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Dolor crònic no oncològic: guarda els opioides! 
En aquest assaig clínic aleatoritzat (ACA) fet en 240 pacients amb lumbàlgia crònica d’intensitat moderada 
a greu o dolor per artrosi de maluc o genoll malgrat l’ús d’analgèsics, l’ús d’opioides davant fàrmacs no 
opioides no va millorar la funcionalitat lligada al dolor al cap de 12 mesos de tractament. Els efectes 
adversos (EA) van ser més freqüents en el grup tractat amb opioides. Aquests resultats donen arguments 
contra l’ús d’opioides en aquestes situacions. 
JAMA, 8 de març de 2018 
 

 
 

Més >> 

 

Menys mocs i més llet 
El fet que els lactis augmentin la secreció de moc és una creença força estesa. Aquest estudi descriptiu, 
realitzat en nens navarresos de 4 a 7 anys, no troba una associació entre el consum de llet i derivats lactis i 
les malalties respiratòries (otitis mitjana aguda, sinusitis, mastoïditis i pneumònia). Amb les dades actuals 
no està justificat restringir el consum de lactis en els nens en edat escolar per aquest motiu. 
Revista Pediatría de Atención Primaria, abril de 2018 
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Desprescriu! Es pot! 
Aquest estudi transversal de simulació, fet en 281 pacients hipertensos >80 anys amb fins a 3 fàrmacs 
antihipertensius en prevenció primària, conclou que el 90,7% dels pacients estan sobretractats, és a dir, 
mantindrien un bon control (BC) de la pressió arterial (PA) si es retirés un dels fàrmacs. Estimant quant 
pujaria la PA a partir de les dades d’una metanàlisi, es podrien retirar 2 fàrmacs en un 63,1% i 3 fàrmacs 
en el 43,1% dels pacients, i es mantindria un BC de la PA. 
Medicina Clínica (Barcelona), 23 de març de 2018 
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Si no hi ha un bon control, que es miri la pressió a casa 
Aquest assaig clínic, realitzat en pacients amb hipertensió mal controlada atesos a l’atenció primària, 
mostra que la titulació del tractament antihipertensiu utilitzant l’automesura de la pressió arterial, amb o 
sense telemonitorització, aconsegueix millors controls tensionals que el maneig habitual.   
The Lancet, 10 de març de 2018 
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Vitamina B12 oral: a què esperem? 
Aquesta revisió Cochrane troba evidències de baixa qualitat que, en pacients amb dèficit de B12, 
l’administració via oral de la vitamina té una efectivitat similar a la via intramuscular, amb uns costos 
menors. Per tant, podria estar indicat considerar la via oral en aquests pacients.    
Cochrane Database Systematic Reviews, 15 de març de 2018 
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Pastilles en gent gran, les justes! 
Aquest estudi, realitzat en una Unitat geriàtrica d’aguts del nostre entorn, mostra que el 6% dels ingressos 
van ser ocasionats per reaccions adverses medicamentoses (RAM), de les quals 3/4 parts es van 
considerar evitables. Els factors de risc que es van associar a ingrés per RAM van ser el sexe femení, la 
medicació inadequada, la polifarmàcia, la insuficiència renal i l’ús de psicofàrmacs. L’Atenció Primària té un 
paper clau per prevenir l’aparició de RAM en els pacients ancians.    
Medicina Clínica, 23 de març de 2018 
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Deteriorament cognitiu i colesterol: una relació complicada 
Els resultats d’aquest estudi retrospectiu suggereixen que l’associació positiva (més colesterol, major risc) 
existent entre el colesterol -i l’evolució del colesterol al llarg del temps- i el deteriorament cognitiu (DC) es 
redueix, o fins i tot, s’inverteix, a mesura que augmenta l’edat a la qual apareix el DC (sobretot a partir del 
85 anys). Per tant, en les persones molt grans cognitivament sanes el colesterol elevat podria fins i tot 
associar-se a un menor risc de DC.       
Alzheimer’s & Dementia, 1 de març de 2018 
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