
 

   

  
 

 Butlletí electrònic setmanal – Núm. 115 – 25 de juny de 2018 
 

  

 

 
 

Afina el control tensional amb la MAPA 
En aquest estudi descriptiu, que analitza dades d’una cohort espanyola, s’observa que la mesura de la 
pressió ambulatòria durant 24 hores (MAPA) prediu millor el risc de mortalitat total i cardiovascular que la 
mesura clínica (a consulta) de la pressió arterial (MCPA). Per altra banda, els pacients amb hipertensió 
(HTA) emmascarada (MCPA normal i MAPA elevada) presenten una major mortalitat que altres perfils 
d’hipertensos.  
New England Journal of Medicine, 19 d’abril de 2018 
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Revisant els remeis de tota la vida 
Aquesta revisió Cochrane conclou que la mel podria ser més efectiva que el placebo, la difenhidramina, el 
dextrometorfan, el salbutamol o no tractar per al tractament de la tos aguda en els infants. Malgrat tot les 
evidències són limitades, en molts casos no són significatives i es basen en estudis petits amb tractaments 
molts curts (1 dosi única). 
Cochrane Database Systematic Review, 10 d’abril de 2018 
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SCORE: la caiguda d’un mite? 
Segons aquest estudi, realitzat amb dades de més de 30.000 participants de diverses cohorts, totes les 
versions de la funció SCORE disponibles a Espanya (SCORE de baix risc amb o sense colesterol HDL i 
SCORE calibrada en població espanyola) sobreestimen significativament la mortalitat cardiovascular 
observada en la població espanyola. Aquesta escala de risc probablement no és la més adequada a la 
nostra població.    
Revista Española de Cardiología, abril de 2017 
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En l’asma persistent, be SMART! 
Segons aquesta revisió sistemàtica i metanàlisi, en l’asma persistent, l’ús d’una teràpia única amb 
corticoides inhalats i beta-agonistes d’acció llarga (LABA), tant de manteniment com per l’alleujament dels 
símptomes (estratègia SMART), en comparació amb teràpia de manteniment amb corticoides (amb LABA o 
sense) i beta-agonistes d’acció curta (SABA) de rescat per alleujar símptomes, s’associa a una disminució 
en el risc d’exacerbacions. L’evidència per pacients d’entre 4 i 11 anys és més limitada.  
Journal of the American Medical Association, 10 d’abril de 2018 
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Abscessos: drena i dona antibiòtic 
Aquesta revisió sistemàtica i metanàlisi que compara l’ús d’antibiòtics sistèmics amb placebo després de la 
incisió i drenatge d’abscessos cutanis, conclou que els antibiòtics sistèmics augmenten les taxes de curació 
clínica i disminueixen el risc d’abscessos subsegüents. Amb antibiòtics augmenta lleugerament el risc 
d’esdeveniments adversos, que solen ser menors. 
Annals of Emergency Medicine, 9 de març de 2018 
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Dilema: mantenir o retirar antipsicòtics 
Aquesta revisió Cochrane suggereix que es pot assajar la retirada de fàrmacs antipsicòtics en pacients 
grans amb demència i símptomes neuropsiquiàtrics (SNP) sense empitjorar-ne el comportament. En 
pacients amb SNP més greus a l’inici, probablement és aconsellable mantenir el tractament. En tot cas cal 
més evidència i de millor qualitat per millorar la presa de decisions.  
The Cochrane Collaboration, 30 de març de 2018 
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Millorar la dieta per millorar les úlceres venoses 
L’evidència científica disponible suggereix que les úlceres venoses de les cames (UVC) són més freqüents 
en pacients amb sobrepès o obesitat. No obstant, falta evidència que relacioni el control del pes amb la 
cicatrització de les UVC. Micronutrients, com la vitamina D i l’àcid fòlic, podrien millorar la cicatrització de 
les UVC de pacients en risc.  
Journal of Advanced Nursing, abril de 2018 
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