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Que no ens venguin la moto del calci  
Clàssicament s’ha relacionat la ingesta de calci a la dieta amb el risc de fractura. Aquestes revisions 
sistemàtiques i meta-anàlisis demostren que no hi ha evidència de que l’augment de la ingesta de calci 
previngui fractures, ni a través de la dieta ni en suplements, i per tant no s’ha de recomanar.  L’efecte sobre 
la densitat òssia és petit i no progressiu en el temps i no té rellevància clínica. L’administració de 
suplements de calci i vitamina D només redueix el risc de fractures (de qualsevol tipus) en ancians 
institucionalitzats.  
British Medical Journal, 29 de setembre de 2015 
British Medical Journal, 29 de setembre de 2015 
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Confirmant el mite: la guarderia és una font d’infeccions  
Aquest estudi va mostrar que els nens/es menors de 2 anys que van a la guarderia tenen un major risc de 
patir malalties infeccioses (pneumònia, bronquitis i otitis mitjana, entre d’altres) i presenten un augment en 
la mitjana de visites a pediatria i a urgències i en el consum de fàrmacs (antibiòtics, broncodilatadors i 
altres) comparat amb els nens/es que no hi van. Aquest risc va augmentar si l’assistència a la guarderia 
s’iniciava en edats primerenques (abans dels 12 mesos). 
Anales de Pediatría, setembre de 2015 
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Intervencions comunitàries: bon complement de la consulta per a prevenir DM2 
Els programes comunitaris de promoció de dieta i activitat física són efectius per a reduir la incidència de 
diabetis i millorar factors de risc cardio-metabòlic en persones amb risc augmentat. Els programes més 
intensius obtenen millors resultats però queda per determinar quines característiques dels programes tenen 
un paper més rellevant en els resultats. 
Annals of Internal Medicine, 15 de setembre de 2015 
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Tiotropi, una bona alternativa 
Aquesta revisió Cochrane que compara l’eficàcia de tiotropi davant de bromur d’ipratropi en el tractament 
de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) estable, conclou que tiotropi és lleugerament més 
eficaç en millorar la funció pulmonar, disminuir ingressos hospitalaris (inclosos els derivats de la MPOC) i 
millorar la qualitat de vida. Tiotropi causa menys efectes secundaris greus, sense diferències en mortalitat. 
L’evidència disponible i la comoditat de la posologia permeten recomanar la prescripció de tiotropi en 
pacients amb MPOC estable moderada-greu. 
The Cochrane Collaboration, 22 de setembre de 2015 

 Més >> 
     

     

 

Tabac i malaltia mental greu: una combinació perillosa 
Aquesta revisió sistemàtica amb metanàlisi va trobar una associació significativa entre el tabaquisme i el 
risc de suïcidi en les persones amb malaltia mental greu, amb una Odds Ratio (OR) global de 2.12. Tot i 
això, encara no està aclarit si aquesta relació és causal o no i si el tabaquisme actuaria com un factor de 
risc, un factor de confusió o un mediador. 
PLoS One, 15 de setembre de 2015 
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Tractament en persones diabètiques grans i fràgils: attention please 
El tractament intensiu de la diabetis mellitus (DM) en les persones grans, especialment si són fràgils, 
comporta mínims beneficis a curt i mig termini però molts riscos. Aquest estudi observacional dut a terme a 
Estats Units va mostrar que la major part dels pacients majors de 65 anys, independentment del seu estat 
de salut i la seva fragilitat, estan sota tractament intensiu de la DM (HbA1c inferior al 7%) i reben tractament 
amb sulfonilurees o insulina (fàrmacs amb major risc d’hipoglucèmia). Això suggereix que una part 
important dels pacients grans amb DM estan sobretractats.  
JAMA Internal Medicine, març de 2015 
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Fractura de maluc: el pacient pot fer exercici sol/a 
Tot i que és una pràctica habitual, alguns estudis han posat en entredit l’efectivitat de la rehabilitació (RHB) 
en la fractura de maluc. Aquest assaig clínic, realitzat en pacients de mitjana edat després de la 
immobilització per fractura de maluc única no complicada, va mostrar que realitzar un programa d’exercici 
supervisat per professionals associat al consell per a l’exercici no ofereix un benefici addicional respecte al 
consell per sí sol. 
JAMA, 6 d’octubre de 2015 
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