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Curta o llarga, importa? 
Aquest estudi retrospectiu fet en un servei d’urgències pediàtriques de Portugal mostra que, en les faringitis 
agudes per estreptococ del grup A (EGA), el tractament antibiòtic durant 10 dies no aporta beneficis 
respecte a la pauta de 7 dies pel que fa les complicacions o a la necessitat de tornar a urgències per la 
mateixa causa. L’antibiòtic més freqüentment prescrit va ser amoxicil·lina. 
Anales de Pediatria (Barcelona), juny de 2018 
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Tractament de la hipertensió: alguna novetat? 
Aquesta revisió Cochrane conclou que en el tractament de la hipertensió els fàrmacs que han demostrat 
beneficis sobre la morbimortalitat amb major grau d’evidència són les tiazides a dosis baixes. Els IECA i els 
antagonistes del calci (AC) podrien tenir una efectivitat similar però la qualitat de l’evidència és menor, 
sobretot en el cas dels AC. Les tiazides a dosis altes i els betabloquejants redueixen la morbiditat 
cardiovascular però amb una efectivitat inferior a la de les tiazides a dosis baixes.  
Cochrane Database Systematic Reviews, 18 d’abril de 2018  
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Infermeres a primària: més cremades del que sembla 
Aquesta revisió sistemàtica amb metanàlisi mostra que la prevalença de burn-out entre els/les infermeres 
d’atenció primària és elevada. La dimensió més afectada és la baixa realització personal (31%), seguida per 
l’esgotament emocional (28%) i la despersonalització (15%). És important implantar mesures per millorar 
aquest problema.  
BMC Family Practice, 10 de maig de 2018 
 Més >> 

     

 

En la fibril·lació, pensa més enllà dels fàrmacs! 
Aquesta revisió sistemàtica troba evidències que, en pacients amb fibril·lació auricular (FA), algunes 
mesures no farmacològiques (ioga, acupuntura, pèrdua de pes i exercici físic) es podrien associar a una 
millora del control i la simptomatologia de la malaltia, especialment la pèrdua de pes i l’exercici. Tot i que les 
evidències disponibles són limitades i de baixa qualitat, aquestes troballes conviden a considerar el 
tractament no farmacològic com a complementari de les estratègies farmacològiques habituals en aquests 
pacients. 
The American Journal of Cardiology,  1 de maig de 2018 
 Més >> 

     

     

 

Acupuntura i dolor crònic: potser sí 
Aquesta metanàlisi de dades individuals de pacients conclou que l’acupuntura pot ser eficaç en el 
tractament del dolor crònic de 4 entitats: dolor múscul-esquelètic lumbar o cervical, artrosi, cefalea i 
omàlgia, en comparació amb acupuntura simulada o no acupuntura. La magnitud de l’efecte seria major en 
localitzacions de la part superior del cos: coll i espatlla. Seria menor quan es compara amb acupuntura 
simulada amb agulles penetrants o quan al grup de no acupuntura s’afegeix alguna intervenció intensiva.  
The Journal of Pain, maig de 2018 
 Més >> 

     

     

 

Malaltia cardiovascular, difícil ajudar a complir 
La no adherència als tractaments en prevenció secundària de malaltia cardiovascular augmenta el risc de 
morbiditat i mortalitat. Les seves causes són multifactorials i moltes estan relacionades amb determinants 
socials de la salut. Aquesta revisió sistemàtica mostra que falta evidència de qualitat sobre les millors 
intervencions per millorar l’adherència terapèutica amb efectes clínics a llarg termini. Les intervencions que 
van demostrar algun efecte sobre l’adherència van utilitzar missatges de mòbil de recordatori, agents 
comunitaris de salut o comprimits amb combinacions de fàrmacs a dosis fixes.  
Heart, 28 de marc de 2018 
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A l’aigua amb l’artrosi de genoll! 
Aquest assaig clínic aleatoritzat (ACA) fet en 60 pacients amb una mitjana de 68,3 anys d’edat, va trobar 
que, en pacients amb gonartrosi, un programa d’exercicis aquàtics (16 sessions, dos cops a la setmana) és 
més eficaç per millorar el dolor i la funcionalitat que un programa d’educació per la salut (8 sessions 
setmanals de dues hores), al cap de 8 setmanes i després d’un seguiment de 3 mesos.  
Clinical Rehabilitation, juny de 2018 
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