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La insuportable soledat del ser... 
Aquest estudi descriptiu transversal realitzat a Finlàndia, Polònia i Espanya confirma que la percepció 
subjectiva de soledat es relaciona de manera més consistent amb l’estat de salut que els components de la 
xarxa social (mida i qualitat de la xarxa i freqüència de contacte amb els seus membres). D’aquests, la 
freqüència de contacte és l’únic component que es relaciona amb la salut i ho fa de manera moderada. 
Aquesta tendència es manté en els tres països.   
Plos One, 13 de gener de 2016 
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TDAH, complexitat i prudència 
En nens i adolescents el trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) té un diagnòstic exclusivament 
clínic, cosa que fa difícil estandarditzar el diagnòstic, la indicació de tractament i l’avaluació de l’eficàcia. Els 
articles que revisem posen de manifest que els nens nascuts a finals d’any (els més pet its de la classe) 
tenen més probabilitat de ser tractats per TDAH que els seus companys més grans, que els nens que fan 
tractament amb estimulants dormen pitjor i que la qualitat de l’evidència que avala el tractament és baixa.  
Medicina Clínica (Barcelona), 7 de desembre de 2015 
Pediatrics, desembre de 2015 
British Medical Journal, 25 de novembre de 2105 
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Dorm i menja bé, no fumis, mou-te! 
Aquest estudi de cohorts fet a Austràlia amb adults majors de 45 anys posa de manifest que el tabac, la 
ingesta excessiva d’alcohol, la dieta inadequada, la inactivitat física, el temps assegut prolongat i el temps 
inadequat de son, són comportaments que augmenten el risc de mort. Evitar-los disminuiria la mortalitat 
independentment de les característiques socioeconòmiques de les persones. Alguns comportaments de risc 
tendeixen a agrupar-se en les poblacions i les seves combinacions tenen efectes negatius sinèrgics. 
Plos One Medicine, 8 de desembre de 2015 
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Qui s’aguditzarà? 
Aquest estudi de cohorts retrospectives fet a Lleida posa de relleu que l’edat avançada, ser home, les 
exacerbacions prèvies, la no vacunació de la grip i del pneumococ, el nombre de visites prèvies en atenció 
primària i la gravetat, són factors predictius de les aguditzacions en pacients amb malaltia pulmonar 
obstructiva crònica (MPOC). Tenir presents aquests factors pot permetre identificar els pacients d’alt risc i 
implementar mesures preventives i modificacions del tractament que ajudin a millorar la seva salut i qualitat 
de vida.  
BMC Family Practice, 8 de desembre de 2015 Més >> 

     

     

 

Prevenció de la demència: no serà per estatines 
Aquesta revisió Cochrane contradiu la hipòtesi plausible que el tractament amb estatines podria prevenir 
l’aparició de demència. L’estudi aporta bona evidència que el tractament amb estatines en persones grans 
amb risc de malaltia vascular no prevé el deteriorament cognitiu ni la demència i la seva prescripció no està 
justificada amb aquesta indicació.  
The Cochrane Collaboration, 4 de gener de 2016 Més >> 

     

     

 

 
En la ruptura del manegot, siguem conservadors/es  
Aquest assaig clínic mostra que, en els pacients grans amb ruptura del manegot dels rotadors d’origen no 
traumàtic, el tractament quirúrgic (amb acromioplàstia sola o acromioplàstia associada a reparació del 
manegot) no millora els resultats obtinguts amb la rehabilitació. De moment, en aquest grup de pacients, 
sembla aconsellable recomanar un tractament conservador.  
The Journal of Bone and Joint Surgery, 4 de novembre de 2015 
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Antitrombòtics forever? 
Aquest estudi de cohorts retrospectiu constata que, en els pacients amb fibril·lació auricular no valvular en 
tractament antitrombòtic (antiagregant o anticoagulant oral) que ingressen per un sagnat gastrointestinal, la 
taxa de mortalitat és molt elevada (40% als 2 anys). En comparació amb els pacients que no reprenen cap 
tractament després de l’ingrés, els que reinicien el tractament antitrombòtic presenten unes menors taxes 
de mortalitat global i de tromboembolisme, sense un augment estadísticament significatiu en el risc de 
sagnat.  
British Medical Journal, 16 de novembre de 2015 
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