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Antipsicòtics en pacients amb demència i agitació o psicosi 
 

Joan-Anton Vallès (javalles.bcn.ics@gencat.cat)  

 

Què en sabíem fins ara?  
Sovint es fa un ús excessiu dels antipsicòtics en pacients amb demència. Se solen prescriure 

a dosis elevades i durant més temps del necessari. Els antipsicòtics s’associen a un major risc de morbi-
ditat (alteracions metabòliques, trastorns extrapiramidals, sedació, caigudes, fractures òssies, etc.) i 
major mortalitat (RR 1,65; p<0,005) segons diverses publicacions de les agències reguladores. A més a 
més, se solen fer servir en condicions d’ús fora de les autoritzades.  
 

En els darrers anys s’ha emfasitzat la necessitat de ser molt curós en la introducció d’aquests tracta-

ments i en la seva revisió periòdica en els pacients amb demència i agitació o psicosi. 
 

Resum de la publicació  
Es presenta una síntesi de les recomanacions de la Guia de l’American Psychiatric Association per afavo-
rir l’adequació de la utilització d’antipsicòtics en pacients amb demència.  
 

Així, en cas de considerar necessària la prescripció d’un antipsicòtic en un pacient amb demència, caldrà 

considerar: 
 

1. Abans d’usar un neurolèptic caldria provar de fer intervencions no farmacològiques. 
2. Els antipsicòtics s'han de reservar per al tractament de l'agitació o de la psicosi en el context d’una 

demència només quan:  
 

a. els símptomes són greus,  
b. causen molèsties significatives al pacient, i  

c. els pacients representen una amenaça imminent per a ells mateixos o per a altres persones. 
 

3. El tractament farmacològic s'ha d'iniciar amb una dosi baixa i anar valorant i augmentant fins a la 

mínima dosi efectiva ben tolerada. 
4. Si no hi ha cap resposta clínica significativa després de 4 setmanes de tractament amb una dosi ade-

quada, el fàrmac antipsicòtic s'haurà de retirar progressivament. 

5. En cas de resposta adequada, igualment s'hauria d’intentar de reduir la dosis fins a retirar el tracta-
ment dins dels 4 mesos posteriors al seu inici, tret que hi hagi una recurrència de símptomes. 

6. L'avaluació dels símptomes s'ha de fer mensualment (o més sovint si es pot) durant el tractament i 

durant els primers mesos després de la interrupció del tractament per identificar recurrències. 

7. En absència de deliris, no s'hauria d'utilitzar haloperidol com a neurolèptic de primera línia. El seu ús 
es limita a aquesta situació per l’inici ràpid de l’efecte farmacològic.  

 

 

Per a més informació vegeu l’article 
Yohanna D, Cifu AS. Antipsychotics to Treat Agitation or Psychosis in Patients With Dementia. JAMA. 2017;318(11):1057-1058. doi: 10.1001/
jama.2017.11112 Enllaç 

Repercussions a la pràctica clínica 
En els pacients amb demència, els antipsicòtics s'han de reservar per al tractament de l'agitació o de 

la psicosi greus o molt molestes per al pacient. Risperidona és el fàrmac que disposa de més evidèn-
cies d’eficàcia per tractar l’agitació en els pacients amb demència. L’ús ha de ser transitori en funció 
de la resposta. 

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_39/2017_Antipsycotics_agitation_psychosis_patients_with_dementia_Jama.pdf


 

 

Podem tractar l’agitació del pacient amb demència amb citalopram? 

 
Joan-Anton Vallès (javalles.bcn.ics@gencat.cat)                            

 

Què en sabíem fins ara?  
Els símptomes neuropsiquiàtrics (SNP) en el pacient ancià requereixen una 

acurada avaluació del pacient.  
 

L'agitació (un dels símptomes més molestos) i altres SNP poden ser secundaris a una demència, a un 
deliri o a altres situacions d’hiperactivitat potencialment reversibles. S’han de valorar possibles desenca-
denants: dolor, malalties intercurrents, tractaments farmacològics o canvis de cuidador.  

 
L’actuació sobre els desencadenants i les intervencions no farmacològiques són el tractament de primera 

línia. En alguns pacients no són prou efectives i aleshores cal valorar el benefici/risc d’utilitzar fàrmacs 

com els antipsicòtics, els ansiolítics, els medicaments per a la malaltia d’Alzheimer o els antidepressius. 
 

Alguns assaigs clínics han demostrat l’eficàcia de citalopram (10 a 30 mg/dia durant 9 setmanes) en-
front de placebo per a l'agitació en pacients amb Alzheimer, mostrant també beneficis per als cuidadors. 
 

Resum de la publicació 

Un assaig clínic aleatoritzat de 6 mesos va avaluar l'eficàcia i la seguretat de citalopram, en comparació 
amb quetiapina i olanzapina, en el tractament de l'agitació en 75 pacients ingressats en residències geri-
àtriques de llarga estada, amb diagnòstic de demència tipus malaltia d’Alzheimer i presència clínica d’a-

gitació rellevant sense deliri de base. 
 

Les dosis inicials (citalopram 10 mg/d, quetiapina 25 mg/d i olanzapina 2,5 mg/d) es varen anar canvi-
ant segons resposta i tolerabilitat durant les primeres 8 setmanes de tractament. Trazodona (50 mg/d) i 
zolpidem (10 mg/d) es varen permetre com a tractament de rescat en cas d’exacerbació de l’agitació o 
d’insomni persistent. 
 

Quant als resultats, el tractament amb citalopram (dosi mitjana 30 mg/d) va mostrar una eficàcia simi-
lar a quetiapina (94 mg/d) i a olanzapina (5,2 mg/d) en:  
 

 l’escala d’agitació del Neuropsychiatric Inventory Score (reducció de 6,5 punts sobre un total de 12). 

 l’escala Modified Alzheimer Disease Cooperative Study (Clinical Global Impression of Change). 
 

En el grup amb citalopram va haver menor incidència de:  
 

 caigudes que en el grup amb olanzapina [4% vs 30%; OR 0,81; p =0,012]. 

 hipotensió ortostàtica respecte de quetiapina (4% vs 26%; OR 0,80; p = 0,032) i d’olanzapina (4% 

vs 30%; OR 0,75; p = 0,02). 

 hospitalitzacions respecte de quetiapina (4% vs 30%; OR 0,92; p = 0,016) i d’olanzapina (4% vs 

34%; OR 0,78; p = 0,004), després d’ajustar per variables potencialment confusores. 
 

No es van observar diferències quant a 
  

 variable cognitives (Minimental SE -1,3 vs -1,2 i -1,4). 

 funcionalitat (Índex de Barthel: -3,2 vs -4,5 i -5,1). 

 % de pacients amb allargament de l’interval QTc >10% (24% vs 26% i 30%). 

 infeccions (20% vs 25% i 21%). 

Per a més informació vegeu l’article 
 Viscogliosi G, Chiriac IM, Ettorre E. Efficacy and safety of citalopram compared to atypical antipsychotics on agitation in nursing home residents 

with Alzheimer dementia. J Am Med Dir Assoc 2017;18:799e802 Enllaç 

 

Referències bibliogràfiques  
 Wang F, Feng TY, Yang S, Preter M, Zhou JN, Wang XP. Drug Therapy for Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia. Current Neuro-

pharmacology, 2016;14:307-313 

 Porsteinsson AP, Drye LT, Pollock BG, Devanand DP, Frangakis C, Ismail Z et al. CitAD Research Group. Effect of citalopram on agitation in Alzhei-

mer disease: the CitAD randomized clinical trial. JAMA 2014;311(7):682-91. 

 Porsteinsson AP , Antonsdottir IM. An update on the advancements in the treatment of agitation in Alzheimer’s disease. Expert opinion on pharma-

cotherapy 2017:18(611–620). 

Repercussions a la pràctica clínica 
Citalopram va mostrar una eficàcia similar i un millor perfil de seguretat que quetiapina i olanzapina en 

el tractament de l'agitació rellevant en pacients amb Alzheimer ingressats en residències geriàtriques.  

 
Si les dades d’aquest estudi es confirmen amb altres, podríem tenir una opció de tractament més se-
gura que els antipsicòtics. 

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_39/2017_Efficacy_safety_Citalopram_Alzheimer_J_Am_Dir_Assoc.pdf


 

 

Ancians que reingressen a l’hospital per reaccions adverses a medicaments  

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

 
Què en sabíem fins ara?  
Les reaccions adverses a medicaments (RAM) són una de les principals causes d’hospitalització en anci-

ans, essent moltes d’aquestes RAM prevenibles.  
 

Es coneix molt menys si les RAM són motiu de reingrés.  
 
Resum de la publicació 

En aquest estudi observacional retrospectiu realitzat a Austràlia es volen documentar els reingressos 
hospitalaris per RAM en una cohort d’ancians de més de 65 anys supervisats durant 12 mesos després 
d’un primer ingrés. Els ingressos per RAM s’identifiquen mitjançant la revisió d’històries clíniques i amb 
entrevistes amb el pacient. S’avalua la causalitat, la gravetat i si la RAM és prevenible.  

 
També es vol avaluar la utilitat de l’eina Prediction of Hospitalization due to Adverse Drug Reactions in 
Elderly Community-Dwelling Patients (PADR-EC) que categoritza els pacients segons risc de patir hospi-

talitzacions per RAM prevenibles. Aquest instrument ja validat, amb una puntuació que va de 0 a 13 
punts, té en compte 5 predictors d’ingrés que són:  
 

 ús d’antihipertensius (3 punts si pren 1 o 2 antihipertensius i 5 punts si en pren 3 o més). 

 insuficiència renal (2 punts amb FGe<60ml/min). 

 demència (2 punts). 

 ús de fàrmacs anticolinèrgics de forma inapropiada (2 punts).  

 canvis en el tractament els darrers 3 mesos (2 punts).  

 
El risc de patir un ingrés per RAM s’estima que és 3 vegades superior quan la puntuació en el PADR-EC 
és superior a 6 punts.  

 
Un 15% dels ancians (115 persones) ingressen per RAM. En un 13,4% de casos (n=15 de 112 que es 

poden seguir en 1 any) es produí més d’un ingrés, tenint lloc el segon durant els 3 mesos posteriors al 
primer en més de la meitat dels casos.  

 
La puntuació en el PADR-EC va ser en un 80% de casos superior a 6 punts, obtenint-se les puntuacions 
més altes en els ancians que reingressen enfront dels que no ho fan. La majoria de RAM (un 73%) eren 

prevenibles. Un 80% de pacients varen tenir una RAM i un 20% dues o més.  
 
Entre les RAM més freqüents varen destacar les insuficiències renals agudes (44%) i les endocrines i 
metabòliques (27,8%), essent els diürètics (44,8%), els fàrmacs de l’eix renina-angiotensina-

aldosterona (31%) i els fàrmacs per trastorns metabòlics (10%) els més freqüentment implicats.  

 
En un 27% de casos hi va haver un fàrmac implicat i en un 73% diversos fàrmacs, essent les interac-

cions farmacològiques les responsables de les RAM en un de cada 3 casos.  
 

 

 
Per a més informació vegeu l’article 
Parameswaran Nair N, Chalmers L, Bereznicki BJ, Curtain CM, Bereznicki LR. Repeat Adverse Drug Reaction-Related Hospital Admissions in Elderly 

Australians:  A Retrospective Study at the Royal Hobart Hospital. Drugs Aging 2017;34:777-783. PubMed PMID: 28952130. Enllaç 

Repercussions a la pràctica clínica 
Un de cada vuit ancians hospitalitzats per RAM reingressen a causa d’una altra RAM al cap de poc 

temps d’un primer ingrés.  
 

Cal revisar habitualment la medicació dels ancians, especialment els que ja han ingressat per RAM, i 
desenvolupar eines que ens permetin identificar els que tenen un risc més gran de patir-les.  

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_39/2017_Repeat_adverse_drug_reaction_elderly_Drugs_%20Aging.pdf


 

 

Retinoides: malformacions congènites, efectes neuropsiquiàtrics i disfunció 
sexual 

En aquest article publicat al darrer número del Butlletí de Farmacovigilància de Cata-
lunya es fa referència al risc d’efectes neuropsiquiàtrics (depressió, ansietat, símptomes psicòtics i al-
tres), sexuals (disfunció erèctil i disminució de la libido) i de malformacions congènites associats al trac-
tament amb retinoides. Enllaç 

DESTAQUEM... 
 

Plantes medicinals en pacients 
amb insuficiència cardíaca 

 
Paula Montoliu i Gladys Bendahan 
(gbendahan.bcn.ics@gencat.cat)                            

 
Què en sabíem fins ara?  
La insuficiència cardíaca (IC) és un problema greu 

de salut pública, associat amb una elevada mortali-
tat, hospitalitzacions i mala qualitat de vida. El 
tractament específic amb fitoteràpia en la IC no és 

habitual i existeix escassa evidència sobre l’eficàcia 

i la seguretat de la majoria de productes derivats 
de plantes medicinals que no tenen consideració de 
medicaments per no haver superat els estàndards 

de qualitat, eficàcia, seguretat i informació que s'e-
xigeix.   

L’Agència Europea del Medicament (EMA) publica 
monografies sobre plantes medicinals i distingeix 
entre aquelles avalades només per al seu “ús tradi-

cional” de les que disposen d’eficàcia adequada-

ment establerta mitjançant estudis clínics de quali-
tat. 

 
Resum de la publicació 
En aquest article es revisen les plantes medicinals 
que poden tenir un “ús tradicional” en la IC, així 

com les que poden afectar la seva evolució de ma-
nera indirecta per interacció amb els medicaments 
habituals. 

 

L’EMA aprova l’ús tradicional de l’arç i de l’arç 
blanc (Crataegus laevigata i Crataegus monogyna) 
i de la mà de Santa Maria o herba del mal de cor 

(Leonorus cardiaca) per alleujar símptomes en pa-
cients amb IC lleu. 

Respecte a les interaccions amb els medicaments 
habituals, destaquen tres punts claus: 

 
 El risc d’interaccions amb les plantes medicinals 

augmenta amb el nombre de medicaments. 
 En pacients amb IC, els diürètics i els laxants 

poder produir efectes adversos per alteracions 

electrolítiques. 
 Plantes medicinals com l’herba de Sant Joan 

(Hypericum perforatum L), el ginseng (Panax 
schinseng), el ginkgo (Ginkgo biloba L), el te 
verd (Camellia sinensis), la sàlvia (Salvia offici-

nalis) o el black cohosh (Cimifuga racemosa). 
poden interaccionar amb medicaments utilitzats 
en la IC, especialment amb anticoagulants i anti-

agregants. 
 
L’article conclou que en pacients amb IC no es re-
comana l’ús de plantes medicinals degut a què la 

relació benefici risc no és favorable. 
 

 
Per a més informació vegeu l’article  

 Rosa Madridejos Mora. Efectos de las plantasmedicinales en los pacien-

tes afectados de insuficiència cardíaca. FMC. 2016;23(7):420-9. Enllaç 

 Joan Costa i Pagès. Riscos dels medicaments en la insuficiència cardía-

ca. BIT. Vol. 28, núm. 6, 2017. Enllaç 

Repercussions a la pràctica clínica 
En pacients amb IC, en general, no es recomana 

l’ús de plantes medicinals atès què la relació be-
nefici risc no és favorable. Aquests pacients han 
de tenir especial precaució amb aquest tipus de 
fitoteràpia si són d’edat avançada, tenen insufici-

ència renal o hepàtica o estan polimedicats i, per 
tant, tenen major probabilitat d’interacció. 

Butlletí Comptagotes 
Butlletí d’actualització terapèutica 
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