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Dormir sense llàgrimes 
Aquest estudi descriptiu fet en atenció primària va trobar una possible alteració del son en el 57,8% dels 
nens i nenes de quatre anys, en aplicar un qüestionari de cribratge (37,7% si s’exclou el factor migdiada, 
que es considera normal a aquesta edat). S’ha trobat associació entre possible alteració del son i el fet de 
ser fills únics, no haver anat a una escola bressol, dormir amb els pares als 4 anys, fer collit reactiu i utilitzar 
aparells electrònics després de sopar. 
Revista de Pediatria de Atención Primaria, octubre-desembre de 2019 
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Més continuïtat, menys hospitalitzacions 
Les intervencions per millorar la continuïtat assistencial disminueixen les readmissions hospitalàries 
precoces després d’un ingrés. Les intervencions adreçades a les tres dimensions de la continuïtat 
assistencial: relacional, de informació i de maneig, van tenir els millors efectes. Les intervencions adreçades 
a disminuir les readmissions després de tres mesos de l’alta no van demostrar evidències concloents.  
International Journal of Nursing Studies, gener de 2020 
 

 
 

Més >> 

 

 
Més sobre anticoagulants 
Aquest estudi de cohorts fet a Catalunya mostra que la majoria de pacients amb fibril·lació auricular reben 
tractament amb anticoagulants antagonistes de la vitamina K (AVK). L’estudi no constata diferències en el 
risc d’ictus, hemorràgies o mortalitat entre aquests fàrmacs i el dabigatran. Els costos totals associats al 
tractament amb AVK és superior al dabigatran tot i que aquestes diferències no són estadísticament 
significatives.       
Atención Primaria, 21 de setembre de 2019 (online)  
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En la dispèpsia, testar i tractar 
Aquesta revisió sistemàtica i metanàlisi en xarxa de 15 assajos clínics aleatoritzats suggereix que en el 
maneig de la dispèpsia de causa no estudiada sense signes d'alerta, l'estratègia de detecció d'helicobacter 
pylori (H pylori) seguida del tractament eradicador en els casos positius, aconsegueix millors resultats 
entesos com a absència de símptomes després de 12 mesos de seguiment. Cap estratègia de les 
estudiades va resultar menys efectiva que "testar i tractar", però els participants van mostrar preferència per 
l'endoscòpia directa.  
British Medical Journal, 11 de desembre de 2019 
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Cribratge de l’aneurisma d’aorta: continua en la balança 
El cribratge de l’aneurisma d’aorta abdominal (AAA), realitzat en homes de ≥ 65 anys en una sola ocasió, 
s’associa a un menor risc de ruptura i de mortalitat associada a AAA però sense reduir el risc de mortalitat 
total. Tot i que el cribratge també augmenta les taxes de cirurgia, aquest fet no s’associa a una millora en la 
qualitat de vida a llarg termini. 
JAMA, 10 de desembre de 2019  
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Si penses en antipsicòtics, vigila el cap 
En aquesta cohort finlandesa de persones amb malaltia d’Alzheimer, l’ús d’antipsicòtics augmenta el risc de 
patir lesions al cap i lesions cerebrals traumàtiques (o lesions intracranials). Aquest risc és major en els 
pacients que prenen quetiapina en comparació amb la risperidona. Això reforça la necessitat de prioritzar 
les mesures no farmacològiques i de realitzar una prescripció prudent d’aquests fàrmacs. 
Journal of the American Geriatrics Society, 7 de gener de 2020  
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Colquicina post-infart: arribarà? 
Hi ha evidències del rol de la inflamació en l’arteriosclerosi i les seves complicacions cardiovasculars. 
Aquest assaig clínic aleatoritzat fet en pacients amb un infart de miocardi (IAM) recent, va trobar que els 
pacients que rebien colquicina a una dosi diària de 0,5 mg presentaven menys risc que placebo per al 
resultat combinat de mort per causa cardiovascular, aturada cardíaca ressuscitada, IAM, ictus i 
hospitalització urgent per angina seguida de revascularització coronària. Aquests resultats, però, no 
justifiquen per ara l’ús rutinari de colquicina després d’un IAM.   
NEJM, 26 de desembre de 2019 
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