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Poc exercici és bo; més, millor! 
En majors de 60 anys, fer activitat física moderada-intensa disminueix la mortalitat per qualsevol causa 
sigui quin sigui el temps que s’hi dediqui amb una relació lineal dosi-efecte. Els majors beneficis 
s’aconsegueixen en superar els 15 minuts diaris i en les persones més grans, i són considerablement més 
importants en dones que en homes. Cal encoratjar els pacients que no fan cap activitat física a moure’s 
perquè qualsevol esforç val la pena. 
British Journal of Sports Medicine, octubre de 2015 
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Contra el tabac tenim moltes armes 
Aquesta revisió actualitzada confirma que tant les intervencions conductuals com les farmacològiques, 
soles o en combinació, són efectives en l’abordatge de l’abandó del consum de tabac en persones adultes. 
En les dones embarassades, les intervencions conductuals milloren les taxes d’abandó però no hi ha prou 
evidències que avalin l’ús dels fàrmacs.   

Annals of Internal Medicine, 20 d’octubre de 2015 
Annals of Internal Medicine, 20 d’octubre de 2015 
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Antiasmàtics en nens: la situació és millorable 
Aquests estudis descriptius mostren que el tractament de l’asma en nens té una variabilitat geogràfica 
injustificada i inadequacions respecte a les recomanacions actuals. Hi ha un ús important d’antiasmàtics a 
edats molt primerenques en què és difícil fer un diagnòstic d’asma i un consum notable de fàrmacs a dosis 
i/o edats no autoritzades. Cal millorar l’adequació de l’ús d’antiasmàtics en nens, buscant un balanç 
benefici-risc favorable. 
Anales de Pediatria, setembre de 2015 
Revista de Pediatria en Atención Primaria, setembre de 2015 Més >> 

     

     

 

Promocionant la salut a la comunitat 
Les activitats comunitàries amb participació de l’atenció primària han demostrat ser efectives en promoure 
l’auto-cura en persones amb malalties cròniques i en fomentar l’exercici físic i el control dels factors de risc 
cardiovascular. Però falta evidència sobre l’efectivitat de moltes de les activitats que es fan. És essencial un 
bon disseny de les activitats comunitàries per tal que la seva avaluació permeti generar bona evidència 
sobre la seva efectivitat.  
Preventive Medicine, juliol de 2015 Més >> 

     

     

 

Estatines en gent gran amb ictus: sí però sense passar-se 
Aquest ampli estudi de cohorts, realitzat a Estats Units, va mostrar que, en les persones majors de 65 anys 
que havien patit un ictus isquèmic i que prèviament no prenien estatines, la prescripció d’aquestes a l’alta 
hospitalària disminueix el risc d’esdeveniments cardiovasculars, la mortalitat als 2 anys i la probabilitat de 
reingressos. El tractament a dosis elevades no va mostrar més beneficis que el tractament a dosis 
moderades o baixes. 
Circulation, 13 d’octubre de 2015 Més >> 

     

     

 

Acompanyar en la lactància materna és útil i funciona 
Aquest estudi va demostrar que la realització d’una intervenció protocol·litzada per part d’infermeria durant 
les primeres 24-72h posteriors al part millora el manteniment de la lactància materna a l’alta hospitalària i 
durant els primers 6 mesos.   
Enfermería Clínica, Setembre de 2015 
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En la lumbàlgia aguda, els fàrmacs millor sols que mal acompanyats 
Aquest estudi va mostrar que, en la lumbàlgia aguda no irradiada i d’origen no traumàtic, associar 
ciclobenzaprina (comercialitzada a Espanya com a Yurelax®) o oxicodona/paracetamol al tractament amb 
naproxè no suposa una millora funcional ni del dolor a curt ni mig termini respecte al placebo. 
Journal of American Medical Association, 20 d’octubre de 2015 Més >> 
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