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Heparina: ni sempre, ni per tothom 

Aquests dos assajos clínics aleatoritzats (ACA) paral·lels conclouen que la profilaxi amb heparina de baix 

pes molecular (HBPM) durant 8 dies després d’una artroscòpia de genoll o durant tot el període 

d’immobilització amb guix de la part baixa de la cama, no va ser eficaç per prevenir el tromboembolisme 

venós simptomàtic.  

New England Journal of Medicine, 9 de febrer de 2017 
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Vacunes: la “pupa” inevitable? 

Aquest assaig clínic compara diferents estratègies per alleujar el dolor associat a la vacunació (placebo, 

vídeo educatiu dirigit als pares/mares, solució de sacarosa administrada via oral i/o lidocaïna liposomal via 

tòpica). Només la lidocaïna liposomal mostra un efecte analgèsic molt lleu que apareix de forma transitòria 

(en el mateix moment de la injecció).   

Canadian Medical Association Journal, 13 de febrer de 2017 

 

 
 

Més >> 

 

Errors mèdics: no tot és tècnica 

En aquest estudi japonès fet a partir d’informes d’accidents mèdics fatals, es va considerar que la manca 

d’habilitats no tècniques (HNT) va ser una causa important en la meitat dels esdeveniments adversos fatals 

analitzats. Millorar les HNT pot ser eficaç per a reduir errors i l’entrenament en algunes HNT concretes, com 

coneixement de la situació, procés de presa de decisió i comunicació, podria ser particularment rellevant. 

BMJ Open, 16 de febrer de 2017 
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Lumbàlgia: no gaire més que l’efecte placebo 

Segons  aquesta revisió sistemàtica de l’American College of Physicians, les evidències actuals indiquen 

que disposem de diverses medicacions per via oral per al tractament de la lumbàlgia però tenen una 

efectivitat lleu o moderada i, principalment, a curt termini. Estudis recents suggereixen que, entre els 

diferents fàrmacs clàssicament utilitzats en aquesta patologia, el paracetamol no seria efectiu.  

Annals of Internal Medicine, 14 de febrer de 2017 

Annals of Rheumatic Diseases, 2 de febrer de 2017 
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Diabetis i pressió arterial: la variabilitat sí que importa 

En aquest estudi de cohorts realitzat sobre una àmplia mostra de pacients amb diabetis mellitus tipus 2, es 

constata una correlació lineal positiva entre la variabilitat de la pressió arterial sistòlica i la incidència 

d’esdeveniments cardiovasculars (ECV) i de mortalitat per totes les causes (MTC), de manera que a major 

variabilitat augmenta el risc d’ECV i MTC. Aquesta associació és independent de la mitjana de la pressió 

arterial.  

Diabetes Care, febrer de 2017 
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En la demència, cuidem la cuidadora 

Durant els 18 mesos de seguiment després d’una intervenció de formació de cuidadores familiars (CFs) de 

persones amb demència (PAD), les CFs presentaven símptomes de depressió que es mantenien estables i 

seguien tres tipus de trajectòria: no depressius, tristesa lleu i depressius. Les CFs que van rebre la 

intervenció tenien menys probabilitat de patir símptomes depressius persistents que les del grup control. 

Cal fer una avaluació continuada de la simptomatologia depressiva de les CFs de PAD.  

Journal of Advanced Nursing, març de 2017 
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Aspirina i diabetis: millor deixa-la per la secundària 

Aquest estudi de seguiment de més de 10 anys després d’un assaig clínic per determinar l’eficàcia de dosis 

baixes d’aspirina per a disminuir el risc cardiovascular en pacients diabètics sense malaltia cardiovascular, 

conclou que aspirina a dosis baixes en prevenció primària no va canviar el risc cardiovascular i, en canvi, va  

augmentar el risc de sagnat gastrointestinal.  

Circulation, 14 de febrer de 2017 
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