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Millor a la nit 
Aquest estudi, realitzat en l’àmbit de l’atenció primària, mostra que la presa rutinària de la medicació 
antihipertensiva (1 o més fàrmacs) abans d’anar a dormir, en comptes de fer-ho al matí, millora el control de 
les xifres tensionals i, sobretot, disminueix l’aparició d’esdeveniments cardiovasculars majors. L’estudi 
suggereix que aquest efecte beneficiós s’associa al fet que, en els pacients que prenen la medicació abans 
d’anar a dormir, el control de la pressió arterial nocturna (més que la diürna) és millor. 
European Heart Journal, 22 d’octubre de 2019 
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 “L’ajuda” que no ajuda al lactant 
L’evidència d’aquest assaig clínic aleatoritzat suggereix que la sensibilització a la llet de vaca i l’al·lèrgia 
alimentària, incloent-hi al·lèrgia a llet de vaca i anafilaxi, es poden prevenir primàriament evitant els 
suplements amb fórmules de llet de vaca almenys durant els 3 primers dies de vida del nadó. Aquesta és 
una mesura fàcilment aplicable en la pràctica clínica i sense costos.  
JAMA Pediatrics, 21 d’octubre de 2019 
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Acceptació i satisfacció amb l’atenció infermera 
El protagonisme i la importància de l’atenció als pacients per part de les infermeres d’atenció primària van 
creixent en tot el món. Els estudis que resumim posen en evidència la bona acceptació i la satisfacció dels 
pacients amb l’atenció de les infermeres. També es fa evident la necessitat de fer pedagogia sobre el seu 
paper i la seva formació i capacitació per atendre’ls en primera instància, amb possibilitat de derivar al 
metge quan és necessari.  
Journal of Advanced Nursing, desembre de 2019 
Nursing Outlook, novembre-desembre de 2019  
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Demència i agitació: no tot són fàrmacs 
Aquesta metanàlisi en xarxa que compara intervencions per tractar l’agitació i l’agressivitat en pacients 
adults amb demència va trobar que les intervencions no farmacològiques podrien ser més eficaces que les 
farmacològiques. En concret, l’atenció multidisciplinària, la teràpia tàctil i el massatge terapèutic so ls o en 
combinació amb música, van mostrar-se clínicament més eficaces que l’atenció habitual. 
Annals of Internal Medicine, 15 d’octubre de 2019 
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Cirurgia en la ciàtica, a debat 
Els resultats d’aquesta revisió sistemàtica suggereixen que, en la radiculopatia lumbar, el tractament 
quirúrgic probablement redueix el dolor i millora la capacitat funcional a curt i mig termini però sense 
diferències a llarg termini, en comparació al tractament no quirúrgic. Tanmateix, la força de l’evidència és 
baixa o molt baixa. Aquestes troballes ens poden ajudar  en la presa de decisions compartides amb els 
pacients.   
Journal of General Internal Medicine, 11 de novembre de 2019 
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Derivacions: molt més del que pot semblar 
La derivació de pacients als especialistes per part dels metges de família no es pot explicar únicament per 
factors biomèdics. La derivació és un acte sensible, que comporta interaccions i relacions carregades 
d’emocions amb pacients, col·legues, especialistes i supervisors. La decisió de derivar o no derivar està 
influïda per múltiples factors contextuals, personals i clínics que interaccionen dinàmicament i donen forma 
al procés de decisió en les derivacions. 
BMC Family Practice, 1 de desembre de 2019 
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Cuidant a qui cuida 
Aquest estudi qualitatiu realitzat al nostre entorn, en persones que cuiden d’un/a familiar depenent, 
identifica que els motius principals per cuidar són el “familisme”, els guanys materials i la pressió social. 
Segons la relació amb la situació de cura que tinguin les persones cuidadores, poden aparèixer 
percepcions positives o negatives de la mateixa. Aquesta informació ens permet abordar millor les 
intervencions dirigides a les persones cuidadores. 
Atención Primaria, desembre de 2019 
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