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One apple a day, keeps the fat away 
Els flavonoides són compostos naturals bioactius presents en algunes fruites i verdures, com pomes, peres, 
nabius, maduixes, raïm i pebrots. Un augment del consum de la majoria de subtipus de flavonoides 
s’associa a menys augment de pes al llarg de la vida. Recomanar el consum de fruita i verdura rica en 
flavonoides, podria ajudar al control de pes.   

British Medical Journal, 28 de gener de 2016 
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Anticatarrals en nens, millor no 
L’ús d’anticatarrals (antitussígens, mucolítics i altres) està desaconsellat en menors de 6 anys i el seu ús en 
edat pediàtrica és controvertit per la seva poca eficàcia i el risc d’efectes secundaris i d’ingesta accidental. 
En aquest estudi fet a Astúries es va detectar un elevat nombre de prescripcions d’anticatarrals, que en 
més del 80% dels casos va ser inadequada per estar feta fora de fitxa tècnica o per no tenir indicació 
clínica.   
Anales de Pediatria (Barcelona), gener de 2016 
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Efectivitat de la vacunació antigripal en la MPOC 
En aquest estudi de cohorts retrospectiu realitzat a Cantàbria, els pacients amb MPOC vacunats de la grip 
van presentar un menor risc d’ingrés per agudització greu durant l’any següent a la vacunació, en 
comparació amb els pacients amb MPOC no vacunats. Aquest efecte va ser més rellevant en els pacients 
amb MPOC greu. No es van trobar diferències estadísticament significatives entre els dos grups pel que a 
fa la mortalitat.  
Archivos de Bronconeumología, gener de 2016 
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Abordatge centrat en la família: una assignatura pendent 
Aquesta revisió exposa els beneficis de les intervencions centrades en la família en la cura dels pacients 
amb malalties cròniques, que poden ser efectives per millorar  les taxes de reingrés, la qualitat de vida, 
l’autocura i l’adherència al tractament. L’heterogeneïtat dels estudis fa difícil especificar quins són els 
elements clau per obtenir aquests beneficis però sembla clar que aquest tipus d’abordatge és necessari i 
adequat. 
Journal of Advanced Nursing, 10 de gener de 2016 
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Vitamina D a dosis altes, no gràcies 
Aquest assaig clínic aleatoritzat va comprar l’efectivitat del tractament amb dosis convencionals de 
suplements de vitamina D amb dues pautes de suplements a dosis elevades en pacients grans no 
institucionalitzats amb risc de caigudes. El tractament a dosis elevades va ser més efectiu a l’hora 
d’augmentar els nivells de vitamina D en sang però es va associar a un major risc de caigudes i no va 
mostrar beneficis en la capacitat funcional dels pacients.   
JAMA Internal Medicine, febrer de 2016 
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Begudes ensucrades, com menys millor 
Aquest estudi de cohorts mostra que la ingesta regular de begudes ensucrades s’associa a un augment de 
la quantitat de greix visceral i un deteriorament de la seva qualitat, ambdós factors lligats a l’augment del 
risc cardio-metabòlic. Calen mesures de salut pública per frenar l’efecte deleteri d’un consum que no deixa 
d’augmentar. Com suggereix l’altre estudi que presentem, una d’elles podria ser l’etiquetatge amb 
advertències sanitàries sobre els danys a la salut associats amb el seu consum excessiu, que podria fer 
que els pares compressin menys begudes ensucrades per als seus fill. 
Circulation, 26 de febrer de 2016 

Pediatrics, febrer de 2016 
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Tractaments per deixar de fumar: tenim guanyador? 
Aquest assaig clínic, realitzat en persones fumadores amb motivació per deixar de fumar, no va trobar 
diferències en comparar l’efectivitat de la vareniciclina, dels pegats de nicotina i del tractament combinat 
amb substitutius de la nicotina.  
JAMA, 26 de gener 2016 
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