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Ningú millor que ells 
Aquest estudi de cohorts prospectiu fet al nostre mitjà entre pacients majors de 64 anys va trobar que 
l’estimació del mateix pacient sobre el seu risc de caigudes té valor predictiu de l’ocurrència de caigudes. 
Un qüestionari breu incloent una pregunta sobre l’autopercepció del risc de caigudes i una pregunta sobre 
la història recent de caigudes van tenir un bon valor predictiu.  

PLoS One, 10 de maig de 2017 
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Vacunes: personalitzar, explicar, persuadir 
Aquest estudi descriptiu fet amb 20 famílies de nens i nenes del nostre mitjà que no estaven correctament 
vacunats (80% no tenia administrada cap vacuna) segons el calendari oficial, mostra que una consulta 
d’assessorament sobre vacunes, basada en el temps i l’exclusivitat, el respecte, l’empatia i la transmissió 
de bona informació, pot obtenir bons resultats en termes de vacunació parcial (90%) o completa (45%) i 
d’utilitat percebuda (90%). La principal limitació és que cal predisposició per part dels pares al diàleg. 
Anales de Pediatria (Barcelona), juny de 2017 
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Alcohol en la diabetis: sí, gràcies! 
Habitualment s’indica a les persones diabètiques que poden beure alcohol de forma moderada però a la 
vegada se’ls recomana evitar el consum d’alcohol, ja que es creu que augmenta el risc d’hipoglucèmies. 
Segons els resultats d’aquesta revisió sistemàtica, no tenim evidències que el consum lleu o moderat 
d’alcohol afecti el control glucèmic (nivells de glucosa posteriors al consum, HbA1c o glucosa en dejú) en 
les persones amb diabetis tipus 2. Potser és moment de revisar els consells que donem a aquests pacients. 
Diabetic Medicine, maig de 2017 
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Insuficiència cardíaca: intuïcions vs resultats 
Aquest assaig clínic aleatoritzat (ACA) no va trobar diferències significatives pel que fa a costos sanitaris, 
supervivència, hospitalitzacions o qualitat de vida relacionada amb la salut, entre un maneig intensiu dels 
pacients amb insuficiència cardíaca classificats d’alt risc i el maneig estàndard durant un període de 
seguiment de 12 mesos. Aquests resultats contradiuen la intuïció que una classificació i maneig intensificat 
puguin millorar els resultats en salut i qualitat de vida i els costos de l’atenció dels pacients amb 
insuficiència cardíaca.  
European Heart Journal, 20 de maig de 2017 
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Amb els coneixements no n’hi ha prou 
Les evidències disponibles indiquen que, en els pacients amb patologies cròniques, les intervencions 
dirigides per infermeria que tenen més èxit són les que se centren en els processos intrínsecs dels pacients 
(autoeficàcia i motivació). L’educació per sí sola és insuficient. L’efectivitat de les intervencions depèn 
també del context específic en què aquestes tenen lloc. 
Journal of Advance Nursing, juny de 2017 
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Ai les estatines... 
Aquesta anàlisi post-hoc de l’estudi ALLHAT-LLT conclou que el tractament amb estatines en prevenció 
primària en persones de 65 anys o més, hipertenses i amb dislipèmia moderada, no aporta beneficis en la 
mortalitat total ni en els esdeveniments coronaris. Tenint en compte les controvèrsies actuals sobre aquesta 
qüestió, és important individualitzar el tractament i valorar els riscos i beneficis en cada cas.   
Jama Internal Medicine, 22 de maig de 2017 
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Exercici per perdre pes: demana un combinat 
Aquest assaig clínic, realitzat en pacients de 65 anys o més amb obesitat, que seguien un programa de 
pèrdua de pes, mostra que l’exercici físic (EF) aeròbic i de resistència combinats són més efectius que 
cadascun d’ells per separat (EF aeròbic o EF de resistència) en la millora de la situació funcional.  
New England Journal of Medicine, 18 de maig de 2017 
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