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Infiltracions d’infart  
Estudi de cohorts fet a Israel per esbrinar si hi ha una incidència més elevada de síndrome coronària aguda 
(SCA) en pacients de 50 anys o més després de realitzar una infiltració de corticoesteroides (IC) intraarticular 
o de teixits tous. L’estudi conclou que les infiltracions podrien augmentar de forma significativa el risc de SCA 
en la setmana després de la tècnica, després d’ajustar per edat, sexe i factors de risc cardiovascular.  
British Journal of General Practice, 28 de gener de 2021 
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Infeccions respiratòries: a casa o al metge? 
Molts pares i mares consideren que les recomanacions sobre quan consultar si el seu fill o filla té símptomes 
d’infecció del tracte respiratori (ITR) són confuses i no ajuden. Els resultats d’aquest estudi per consensuar 
els criteris sobre el moment i el lloc on consultar, fet per 12 professionals sanitaris experts, van concloure 
que un nen/-a amb menys d’una setmana de tos, mal de coll, mal d’orella, i/o mucositat nasal, que menja 
adequadament o no i que té un nivell de consciència normal, es pot considerar “normal” i pot ser cuidat a 
casa sense consulta mèdica.  
British Journal of General Practice, 28 de gener de 2021 
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La infermera marca la diferència 
Revisió sistemàtica i metaanàlisi d’assaigs clínics aleatoritzats (ACA) sobre l’efectivitat d’intervencions 
d'infermeria per millorar l’avaluació i el maneig del dolor en persones amb demència. L’estudi va trobar que 
els protocols multidisciplinaris i integrals de maneig del dolor presentaven efectes positius en la reducció del 
dolor i en els comportaments relacionats amb el dolor, essent més efectius que l’ús aïllat d’eines d’avaluació 
del dolor.   
Journal of Advanced Nursing, març de 2021 
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Depressió i comorbiditat: el pes de ser dona 
En aquest estudi, realitzat al nostre entorn, es descriu la percepció de la qualitat de vida relacionada amb la 
salut de persones ≥50 anys amb depressió i comorbiditat física amb una perspectiva de gènere. Aquesta és 
inferior en les dones que en els homes, essent en ambdós casos inferior a la de la població general. El sexe 
és el factor amb major impacte en la qualitat de vida relacionada amb la salut en les dimensions de 
l’autocura i les activitats quotidianes, segons l’escala EQ-5D utilitzada en l’estudi.     
Atención Primaria, febrer de 2021 
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Qui té por de caure?   
Estudi descriptiu transversal fet a Getafe que pretenia avaluar la por de caure en persones de 70 anys o més 
vivint a la comunitat, independents o amb dependència funcional lleu-moderada però independents per a la 
marxa. Va trobar una elevada prevalença de por de caure, i els principals factors associats van ser el sexe 
femení, viure sola, elevat risc de caigudes, presència de fragilitat, ús d’hipotensors i lesions associades a 
caigudes prèvies.  
Atención Primaria, febrer de 2021 
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Pensa amb el cor i no mengis carn vermella 
Aquest article analitza l’impacte potencial de reduir el consum de carn vermella i de carn processada en la 
població espanyola entre 40 i 80 anys en la mortalitat total i cardiovascular. Fins i tot en els supòsits més 
conservadors, disminuir aquest consum tindria un efecte beneficiós a nivell poblacional molt important.    
Atención Primaria, febrer de 2021 
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Risc i medicació en la hipertensió 
Revisió sistemàtica i metanàlisi d’assaigs clínics aleatoritzats (ACA) realitzats en adults amb tractament 
antihipertensiu per estudiar els diferents esdeveniments adversos associats al tractament. L’estudi no va 
trobar una associació significativa entre la medicació i el risc de caigudes, però sí d’altres esdeveniments 
adversos com són la hiperpotassèmia, la insuficiència renal aguda i el síncope.  
British Medical Journal, 21 de febrer de 2021 
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