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Per les pedres, AINEs 
Aquesta revisió sistemàtica i metanàlisi confirma que els antiinflamatoris no esteroïdals (AINEs) són el 
tractament analgèsic de primera línia en el còlic nefrític. En comparació amb opioides i paracetamol, els 
AINEs tenen una eficàcia almenys equivalent per alleujar el dolor al cap de 30 minuts de la seva 
administració però amb menor requeriment d’analgèsia de rescat i menys vòmits.  
European Urology, 22 de novembre de 2017 
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Si vols que deixi de plorar, Lactobacillus li pots donar! 
Aquesta revisió sistemàtica conclou que l’administració de Lactobacillus reuteri pot ser efectiva en el còlic 
infantil, ja que redueix el temps de plor i/o queixa de l’infant. Els seus beneficis són més evidents en els 
nens/es que reben lactància materna. En canvi, les dades són insuficients per establir la seva utilitat en els 
que reben alimentació de fórmula.  
Pediatrics, gener de 2018  
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Metges i infermeres: “tanto monta…” 
Els resultats d’aquest estudi transversal fet a Astúries suggereixen que el cribratge de retinopatia diabètica 
(RD) a càrrec de la infermera que realitza la retinografia amb càmera no midriàtica pot tenir la mateixa 
fiabilitat que el cribratge realitzat pels metges d’atenció primària (MAP). Una infermera amb formació 
específica per a fer el cribratge de RD podria millorar la cobertura del programa, optimitzar recursos i 
estalviar temps de professionals i pacients. 
Enfermeria Clínica, gener-febrer de 2018 
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Exclusió social: més mort i malaltia 
Aquesta revisió sistemàtica i metanàlisi mostra que les poblacions sense llar, les persones amb trastorns de 
l'ús de substàncies, les treballadores sexuals, i els individus empresonats experimenten desigualtats en 
salut extremes en un ampli ventall de problemes de salut, amb un efecte relatiu de l'exclusió més gran en 
les dones que en els homes. La mortalitat en aquestes poblacions en comparació amb la població general 
va ser un 11,86% més alta en les dones i un 7,88% en els homes. 
The Lancet, 10 de novembre de 2017 
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Inhaladors de llarga durada en MPOC: vigila’ls al principi 
Aquest estudi troba que els pacients amb MPOC que comencen a usar inhaladors de llarga durada (beta-
agonistes i antimuscarínics) presenten un risc augmentat de patir esdeveniments cardiovasculars durant els 
primers 30 dies de tractament. Aquest risc va disminuint a mesura que es prolonga l’ús dels inhaladors en 
el temps. Per tant, cal ser cautes amb els nous usuaris d’aquests fàrmacs, especialment a l’inici del 
tractament.   
JAMA Internal Medicine, 1 de febrer de 2018 
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Fumar: o tot o res 
Aquesta metanàlisi d’estudis de cohorts troba que el consum reduït de tabac (1 cigarret/dia) augmenta el 
risc de patir malaltia coronària i ictus. Aquest risc és superior al que es podria esperar, ja que representa 
gairebé un 50% del risc de les persones que fumen 20 cigarrets/dia. En general, aquest risc és superior en 
les dones respecte als homes. Per tant, es confirma que no existeix un nivell de consum segur de tabac.  
British Medical Journal, 24 de gener de 2018 
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Dependència i salut: l’una depèn de l’altra 
Segons dades de l’Encuesta Nacional de Salud 2011-2012, el fet de conviure amb una persona depenent té 
un impacte negatiu en la salut i els estils de vida dels convivents, independentment de si es tracta del 
cuidador/a o no. Les dones i les persones grans són més vulnerables a aquest efecte.  
Atención Primaria, gener de 2018 
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