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Hem de fer un SPRINT en el control tensional? 
L’estudi SPRINT suggereix que, en els pacients amb hipertensió arterial (HTA) amb un risc cardiovascular 
elevat i sense diabetis, un control més intensiu de les xifres tensionals (objectiu de pressió arterial sistòlica 
–PAS–  inferior a 120mmHg) pot disminuir el nombre d’esdeveniments cardiovasculars i la mortalitat, 
comparat amb un control de PAS inferior a 140mmHg, però a la vegada augmenta el nombre d’efectes 
adversos. Cal ser cautelosos en la interpretació d’aquests resultats, que són contraris a les recomanacions 
actuals, i no oblidar que cal individualitzar sempre els tractaments.   
New England Journal of Medicine, 26 novembre 2015 
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Per evitar les càries, lactància materna 
Aquesta revisió sistemàtica amb metanàlisi va mostrar que la lactància materna (LM), comparada amb 
l’alletament amb biberó, pot disminuir el risc de càries en els infants. Tot i això, les evidències van ser 
limitades i de qualitat moderada o baixa, per tant caldrien més estudis per confirmar que la LM és un factor 
protector. 
PlosOne, 18 de novembre 2015 
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Llums i ombres del cribratge del càncer de mama 
Aquesta revisió sistemàtica va trobar que, en les dones sanes sense factors de risc, el cribratge amb 
mamografia pot disminuir la mortalitat per càncer de mama aproximadament en un 20%. Tot i això, existeix 
molta incertesa respecte quina és la magnitud del balanç entre els riscos i beneficis de les diferents 
estratègies de cribratge. És important considerar tots aquests aspectes a l’hora de fer recomanacions 
individuals i poblacionals.  

JAMA, 20 d’octubre de 2015 
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Fer o no fer pont 
En pacients amb fibril·lació auricular (FA) no valvular que prenen warfarina o acenocumarol i s’han de 
sotmetre a cirurgia electiva, fer pauta pont amb heparina de baix pes molecular mentre s’interromp 
warfarina o acenocumarol, sembla no disminuir el risc de trombo-embolisme. En canvi, sí que augmenta el 
risc de sagnats majors. Aquests resultats són clars per a procediments menors i per a pacients amb FA i 
risc trombo-embòlic baix. Calen més estudis per a determinar l’actuació en pacients amb FA d’alt risc 
(CHADS2 ≥4) i en totes les cirurgies electives. 
New England Journal of Medicine, 27 d’agost de 2015 Més >> 

     

     

 

 
Entrenant l’equilibri estable 
Aquest estudi proporciona evidència de bona qualitat que demostra que és factible i eficaç posar en marxa 
programes d’exercici físic a gran escala i a llarg termini per a disminuir les caigudes amb lesió en dones 
entre 75 i 85 anys amb risc moderat de caigudes. Com altres estudis fets amb voluntaris, falta participació 
de dones de nivells socio-econòmics baixos. El programa va millorar l’equilibri i la marxa, a més de la 
qualitat de vida associada a la funcionalitat física. 
British Medical Journal, 22 de juliol de 2015 

 Més >> 
     
     

 

En la DM2, també som el que mengem 
Aquest estudi, realitzat en una cohort espanyola d’universitaris, va mostrar que existeix una associació 
entre el patró dietètic, avaluat mitjançant una completa escala  de consum d’aliments, i la incidència de DM 
tipus 2 (DM2). Aquesta escala podria ser útil per detectar pacients amb un major risc de presentar DM2 
però també com a eina educativa per millorar els hàbits dietètics i disminuir aquest risc.  
PloS One, 6 de novembre 2015 
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Fibril·lació i demència, van de la mà? 
En aquest estudi de cohorts prospectiu realitzat als Països Baixos es va observar que els pacients amb 
fibril·lació auricular presentaven un risc augmentat de demència, independentment de la presència d’ictus. 
Aquest efecte va ser més evident en els pacients més joves (edat inferior a 67 anys) i amb fibril·lació 
auricular de llarga evolució.  
JAMA Neurology, novembre de 2015 
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