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Recepta taitxí! 

Aquesta revisió de revisions sistemàtiques i assaigs clínics va trobar evidència de bona qualitat que la 

pràctica del taitxí és beneficiosa en la rehabilitació de pacients amb MPOC, per a millorar artrosi i malaltia 

de Parkinson, per a prevenir caigudes de persones grans de la comunitat i per a millorar la capacitat 

cognitiva, l’equilibri i la capacitat aeròbica. 

Canadian Family Physician, novembre de 2016 

 

 

 
 

Més >> 

 

Obesitat infantil: percepcions i realitats 
Aquest estudi transversal fet a Mèxic per avaluar la percepció materna del pes del fill menor d’un any i 
d’infants no emparentats posa de manifest que les mares no perceben el sobrepès-obesitat (SP-OB) dels 
seus fills. Tampoc s’ajusta al que mèdicament es considera saludable des del punt de vista del pes, la 
percepció que tenen del que és un nen sa, un infant de la seva comunitat, ni la imatge que els agradaria per 
al seu fill.  
Atención Primaria, Novembre de 2016 
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Determinants socials de la salut, una assignatura pendent 
Aquest estudi multi-mètode posa de relleu que els professionals sanitaris de l’Atenció Primària reconeixen 
la importància dels determinants socials de la salut però a la vegada expressen mancances sobre com 
abordar-los. Per altra banda, els professionals que pregunten de manera específica sobre els aspectes 
socials de la salut tenen una major percepció que ajuden els seus pacients, en comparació als que no ho 
fan.  
Canadian Family Physician, Novembre de 2016 
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A casa, posa atenció a la depressió! 
En aquest estudi fet en beneficiaris d’atenció domiciliària als Estats Units, la integració d’una intervenció per 
al maneig de la depressió en l’atenció habitual per infermeria, va reduir el risc d’hospitalització i re-
hospitalització en majors de 65 anys. Tot i que els pacients amb símptomes més lleus de depressió no van 
millorar clínicament, es va mantenir l’efecte positiu sobre el risc d’hospitalització, probablement per un 
efecte més global de la intervenció. 
Journal of the American Geriatric Society, novembre de 2016 
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Calci: molt soroll per a no res? 
La seguretat cardiovascular de la ingesta elevada de calci, amb la dieta o en forma de suplements, ha estat 
qüestionada en els darrers anys. Aquesta revisió, que analitza el conjunt d’evidències publicades fins al 
2016, no ha demostrat que existeixi una associació entre la ingesta de calci, ja sigui amb la dieta o en 
suplements (sol o associat a vitamina D), i el risc cardiovascular.     
Annals of Internal Medicina, Octubre de 2016 
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Acupuntura en dolor crònic per gonartrosi 
Segons aquesta metanàlisi, en els pacients amb dolor crònic per artrosi de genoll, l’acupuntura pot millorar 
el dolor a curt termini (fins a les 13 setmanes) i la capacitat física a curt i llarg termini (fins a les 26 
setmanes), tot i que aquestes millores són molt discretes. Per altra banda, la metanàlisi presenta algunes 
limitacions i no permet establir quin pes té l’efecte placebo en aquests resultats.  
The Journal of Bone and Joint Surgery, 21 de setembre de 2016 
 
 

 

 
Més >> 

 

Quan el cor pesa 
Aquest estudi fet en l’atenció primària del nostre entorn mostra que més del 50% dels pacients amb 
multimorbiditat (MM) tenen malalties cardiovasculars, sent la hipertensió arterial (HTA) la més freqüent. La 
presència de factors de risc cardiovasculars (FRCV) i el perfil de risc cardiovascular van ser més alts en els 
pacients amb MM que en els que no en tenien. El patró més prevalent de MM està constituït per HTA, 
diabetis mellitus tipus 2 (DM2) i dislipèmia (DL). 
BMC Family Practice, 3 de novembre de 2016 
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