
 

 

Antiagregació en ancians amb sín-
drome coronària aguda i revascu-

larització: millor clopidogrel que 
prasugrel  
 

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

 
Què en sabíem fins ara?  

Els ancians tenen un risc superior de complicacions 
trombòtiques i hemorràgiques després d’una sín-
drome coronària aguda (SCA).  
 

L’activitat antiplaquetària de prasugrel és més fàcil 

de predir en estudis “in vitro” que la de clopidogrel 
i aquest fet suggeria que, en el context clínic, podia 
ser un fàrmac més eficaç i segur que clopidogrel en 

ancians. No obstant això, ja en l’assaig pivotal TRI-
TON-TIMI-38 amb prasugrel 10 mg/dia enfront de 
clopidogrel 75 mg/dia no es va veure un benefici 
net en pacients >75 anys (més risc d’hemorràgies 

majors i greus), motiu pel qual es va recomanar 
una dosi inferior i es va contraindicar en pacients 
amb antecedents d’ictus o accident isquèmic tran-

sitori.  
 
Amb aquest estudi es vol avaluar la utilitat de pra-
sugrel a dosis més baixes en ancians.  

 
Resum de la publicació  

Assaig clínic multicèntric, aleatoritzat, obert que 
compara l’eficàcia i la seguretat de l’antiagregació 
dual amb àcid acetilsalicílic-AAS (dosi de càrrega 

de 325 mg seguida de 75-100 mg/dia) associat, bé 
a prasugrel (dosi de càrrega de 60 mg seguida de 
5 mg/dia) o bé a clopidogrel (dosi de càrrega de 
300-600 mg seguida de 75 mg/dia) en pacients > 

de 74 anys amb SCA i revascularització percutània.  
 
S’emfasitza l’ús d’inhibidors de la bomba de pro-
tons (92% a l’alta hospitalària). La variable princi-

pal de mesura és la combinació de mortalitat, in-
fart de miocardi, ictus discapacitant i rehospitalit-

zació per problemes cardiovasculars o sagnat l’any 

posterior. L’estudi es dissenya per demostrar la 

superioritat de prasugrel enfront de clopidogrel. 
L’assaig s’interromp prematurament per futilitat 

després de 12 mesos de seguiment, quan es por-
ten 1.443 pacients inclosos (40% dones, mitjana 
d’edat de 80 anys). Pateixen un esdeveniment car-
diovascular 121 (17%) persones tractades amb 

prasugrel i 121 (16,6%) amb clopidogrel (hazard 
ratio 1,01 i IC 95% 0,78-1,30;p=0,955).  
 
Les hemorràgies significatives es produeixen en 29 

(4,1%) dels pacients tractats amb prasugrel i en 
20 (2,7%) dels tractats amb clopidogrel (odds ratio 

1,52, IC 95% 0,85-3,16; p=0,18), essent 1 d’elles 

mortal en el cas de prasugrel (per caiguda i hemor-
ràgia subaragnoidal).  
 
Hi ha més interrupcions de tractament en el grup 

de prasugrel que en el de clopidogrel, sobretot a 
causa de reaccions adverses (13% versus 7%). 

 
 

Per a més informació, vegeu l’article 

 Savonitto S, Ferri LA, Piatti L, Grosseto D, Piovaccari G, Morici N et al; 

Elderly ACS 2 Investigators. Comparison of Reduced-Dose Prasugrel 

and Standard-Dose Clopidogrel in Elderly Patients With Acute Coronary 

Syndromes Undergoing Early Percutaneous Revascularization. Circula-

tion 2018;137:2435-45. Enllaç  

 Bangalore S. Prasugrel in the Elderly. Circulation 2018;137:2446-

9.Enllaç  
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Repercussions a la pràctica clínica 
Tot i que els resultats d’aquest assaig han de ser 

interpretats amb cautela perquè s’ha interromput 
prematurament, totes les proves indiquen que 
quan calgui antiagregació dual, clopidogrel conti-
nua essent d’elecció enfront de prasugrel en pa-

cients majors de 74 anys amb SCA i necessitat de 
revascularització.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Circulation%22%5BJour%5D+AND+137%5Bvolume%5D+AND+2435%5Bpage%5D+AND+2018%5Bpdat%5D&cmd=detailssearch
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Circulation%22%5BJour%5D+AND+137%5Bvolume%5D+AND+2446%5Bpage%5D+AND+2018%5Bpdat%5D&cmd=detailssearch
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17982182


 

 

Experiències amb impacte real. 
Un model per a la revisió i, si 

escau, la desprescripció 
 

Eladio Fernández 
(efernandezl.bcn.ics@gencat.cat) 

 

Què en sabíem fins ara?  
El tractament inicial de la incontinència urinària 

(IU) inclou canvis en l'estil de vida i tractament 
conductual. Els fàrmacs disponibles tenen un paper 
restringit únicament en la IU d'urgència, en la qual 

tenen una eficàcia molt modesta. El tractament de 
segona línia són els fàrmacs anticolinèrgics i com a 
alternativa el mirabegró.1-4  
 

Resum de la publicació  

Estudi quasiexperimental, multicèntric, controlat, 
abans-després. L’objectiu del treball va ser revisar 
i millorar la prescripció dels pacients tractats amb 
mirabegró i optimitzar la iniciada en l'àmbit hospi-

talari a través de quatre eixos fonamentals (vegeu 
imatge): 

 
 Infografia: informació esquemàtica mínima ne-

cessària sobre la indicació del fàrmac, les dades 
d’eficàcia, els efectes secundaris i el seu posicio-
nament en terapèutica. Això va permetre empo-
derar els metges de família d’un sector sanitari, 

facilitar informació al pacient i convertir el procés 
de revisió del fàrmac en una eina per a la presa 
de decisions compartides. 

 Suport directiu i professional: servei de con-

sulta tècnica a facultatius i directius en cas de 
dubtes per fomentar la presa de decisions en 
l’àmbit clínic. 

 Posicionament unitari: coordinació entre la 

comissió de farmàcia, els directius del Servei 
d’Atenció Primària (SAP) i els serveis implicats-
dels hospitals de referència per al desplegament 
de l’estratègia en la qual es van explicar els fo-

naments de la intervenció i es va posar la info-

grafia a disposició dels professionals. 
 Feed-back periòdic de la intervenció a tots els 

facultatius i directius d’AP del Grup Intervenció 

(GI) (SAP Muntanya). 
 
Durant el mes de gener de 2017, es varen identifi-
car 1.932 pacients amb tractament amb mirabegró 

a la Gerència Territorial de Barcelona Ciutat de 
l'ICS. El 53,8% van ser dones; el 39,4 dels pa-
cients pertanyien al GI. Es va fer el seguiment de 

tots els pacients durant 12 mesos (els nous pa-
cients fins el desembre de 2017).  
 
Pel que fa a la cohort inicial, als 12 mesos de la 

intervenció es va observar una reducció del nom-
bre de tractaments del 56,8% en el GI i del 41,4% 
en el grup control (GC; p <0,001). Les diferències 
en la persistència de la medicació varen ser esta-

dísticament significatives als 3, 6, 9 i 12 mesos.  
Així mateix, als 12 mesos també es va observar 

una menor incorporació de nous tractaments en el 

GI respecte del GC (n=214; 28,1% vs n=595; 
50,9% respectivament) (p <0.001, diferències 

també estadísticament significatives als 6 i 9 me-
sos).  

 
En global, en el GI es va observar una disminució 
contínua, mes a mes, del nombre de pacients amb 
tractament mentre que en el GC va tenir lloc un 

augment. 
 
Al final del període d’estudi, computant les des-
prescripcions i els nous tractaments, es va obser-

var un decrement de 219 (28,7%) pacients trac-
tats en el GI i un augment de 111 (9,5%) en el GC 

(P <0,001). 
 

Eixos per a la revisió i millora de la prescripció de mirabegró 

Infografia  



 

 

 

Per a més informació vegeu l’article 
 Fernández-Liz E, Vivó Tristante P, Aranzana Martínez A, Barceló Colomer ME, Ossó Rebull J, López Dolcet MJ; Urinary Incontinence Improvement 

Investigators Group. Effectiveness of an intervention to optimise the use of mirabegron for overactive bladder: a quasi-experimental study in pri-

mary care. Br J Gen Pract. 2018;68(677):e852-e859. doi: 10.3399/bjgp18X699953. Enllaç 
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Repercussions a la pràctica clínica 

Una intervenció estructurada s'ha mostrat efectiva per optimitzar l'ús de tractaments farmacològics 

per a incontinència urinària i, si escau, facilitar-ne la seva discontinuació. L’abordatge integral amb la 
implicació directiva, la informació als serveis hospitalaris implicats i al metges de família i el segui-
ment mensual de la intervenció han estat claus en els resultats. 
 

La utilització d’eines que permetin empoderar el clínic i que ofereixin la possibilitat de ser utilitzades 

com elements informatius per al pacient (infografia) poden permetre convertir la revisió de la medica-
ció en un procés de decisions compartides amb el pacient. A més del benefici obtingut en termes d'efi-
ciència i de seguretat del pacient, que no és menor, aquest tipus d'iniciatives sorgides des de l'àmbit 
clínic poden ser molt útils per muscular el lideratge de l’atenció primària. 

Reaccions adverses amb el llevat d’arròs vermell 
 
M. Estrella Barceló      
(ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 
 

Què en sabíem fins ara?  

Els suplements alimentaris i dietètics són percebuts com a segurs per la població pel seu origen natural.  
La directiva Europea defineix els suplements alimentaris com a “substàncies el propòsit de les quals és 
suplementar una dieta normal i que consisteixen en concentrats de nutrients o altres substàncies amb 

efectes nutricionals o psicològics, soles o en combinació, comercialitzades en diverses formulacions com 

càpsules, comprimits, solucions, etc... i dissenyades per ser preses en petites quantitats”.  
 

El marc regulador és molt diferent al dels medicaments; no han de provar l’eficàcia clínica, i la seva se-
guretat és sovint desconeguda. El llevat d’arròs vermell és un exemple paradigmàtic de tot això: mentre 

que la Unió Europea el considera un suplement dietètic, la FDA americana considera que la monacolina K 
que conté és molt similar a lovastatina i que, per tant, és un fàrmac no aprovat.  
 

El llevat d’arròs vermell s’ha promogut com una alternativa més segura que les estatines en persones 
que les intoleren o, fins i tot, en persones no tractades amb hipercolesterolèmies lleus.  
 

Resum de la publicació 

Es descriuen i comparen les reaccions adverses a medicaments (RAM) notificades a les Autoritats Ameri-
canes Sanitàries i de Seguretat Alimentària (període 2004-2016). S’extreuen 1.300 notificacions que 
corresponen a 3.541 RAM. La majoria es produeixen en dones (66%) i en molts casos no s’identifica el 

llevat d’arròs vermell com a agent causant, sinó com a producte concomitant. Tot i això, en 159 casos el 
llevat d’arròs vermell és el principal sospitós de la RAM.  
 

Les RAM més freqüents són les generals i inespecífiques, seguides de les digestives, de sistema nerviós, 
musculoesquelètiques i de teixit connectiu, havent-hi també notificats alguns casos de lesions hepàti-

ques. A partir de l’anàlisi en detall de cadascuna de les notificacions, els autors consideren que el llevat 
d’arròs vermell pot produir toxicitat muscular i hepàtica.  
 

L’any 2016, les Autoritats Sanitàries i de Seguretat Alimentària d’Alemanya varen considerar que els 
productes que continguessin una dosi de monacolina K superior a 5 mg/dia havien de ser considerats 

medicaments.  
 

Per a més informació, vegeu l’article 
 Raschi E, Girardi A, Poluzzi E, Forcesi E, Menniti-Ippolito F, Mazzanti G, De  Ponti F. Adverse Events to Food Supplements Containing Red Yeast 

Rice: Comparative Analysis of FAERS and CAERS Reporting Systems. Drug Saf 2018;41:745-752. doi: 10.1007/s40264-018-0661-3. PubMed 

PMID: 29582393. Enllaç 

Repercussions a la pràctica clínica 
Els suplements alimentaris, d’entre els quals el llevat d’arròs vermell, no són innocus i poden produir 

RAM. Cal monitorar-los en la pràctica clínica i reclamar una revisió urgent de la legislació actual. 

https://bjgp.org/content/68/677/e852.long
https://uroweb.org/guideline/urinary-incontinence/?type=pocket-guidelines
http://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/farmaciamedicaments/programa-harmonitzacio-farmacoterapeutica/
http://salutintegralbcn.gencat.cat/ca/Arees_Integrals_de_Salut/ais-barcelona-nord/%20(
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Drug+safety%22%5BJour%5D+AND+41%5Bvolume%5D+AND+745%5Bpage%5D+AND+2018%5Bpdat%5D&cmd=detailssearch


 

 

Polimedicats: com reduir la medicació inapropiada 
M. Estrella Barceló (ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 

 

Què en sabíem fins ara?  
El consum de medicaments està en augment i, consegüentment, també 

les persones polimedicades. El risc de reaccions adverses es correlaciona amb les edats molt avançades, 
la comorbiditat, la demència, la fragilitat i l’expectativa de vida limitada, les quals alteren el balanç be-

nefici-risc. Es requereixen accions ràpides i radicals, multidisciplinars i sobre variables clíniques  per a 
aconseguir millorar la qualitat de vida en ancians, tot i usant la millor evidència disponible, respectant 
els interessos dels pacients i la seva autonomia.  
 

Resum de la publicació  

En aquest article, un grup de consens (IGRIMUP) assenyala les estratègies per reduir la medicació ina-
propiada i els beneficis que es poden aconseguir. Quant a les eines utilitzades, destaquen: 
 

 Els aplicatius de detecció de medicació inapropiada que generen alertes, evitant  els missatges auto-

màtics i repetitius que poden causar fatiga i insensibilitat. 
 Eines dissenyades explícitament per a avaluar l’adequació:  enumeren les diferents escales disponi-

bles, d’entre les quals, les més utilitzades són els criteris de Beers i els STOP/START, estant també 
disponibles les escales de càrrega anticolinèrgica com el Drug Burden Disease. No s’ha documentat 
prou bé amb assaigs clínics ben dissenyats l’efectivitat d’aquestes eines en la reducció de reaccions 

adverses (RAM), la morbiditat, la mortalitat i els ingressos hospitalaris evitables. 
 Eines d’avaluació integral del pacient geriàtric: fan un pas endavant perquè tenen en compte, tant les 

característiques clíniques com les preferències i les evidències existents. La més utilitzada és l’ava-
luació geriàtrica integral. 

 

Els autors proposen recuperar la definició original de medicina basada en l’evidència entesa com a inte-

gració de la millor recerca en medicina amb l’expertesa clínica i els valors del pacient. Proposen 10 reco-
manacions bàsiques d’actuació i 12 en el context de la recerca. Les reproduïm a continuació:  

Per a més informació vegeu l’article 
 Mangin D, Bahat G, Golomb BA, Mallery LH, Moorhouse P, Onder G, Petrovic M, Garfinkel D. International Group for Reducing Inappropriate Medi-

cation Use & Polypharmacy (IGRIMUP): Position Statement and 10 Recommendations for Action. Drugs Aging 2018;35:575-87. Enllaç 

Repercussions a la pràctica clínica 
Reduir la medicació inapropiada i la polimedicació és una prioritat per al sistema de salut. Cal emprar 

estratègies multidisciplinars que impulsin aquesta millora i que tinguin en compte tant les característi-
ques i problemes de salut del pacient com les seves preferències. Cal avaluar l’efectivitat d’aquestes 

eines.  

Per a l’acció   Prioritats en recerca 

1. Revisar la medicació de tots els ancians. Contem-
plar desprescriure, sobretot en els més vulnerables a 
RAM. 

  
1. Investigar beneficis i riscos de les estratègies de reduc-
ció de la polimedicació, emprant variables de mesura relle-
vants: mortalitat, morbiditat, cognició... 

2. Considerar la validesa de les evidències basada en 
les característiques dels pacients i les seves preferències 
abans d’iniciar un tractament. 

  
2. Identificar els subgrups de pacients que més es beneficia-
ran dels tractaments i els que menys se’n beneficiaran. 

3. Considerar si la medicació pot ser suprimida, anant 
més enllà de llistats de medicació evitable. 

  
3. Determinar la reversibilitat dels efectes negatius de la 
medicació inapropiada  i la polimedicació sobre la salut 

4. Fer servir aproximacions mixtes (fàrmac, patologia, 
característiques del pacient i preferències del pacient). 

  
4. Clarificar els beneficis de suprimir tractaments adminis-
trats a llarg termini. 

5. Tenir en compte sempre la infrarepresentació dels 
ancians en els assaigs clínics. 

  
5. Considerar els efectes de diferents models d’atenció als 
polimedicats. 

6. Considerar les influències comercials. Avaluar si les 
variables de mesura de resultats són les més cor-
rectes en ancians. 

  
6. Definir les variables de resultats rellevants pels fàrmacs 
emprats en pacients pluripatològics, tenint en compte dimensi-
ons del pacient i de la salut. 

7. Enfocar la formació cap a problemes relacionats 
amb medicaments i el seu impacte sobre la salut. 

  
7. Investigar, sintetitzar i revisar els beneficis d’aproximaci-
ons individuals sobre malalties cròniques, incloent estratègies 
no farmacològiques. 

8. Entrenar als professionals perquè incorporin eines per 
a la retirada de la medicació. 

  
8. Investigar, sintetitzar i revisar les evidències sobre com i 
en qui suprimir els tractaments. 

9. Quan els pacients tenen moltes patologies, el focus 
no s’ha de posar en una de sola. 

  
9. Desenvolupar eines per a avaluar la capacitat, càrrega i 
tractament de la multimorbiditat. 

10. Les decisions en ancians complexos han de tenir 
en compte tant la supervivència com la qualitat de vida, 
així com les preferències dels pacients i de les seves fa-
mílies. 

  
10. Desenvolupar eines que ajudin a la detecció i al maneig 
de RAM. 

    
11. Avaluar diferents aproximacions per incloure les preferèn-
cies dels pacients, incloent el deteriorament cognitiu. 

    12. Avaluar les pautes òptimes de tractament en ancians. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Drugs+%26+aging%22%5BJour%5D+AND+35%5Bvolume%5D+AND+575%5Bpage%5D+AND+2018%5Bpdat%5D&cmd=detailssearch
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Alteracions de les formes farmacèutiques de la medicació per a la gent gran 
Aquest article del Butlletí GeCoFarma tracta de la modificació de la forma farmacèu-

tica de la medicació quan hi ha dificultats en la deglució. Per exemple si, per facilitar 
la deglució, es tritura la medicació o si es barreja amb begudes o menjar, cal tenir en compte l’estabili-
tat i canvis en la biodisponibilitat o en el PH. Cal pensar si hi ha formes farmacèutiques alternatives que 
puguin ser més adequades en aquests pacients. Enllaç 

 
Consideracions en el tractament farmacològic del pacient d’edat avançada 

En aquest article publicat al Butlletí d’Informació Terapèutiac (BIT) s’exposen una 
sèrie d’observacions sobre els tractaments farmacològics en els pacients d’edat 

avançada, les dades epidemiològiques, els canvis fisiològics, farmacocinètics i farmacodinàmics, la fragi-
litat, la polimedicació, els medicaments potencialment inapropiats, el risc de reaccions adverses i la valo-
ració de la retirada de medicaments innecessaris o perjudicials. Enllaç 

DESTAQUEM... 
 

 

http://medicaments.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/gecofarma_Alteracions-de-les-formes-farmaceutiques-de-la-medicacio-per-a-la-gent-gran
http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/6_publicacions/butlletins/butlleti_informacio_terapeutica/documents/arxius/BIT-vol_29-n9-Consideracions-en-el-tractament-farmacologic-del-pacient-dedat-avancada.pdf

