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Podem desprescriure estatines independentment del risc cardiovascular?  
 

Noemí Villén (nvillenr.bcn.ics@gencat.cat) 

 
 
 

En els pacients tractats amb estatines, periòdicament cal replantejar l'objectiu terapèutic en el problema 

de salut i la relació benefici/risc que s’espera obtenir. Hi ha situacions en què els riscos poden superar 

els beneficis i es fa necessari valorar la desprescripció del tractament. Les estatines, especialment en 

prevenció primària, són un clar exemple en pacients d'edat avançada o amb certes comorbiditats. Però 

fins i tot en pacients en prevenció secundària amb una curta expectativa de vida, els riscos poden supe-

rar als beneficis. 

 

Un assaig clínic multicèntric, no cec, de grups paral·lels, va avaluar la seguretat, el benefici i l’impacte 

econòmic de desprescriure les estatines en pacients amb una esperança de vida curta (entre 1 mes i 1 

any) i deteriorament funcional recent, que estaven en tractament amb estatines (durant 3 o més mesos) 

per a la prevenció cardiovascular (CV) primària o secundària, sense haver patit un esdeveniment CV re-

cent.  

 

Es van incloure 381 pacients amb una edat mitjana de 74 anys que van ser aleatoritzats a continuar 

(n=192) o a desprescriure (n=189) el tractament amb estatines i es va fer seguiment mensual fins a un 

any. Les característiques basals dels pacients eren similars en els dos grups, a excepció del deteriora-

ment cognitiu que era superior en el grup de desprescripció (27,0% vs 17,2%; p=0,02). 

 

No es van observar diferències en la mortalitat als 60 dies entre els pacients que van discontinuar el 

tractament respecte als que el van mantenir (23,8% vs 20,3%; IC90% -3,5% a 10,5%; p= 0,36). Tam-

poc es van observar diferències en el temps fins al primer esdeveniment CV (p= 0,64), tot i que el nú-

mero va ser baix en els dos grups.  

 

La qualitat de vida (qüestionari de McGill) va ser millor en el grup en què es va desprescriure l’estatina 

(7,11 vs 6,85; p= 0,04), especialment en les subescales de dominis de suport i de benestar. No es va-

ren observar diferències en les subescales de dominis psicològics i físics). 
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Repercussions a la pràctica clínica 

Com sembla indicar aquest estudi, la desprescripció d’estatines en pacients amb una esperança de 

vida curta, fins i tot en prevenció secundaria CV, té el mateix impacte en la morbimortalitat que man-

tenir el tractament, és segura i s’associa a beneficis en la qualitat de vida. 

En aquest número: 
Podem desprescriure estatines independentment del risc cardiovascular?  
To Add ezetimibe, really IMPROVE-IT? Molt soroll per no res! 

Colesterol i risc coronari: altra vegada a l’ull de l’huracà 

Ús d’hipolipemiants i memòria: deteriorament o millora? 

Butlletí d’actualització terapèutica 

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_21/2014_Interaccio_clopi_omeprazol_Atencio_Primaria.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kutner%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25798575
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blatchford%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25798575
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taylor%20DH%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25798575
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ritchie%20CS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25798575
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bull%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25798575
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fairclough%20DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25798575
http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_24/2015_Statin_Desprescribing_JAMA_Int_Med.pdf


 

 

To Add ezetimibe, really IMPROVE-IT? Molt soroll per no res! 
 
Gladys Bendahan  (gbendahan.bcn.ics@gencat.cat) 

 

 

 

Ezetimiba, tot i disminuir els valors del colesterol d’LDL (cLDL), no havia demostrat beneficis de morbi-

mortalitat. Se sospitava que podria estar relacionada amb increments de càncer.  
 

Resum de l’estudi IMPROVE-IT1 

En els 10 dies posteriors de presentar una síndrome coronària aguda (IAM, amb o sense increment d’ST 

o alt risc d’angina inestable), 18.144 pacients de 50 o més anys amb nivells de cLDL entre 50-100 mg/dl 

si prenien hipolipemiants prèviament, o entre 50-125 mg/dl en pacients naïf, varen ser assignats a rebre 

diàriament de forma aleatòria ezetimiba 10 mg + simvastatina 40 mg o placebo + simvastatina 40 mg.  

 

En cas de no assolir valors de cLDL< 100 mg/dl, s’augmentava a 80 mg de simvastatina fins que l’FDA 

va publicar l’alerta de seguretat desaconsellant aquesta dosificació. En aquests casos es pautava una 

estatina de major potència.  

 

Els criteris clau d’exclusió van ser: cirurgia de pont aortocoronari programada, filtrat glomerular menor a 

30 ml/min, hepatopatia activa o tractament previ amb estatines més potents que simvastatina 40 mg. Al 

voltant del 75% dels pacients eren homes, amb una edat mitjana de 60 anys. Dos terços no havien re-

but mai tractament hipolipemiant. 

 

Als 7 anys de tractament es va trobar una modesta diferència de 2 punts en la variable principal combi-

nada de mort d’origen cardiovascular, IAM no mortal, angina inestable amb ingrés, revascularització co-

ronària i ACV no mortal: 32,7% vs 34,7% (HR: 0,94; IC95% 0,89-0,99; p=0,016), principalment per 

una reducció d’IAM no fatals. No hi va haver diferències en la mortalitat global (15,4% vs 15,3%). 

 

La proporció d’efectes adversos musculars, hepàtics i de càncer va ser similar en els dos grups.  

 

Cal destacar i tenir en compte les limitacions següents: 

 

1) Només un 29,2% dels pacients varen acabar l’estudi, la qual cosa en qüestionaria la vali-

desa interna. Hi va haver un 42% d’abandonaments i la resta de participants varen requerir una 

estatina més potent. 

 

2) La validesa externa també estaria compromesa, ja que el benefici es limita a un perfil de pa-

cients molt concret que s’allunya del conjunt de pacients de la pràctica diària.  
 

3) No ha estat comparat amb el gold estàndard: altes dosis d’atorvastatina. 
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Repercussions a la pràctica clínica 

Ezetimiba disminueix modestament el risc cardiovascular quan s’afegeix a dosis moderades d’estatina 

(simvastatina 40 mg).  
 

Tenint en compte: 

1. les limitacions de l’estudi, 

2. que el benefici obtingut es redueix a la meitat del tractament de referència (atorvastatina 80mg) 

i que requereix 5 anys més de tractament (RAR 2%;NNT=50 en 7 anys vs RAR 3.9%;NNT 26 en 

2 anys),2 

3. i que no hi ha evidència en prevenció primària, 
 

les recomanacions d’ús es mantenen3 a ser una alternativa en pacients amb SCA que no tolerin la 

teràpia intensiva amb estatines. 
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Colesterol i risc coronari: altra vegada a l’ull de l’huracà  
 
M. Estrella Barceló (ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 

 

 
 

El tractament hipolipemiant ha demostrat beneficis sobre la mortalitat cardiovascular i global en per-

sones amb antecedents de malaltia arterial oclusiva. El tractament de persones amb prevenció secun-

dària és més agressiu. 
L’eficàcia dels hipolipemiants en prevenció primària és de menor magnitud, havent-se demostrat els 

beneficis sobre la incidència d’esdeveniments coronaris, però no sobre la mortalitat global. El tracta-

ment s’ha d’individualitzar un cop estimat el risc cardiovascular (RCV), ja que els beneficis en població 

de molt baix risc poden ser inexistents. 
El càlcul de l’RCV ha d’adaptar-se a la població en què s’utilitza. A Catalunya s’ha adoptat el REGICOR 

i el punt de tall en la prevenció primària s’ha fixat en un risc coronari del 10% o més als 10 anys. 
L’objectiu terapèutic d’acord amb la GPC de colesterol i risc coronari de l’ICS és cLDL<100 mg/dl en 

prevenció secundària i cLDL<130 mg/dl en prevenció primària. 
Les estatines són el tractament d’elecció perquè la seva eficàcia és superior a la de la resta d’hi-

polipemiants disponibles. 
El consum d’hipolipemiants a Espanya ha augmentat en un 442% entre els anys 2000 i 2012, passant 

de 18,9 DHD a 102,6 DHD; el consum d’estatines ha augmentat de 14,7 a 91,6 DHD, essent les més 

consumides el 2012 l’atorvastatina (42 DHD) i la simvastatina (29,7 DHD). 
 

Les noves guies de l’American College of Cardiology (ACC) i l’American Heart Association (AHA) de l’any 

2013 i la guia del National Institute of Clinical Excellence-NICE del 2014 comparteixen un canvi en l’es-

tratègia de tractament quant a:  

Intensificar el cribratge de perso-
nes en prevenció primària i RCV 
alt 

  

Fer una cerca sistemàtica de 
l’RCV no oportunista en atenció 
primària. 

Això implica mesurar l’RCV en la població adulta de forma sistemàtica (no oportunista com 
fem ara) i aprendre a reconèixer grups de persones en qui l’RCV pot infraestimar-se. 
  

La guia britànica del NICE inclou, entre d’altres, a persones infectades per VIH, persones 
amb problemes de salut mental, que prenen fàrmacs que produeixen hiperlipidèmia 
(antipsicòtics, corticosteroides, immunosupressors) i també les persones amb malalties au-
toimmunitàries o amb factors de risc no inclosos en les escales de càlcul de risc. 

 
 
 
 
Intensificar el tractament en per-
sones en prevenció secundària i 
primària, utilitzant d’entrada 
dosis més altes d’estatines 

En la guia americana, les persones en prevenció secundària rebran tractament intensiu 
excepte quan no el tolerin o tinguin més de 75 anys. 
  

En prevenció primària, proposen tractaments més intensius si tenen cLDL superiors a 190 
mg/dL i també en els diabètics i en cas d’RCV superior al 7,5% i edat entre 40 i 75 anys. 
L’objectiu en la guia americana es aconseguir reduccions del 50% o més del cLDL amb el 
tractament intensiu, d’entre el 30% i el 50% amb el tractament de moderada intensitat i de 
menys del 10% amb el tractament de baixa intensitat. El tractament intensiu només es pot 
aconseguir amb atorvastatina 40 o 80 mg al dia o rosuvastatina 20 mg/dia. 
  

En la guia del NICE es proposa tractar 

amb atorvastatina 20 mg/dia totes les persones en prevenció primària i RCV>10% i a 

totes les persones majors de 85 anys i 

amb atorvastatina de 80 mg/dia en prevenció secundària sempre i quan es toleri; l’obj-

ectiu terapèutic és aconseguir reduccions del colesterol-no HDL d’almenys el 40%. 

 
 
 
Ampliar el tractament a grups 
més amplis de població. 

La guia americana proposa tractar: 
- a pacients en prevenció primària i RCV a partir de 7,5% als 10 anys 
- als que tenen RCV entre el 5% i el 7,5% mesurats amb una nova escala (el Pooled Cohort 
Risk Assessment Equations, per població d’entre 40 i 70 anys). 
  

Si la guia americana s’apliqués a Catalunya, un 24% més de la població amb RCV entre el 5 
i el 10% es tractaria amb estatines (més de 900.000 persones) i també s’incrementaria el 
risc de reaccions adverses. 
  

La guia NICE proposa estimar l’RCV amb el QRISK2 (població entre 25 i 84 anys) i situa el 
punt de tall en el 10%. 
Val a dir que aquestes escales sobreestimen el risc en la nostra població (en molts casos, el 
doblen o gairebé). 

Es tracta segons l’RCV i s’a-
bandona la decisió de tractar en 
base a nivells de cLDL amb altres 
factors de risc. 

  

Deixa de fixar-se un dintell de 
colesterol total i el cLDL com a 
objectiu terapèutic. 

En la guia americana, l’objectiu és la reducció de menys del 30% entre el 30 i el 50% o 
més del 50% del cLDL segons es tracti de tractament de baixa, moderada o elevada intensi-
tat. 
  

En la guia del NICE en prevenció secundària es persegueix una reducció d’almenys el 40% 
del colesterol-no HDL. 
  

Es proposa el tractament amb estatines i pràcticament es descarten els altres hipolipemiants actualment disponibles per          

      considerar la relació benefici/risc desfavorable (fibrats, resines, ezetimiba). 

Es donen recomanacions sobre el seguiment dels pacients tractats i com prevenir i tractar reaccions adverses de les estati 

      nes, especialment les miopaties i hepatopaties. 
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Repercussions a la pràctica clínica 

És prioritària la revisió i publicació de la nova versió de la Guia de colesterol i risc coronari 

(l’actualment publicada és del 2009) i que es dirimeixi si les recomanacions adoptades recentment en 

les guies americanes i del NICE han de ser extrapolades fil per randa a la nostra població o si, per 

contra, procedeix subratllar les àrees d’incertesa i aquelles en què sí que sabem que cal fer un tracta-

ment més agressiu (com podrien ser les síndromes coronàries agudes recents).  
 

En la nova revisió caldrà tenir presents els següents punts: 

a. El benefici del tractament no és el mateix en tots els grups de pacients. Així el número ne-

cessari a tractar durant 5 anys per evitar un infart és de 555 en prevenció primària i RCV<5% a 

10 anys, de 357 si l’RCV està entre el 10 i el 20% i de 196 en prevenció secundària. 
 

b. El benefici del tractament pot no ser el mateix en tots els subgrups de pacients en pre-

venció secundària. El colesterol és un factor de risc de malaltia coronària i el benefici s’ha de-

mostrat preferentment en la prevenció de la malaltia coronària isquèmica (aguda o crò-

nica). 

1. No s’han d’extrapolar les recomanacions de tractament a altres situacions clíniques 

(malaltia cerebro-vascular, malaltia arterial perifèrica...), ja que això portaria a in-

tensificar el tractament amb estatines quan gairebé no tenim informació dels benefi-

cis i no s’han provat diferents estratègies de tractament. Així, l’estudi SPARCL en prevenció 

de malaltia cerebrovascular prova atorvastatina 80 mg respecte a placebo, però no avalua el 

benefici del tractament amb estatines a dosis més baixes.  

2. Així mateix, l’eficàcia del tractament intensiu amb dosis altes d’estatines s’ha vist so-

bretot en persones amb síndrome coronària aguda, mentre que no queda clara en per-

sones amb malaltia isquèmica crònica que no han presentat nous esdeveniments, ja que 

la reducció en el nombre d’esdeveniments cardiovasculars pot contrarestar-se per un augment 

de reaccions adverses (miopaties, hepatopaties o diabetis) i ser fins i tot desfavorable en al-

guns grups de persones com les dones.   
 

c. Les reaccions adverses per estatines són més freqüents en la pràctica clínica habitual 

que en el context dels assaigs clínics i augmenten amb la dosi administrada i l’edat dels pacients.  

1. Així, s’ha estimat que tractant 345 homes amb RCV del 7,5% s’evita un cas d’infart però es 

produeixen 3 casos addicionals de miopatia i 2 d’hepatitis.  

2. Les reaccions adverses lleus i subtils poden confondre’s amb símptomes i quadres clínics fre-

qüents (insomni, deteriorament cognitiu, fatiga, caigudes, cataractes, debut d’una diabetis...), 

poden passar desapercebudes però interferir notablement en la qualitat de vida del pacient.  
 

d. La major part de dades sobre el benefici del tractament hipolipemiant prové de poblacions amb 

RCV molt més altes que la nostra i no hi ha assaigs que hagin inclòs només població del sud 

d’Europa o bé els resultats han estat negatius i no s’han publicat.  
 

e. El lloc en terapèutica de fibrats, resines i ezetimiba és residual per considerar la seva rela-

ció benefici/risc desfavorable. Ezetimiba, en l’assaig IMPROVE-IT, mostra una petita reducció d’es-

deveniments cardiovasculars (sobretot coronaris) després de 7 anys de tractament quan s’afegeix 

a simvastatina 40 mg/dia. Val a dir que la magnitud del benefici és molt inferior a l’observada per 

atorvastatina 80 mg/dia versus pravastatina 40 mg/dia en l’estudi PROVE-IT-TIMI (reducció abso-

luta del 2% als 7 anys versus el 3,9% als 2 anys) i, per aquests motius i pel que es comenta en 

l’article “To add ezetimibe, really IMPROVE-IT?”, en aquests moments afegir ezetimiba a una esta-

tina és una alternativa de tractament menys efectiva i eficient que doblar la dosi d’estatines. 
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Ús d’hipolipemiants i memòria: 

deteriorament o millora? 

Noemí Villén  (nvillenr.bcn.ics@gencat.cat) 

 

L’ús d’estatines ha estat relacionat amb la pèrdua 

de memòria aguda en diferents casos publicats, 

però els resultats dels estudis sobre l’ús d’estatines 

a llarg termini són inconsistents. 

Un estudi retrospectiu dut a terme en una cohort 

de pacients d’una base de dades del Regne Unit 

entre els anys 1987 i 2013 va avaluar si l’inici d’ús 

d’estatines en pacients sense antecedents de pèr-

dua de memòria aguda, d’alteració cognitiva o de 

malaltia que pugui causar-la, es relaciona amb la 

pèrdua de memòria aguda. 

Es va comparar la informació de 482.543 usuaris 

que iniciaven una estatina i de dos grups control: 

pacients que no havien estat exposats a cap hipoli-

pemiant (n= 2.482.543) i pacients exposats a hi-

polipemiants diferents a les estatines (HLNE) (n= 

26.484).  

Es va observar pèrdua aguda de memòria en 

68.028 pacients i un augment d’aquest risc en els 

pacients que havien rebut tractament amb estati-

nes respecte als que no van rebre cap hipolipemi-

ant (OR 1,23; IC95% 1,18-1,28). El risc va ser su-

perior en pacients que havien iniciat l’estatina re-

centment (≤1 mes) (OR 4,40; IC95% 3,01-6,41).  

En el grup de pacients tractats amb un HLNE els 

darrers 30 dies també es va observar un augment 

de pèrdua de memòria aguda respecte als pacients 

no exposats a tractament hipolipemiant (OR 3,60; 

IC95% 1,34-9,70). No es van observar diferències 

entre els nous usuaris d’HLNE i els d’estatines (OR 

1,11; IC95% 1,03-1,20). 
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Repercussions a la pràctica clínica 

Tant les estatines com altres fàrmacs hipolipemi-

ants s’han associat amb una pèrdua de memòria 

aguda en els primers 30 dies d'exposició a 

aquests fàrmacs. No s’han observat diferencies 

entre les estatines i els altres hipolipemiants. Ca-

len més estudis per confirmar aquesta associació. 
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