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No miris la televisió i belluga’t! 

Els nivells elevats d’activitat física (AF) d’intensitat moderada (al voltant de 60-75 minuts/dia) poden eliminar 
l’augment de mortalitat que s’associa al sedentarisme. Els nivells elevats d’AF de les persones que miren 
moltes hores de televisió (> 5 hores/dia) atenuen però no eliminen del tot el risc augmentat de mortalitat 
associat al sedentarisme. Si no podem evitar passar moltes hores asseguts/des, més val que ens 
mantinguem físicament molt actius.  
The Lancet, 24 de setembre de 2016 
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Paracetamol en l’embaràs: segur que és segur? 
Aquest estudi prospectiu de cohorts mostra que l’ús de paracetamol durant l’embaràs s’associa a un lleuger 
augment en el risc de diversos problemes del comportament en els fills/es, que podria ser major si el 
consum té lloc durant el tercer trimestre. Tot i que no podem parlar d’una associació causal, hem de ser 
prudents en la prescripció d’aquest fàrmac durant l’embaràs.   
JAMA Pediatrics, octubre de 2016 
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Fàrmacs i fractura: una oportunitat perduda 
En aquesta àmplia cohort d’Estats Units, els pacients amb fractura per fragilitat van presentar una elevada 
exposició a fàrmacs que augmenten el risc de fractura. A més, la prescripció global d’aquests fàrmacs no es 
va modificar de manera significativa entre el període previ i posterior a la fractura, malgrat que l’aparició 
d’una fractura hauria de ser un moment idoni per revisar i corregir les inèrcies terapèutiques en aquests 
pacients.  

JAMA Internal Medicine, octubre de 2016 
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Blocadors beta en l’infart, millor al principi que al final 
Segons aquest estudi de cohorts, en els pacients amb infart de miocardi (IAM) sense insuficiència cardíaca, 
el tractament precoç amb blocadors beta (BB) redueix la mortalitat els primers 30 dies. En canvi, el 
tractament prolongat, més enllà del primer any, no mostra reduccions de la mortalitat als 5 anys. Aquests 
resultats suggereixen que el benefici d’aquests fàrmacs podria disminuir al llarg del temps.  
British Medical Journal, 20 de setembre de 2016 
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Embaràs i vòmits: quina evidència tenim? 
En aquesta revisió sistemàtica el gingebre, la piridoxina, els antihistamínics i la metoclopramida van resultar 
superiors a placebo en el tractament de les nàusees i vòmits de l’embaràs lleus. En símptomes moderats, 
piridoxina-doxilamina, prometazina i metoclopramida es van associar a major benefici que placebo. 
Ondansetron va ser eficaç en tot nivell d’intensitat de símptomes i els corticosteroides en casos greus. La 
qualitat de l’evidència en general va ser baixa.  
JAMA, 4 d’octubre de 2016 
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Depressió en l’ancià: un interrogant més 
En els pacients majors de 60 anys que han tingut una depressió, no està clar que mantenir el tractament 
antidepressiu de forma prolongada pugui evitar recaigudes o recurrències. El tractament farmacològic 
durant 12 mesos ha mostrat resultats positius, però aquests estan basats en només 3 estudis amb diverses 
limitacions. Les evidències pel que fa a la psicoteràpia o els tractaments combinats són insuficients.  
Cochrane Database Systematic Review, 9 de setembre de 2016 
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La insuficiència cardíaca necessita programes? 
Segons aquesta revisió amb metanàlisi, els programes d’atenció a pacients amb insuficiència cardíaca (IC) 
disminueixen lleugerament la mortalitat i els reingressos totals i, sobretot, els reingressos per IC. Alguns 
dels components que s’han associat a major probabilitat d’èxit són un major ús de IECAs o ARA-II i una 
pauta de diürètics flexible, equips multidisciplinars, educació protocol·litzada i avaluada, automonitorització 
de signes i símptomes, atenció precoç a les descompensacions, intervenció psicosocial i coordinació de 
professionals. La majoria de programes avaluats són liderats per infermeria.  
Revista Española de Cardiología, octubre de 2016 
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