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Diabetis i antihipertensius: tenim clars els objectius? 
Aquesta revisió sistemàtica conclou que, en les persones amb diabetis mellitus (DM) i una pressió arterial 
sistòlica (PAS) superior a 140mmHg, el tractament antihipertensiu redueix la morbilitat i mortalitat 
cardiovascular. En canvi, quan la PAS és inferior a 140mmHg, el tractament antihipertensiu no ofereix 
beneficis i, fins i tot, podria augmentar la mortalitat cardiovascular.  
BMJ, 24 de febrer 2016  
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El nen baveja: li estan sortint les dents? 
Aquesta revisió sistemàtica amb metanàlisi conclou que la majoria dels nens/es de 0 a 36 mesos poden 
presentar símptomes locals i sistèmics en relació a l’erupció primària de les dents. Els símptomes més 
freqüentment descrits en els estudis són la irritació gingival, la irritabilitat i el baveig.   
Pediatrics, març de 2016 
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Àcid hialurònic al genoll, “pa’ qué”? 
Segons els resultats d’aquesta revisió sistemàtica i metanàlisi, la injecció intra-articular d’àcid hialurònic al 
genoll no millora el dolor, la funcionalitat i la rigidesa de forma clínicament significativa. Els estudis que 
utilitzen un disseny sense emmascarament adequat ni comparació amb un tractament simulat obtenen 
resultats més favorables. 
The Journal of bone and joint surgery (American volume), 16 de desembre de 2015 
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Patates les justes 
En aquesta anàlisi agrupada de les dades de 3 cohorts prospectives, es va trobar que un major consum de 
patates en la dieta, especialment de patates fregides, s’associa a un major risc de diabetis mellitus tipus 2 
(DM2), independentment de l’índex de massa corporal i altres factors de risc. Substituir les patates per 
cereals integrals es va associar a un menor risc de DM2.   
Diabetes Care, març de 2016 
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No “només” són símptomes 
En un terç de les visites els pacients consulten per símptomes que no corresponen a cap diagnòstic 
biomèdic. Aquest estudi transversal posa de manifest que els pacients amb “només” símptomes presenten 
més preocupació post-consulta, manca de compliment de les expectatives i insatisfacció, sobretot amb les 
explicacions i exploració del metge de família, que els pacients que compleixen criteris diagnòstics de 
malalties. Cal millorar les habilitats comunicatives i el maneig d’aquest tipus de consultes. 

BMC Family Practice, 10 de març de 2016 
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Gestió infermera de la demanda: es podria plantejar? 
Aquest estudi fet en el nostre medi posa de manifest que el model de gestió infermera de la demanda pot 
permetre en molts casos una resolució dels problemes de salut de forma autònoma per la infermera amb 
una elevada satisfacció dels pacients. L’actuació més freqüent per part de la infermera és el consell de salut 
i l’educació sanitària. Aquest model requereix la implicació i coordinació dels diferents professionals de 
l’equip d’atenció primària, amb incorporació de l’administratiu sanitari al circuit assistencial.  
Atención Primaria, març de 2016 
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Ancians i DM2: ajustem els objectius, no el tractament 
Falta evidència científica de qualitat sobre el tractament de la diabetis mellitus tipus 2 (DM2) en la gent 
gran. En la majoria d’adults grans amb DM2, objectius d’hemoglobina glicosilada entre 7,5% i 9% optimitzen 
els beneficis i minimitzen els danys. Per millorar les decisions cal tenir en compte les probabilitats de danys 
i beneficis i les preferències dels pacients sobre el tractament.  
JAMA, 8 de març de 2016 
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