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Deixa estar els greixos, limita els carbohidrats! 
En aquest gran estudi de cohorts fet en 18 països de tot el món, es va trobar que un consum elevat de 
carbohidrats s’associava a un impacte negatiu en la mortalitat total. En canvi, els greixos, incloent-hi els 
àcids grassos saturats i insaturats, es van associar a menor risc de mortalitat i ictus. No es va trobar un 
efecte negatiu del consum de greixos en l’aparició d’esdeveniments cardiovasculars.  
The Lancet, 28 d’agost de 2017 
  

 
Més >> 

 

Deixem la pròstata tranquil·la 
En aquest assaig clínic de seguiment a 20 anys en pacients amb neoplàsia de pròstata localitzada, no es 
van detectar diferències significatives en la mortalitat (total i per càncer de pròstata) entre els pacients que 
es van sotmetre a prostatectomia i els que es van mantenir en observació. La cirurgia es va associar a una 
freqüència major d’efectes adversos però a una menor utilització de tractament per progressió de la 
malaltia. És necessari informar adequadament i individualitzar el tractament en aquests pacients.  
New England Journal of Medicine, 13 de juliol de 2017 
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Lactància i càries: no tot és qüestió de temps 
Aquest estudi conclou que la lactància materna (LM) prolongada (≥24 mesos) augmenta el risc de càries 
dentals a la infància, en comparació a la LM no prolongada (<12 mesos). Considerant aquests resultats, cal 
dur a terme intervencions precoces per prevenir l’aparició de càries però sense deixar de recomanar la LM, 
ja que és beneficiosa per la salut dels infants. 
Pediatrics, juliol de 2017  
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Gabapentina i pregabalina: sabater a les teves sabates 
Aquesta revisió sistemàtica i metanàlisi demostra que en el tractament de la lumbàlgia crònica inespecífica 
l’ús de gabapentina (GB) i pregabalina (PG) s’associa a més efectes adversos, amb una mínima millora del 
dolor amb GB en comparació amb placebo i cap millora amb PG en comparació amb altres analgèsics. La 
quantitat i la qualitat dels estudis va ser baixa. Per tot això, caldria restringir l’ús de GB i PG a les 
indicacions en què han demostrat beneficis. 
Plos One, 14 d’agost de 2017 
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Millorar la prescripció d’antibiòtics és possible 
Els professionals de l’Atenció Primària a Espanya presenten una baixa adherència a les recomanacions de 
la guies clíniques i una escassa utilització de proves ràpides pel que fa a les infeccions respiratòries. Aquest 
estudi mostra que, si es milloressin aquests dos aspectes de la pràctica clínica, es podria disminuir 
considerablement l’ús innecessari d’antibiòtics en la faringitis aguda i les infeccions del tracte respiratori 
inferior. 
Atención Primaria, juny-juliol de 2017  
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Antidepressius i ansietat: si els poses, mantén-los un any 
Aquesta metanàlisi d’assajos clínics aleatoritzats (ACA) va trobar que mantenir el tractament antidepressiu 
en els trastorns d’ansietat fins almenys un any disminueix les recaigudes i augmenta el temps des de la 
interrupció del tractament fins a la recaiguda. El risc de recaiguda no es va relacionar amb el tipus de 
trastorn d’ansietat, la durada de tractaments previs, la durada del seguiment, la forma de retirar el 
tractament o la psicoteràpia concomitant.  
British Medical Journal, 13 de setembre de 2017 
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El perquè de registrar la fragilitat 
Segons aquesta revisió, la fragilitat en les persones grans comporta un major risc de fractures en 
comparació a les situacions de pre-fragilitat o de no fragilitat. A més, les persones pre-fràgils tenen un risc 
més elevat de fractures que les persones que no són fràgils. Així doncs, cal adequar les intervencions que 
realitzem en persones grans tenint en compte que la fragilitat és un predictor de fractures.  
Worldviews of Evidence-Based Nursing, agost de 2017 
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