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En la fragilitat, multi-intervenció 
Els resultats d’aquest assaig clínic fet al nostre medi mostren que una intervenció multifactorial, que inclou 
entrenament físic i de memòria, augment de la ingesta de proteïnes i revisió de la medicació, disminueix 
tant la pèrdua d’autonomia com els paràmetres de fragilitat en persones de la comunitat en situació de 
fragilitat. Els beneficis són evidents a curt termini i es mantenen al cap de 18 mesos. 
The journals of Gerontology, 16 de gener de 2018 
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Síndrome de ruminació: una gran desconeguda 
Segons aquest estudi descriptiu fet en serveis pediàtrics de dos hospitals catalans, els pacients amb 
síndrome de ruminació sovint són mal diagnosticats i sofreixen nombroses exploracions complementàries 
evitables i tractaments ineficaços, invasius i costosos, a causa del coneixement limitat d’aquest trastorn 
entre els professionals assistencials pel que fa la presentació clínica, diagnòstic i tractament.  
Anales de Pediatria, febrer de 2018 
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Clarobscurs de la vacuna de la grip 
Aquestes dues revisions Cochrane, basades en assaigs clínics aleatoritzats, conclouen que la vacuna de la 
grip pot reduir l’aparició de grip i síndrome gripal en les persones sanes, les dones embarassades i els seu 
fills/es i les persones grans (≥65 anys) però aquest efecte és modest. Es desconeix la seva efectivitat pel 
que fa a la disminució de complicacions o mortalitat, ja que les evidències disponibles són insuficients o de 
baixa qualitat. 
Cochrane Database Systematic Reviews, 1 febrer de 2018 
Cochrane Database Systematic Reviews,1 de febrer de 2018 
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Objectius en la HTA: quedem-nos com estem 
Aquesta revisió amb metanàlisi conclou que, en prevenció primària, el descens de la pressió arterial (PA) 
redueix la morbimortalitat cardiovascular en els pacients amb xifres basals de PA sistòlica superiors a 
140mmHg. En prevenció secundària, el tractament obté efectes beneficiosos sobre la morbilitat 
cardiovascular, amb xifres de PAS basals que podrien ser fins i tot lleugerament inferiors a 140mmHg.  
JAMA Internal Medicine, 1 de gener de 2018 
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Anticoagulants + gent gran + insuficiència renal: boom? 
Segons aquest estudi de cohorts retrospectiu, les persones grans (≥65 anys) amb fibril·lació auricular i 
insuficiència renal (filtrat glomerular <50 mL/min/1,73m2) que reben anticoagulants orals presenten una taxa 
d’ictus isquèmic i hemorràgia superior però, paradoxalment, una taxa de mortalitat total inferior, en 
comparació a les que no reben anticoagulants.  
British Medical Journal, 14 de febrer de 2018 
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Migranya i risc cardiovascular, de la mà 
Segons aquest estudi de cohorts de base poblacional, la migranya s’associa a un augment del risc de patir 
infart de miocardi, ictus isquèmic, ictus hemorràgic, tromboembolisme venós, fibril·lació i flutter auricular. 
Tot i que l’augment del risc és petit a nivell individual, a nivell poblacional la migranya podria ser un factor 
de risc important per la majoria de malalties cardiovasculars.  
British Medical Journal, 31 de gener de 2018 
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En ATDOM, avalua l’estat nutricional 
Segons aquest estudi observacional, la prevalença de risc de desnutrició o desnutrició establerta en els 
pacients en atenció domiciliària és superior al 50%. La dependència funcional i l’alteració cognitiva 
augmenten el risc de desnutrició. En els pacients desnodrits o en risc es detecten xifres més baixes 
d’albúmina, ferro i hemoglobina. Vista la relació entre la situació nutricional i la recuperació de processos 
aguts i crònics, és important valorar l’estat nutricional dels pacients en atenció domiciliària.  
Atención Primaria, febrero de 2018 
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