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Disminuir ultraprocessats: una qüestió de salut pública 
Aquest estudi de cohorts prospectives de base poblacional fet a França va trobar que una proporció més 
alta d’ingesta d’aliments ultraprocessats (AUP) en la dieta s’associa a un risc més alt de diabetis mellitus 
tipus 2 (DM2). Aquest seria un factor de risc modificable de DM2 a través de mesures de salut pública que 
ajudessin a limitar-ne el consum.  
JAMA Internal Medicine, febrer de 2020 
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Més efectes negatius del tabaquisme en l’embaràs 
Aquest estudi de cohorts prospectiu mostra que l’exposició prenatal al tabac s’associa a pitjors indicadors 
en el desenvolupament neurocognitiu dels infants, principalment de la motricitat fina. També s’associa a un 
descens en el control inhibitori, però aquesta associació desapareix després d’ajustar per l’exposició 
postnatal al tabac. Per tant, cal seguir insistint en la necessitat d’evitar qualsevol exposició al tabac abans, 
durant i després de l’embaràs.       
Journal of Pediatrics, març de 2020  
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La mida del “cupo” importa 
Segons aquesta revisió, les evidències sobre l’associació entre el nombre de pacients assignats/des 
(“cupo”) a un/a metge/ssa de família i els resultats en salut és insuficient i de baixa qualitat. Tanmateix 
aquestes suggereixen que un major nombre de pacients pot associar-se a un deteriorament en la qualitat 
de l’atenció i en el burnout professional. Els estudis que utilitzen models predictius constaten que cal 
considerar múltiples variables relacionades amb la complexitat del pacient i dels serveis disponibles per 
calcular un nombre òptim de pacients.  
Annals of Internal Medicine, 4 febrer de 2020  
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Per les pedres, aigua? 
Aquesta revisió Cochrane no va trobar evidència d’assajos clínics aleatoritzats (ACA) sobre el paper de 
l’augment de la ingesta d’aigua en la prevenció primària de la litiasi urinària. Pel que fa a la prevenció 
secundària, augmentar la ingesta d’aigua fins a aconseguir un volum d’orina diari d’almenys 2 litres, podria 
reduir la recurrència de litiasi i perllongar el temps fins a un nou episodi. La certesa de l’evidència d’aquests 
resultats va ser baixa. No es van trobar evidències d’esdeveniments adversos.  

The Cochrane Collaboration, 11 de febrer de 2020 
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Prevenint úlceres en la diabetis 
En aquesta revisió sistemàtica amb metanàlisi sobre la prevenció d’úlceres al peu en la diabetis, 
s’identifiquen 4 intervencions que podrien ser efectives: dispositius digitals de silicona, termometria infraroja 
dèrmica, intervencions complexes (amb diversos components) i calçat fet a mida i plantilles de descàrrega. 
Malauradament, l’evidència disponible és de baixa qualitat i no aclareix quins perfils de pacients es podrien 
beneficiar de cada intervenció. 
Diabetologia, gener de 2020  
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Opioides forts i dolor crònic no oncològic: com ho fem? 
Aquest estudi descriptiu sobre els patrons de prescripció d’opioides forts (OF) en el dolor crònic no 
oncològic (DCNO) per part de metges i metgesses de família, es va fer mitjançant una enquesta enviada als 
socis de la CAMFiC (societat catalana de medicina de família i comunitària), amb una taxa de resposta del 
15’3% (n=551). La prescripció s’adequa majoritàriament a les recomanacions de la literatura però cal 
millorar sobretot en l’ús habitual de laxants concomitants i l’ús d’opioides ultraràpids en prescripcions no 
autoritzades o sense tractament amb OF de base.  
Revista Española de Anestesiología y Reanimación, febrer de 2020 
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Comunicació primària i especialitzada: qui i per què? 
Aquest estudi realitzat a Catalunya avalua l’ús d’una eina de comunicació online entre metges/ses d’atenció 
primària (AP) i altres especialistes, anomenada ECOPIH. El perfil de professionals d’AP més predisposat a 
usar-la són les dones menors de 50 anys. Els factors més determinants per fer-ho són l’ús habitual de 
xarxes socials i aplicacions i la utilitat percebuda per reduir costos. L’ús de l’ECOPIH es va associar a un 
menor nombre de derivacions a alguns/es especialitats, concretament a Cardiologia, Endocrinologia i 
Gastroenterologia.  
BMC Family Practice, gener de 2020  
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