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No more SySADOA’s  

En aquest assaig clínic, dut a terme amb pacients amb artrosi de genoll grau 2 ó 3 amb dolor moderat o 
sever, la combinació de sulfat de condroïtina i sulfat de glucosamina no va mostrar major efectivitat que el 
placebo després de 6 mesos de tractament. Una vegada més, es confirma que els SySADOA no s’haurien 
d’indicar en el tractament de l’artrosi. 
Arthtritis and Reumatology, gener de 2017 

  
 

Més >> 

 

De tal buc, tal eixam 

Segons aquest estudi descriptiu transversal, els estils de vida dels adolescents sevillans respecte a la 
sexualitat, consum de substàncies i seguretat viària van ser majoritàriament saludables. No és 
menyspreable, però, el percentatge d’adolescents amb pràctiques de risc, que caldria prevenir i corregir 
amb polítiques de salut pública i actuacions en l’àmbit familiar, escolar i sanitari. El principal factor de 
protecció és el millor funcionament familiar.  
Enfermeria Clínica, gener-febrer de 2017 
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Belluga el sòl pelvià i veuràs 

Segons aquest assaig clínic, en les dones amb prolapse d’òrgan pelvià lleu o moderat (grau 1 a 3) 
l’entrenament de la musculatura del sòl pelvià pot millorar els símptomes, tot i que aquests beneficis són 
modestos.   
The Lancet, 28 de gener de 2017 
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Si té asma, revisa el diagnòstic 

En aquest estudi es va trobar que en el 31% dels pacients diagnosticats d’asma en els 5 anys previs, 
aquest diagnòstic no es va confirmar després de realitzar un estudi complet i un seguiment a 12 mesos. En 
els pacients amb sospita d’asma és important establir el diagnòstic correctament i assegurar-se que la 
medicació que s’ha prescrit és necessària i està indicada.  
Journal of American Medical Association, 17 de gener 
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Ajustem el tiroides en l’hipotiroïdisme subclínic de l’embaràs? 

En aquest estudi de cohorts retrospectives, el tractament de l’hipotiroïdisme subclínic amb levo-tiroxina es 
va associar amb una disminució del risc de pèrdua gestacional (avortament o mort fetal) del 38%, però es 
va relacionar amb un increment de parts preterme, diabetis gestacional i preeclàmpsia. El benefici del 
tractament sobre la pèrdua gestacional es va veure en dones amb concentracions de TSH entre 4,1 i 10,0 
mUI/L però no entre 2,5 i 4,0 mUI/L. 
British Medical Journal, 25 de gener de 2017 
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Dolor cervical? Mobilitza, manipula i fes un massatge 

Aquesta revisió sistemàtica mostra que la mobilització, la manipulació i el massatge clínic són intervencions 
efectives en l’abordatge del dolor cervical. En canvi, l’electroacupuntura, la tensió-contratensió, el massatge 
relaxant i algunes modalitats físiques passives (calor, fred, diatèrmia, hidroteràpia i ultrasons) no han 
demostrat ser-ho.   
The Spine Journal, desembre de 2016 
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 Els perquès de la infrautilització de l’anticoagulació oral 

Molts pacients amb fibril·lació auricular (FA) que es podrien beneficiar del tractament amb anticoagulants 
orals per prevenir l’ictus no reben aquest tractament. Les percepcions i actituds dels metges i dels pacients 
respecte als riscos i beneficis del tractament podrien estar a l’arrel de la seva infrautilització. La incertesa, la 
necessitat de decisions compartides i la sensació d’assumir responsabilitats delegades van ser les 
principals dificultats expressades pels professionals, mentre que els pacients expressaven falta de 
informació i comprensió.  
BMC Family Practice, 13 de gener de 2017 
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