'1.44 milions de participants. Els seus resultats indiquen que un nivell elevat d'activitat física en el 
temps d'oci pot disminuir la incidència de 13 dels 26 càncers analitzats. Això ens hauria de motivar, encara 
més, a fomentar l'exercici físic entre els nostres pacients.  
JAMA Internal Medicina, 1 de juny de 2016 
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Prevenir la demència sense protector 
En aquest estudi de cohorts es va observar que els participants (≥75 anys) que prenien tractament regular 
amb inhibidors de la bomba de protons (IBP) tenien un risc superior d’incidència de demència en 
comparació amb els que no el prenien. Evitar els IBP podria contribuir a la prevenció de la demència.  
JAMA neurology, 1 d’abril de 2016 
 

 

 
Més >> 

     

 
   

 

 

Metilfenidat i esdeveniments cardiovasculars 
Aquest estudi mostra que, en els nens/es i joves ≤ 17 anys anys amb trastorn per dèficit d’atenció i 
hiperactivitat (TDAH), el tractament amb metilfenidat augmenta el risc de presentar arítmies i infart de 
miocardi en el període inicial de tractament. Tot i que el risc absolut és baix, caldrà tenir en compte aquesta 
informació en la decisió de prescriure aquest fàrmac, especialment en casos lleus de TDAH.  
BMJ, 31 de maig de 2016 
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