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Des d’abans de l’embaràs, àcid fòlic et prendràs 

Aquesta revisió sistemàtica porta a reafirmar l’anterior recomanació de la US Preventive Services Task 

Force (USPSTF) en el sentit que cal recomanar suplements d’àcid fòlic en dosis entre 0,4 i 0,8 mg a totes 

les dones amb possibilitat d’embaràs, com a mínim des d’un mes abans de la concepció fins als 2 a 3 

mesos de gestació, per a disminuir el risc de defectes del tub neural.  

JAMA, 10 de gener de 2017 
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Sobre PUFA, embaràs i sibilants  

En aquest estudi, la suplementació amb àcids grassos poliinsaturats de cadena llarga (LCPUFA) n-3 durant 

el tercer trimestre de l’embaràs, en una mostra de dones daneses, va reduir l’aparició d’asma i sibilàncies 

en els fills/es i la presència d’infeccions del tracte respiratori inferior. Caldran més estudis per valorar si 

aquest tractament realment és efectiu i aplicable a altres poblacions.  

New England Journal of Medicine, 29 de desembre de 2016 
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Hem d’aconsellar prendre el pols? 

La cerca activa de fibril·lació auricular (FA) mitjançat la palpació del pols en pacients ≥65 anys amb signes o 

símptomes indicatius de FA, realitzat a l’atenció primària, és una estratègia més efectiva que el cribratge 

sistemàtic en pacients que consultin per qualsevol motiu. El cribratge en els pacients simptomàtics també 

augmenta la detecció d’altres tipus d’arítmies. De moment no hi ha prou evidències per recomanar el 

cribratge poblacional de la FA en persones grans.  

Medicina Clínica, gener de 2017  
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“Test and treat” en la pre-diabetis? 

Segons aquesta revisió sistemàtica, les proves que utilitzem per al cribratge de la pre-diabetis (glucosa 

plasmàtica en dejú i hemoglobina glicosilada) tenen una precisió baixa. En aquests pacients, les 

intervencions sobre l’estil de vida i el tractament amb metformina poden tenir certa efectivitat, especialment 

si són prolongades (de 3 a 6 anys), però la qualitat de les evidències és baixa. De moment, no és raonable 

implantar estratègies poblacionals de cribratge i tractament de la pre-diabetis.  

British Medical Journal, 4 de gener de 2017 
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Prevenint la fragilitat 

En les persones grans de la comunitat en situació de pre-fragilitat, una intervenció centrada en l’exercici 

físic i l’abordatge de l’estat nutricional realitzada des de l’atenció primària, pot disminuir la progressió cap a 

la fragilitat.   

Age and Ageing, 7 de gener de 2017 
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PCC, no els truquis de més 

Aquest assaig clínic, realitzat en centres d’atenció primària de Barcelona, conclou que realitzar seguiment 

telefònic durant 6 mesos per part d’un/a metge/ssa de família, extern a l’equip, en pacients crònics 

complexos no disminueix el consum de recursos sanitaris, el nivell de salut, la qualitat de vida ni la càrrega 

del cuidador/a , en comparació al seguiment habitual.  

Family Practice, 5 de desembre de 2016 
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Cribratge de l’aneurisma d’aorta: posem-lo a la balança 

El cribratge poblacional de l’aneurisma d’aorta abdominal (AAA) mitjançant ecografia en els homes 

asimptomàtics ≥ 65 anys pot disminuir la mortalitat associada a AAA i el risc de ruptura. En canvi aquests 

beneficis no s’han confirmat en les dones a partir d’aquesta edat. Les evidències quant a l’efectivitat del 

cribratge repetit al llarg del temps i al cribratge estratificat per grups de risc, són limitades.  

Journal of Vascular Surgery, desembre de 2016  
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