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Exercici físic sense por!  
Aquesta revisió sistemàtica i metaanàlisi estudia els beneficis a llarg termini de l’exercici físic en pacients 
majors de 60 anys pel que fa a caigudes, fractures, hospitalitzacions i mortalitat. Els resultats mostren que 
l’exercici va disminuir el nombre de caigudes i danys associats a les caigudes, i una tendència no 
significativa a la reducció de fractures. L’exercici no va augmentar el risc d’hospitalització i la mortalitat, com 
havia suggerit un estudi previ, demostrant ser una pràctica segura.  
JAMA Internal Medicine, 28 de desembre de 2018 
 

Més >> 

 

Bronquiolitis o no? Cal més acord? 
Aquest estudi fet utilitzant metodologia Delphi amb experts espanyols en bronquiolitis aguda (BA) 
combinada amb una enquesta on-line dirigida a tots els pediatres, conclou que els criteris diagnòstics de BA 
considerats pels pediatres són heterogenis, diferents entre experts i clínics, i dependents d’aspectes com la 
subespecialitat pediàtrica, la qual cosa dificulta el seguiment de les guies de pràctica clínica. Aquesta 
heterogeneïtat en els criteris diagnòstics de BA explica també la variabilitat en el seu maneig clínic.  
Anales de Pediatría (Barcelona), febrero de 2019 
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Control glucèmic en malaltia cardiovascular: no cal passar-se! 
Aquesta revisió sistemàtica i metanàlisi amb dades de 8 assajos clínics aleatoritzats i 32.000 pacients amb 
diabetis mellitus tipus 2 (DM2) i malaltia cardiovascular (MCV) establerta va concloure que el control 
glucèmic estricte en comparació amb el control estàndard no millora la incidència de MCV posterior. La 
millora dels resultats cardiovasculars en aquests pacients ha de passar per estratègies més enllà del 
tractament farmacològic hipoglucemiant.  
Diabetes, Obesity and Metabolism, 13 de novembre de 2018 
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L’elevat cost de la demència  
Aquest estudi d’economia de la salut pretén esbrinar els costs directes, indirectes i els costs d’oportunitat  
relacionats amb la cura de persones amb demència a Andalusia. S’ha descobert que més del 55% dels 
costs són assumits per les famílies. Les cuidadores principals són amb més freqüència dones, en tots els 
nivells educatius. Les despeses  augmenten amb la severitat de la demència, el nivell educacional, la 
situació laboral activa de la persona cuidadora i si aquesta és un home, ja que probablement augmenta la 
contractació de professionals externs en aquestes situacions.  
Gaceta Sanitaria, gener de 2019  
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Amunt el corticosteroide inhalat quan empitjori l’asma! 
Aquest assaig clínic pragmàtic fet al Regne Unit estudia l’ús de dosis quàdruples de corticosteroides 
inhalats (CI) a l’inici de l’empitjorament dels símptomes asmàtics comparat amb la pràctica habitual. S’ha 
vist que aquesta intervenció redueix  de manera significativa el risc de patir una agudització asmàtica, 
havent-se de tractar 15 pacients per evitar una agudització (NNT=15). L’anàlisi econòmica ha trobat una 
disminució no significativa dels costos associats a aquesta intervenció.  
Health Technology Assessment (Winchester, England), desembre 2018 
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Ciàtica crònica: si cal, gabapentina 
En aquest assaig clínic aleatoritzat (ACA) creuat que comparava directament gabapentina (GBP) amb 
pregabalina (PGB) en el tractament de la ciàtica crònica, GBP es va mostrar superior a PGB pel que fa a la 
reducció de la intensitat del dolor i a la seguretat. Els resultats recomanen que, en cas que no hi hagi 
resposta als analgèsics habituals i si es considera indicat l’ús d’antiepilèptics com a tractament del dolor 
neuropàtic,  s’iniciï tractament amb GBP i només canviar a PGB si no hi ha resposta o apareix intolerància.  
JAMA Neurology, 15 d’octubre de 2018 
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Càncer de mama i paritat: el temps compta 
Aquesta anàlisi agrupada de 15 estudis prospectius amb prop de 900.000 dones de menys de 55 anys va 
trobar que, en comparació amb les nul·lípares, les dones que han parit recentment tenen un risc més gran 
de càncer de mama sobretot durant els 5 anys després del part, que disminueix lentament fins a equiparar-
se després de 24 anys. Tenint en compte que en tot cas la incidència de càncer de mama pre-menopàusic 
és baixa, aquest augment transitori del risc no ha de canviar les recomanacions actuals sobre diagnòstic, 
cribratge i prevenció del càncer de mama.  
Annals of Internal Medicine, 11 de desembre de 2018 
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