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Fruita, verdura i llegums per a tothom! 
Els resultats d’aquest estudi prospectiu de cohorts fet a escala mundial mostren que una ingesta més 
elevada de fruita, verdura i llegums s’associa a un menor risc de mortalitat no cardiovascular i mortalitat 
total, amb una tendència no significativa a menor risc de mortalitat cardiovascular. Fins i tot 3-4 racions 
diàries (per sota de les 5 que recomana l’OMS) mostren beneficis similars, indicant que es poden 
aconseguir bons resultats en salut amb consums d’aquests aliments més assolibles per individus amb 
rendes mitges-baixes i baixes. 
The Lancet, 4 de novembre de 2017 
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Educació nutricional a les escoles: és factible i útil 
Tal com mostren els resultats d’aquest estudi, l’aplicació d’un programa d’educació nutricional a les escoles 
té un impacte positiu en el patró dietètic i en la prevalença de sobrepès i obesitat. El programa va comptar 
amb la participació d’infermeres d’atenció primària i es va dur a terme en escoles d’educació infantil i 
primària de Vilafranca del Penedès, per tant seria aplicable a altres centres educatius del nostre entorn.  
Gaceta Sanitaria, novembre-desembre de 2017 
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Posant límits a la hipertensió 
Segons aquesta revisió Cochrane, en els pacients hipertensos amb malaltia cardiovascular no tenim 
evidències que mantenir uns objectius de pressió arterial (PA) més baixos (≤135/85mmHg) sigui més 
beneficiós que els objectius de PA convencionals (≤140-160/90-100mhHg) en termes de morbimortalitat 
cardiovascular. De moment en aquests pacients no podem recomanar un control tensional més intensiu.  
Cochrane Database Systematic Review, 11 d’octubre 2017 
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Vacuna anti-pneumocòccica: salut, diners i més 
Aquesta revisió sistemàtica dels estudis sobre els beneficis globals de la vacunació anti-pneumocòccica 
dels adults, finançada per un dels fabricants, posa de relleu la necessitat d’evidència científica que 
quantifiqui altres beneficis, més enllà dels guanys directes en salut i estalvi en despesa sanitària. Tenir 
disponible també aquesta informació sobre beneficis indirectes de la vacunació, pot ajudar a decidir si calen 
més recursos per millorar els nivells de cobertura de la vacunació en adults.  
PLoS One, 31 d’octubre de 2017 
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Com i quan recomanar l’automesura de la pressió arterial  
Aquesta revisió sistemàtica conclou que l’automesura de la pressió arterial (AMPA) per sí sola no millora el 
control tensional però, si s’acompanya d’altres intervencions, sí que aconsegueix descensos rellevants de la 
pressió arterial (PA) durant almenys 12 mesos. L’AMPA és més efectiva en els pacients que prenen menys 
medicaments i en aquells amb PA sistòlica elevada (>170mmHg).   
Plos Medicine, 19 de setembre de 2017 
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Vitamina D i càncer: buscant tres peus al gat 
Aquest estudi no troba una associació causal significativa entre els nivells de vitamina D i el risc de 
diferents càncers (colorectal, mama, pròstata, pàncrees, ovari, pulmó i neuroblastoma). Amb les evidències 
actuals no es pot recomanar el cribratge poblacional del dèficit de vitamina D ni la presa de suplements de 
vitamina D en la prevenció del càncer. 
British Medical Journal, 31 d’octubre de 2017 
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Vacuna anti-virus del papil·loma humà 9-valent: una eina més 
Aquest assaig clínic aleatoritzat (ACA) sobre l’eficàcia, immunogenicitat i seguretat de la vacuna 9 valent 
(9vVPH) contra el virus del papil·loma humà (VPH) en comparació amb la vacuna 4 valent (qVPH), finançat 
per Merck© (fabricant d’ambdues vacunes), conclou que la vacuna 9vVPH és eficaç per prevenir la infecció, 
alteracions citològiques, lesions d’alt grau i procediments terapèutics relacionats amb el VPH 31, 33, 45, 52 
i 58. Ambdues vacunes tenen un perfil d’immunogenicitat similar respecte al VPH 6, 11, 16 i 18. La vacuna 
9vVPH podria donar una cobertura més àmplia i prevenir més casos de càncer de cèrvix que la qVPH.  
The Lancet, 11 de novembre de 2017 
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