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Longitudinalitat és salut, ja ho deia la Starfield 
La continuïtat assistencial (CA) a càrrec del mateix professional responsable en atenció primària s’associa 
amb menys hospitalitzacions evitables. Un 93,3% dels estudis inclosos en aquesta revisió sistemàtica van 
trobar que a més CA, disminuïa la probabilitat d’ingrés per qualsevol de les causes evitables descrites o per 
una causa específica. Aquests resultats conviden a implementar mesures adreçades a augmentar la CA.    
American Journal of Managed Care, 1 d’abril de 2019 
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L’estil de vida dels adolescents influeix en el seu benestar mental 
Estudi prospectiu fet en preadolescents d’entre 10 i 11 anys a Canadà, que analitza l’associació entre estils 
de vida i la salut mental. Examina aspectes com l’alimentació, l’exercici físic, el son i el temps exposats a 
pantalles i troba que, com més recomanacions saludables se segueixen, menys consultes es fan a l’atenció 
primària sobre problemes d’atenció mental.  
Pediatrics, maig de 2019 
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Per la incontinència, reeducació 
Segons aquesta revisió sistemàtica, la majoria d’intervencions no farmacològiques i farmacològiques 
milloren la incontinència urinària (IU) en dones no embarassades, en comparació amb el no tractament. Les 
teràpies conductuals, soles o en combinació amb altres intervencions, en general són més eficaces que el 
tractament farmacològic sol, tant en la IU d’esforç com en la IU d’urgència.  
Annals of Internal Medicine, 19 de març de 2019 
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Les infermeres gestionen la demanda 
Anàlisi del concepte de la gestió infermera de la demanda (GED) mitjançant la metodologia de Wilson, on 
es conclou que la GED és un programa liderat per infermeria d'Atenció Primària (AP) per atendre persones 
amb malalties lleus, seguint un protocol consensuat i dins el seu àmbit competencial.  
Atención Primaria, abril de 2019 
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Ultraprocessats: millor si són l’excepció 
L’increment del consum d’aliments ultraprocessats s’associa a un augment del risc de mortalitat en adults, 
segons aquest estudi de cohorts dut a terme a França. Calen més estudis per confirmar l’associació i 
determinar-ne els mecanismes, però els resultats conviden a aconsellar a les consultes el consum 
d’aliments frescos i cuinats a casa i a prendre mesures de salut pública per protegir els consumidors més 
vulnerables d’uns aliments que són atractius pel gust, la fàcil disponibilitat i el preu assequible.   
JAMA Internal Medicine, 11 de febrer de 2019 
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Si prens la PrEP, vigila les altres infeccions 
Estudi d’intervenció fet a Austràlia en persones en risc de VIH,  majoritàriament homes gais o bisexuals, en 
qui s’avalua la incidència d’infeccions de transmissió sexual  (ITS) bacterianes  després d’iniciar la profilaxi 
preexposició de VIH (PrEP). L’estudi conclou que en qui pren la PrEP augmenta la incidència d’aquestes 
infeccions, cosa que orienta a la necessitat de fer tests freqüents de cribratge d’ITS en aquestes persones .  
JAMA, 9 d’abril de 2019 
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Doncs els pacients tenien raó 
Aquesta revisió Cochrane que recull evidències de bona qualitat confirma que el paracetamol només 
aconsegueix una millora mínima en el dolor i la funcionalitat en persones amb artrosi de genoll o maluc en 
comparació amb placebo, si bé no hi ha augment d’esdeveniments adversos. No hi ha diferències d’eficàcia 
amb diferents dosis de paracetamol. Cal reconsiderar l’ús de paracetamol com a tractament de primera línia 
en el dolor de l’artrosi d’intensitat moderada a greu.  
The Cochrane Collaboration, 25 de febrer de 2019 
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