
Olmesartan, un fàrmac a descartar? 

Cèlia González i Eladio Fernández (efernandezl.bcn.ics@gencat.cat) 

Què en sabíem fins ara? 

L’olmesartan és un antagonista del receptor d’angiotensina II (ARA-II), habitualment 

prescrit en la hipertensió arterial mal controlada. En els darrers anys s’ha relacionat amb 

un increment del risc cardiovascular en pacients diabètics, i amb l’enteropatia sprue-like 

que cursa amb diarrea crònica i pèrdua de pes, la qual apareix després de mesos o anys 

de tractament i que, de moment, no s’ha descrit amb altres ARA-II. Darrerament, s’ha 

publicat un estudi francès que ha associat l’ús prolongat d’olmesartan amb un major risc 

de malabsorció intestinal i malaltia celíaca. 

A la taula següent es descriuen les alertes i les recomanacions associades a l’ús d’olmesartan:

Resum de la publicació 

Aquest estudi de cohorts8 té com a objectiu investigar el risc d’hospitalització per malabsorció intestinal 

associada al tractament amb olmesartan, en comparació amb IECA i altres ARA-II. Les dades analitzades 

es varen obtenir de la base de dades del sistema nacional de salut francès. Es varen incloure tots els pa-
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Butlletí d’actualització terapèutica 

*IECAs: Inhibidors de l’enzim conversor d’angiotensina.

Nov. 
2010 

FDA1 

Alerta de seguretat que parteix de l’avaluació de dos assaigs clínics (ROADMAP2 i ORIENT3) en 
pacients amb diabetis tipus 2. En el grup d’olmesartan es va observar una major taxa de mort per 
causa cardiovascular en comparació amb els pacients que van prendre placebo.
En la mateixa comunicació s’indicava que la revisió estava en curs i no es concloïa que olmesartan 
incrementés el risc de mort. 

Abril 
2011 

FDA4 
Després de revisar els resultats dels estudis ROADMAP2 i ORIENT3, la FDA va concloure que els 
beneficis de l’olmesartan eren superiors al riscos. 

Març 
2013 

FDA5 
Alerta de seguretat sobre l’aparició de l’enteropatia sprue-like amb diarrees cròniques i pèrdua de 
pes en tractaments perllongats amb olmesartan. 

Juny 
2014 

FDA6 
Informa que els resultats obtinguts en l’estudi ROADMAP2 i Medicare7 no són concloents quant al 
risc cardiovascular incrementat en pacients diabètics en tractament amb olmesartan, que cal tenir-
los en compte i continuar estudiant-los millor. 

Febrer 
2015 

La Revue 
Prescrire8 

Dictaminen que l’olmesartan és un fàrmac a descartar. 

Agost 
2015 

Gut9 
En comparació amb IECA* i altres ARA-II, l’olmesartan mostra una forta associació entre la durada 
del tractament i el risc de malabsorció intestinal i de malaltia celíaca que requereixen hospitalitza-
ció. 

Febrer 
2016 

La Revue 
Prescrire10 

Per segon any consecutiu, conclouen que l’olmesartan no és més eficaç que la resta d’ARA-II en la 
hipertensió arterial. I també que ha estat relacionat amb enteropaties acompanyades de diarrea 
crònica i pèrdua de pes; i, potser, amb un risc cardiovascular incrementat en pacients diabètics. 
Entre els ARA-II, recomanen losartan o valsartan. 

Febrer 
2016 

Guia Farma-
coterapèu. 
de l’ICS11 

Olmesartan continua sense estar inclòs a la guia. Si un ARA-II està indicat, el losartan i el valsar-
tan són les opcions recomanades. 



Repercussions a la pràctica clínica 

Amb aquesta darrera publicació tot indica que olmesartan presenta una relació benefici-risc desfavora-

ble, tant pels dubtes quant a la seva eficàcia com per les noves dades sobre la seva seguretat, en què 

darrerament s’ha associat a malabsorció intestinal i malaltia celíaca. Sempre que sigui possible cal pri-

oritzar els IECA i, si aquests no es toleren o no es poden administrar, recordar que losartan i valsartan 

són els ARA-II d’elecció. Paga la pena tenir present que cap ARA-II ha demostrat ser superior als IECA 

en les indicacions avaluades7,10. 

cients adults que iniciaren tractament amb IECA o ARA-II entre gener de 2007 i desembre de 2012, sen-

se ingressos previs per malabsorció intestinal, malaltia celíaca o prescripció de productes sense gluten. 

D’un total de 4.546.680 pacients inclosos a l’estudi, es varen observar 218 ingressos hospitalaris per 

malabsorció. En l’anàlisi global, l’OR ajustada (ORA) de diagnòstic de malabsorció intestinal per l’olmesa-

lmesartan va ser de 2,49 (IC 95% 1,73-3,57; p<0,0001). Per tractaments amb olmesartan entre 1 i 2 

anys, l’ORA va ser de 3,66 (IC 95% 1,84-7,29; p<0,001) i, a partir dels 2 anys de tractament, de 10,65 

(IC 95% 5,05-22,46; p<0,0001). Quant al diagnòstic de malaltia celíaca, a partir d’un any de tractament 

l’increment en el risc va ser significatiu (entre 1 i 2 anys l’ORA va ser de 4,36 (IC 95% 2,04-9,34; 

p<0,001) i a partir dels 2 anys de 10,21 (IC 95% 4,21-24,76; p<0,0001). 

Per a més informació, vegeu l’article 
Basson M, Mezzarobba M, Weill A, Ricordeau P, Allemand H, Alla F, Carbonnel F. Severe intestinal malabsorption associated with olmesartan: a 
French nationwide observational cohort study. Gut 2015;0:1–6. 
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Reducció de la mortalitat en pa-

cients hipertensos amb IECA (i 

no amb ARA II) 

Cèlia González i Eladio Fernández 
 (efernandezl.bcn.ics@gencat.cat) 

Què en sabíem fins ara? 

El sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA) 

és una cascada enzimàtica complexa que constitu-

eix l’eix neurohumoral més important en el control 

de la circulació sanguínia. Els inhibidors de l’enzim 

conversiu de l’angiotensina (IECA) i els antagonis-

tes dels receptors de l’angiotensina II (ARA II) són 

fàrmacs que actuen bloquejant aquest sistema. Es-

tan indicats per reduir la morbimortalitat en la hi-

pertensió arterial (HTA), la insuficiència cardíaca 

(IC), l’infart agut de miocardi (IAM), la prevenció 

secundaria de la malaltia cardiovascular en els pa-

cients amb risc elevat i la nefropatia diabètica1. 

Tot i que IECA i ARA II comparteixen algunes indi-

cacions, no tots tenen el mateix grau d’evidència 

en la reducció de la morbimortalitat.  

Una metanàlisi del 2012 va analitzar l'efecte dels 

inhibidors del SRAA sobre la mortalitat per qualse-

vol causa en pacients hipertensos2. Els resultats 

varen mostrar que els IECA es van associar a una 

reducció significativa del 10% de la mortalitat per 

totes les causes comparat amb el tractament con-

trol (hazard ratio-HR = 0,90; IC 95% 0,84-0,97).  

En canvi, amb els ARA II no es va observar aques-

ta reducció de la mortalitat (HR=0,99; IC 95% 

0,94-1,04, p = 0,683)2,3. 

Resum de la publicació: 

Els mateixos autors han publicat més resultats de 

l’anterior metaanàlisi, en què varen incloure 18 as-

saigs clínics prospectius aleatoritzats i controlats 

amb resultats de morbimortalitat amb l’objectiu 

d’avaluar l'eficàcia dels IECA i ARA sobre la morta-

litat per qualsevol causa, la mortalitat cardiovascu-

lar, l’infart de miocardi i l’accident cerebrovascular 

en pacients hipertensos. Varen incloure-hi 68.343 

pacients tractats amb un inhibidor del SRAA i 

84.543 pacients en el grup control. 

Els IECA es van utilitzar en 7 dels 18 assaigs i els 

ARA II en 11. Després d’un seguiment mig de 4,3 

anys, es va observar una incidència anual de la 

mortalitat per qualsevol causa d’un 0,0233 en els 

pacients assignats als inhibidors del SRAA i d’un 

0,0252 en els controls (HR = 0,95; IC 95% 0,91 a 

0,99). Per tant, cal tractar a 113 pacients amb in-

hibidors del SRAA per a prevenir una mort per 

qualsevol causa (number needed to treat-NNT).  

Els resultats foren més favorables per als IECA: 

Mort per qualsevol causa (NNT): IECA (67) vs 

ARAII (335). 

Mort cardiovascular (NNT): IECA (116) vs ARAII 

(409). 
Infart de miocardi (NNT): IECA (80) vs ARAII 

(338). 

http://www.fda.gov/drugs/drugsafety/postmarketdrugsafetyinformationforpatientsandproviders/ucm215222.htm
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00141453?term=ORIENT+olmesartan&rank=1
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm359477.htm
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm251268.htm
http://www.ics.gencat.cat/gft/print


Com a norma, evitar els AINE en pacients amb infart 

Gladys Bendahan (gbendahan.bcn.ics@gencat.cat) 

Què en sabíem fins ara? 

El tractament antitrombòtic està indicat en els pacients diagnosticats d’infart agut de miocardi. Els AINE 

augmenten el risc de patir un esdeveniment cardiovascular de forma dosi dependent, especialment els 

coxibs, diclofenac i aceclofenac.  

Resum de la publicació 
Un estudi observacional danès

1
, va estudiar el risc d'hemorràgies i esdeveniments cardiovasculars en pacients amb 

infart de miocardi previ (IM) que prenien fàrmacs antitrombòtics i a qui es va prescriure un antiinflamatori no esteroïdal 
(AINE). 

Es van seleccionar 61.971 pacients, majors de 30 anys, que varen sobreviure 30 dies a un primer IM. Es va avaluar el 
tractament posterior amb antiagregants (àcid acetilsalicílic, clopidogrel), anticoagulants orals i les seves combinacions, i 
l'ús concomitant d'AINE. Es va fer un seguiment d’uns 3,5 anys de promig. 

Els autors van trobar que, entre els pacients que van rebre la teràpia antitrombòtica després de l'IM, l'ús concomitant 
d'AINE es va associar amb un increment significatiu del risc de sagnat (HR 2,02) i d'esdeveniments trombòtics cardio-
vasculars (HR 1,40). 

L'augment del risc d'episodis hemorràgics i cardiovasculars va ser evident amb l'ús concomitant 

d'AINE, independentment del tractament antitrombòtic, tipus d'AINE (inclosos els inhibidors 

selectius de la COX-2) o la durada de l'ús de l'AINE. 

El risc d'hemorràgia es va associar també amb l'ús a curt termini de l'AINE. El hazard ratio pel sagnat 

dins dels primers 3 dies d'inici del tractament amb AINE va ser de 3,37 (IC95% 2,57-4,41) i es va ob-

servar en cadascuna de les cohorts d’antitrombòtics. 

Referències bibliogràfiques 
 Schjerning Olsen A-M, Gislason GH, McGettigan P, Fosbøl E, Sørensen R, Hansen ML, et al. Association of NSAID use with risk of bleeding and 

cardiovascular events in patients receiving antithrombotic therapy after myocardial infarction. JAMA;313(8):805-14. Enllaç 

 Campbell CL, Moliterno DJ. Potential Hazards of Adding Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs to Antithrombotic Therapy After Myocardial 

Infarction: Time for More Than a Gut Check. JAMA. 2015;313(8):801-2. Enllaç

Taxa d’incidència    
(esdeveniments per 100 anys-persona) 

Amb AINE Sense AINE 
Increment risc    

 (Anàlisi ajustada de regressió de Cox) 

De sagnat  
(requereix hospitalització) 

4,2  
(IC95% 3,8-4,6) 

 2,2  
(IC95%, 2,1-2,3) 

HR = 2,02;  
IC95% 1,81-2,26 

D’esdeveniments cardiovasculars    
(mort cardiovascular, IM recurrent, ictus) 

11,2  
(IC95% 10,5-11,9) 

8,3  
(IC95% 8,2-8,4) 

HR = 1,40;  
IC95% 1,30 -1,49 

Repercussions a la pràctica clínica 

En pacients amb antecedents d’infart agut de miocardi, l’ús d’AINE s’associa a un major risc de morbi-

mortalitat cardiovascular i de sagnat greu. Per tant, és recomanable evitar-los en pacients amb malal-

tia cardiovascular, especialment els pacients amb una síndrome coronària aguda recent. 

L’efecte dels inhibidors del SRAA sobre la incidència 

de l’accident cerebrovascular no va ser estadística-

ment significatiu (HR = 0,91, IC 95% 0,83 a 1,00). 

Per a més informació, vegeu l’article 
Brugts JJ, van Vark L, Akkerhuis M, Bertrand M, Fox K, Mourad JJ, Boers-

ma E. Impact of renin-angiotensin system inhibitors on mortality and 

major cardiovascular endpoints in hypertension: A number-needed-to-

treat analysis. Int J Cardiol. 2015;181:425-9. 

Referències bibliogràfiques 
1. Protocol d’utilització dels fàrmacs del sistema renina-angiotensina-

aldosterona. Àrea Integral de Salut Barcelona Nord. Consorci Sanitari

de Barcelona.

2. Van Vark LC, Bertrand M, Akkerhuis KM, Brugts JJ, Fox K, Mourad JJ,

et al. Angiotensin-converting enzyme inhibitors reduce mortality in

hypertension — a meta-analysis of randomized clinical trials of renin–

angiotensin–aldosterone-system inhibitors involving 158.998 patients.

Eur. Heart J. 2012;33:2088–2097.
3. Argumentari antihipertensius. Estàndard de qualitat de prescripció

farmacèutica 2015. Medicina Familiar i Comunitària. Unitat de Coordi-

nació i Estratègia del Medicament. Institut Català de la Salut, Maig

2015. 

Repercussions a la pràctica clínica 

En els pacients hipertensos, els IECA, que no els 

ARA II, varen reduir substancialment la mortalitat 

per qualsevol causa, la mortalitat cardiovascular i 

el risc d’infart de miocardi.  

Entre els fàrmacs inhibidors del sistema renina 

angiotensina aldosterona, els IECA es consideren 

els fàrmacs d'elecció respecte dels ARA II, ja que 

s’associen a majors beneficis en la reducció de la 

morbimortalitat. 

El lloc en la terapèutica dels ARAII es limita a ser 

una alternativa en cas d’intolerància als IECA3.  

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_27/2015_Association_NSAID_Bleeding_Cardiovascular_events_JAMA.pdf
http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_27/2015_Potential_hazards_non-Steroidal_anti_Inflam_JAma.pdf


Asma: quin és el lloc en terapèuti-

ca del tiotropi? 

M. Estrella Barceló  
(ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 

Què en sabíem fins ara?  

Els objectius terapèutics en el maneig 

de l’asma són aconseguir un bon con-

trol dels símptomes, reduir el risc de 

reaguditzacions, l’obstrucció al flux aeri i la morta-

litat. Els fàrmacs, a més a més de ser eficaços i 

segurs, han de ser fàcils d’administrar. Les guies 

de tractament de l’asma proposen esglaonar el 

tractament segons gravetat de l’asma i grau de 

control dels símptomes, amb revisions periòdiques.  

En l’asma persistent mal controlada (estadiatge 4 

de la guia SIGN o GINA i estadiatge 5 de la guia 

GEMA ), s’han dut a terme pocs assaigs clínics que 

ajudin a conèixer quina és la millor estratègia de 

tractament per als pacients. Consegüentment, les 

recomanacions adoptades solen basar-se en l’ex-

trapolació de dades a partir d’assaigs clínics en què 

s’afegeixen nous fàrmacs als tractaments que ja 

porta el pacient, sense comparar directament les 

possibles opcions per conèixer quin seria el fàrmac 

d’elecció. Fins fa ben poc, en l’estadiatge 4 de la 

GINA i 5 de la GEMA s’ha recomanat augmentar la 

dosi de corticoide inhalat (fins 2000 μg de beclo-

metasona o equivalent al dia), o bé afegir un quart 

fàrmac al tractament (com ara un antagonista dels 

receptors dels leucotriens o teofil·lina d’alliberació 

retardada). La Gema 4.0 contempla el tiotropi com 

tractament de 2a línia en l’esglaó 5 i com tracta-

ment d’elecció amb glucocorticoides inhalats a do-

sis elevades i β agonistes de llarga durada LABA) 

en l’esglaó 6. 

Resum de la publicació 

Actualment el tiotropi administrat amb el dispositiu 

Respimat 2,5 μg està autoritzat com a tractament 

de manteniment en adults amb asma tractats amb 

dosis altes de corticoides (≥800 μg de budesonida 

o equivalent) i un LABA que tenen ≥ 1 reaguditza-

ció greu el darrer any (estadiatge 4 de la guia 

SIGN o GINA i 5 de la GEMA). La dosi recomanada 

és de 2 inhalacions (5 μg) administrades la matei-

xa hora del dia.  

La nova indicació del tiotropi se suporta en 3 as-

saigs clínics en pacients amb asma i FEV1 post-

broncodilatador<80%. Són els següents:  

1. Un primer assaig doble cec, encreuat, de 8 set-

manes de durada en què es comparen 3 estratè-

gies de tractament en 107 persones (5 μg o 10

μg de tiotropi o bé placebo). Tots els pacients

empraven corticoides (dosi mitjana 1.235 μg de

budesonida o equivalent) i LABA i un 77% feien

servir β adrenèrgics de curta durada (SABA). Les

diferències en el FEV1 “pic” entre tractament

actiu i placebo foren de 139 mL (IC 95% 96-

181) i de 170 mL (IC 95% 128-213) respectiva-

ment i no es detectaren diferències estadística-

ment significatives entre les dues dosis testades. 

Tampoc es detectaren diferències en els símpto-

mes ni en les reaguditzacions. 

2. Dos assaigs clínics de disseny similar, aleatorit-

zats, amb 912 pacients comparant tiotropi 5 μg

versus placebo durant 48 setmanes afegits al

tractament amb corticoides (dosi mitjana 800 μg

de budesonida o equivalent) i LABA i que havien

tingut almenys una reagudització el darrer any.

Les diferències en el FEV1 “pic” respecte a pla-

cebo la setmana 24 foren de 84 mL (IC 95% 20

-152) en el primer assaig i de 154 mL (IC 95%

91-217) en el segon. El temps fins a la primera

reagudització va ser més llarg en els grups de

tractament actiu (282 dies i 226 dies respectiva-

ment). Els pacients tractats amb tiotropi varen

tenir més rinitis al·lèrgiques i es varen notificar

2 casos d’esdeveniments cardíacs en el grup de

tiotropi i cap en el de placebo.

Val a dir que la diferència mínima en el FEV1 post-

broncodilatador considerada clínicament rellevant 

se situa en 120 mL i per a què el pacient ho cons-

tati simptomàticament en 230 mL. 

S’han publicat dues metanàlisis que inclouen 

aquests assaigs clínics, que arriben a les mateixes 

conclusions i no demostren canvis clínicament 

rellevants en la qualitat de vida (mesurada amb 

l’Asthma Quality of Life Questionnaire-AQLQ).  

Quant a la seguretat, s’ha dut a terme un estudi de 

seguiment a 52 setmanes en 285 japonesos que 

varen rebre o bé tiotropi 5 μg, 2,5 μg o placebo 

afegits al tractament habitual La incidència de re-

accions adverses fou del 8,8%, 5,3% i 5,3% res-

pectivament, destacant empitjorament de l’asma, 

sequedat de boca, disfonia i cefalea. No es detecta-

ren reaccions adverses greus.  

Per a més informació, vegeu l’article 
Tiotropium – what role in asthma? Dr Ther Bull 2015;53:102-4. Enllaç 

Referències bibliogràfiques  
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Repercussions a la pràctica clínica 

El tiotropi afegit a la resta de tractaments de l’-

asma (estadiatge 4 de la GINA i 5 de la GEMA) 

allarga el temps fins a la primera reagudització, 

però aporta beneficis petits sobre la funció pul-

monar i no rellevants clínicament sobre altres va-

riables com la qualitat de vida.  

No s’ha comparat de forma directa amb altres 

estratègies de tractament disponibles en pacients 

amb asma persistent amb mal control de símpto-

mes (tractats amb corticoides a dosis plenes i LA-

BA). Tampoc no es disposa d’estudis amplis i a 

llarg termini d’eficàcia i seguretat .  

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_27/2015_Tiotropium_asthma_DTB.pdf
https://www.brit-thoracic.org.uk/document-library/clinical-information/asthma/btssign-asthma-guideline-2014/
http://www.ginasthma.org/
http://www.gemasma.com/


 

 

Macròlids i asma crònica: de mo-

ment res de res 

 
M. Estrella Barceló 
(ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 
 

Què en sabíem fins ara?  

S’ha suggerit que els macròlids, amb propietats 

antimicrobianes i immunomoduladores, podrien 

tenir un paper beneficiós en el maneig d’algun ti-

pus d’asma. S’ha observat en cultius cel·lulars “in 

vitro” i en estudis realitzats en animals que els 

efectes immnunomoduladors serien independents 

de l’activitat antibacteriana, suggerint que exerci-

rien una activitat sobre les citoquines que causen 

la inflamació. No s’ha establert quin és el seu paper 

en l’asma crònica. 
 

Resum de la publicació  

Revisió sistemàtica i metanàlisi d’assaigs clínics 

controlats en nens i adults amb asma crònica com-

parant macròlids i placebo amb una durada de 4 o 

més setmanes. Es varen incloure els estudis publi-

cats fins a abril de 2015.  
 

Es varen analitzar els resultats de 23 assaigs clínics 

en 1.513 pacients amb asma. La qualitat dels es-

tudis va ser, en general, molt baixa (per proble-

mes metodològics relacionats amb el disseny de 

l’estudi, per una recollida incompleta d’informació 

rellevant per als resultats dels estudis, per biaixos 

de publicació o per incloure un número de pacients 

massa petit). Els estudis es varen dur a terme en 

pacients amb asma persistent o greu, però els cri-

teris d’inclusió, les intervencions i les variables de 

resultats variaren d’un estudi a l’altre.  
 

Els macròlids no varen demostrar ser superiors al 

placebo en la majoria de variables de resultats, en-

tre les quals destaquem: 

Reagudització amb ingrés a l’hospital: odds ra-

dio (OR) 0,98 i IC 95% 0,13-7,23 (dades de 2 

estudis amb 143 participants). 
Reagudització amb necessitat de corticoides 

orals o sistèmics: OR 0,82 i IC 95% 0,43-1,57 

(dades de 5 estudis amb 290 participants). 
Funció pulmonar: canvis favorables en el FEV1 

(mitjana de 0,08 i IC 95% 0,02-0,14), que no es 

mantenen en totes les variables de funció pul-

monar. 
Evolució dels símptomes, grau de control de l’as-

ma, qualitat de vida, necessitat de medicació de 

rescat: les dades són de pobra qualitat i no mos-

tren beneficis del tractament amb macròlids res-

pecte a placebo. 
 

Quant a la seguretat dels macròlids, tot i que 

aquests semblen tolerar-se bé, la seguretat no 

s’avalua correctament en els estudis inclosos 

(no es proporciona un estimador en la meitat dels 

estudis i s’objectiva que les reaccions adverses 

s’infranotifiquen, tendint a minimitzar els riscos).  
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Repercussions a la pràctica clínica 

Amb les evidències actuals, no es pot recomanar 

l’ús de macròlids en l’asma crònica perquè no 

han demostrat ser superiors al placebo i la segu-

retat no ha estat ben avaluada. Caldria disposar 

d’assaigs clínics amplis, ben dissenyats i execu-

tats, amb un seguiment llarg dels pacients per 

poder documentar si poden aportar algun benefi-

ci en l’asma crònica.  

L’oxibutinina en pegats (Kentera®) també pot produir reaccions adverses psiquiàtriques  
El Comitè per a l’Avaluació de Riscos en Farmacovigilància Europeu (PRAC) conclou que hi ha evidències suficients 
per associar oxibutinina en pegats (Kentera®) amb trastorns psiquiàtrics: ansietat, deliri, trastorns psicòtics (amb confu-
sió, al·lucinacions i/o desorientació), insomni i trastorns cognitius (amb deteriorament de la memòria, amnèsia, letargia i 
trastorns de l’atenció). La majoria de casos han estat descrits en gent gran, la qual és més sensible a aquestes reacci-
ons adverses (RAM).   
Tant els anticolinèrgics per via oral com en pegats poden produir RAM psiquiàtriques, especialment en la gent gran, per 
la qual cosa es recomana utilitzar-los amb precaució en ancians. Enllaç 
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