
 

   

  
 

 Butlletí electrònic setmanal – Núm. 96 –1 de febrer de 2017 
 

  

 

 

Promou l’activitat física, els resultats perduren 

Aquest estudi conclou que els individus que van rebre una intervenció basada en modificacions d’estils de 
vida (pèrdua de pes i activitat física), fan una activitat física moderada-vigorosa superior a la d’individus de 
la població general, més de 10 anys després de l’inici de la intervenció. També hi ha dades d’un augment 
de l’activitat de lleure a l’aire lliure. Aquests resultats reforcen la importància de recomanar i promoure 
l’activitat física a l’atenció primària. 

American Journal of Preventive Medicine, 16 de novembre de 2016 
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Febre-fòbia 
Aquest estudi observacional fet per infermeres pediàtriques en un servei d’urgències hospitalàries, posa de 
relleu el desconeixement dels pares sobre la febre i el maneig dels processos febrils dels seus fills. Una 
febre-fòbia relacionada amb creences equivocades sobre la perillositat de la febre, que porta a administrar 
fàrmacs minuts després de la seva a aparició i acudir a urgències sovint en menys de 24 hores d’evolució. 

Revista de Pediatria en Atención Primaria, novembre-desembre de 2016 
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Tabac: no existeix el risc zero  
Aquest estudi ofereix evidències que, en comparació als no fumadors, les persones que tenen un consum 
reduït de tabac (inferior a 1 o entre 1-10 cigarrets al dia) al llarg de la seva vida, presenten un major risc de 
mortalitat. A més, en les persones amb consum reduït però prolongat de tabac, deixar de fumar redueix la 
mortalitat, especialment si es fa en edats joves. Per tant, qualsevol consum de tabac pot ser nociu i quant 
abans s’abandoni, millor. 
JAMA Internal Medicine, 1 de gener de 2017 
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Esquinç de turmell: fer més no és millor 
Aquest assaig clínic aleatoritzat evidencia que, en les persones que han patit un esquinç grau I o II, 
l’associació de fisioteràpia supervisada al tractament convencional (consells mèdics amb el suport d’un full 
informatiu breu), no aporta beneficis clínics i no millora el pronòstic durant els primers 6 mesos quan es 
compara al tractament convencional. 
British Medical Journal, 16 de noviembre de 2016 
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Al final, ajuda-li a revisar la vida 
Aquesta revisió sistemàtica i metanàlisi indica que la revisió de la vida és una intervenció que pot disminuir 
els símptomes de depressió, millorar la qualitat de vida i l'autoestima en els pacients que tenen malalties 
que amenacen la vida (MAV). Calen estudis multicèntrics amb mostres de mida adequada i disseny rigorós 
per a confirmar aquests resultats. 
Journal of Advanced Nursing, desembre de 2016 
 Més >> 

     

     

 

Si fractures vols evitar, antipsicòtics has d’esquivar 
En aquest estudi, realitzat sobre una àmplia cohort danesa, es constata una associació entre l’ús 
d’antipsicòtics (AP) i el risc de fractures en les persones grans, sense diferències significatives entre els AP 
de primera o de segona generació. Els resultats mostren un risc de fractura més elevat a l’inici del 
tractament (0 a 30 dies) amb la majoria d’AP. 
Age and Ageing, 7 de desembre de 2016 
 
 

 

 
Més >> 

 

Infeccions respiratòries: informar més i prescriure menys 
Segons aquesta revisió Cochrane, facilitar informació escrita als pares/mares d’infants amb infeccions 
respiratòries de les vies altes, per part de metges/ses de família entrenats, disminueix la utilització 
d’antibiòtics sense efectes negatius en la satisfacció ni en les taxes de reconsulta. Malgrat això, en alguns 
casos els resultats són contradictoris i les evidències són limitades i de qualitat moderada o baixa. 
Cochrane Database Systematic Reviews, 25 de novembre de 2016 
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