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Llarga vida a les UBAs 
Aquesta revisió sistemàtica conclou que la col·laboració entre metges/ses i infermers/es en l’àmbit de 
l’atenció primària pot tenir un impacte positiu en els resultats en salut dels pacients i en una gran varietat de 
patologies. Potenciar els models basats en el treball coordinat i col·laboratiu entre professionals hauria de 
ser un dels reptes de futur de l’AP.  
BMC Family Practice, 22 de desembre de 2017 

 
 

Més >> 

 

Corticoides inhalats en nens: als ossos, plim 
Aquest estudi de casos i controls de base poblacional no va observar relació significativa entre l’ús actual, 
recent o passat de corticoides inhalats (CI) en nens i nenes amb asma i una primera fractura òssia després 
del diagnòstic. Tampoc es van trobar diferències controlant per edat, sexe, edat en el moment del 
diagnòstic d’asma i/o factors sociodemogràfics. L’ús de corticoides sistèmics sí que es va associar a un 
major risc de fractures.  
JAMA Pediatrics, 1 de gener de 2018 
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Hipertensió resistent: verdadera o falsa? 
Aquest estudi descriptiu, realitzat en una Unitat d’hipertensió (HTA) de Barcelona, va trobar que gairebé la 
meitat dels pacients derivats per sospita d’HTA resistent (HR) no la tenien. El 23.3% dels pacients tenia 
efecte de bata blanca, el 8.3% no era adherent al tractament, el 6.7% tenien HTA secundària i el 3.3% no 
estava rebent tractament amb diürètic. Això demostra la importància de descartar aquestes causes en 
pacients amb sospita d’HR.  

Medicina Clínica, 12 de gener de 2018 
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Suplements de calci i vitamina D: oblida’ls! 
Aquesta metanàlisi d’assajos clínics aleatoritzats (ACA) mostra que l’ús de suplements que incloguin calci, 
vitamina D o ambdós, comparat amb placebo en pacients grans no institucionalitzats no s’associa a menor 
risc de fractures i, per tant, no s’han de prescriure de manera rutinària.  
JAMA, 26 de desembre de 2017 
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Un test cognitiu per a cada pacient  
Aquest article revisa la literatura disponible per oferir un algorisme diagnòstic eficient davant la sospita de 
deteriorament cognitiu (DC) i/o demència, en funció de la nostra sospita inicial. Si la sospita és baixa, es 
recomana el test del rellotge; si el DC és possible, es recomana el test cognitiu de Montreal (MoCa) i en 
casos d’alta sospita de DC o demència, el MMSE (Minimental). 
BMC Family Practice, 16 de desembre de 2017 
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Escoltant els pacients amb càncer en atenció pal·liativa  
Aquest estudi qualitatiu realitzat amb pacients amb càncer en atenció pal·liativa posa de manifest que les 
seves necessitats van més enllà de l’experiència clínica dels professionals. Necessiten ser escoltats, que 
se’ls informi sobre la malaltia, que se’ls tranquil·litzi, que es validi la seva experiència i no sentir-se jutjats. 
En aquest procés, tant el metge/ssa  com l’infermer/a d’atenció primària hi tenen un paper clau.  
Canadian Family Physician, desembre de 2017 
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En el dolor crònic: música, mestre! 
Segons els resultats d’aquesta revisió sistemàtica i metanàlisi, la música redueix el dolor auto-reportat i els 
símptomes d’ansietat i depressió de les situacions que cursen amb dolor crònic (DC). La música triada pel 
mateix pacient té un efecte analgèsic més gran que la música triada per l’investigador. La música és un 
recurs fàcil de proporcionar, que es podria utilitzar com a adjuvant en el tractament del DC i les 
comorbiditats que s’hi associen.   

Pain Physician, novembre de 2017 
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