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Activitat física, més val tard que mai... 
Aquest estudi de cohorts prospectiu va demostrar que en la gent major de 65 anys una major activitat física, 
especialment si és en forma de caminada, disminueix de manera important la incidència de malaltia 
coronària, ictus i malaltia cardiovascular. Aquesta relació es va mantenir en les persones de 75 anys o més.  
4 Novembre 2015, Circulation 
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Posa-li una mica de sal a la vida...i a la bronquiolitis! 
Aquesta revisió sistemàtica conclou que les nebulitzacions amb sèrum salí hipertònic són un tractament 
segur i potencialment efectiu per a la bronquiolitis en infants menors de 2 anys, especialment en l’àmbit 
ambulatori. Tot i això, el grau d’efectivitat d’aquest tractament és modest i la qualitat de l’evidència que 
sustenta aquesta recomanació és moderada.   
Octubre 2015, Pediatrics 
Desembre 2015, Pediatrics 
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Calculant el risc en fibril·lació auricular: fem un trio? 
Aquest estudi mostra que, en els pacients amb fibril·lació auricular (FA) no valvular, la capacitat de 
predicció d’ictus de l’escala ATRIA, creada i validada recentment, és lleugerament millor a la del CHA2DS2-
VASc i el CHADS2, especialment pel que fa a la classificació dels pacients de risc baix, en els quals no 
estaria indicat el tractament anticoagulant. Tot i això, aquests resultats no concorden amb alguns estudis 
previs. 
Octubre 2015, Journal of the American College of Cardiology 
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Oli d’oliva, més enllà dels remeis de l’àvia 
Se sap que l’oli d’oliva verge extra aplicat a la pell té propietats curatives i antiinflamatòries. Aquest assaig 
clínic va mostrar que l’aplicació d’oli d’oliva extra verge al mugró en dones lactants és efectiva per prevenir 
l’aparició de clivelles al mugró. Aquest efecte protector es va mantenir també en les mares que presentaven 
dificultats per realitzar la tècnica de lactància.  
Desembre 2015, Worldviews evidence-based nursing   Més >> 

     

     

 

 
Ibuprofèn, una opció en la ITU no complicada 
En infeccions del tracte urinari (ITU) no complicades en dones entre 18 i 65 anys amb símptomes lleus o 
moderats, el tractament amb ibuprofèn és una opció raonable front al tractament directe amb fosfomicina. 
S’aconsegueix una reducció significativa de l’ús d’antibiòtics, tot i que la durada i la intensitat dels 
símptomes és superior amb ibuprofèn. Cal descartar en tot cas factors de risc de pielonefritis subclínica.   
British Medical Journal, 23 de desembre de 2015 
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Coxartrosi, què va primer: el dolor o la radiografia?   
En aquest estudi, realitzat en dues cohorts nord-americanes amb pacients majors de 45 anys, es va 
observar que no existeix una bona concordança entre el dolor al maluc (o coxàlgia) i la presència de 
coxartrosi o artrosi de maluc (AM) a la radiografia. Més del 80% de persones amb coxàlgia no presentaven 
AM radiològica i més del 75% de les persones amb AM a la radiografia no presentaven dolor. Això pot 
suposar que una part dels pacients amb AM dolorosa no siguin diagnosticats ni tractats adequadament.  
Desembre 2015, BMJ 
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Psoriasi i MPOC, amigues íntimes 
Psoriasi i malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) són trastorns inflamatoris. Aquesta metanàlisi 
d’estudis observacionals posa de manifest que els pacients amb psoriasi tenen més risc de desenvolupar 
MPOC que la població general i que aquesta associació és més forta en pacients amb psoriasi greu. El 
consell antitabac s’hauria d’intensificar en els pacients amb psoriasi. 
PLoS ONE, 23 de desembre de 2015 
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