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Més benzos donem, més demència tindrem 
Estudi de casos i controls niat que va comparar l’associació entre l’exposició a benzodiazepines i la 
incidència de demència. L’estudi va trobar que tres anys abans del diagnòstic l’exposició era superior en els 
pacients amb demència respecte els controls, mostrant una associació entre l’ús d’aquests fàrmacs i el 
desenvolupament de demència, que va ser més forta en augmentar l’exposició. 
Medicina Clínica, 12 de febrer de 2021 
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En néixer, mirem-li el fre 
Aquest estudi observacional fet en un hospital de Barcelona, va trobar anquiloglòssia simptomàtica en el 
32,5% dels nounats nascuts el 2018. Va ser més freqüent al sexe masculí i en els tipus 1 i 2 d’anquiloglòssia, 
més que en els tipus més posteriors (3 i 4). Aquesta prevalença és superior a la d’altres estudis. Donat que 
l’anquiloglòssia simptomàtica pot comprometre la continuïtat de la lactància materna i pot causar molèsties 
en la mare, és important l’avaluació activa i el diagnòstic. 
European Journal of Pediatrics, març de 2021 
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No trepitgem fort en la diabetis 
Aquesta revisió integrativa de la literatura sobre l’origen de les lesions traumàtiques que produeixen úlceres 
del peu en les persones diabètiques troba que la majoria tenen lloc a la llar, són prevenibles i sovint tenen a 
veure amb el context cultural del pacient. Les causes principals de les lesions són les ferides per punció, el 
calçat poc adequat o mal ajustat i les pràctiques d’autocura del peu. Cal considerar aquesta informació a 
l’hora de fer activitats preventives de les úlceres del peu en la diabetis.  
International Journal of Nursing Studies, febrer de 2021 
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Quan el sucre infecta 
Aquest estudi de cohorts va trobar un associació entre un control glucèmic pobre i el desenvolupament de 
cel·lulitis en pacients diagnosticats de DM2. En aquests pacients, la malaltia de Parkinson i la malaltia 
vascular perifèrica també es van associar a més risc de cel·lulitis.  
Diabetes Care, febrer de 2021 
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Mascareta sí... i distància física i higiene de mans 
Els resultats d’aquesta revisió sistemàtica recolzen l’ús de mascaretes a l’entorn comunitari com a mesura de 
prevenció complementària durant la pandèmia per SARS-CoV-2, malgrat que el nivell de certesa de 
l’evidència va ser molt baix. L’ús de mascaretes mostra una tendència a associar-se a un menor risc 
d’infecció primària en assajos clínics aleatoritzats per clústers i en estudis observacionals, sense arribar a la 
significació estadística. L’eficiència de filtratge depèn del material. Sembla que totes disminueixen l’exposició 
al virus, amb més eficiència de les quirúrgiques respecte les artesanals, i de les FPP2 (N95) respecte a les 
quirúrgiques.  
Frontiers in Medicine, 12 de gener de 2021 
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Més exercici, millor execució 
Aquesta revisió sistemàtica i metanàlisi que avalua l’efecte d’intervencions d’activitat física en les funcions 
executives (control inhibitori, memòria de treball, flexibilitat cognitiva) d’adults sans de 60 anys o més, va 
trobar efectes beneficiosos de l’activitat física regular, especialment exercici aeròbic i exercici ment-cos. 
Internacional Journal of Nursing Studies, febrer de 2021 
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No només importa la glicada 
Aquest gran estudi de cohorts prospectives va trobar que el percentatge de temps que les determinacions 
glucèmiques estan dins els objectius de control (temps en rang), mesurades amb monitorització contínua de 
glucèmia (MCG) durant l’hospitalització de pacients amb diabetis mellitus tipus 2 (DM2), es correlaciona 
inversament amb mortalitat per qualsevol causa i mortalitat cardiovascular. El TER podria ser un índex 
complementari a l’hemoglobina glicosilada (Hb A1c) per al control i prevenció de complicacions en aquests 
pacients.   
Diabetes Care, febrer de 2021 
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