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Cal afegir mirtazapina en la depressió major resistent? 

 
Carla Alonso i Eladio Fernández (efernandezl.bcn.ics@gencat.cat) 
 

Què en sabíem fins ara?  

Fins a un 50% dels pacients atesos a l’atenció primària (AP) continuen amb depressió tot 
i una bona adherència al tractament antidepressiu durant un període de 12-14 setmanes1. Si no s’obser-
va cap millora simptomàtica, no es recomana mantenir el tractament inicial més de 4-6 setmanes2,3. En 
determinats pacients pot ser necessari un major temps fins a observar resposta (pacient ancià, depres-

sió amb episodis recurrents i pacients amb comorbiditat psiquiàtrica).  
 
Si hi ha una resposta parcial (disminució entre el 25 i el 49% la puntuació de la depressió mesurada per 

escales estandarditzades), es recomana optimitzar la dosi. En cas de no resposta (disminució inferior al 

25% en la puntuació de la depressió), s’han proposat diferents mesures, com per exemple considerar un 
canvi d’antidepressiu, combinar dos antidepressius o la potenciació del tractament amb un antipsicòtic o 
liti. No obstant això, l’evidència és limitada quant a l’efectivitat i es poden incrementar els efectes ad-

versos. 
 
Des d’un punt de vista farmacològic podria considerar-se raonable afegir un antidepressiu amb un meca-

nisme d’acció diferent i complementari al tractament inicial amb monoteràpia amb un inhibidor selectiu 
de la recaptació de serotonina (ISRS) o un inhibidor de la recaptació de serotonina i noradrenalina 
(IRSN). La mirtazapina, un antagonista serotoninèrgic i noradrenèrgic, podria tenir un efecte additiu i 

sinèrgic, millorant la resposta en els pacients resistents i en els que han tingut un fracàs al tractament 

en monoteràpia amb un ISRS o un IRSN. Tot i que és una pràctica utilitzada a l’AP, l’evidència disponible 
sobre l’eficàcia i la seguretat de l’ús combinat de dos antidepressius és molt limitada3. 
 
Per aquest motiu, és important estudiar l’efectivitat d’aquestes associacions, especialment a l’AP, lloc on 

es diagnostiquen i es tracten la majoria de les depressions. 
 
Resum de la publicació  

Assaig clínic pragmàtic, multicèntric, de fase III, aleatoritzat, controlat amb placebo de grups paral·lels 
dut a terme en 106 consultes d’AP del Regne Unit. L'objectiu d’aquest estudi va ser investigar l'efectivi-

tat d’associar mirtazapina als ISRS o IRSN en el tractament de la depressió resistent. 
 

Es van avaluar 480 pacients adults (edat mitjana: 50; 69% dones) amb depressió, amb una puntuació 
≥14 a l’Inventari de Depressió de Beck (BDI II) i que havien tingut una bona adherència al tractament 
amb ISRS o IRSN durant un període d’almenys 6 setmanes. Es varen excloure els pacients amb depres-

sió bipolar, psicosi, demència i/o abús d’alcohol o d’altres substàncies.  
 
Del total de pacients, 241 es van aleatoritzar a mirtazapina (inicialment 15 mg/dia durant 2 setmanes, se-
guida de 30 mg/dia) i 239 a placebo. Els pacients varen ser estratificats per centre i ajustats per la puntu-

ació BDI II, per gènere i per psicoteràpia concomitant (vegeu Figura 1). No obstant això, sembla que va 

haver-hi un major nombre de pacients amb depressió més greu en el grup de mirtazapina (un 42% de pa-
cients amb ideació suïcida en el grup de mirtazapina enfront d’un 32% en el grup de placebo). Cal esmen-
tar que la població de l’estudi sembla representativa dels pacients amb depressió atesos a l’AP. 



 

 

Repercussions a la pràctica clínica 
Un assaig clínic pragmàtic realitzat a l’AP no va mostrar diferències clínicament rellevants entre 

afegir mirtazapina o placebo en els pacients amb depressió major resistent a la monoteràpia inicial 
amb un ISRS o un IRSN, mentre que sí que hi va haver major discontinuació del fàrmac per 
reaccions adverses. 

 

Es posa de manifest la necessitat de fer un seguiment individualitzat del pacient i de disposar i 
utilitzar mesures com la teràpia cognitiva-conductual afegides o combinades amb opcions 
farmacològiques eficaces per la depressió major en detriment de l’estratègia d’afegir antidepressius 
sense evidència d’eficàcia en pacients amb depressió resistent.  

 
Calen més assaigs clínics realitzats a l’atenció primària que avaluïn l’efectivitat i la seguretat (relació 
benefici/risc en condicions de pràctica real) de les combinacions d’antidepressius en aquests 

pacients.  

Figura 1. Resultats de l’associació de mirtazapina amb ISRS o ISRN 

El període de seguiment va ser de fins a 52 setmanes. Es va realitzar el seguiment a 431 pacients 
(90%) a les 12 setmanes, 403 (84%) a les 24 setmanes i 390 (81%) a les 52 setmanes. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
Els resultats mostren que la variable principal de mesura, és a dir, la puntuació mitjana del BDI II a les 
12 setmanes, va ser de 18 (grup mirtazapina) i de 19,7 (grup placebo); a les 24 setmanes de 17,3 i 
18,2; i a les 52 setmanes de 16,8 i 16,7 respectivament. Les diferències no varen ser estadísticament 

significatives ni per les variables principals ni per les secundàries.  
 
Els autors varen concloure que en el pacients amb depressió resistent al tractament amb ISRS o 

IRSN, afegir mirtazapina no mostrava benefici respecte de placebo. En canvi, va haver-hi un major 
nombre de discontinuacions del tractament per reaccions adverses (46 pacients enfront de 9 paci-
ents, respectivament).  
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Per a més informació, vegeu l’article 
 S Kessler D., J MacNeill S., et al. Mirtazapine added to SSRIs or SNRIs for treatment resistant depression in primary care: phase III randomised 

placebo controlled trial (MIR). BMJ 2018;363:k4218. DOI: 10.1136/bmj.k4218 Enllaç 

 Simon, EG. Adding mirtazapine to ongoing SNRIs or SSRIs did not improve symptoms of treatment-resistant depression. Therapeutics. Annals of 

Internal Medicine. 2019. Doi: 10.7326/ACP JC.2019-170-4-020. 
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Sagnat per inhibidors de la recap-
tació de serotonina (ISRS): més 

risc en pacients amb insuficiència 
renal crònica  
 

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

 
Què en sabíem fins ara?  

Els inhibidors selectius de la recaptació de seroto-
nina (ISRS) s’han associat a un augment de risc de 
sagnat digestiu. En una revisió sistemàtica es va 

estimar l’augment de risc amb un OR d’1,68 (IC 

95% 1,3-2,5), risc que augmentava si s’associaven 
antiinflamatoris no esteroidals-AINE (OR 4,25 i IC 
95% 2,82-6,42). La insuficiència renal s’associa a 

augment de risc de sagnat. No s’ha estudiat si la 
funció renal té alguna influència sobre el risc de 

sagnat per ISRS. 
 

Resum de la publicació  
Estudi que utilitza la base de dades de l’UK Clinical 

Practice Research Datalink per a avaluar l’associa-
ció entre sagnat digestiu i ús d’ISRS en persones 

amb i sense insuficiència renal.  
 
S’hi inclouen 242.349 persones amb insuficiència 

renal crònica (IRC) i 242.349 que no en tenen. La 
IRC es defineix per filtrats glomerulars estimats-
FGe<60 ml/min/1,73m2 almenys durant 3 mesos. 
Els que tenen IRC s’agrupen en les següents cate-

gories: estadiatge 3a (FGe entre 45 i 59 ml/

min/1,73 m2), estadiatge 3b (FGe entre 30 i 44 ml/
min/1,73 m2) i estadiatge 4 o 5 (<30 ml/min/1,73 
m2). S’inclouen nous tractaments amb ISRS i s’ex-

clouen els pacients que ja han rebut ISRS, els que 
tenen antecedents de sagnat digestiu i els  casos 
en què no s’obté informació de l’hàbit tabàquic o 

l’índex de massa corporal. La variable de mesura 
és la primera hospitalització per sagnat digestiu. Es 

fa el seguiment dels pacients fins al 31 de març de 
2014 i es documenta també la necessitat de tras-
plantament renal, la mort o el trasllat del pacient. 
La incidència crua de sagnat digestiu és més alta 

en el grup exposat a ISRS (augment de risc ajustat 
d’1,7 independent de la funció renal). Mentre que 
el risc relatiu no varia, l’excés de risc augmenta a 
mesura que es deteriora la IRC: en l’estadiatge 4 o 

5 la diferència ajustada de sagnat digestiu és de 

15,3 i 7,4 per cada 1.000 persones i any en els ex-
posats a ISRS i en els no tractats, respectivament, 

en l’estadiatge 3a és de 8,3 vs. 4,1/1.000 persones 
i any i en les persones que no tenen IRC de 5,5 vs. 
3,5/1.000 persones i any.  
 

Entre les limitacions de l’estudi hi ha el fet de no 
haver pogut ajustar per alguns possibles factors de 
confusió, com ara l’ús d’especialitats farmacèuti-

ques publicitàries que contenen àcid acetilsalicílic o 

AINE o la gravetat de la depressió.  
 

Per a més informació, vegeu l’article 
Iwagami M, Tomlinson LA, Mansfield KE, Douglas IJ, Smeeth L, Nitsch D. 

Gastrointestinal bleeding risk of selective serotonin reuptake inhibitors by 

level of kidney function: A population-based cohort study. Br J Clin Phar-

macol 2018;84:2142-2151. PMID: 29864791.Enllaç 

Repercussions a la pràctica clínica 
L’augment de risc de sagnat per ISRS és més 

pronunciat en pacients amb IRC. Cal que els 
metges de família els utilitzin amb cura en 
pacients amb IRC, especialment si hi ha altres 
factors que augmenten el risc de sagnat. En els 

pacients tractats, caldrà considerar la 

necessitat de gastroprotecció.  

Cardioprotecció amb pioglitazona 

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

 

Què en sabíem fins ara?  
La pioglitazona és un potent sensibilitzador d'insuli-
na, conserva la funció de les cèl·lules beta pancre-
àtiques, redueix l’HbA1c de forma prolongada i mi-

llora altres paràmetres metabòlics i hepàtics. Els 
pacients diagnosticats de diabetis mellitus tipus 2 
(DM2) presenten un alt risc de complicacions ma-

crovasculars: infart de miocardi, ictus i mortalitat 

cardiovascular. Hi ha evidència que la pioglitazona 
pot retardar el procés aterioescleròtic (Periscope i 
Chicago1,2) i que redueix els esdeveniments cardio-

vasculars (Iris i PROactive3,4,5).  
 
Els efectes adversos (retenció de líquids, augment 

de pes, fractures òssies) tenen menor incidència 
amb la dosi més baixa i, a més, la relació benefici/
risc continua essent favorable  
 

Resum de la publicació  
La publicació fa una revisió dels principals punts 
sobre l’eficàcia i la seguretat de la pioglitazona: 

 En els pacients inclosos en l’assaig PROactive 

amb antecedent d’infart de miocardi (IAM; 

n=2445), la pioglitazona es va associar amb re-
duccions significatives (28%) del risc d’un nou 
IAM. En els pacients amb ictus previ (n = 948) la 

reducció del risc de nou ictus va ser del 47%. 

 Una metanàlisi dels estudis previs a l’IRIS va 

mostrar una reducció del 25% d’esdeveniments 

cardiovasculars (RA del 11,8% al 9%; p=0,007). 

 L’assaig IRIS en 3.876 pacients sense DM2 però 

resistents a la insulina i amb antecedent recent 

d’ictus isquèmic (transitori o no) va mostrar que, 
als 4,8 anys de tractament, la pioglitazona redu-
eix la incidència d'ictus (mortal o no) o d’IAM en 

un 24% (p=0,007). Un estudi de seguiment de 
l’IRIS va mostrar una reducció del risc d’ictus 
(25%), dels IAM en pacients amb coronariopatia 
(HR 0,62) i dels grans IAM (HR 0,44). 

 L’estudi Periscope va mostrar que la pioglitazona 

(vs. glimepirida) retarda la progressió d’arterio-
esclerosi coronària mesurada per ecografia intra-

vascular. 

 L’estudi Tosca-IT, amb 3.041 pacients amb DM2 

i control glucèmic no òptim va comparar la pio-

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_47/2018_Gastrointestinal_bleeding_risk_selective_serotonin_reuptake_inhibitors_BR_J_Clin_Pharmacol.pdf


 

 

glitazona i la sulfonilurea durant 4,8 anys en pre-
venció primària (només un 11% tenia antece-

dent de malaltia CV). La incidència de MACE 
(mort per qualsevol causa, IAM no mortal, Ictus 
no mortal o revascularització coronària urgent) 
va ser similar: 6,8% vs. 7,2% (HR=0,96, NS), 

amb una taxa d’esdeveniments CV molt baixa: 
1,5 per cada 100 persones. 

 Quant als efectes metabòlics, a més de la reduc-

ció mantinguda de la glicada, de la insulinorre-
sistència (sobretot en el fetge i múscul) i de la 

hiperinsulinèmia, la pioglitazona redueix les xi-

fres de pressió arterial, els nivells d’àcids grassos 
lliures, d’hipertrigliceridèmia i de colesterol d’LDL 
i millora la disfunció endotelial, entre d’altres. 
Mou el greix visceral abdominal, hepàtic, arterial 

i muscular als dipòsits subcutanis (redueix la li-
potoxicitat) i redueix les concentracions circu-
lants del procoagulant inhibidor de l’activador del 

plasminogen 1 i de la proteïna C reactiva 
(mediador proinflamatori). Amb tot plegat, la 

pioglitazona tindria efectes antiaterogènics direc-
tes a la paret arterial. 

 La pioglitazona estimula els receptors PPARγ de 

la cèl·lula beta pancreàtica, millora la seva sensi-
bilitat a la glucosa i la reversió de la lipotoxicitat. 

Així mateix,  preserva la funció cel·lular i, en es-
tudis a llarg termini, ha demostrat reduir el pas 
de prediabetis a DM2 (en un 73% en l’estudi Act 

Now6). 
 

Quant a la seguretat de la pioglitazona: 
 

 El guany de pes habitualment és d’entre 2 i 3 kg 

de greix en un any, es relaciona amb la dosi, amb 
el control de l’HbA1 i amb una major supervivèn-
cia. Tot plegat és depenent de l’estimulació dels 

receptors PPARγ que hi ha a l’hipotàlem 
(augmenta la gana) i als adipòcits subcutanis, on 
hi ha més adipogènesi captant àcids grassos lliures 

i reduint la seva concentració en el plasma, fetge, 

múscul i greix visceral. La pioglitazona estimula les 
mitocòndries dels hepatòcits i augmenta l’oxidació 
dels àcids grassos. L’augment de pes es pot mini-

mitzar no excedint la dosi de 30 mg/dia i combi-
nant pioglitazona amb metformina. 

 La pioglitazona produeix vasodilatació perifèrica i 

retenció renal de sodi. Un 5-10% dels pacients 
amb pioglitazona en monoteràpia presenten ede-
ma, que és dosidependent i es pot corregir amb 

espironolactona, triamterè o amilorida. La pres-

sió arterial no augmenta ja que predomina la va-
sodilatació. Estudis recents mostren que la pio-
glitazona, no només no empitjora la funció ven-

tricular, sinó que millora la funció diastòlica. No 
obstant això, la pioglitazona no s'ha d’utilitzar en 
pacients amb insuficiència cardíaca simptomàtica 
per no precipitar cap deteriorament clínic. 

 La pioglitazona s’associa a un increment de les 

fractures òssies, sobretot en dones en la post-

menopausa, per trauma en ossos llargs distals 
de mans i peus. L’excés de risc és de 0,8 fractu-
res/100 pacients-any (1,9 vs. 1,1). Cal tenir es-

pecial precaució en pacients amb elevat risc de 
fractura osteoporòtica i amb osteoporosi. 

 Quant al risc de càncer, en l’estudi PROactive 

s’observa una tendència no significativa a càncer 
de bufeta urinària que s’esvaeix als 10 anys de 

seguiment i un menor risc de càncer de mama. 

 L’estudi prospectiu sol·licitat per l’FDA amb 

193.099 pacients tractats durant 10 anys no va 

revelar cap associació significativa entre piogli-
tazona i càncer de bufeta (HR 1,2; IC 95% 0,9-
1,5 NS).  

 En una cohort multinacional amb més de 5,9 mi-

lions de persones/any de tractament, l’HR de 
càncer de bufeta amb pioglitazona i rosiglitazona 

va ser 1,01 i 1,00, respectivament (NS). L’estudi 
IRIS tampoc no va observar cap augment del 
càncer de bufeta. L’FDA recomana no usar piogli-
tazona en pacients diabètics amb antecedent de 

càncer de bufeta. 
 

 
 
Per a més informació, vegeu l’article 
DeFronzo RA, Inzucchi S, Abdul-Ghani M, Nissen SE. Pioglitazone: The 

forgotten, cost-effective cardioprotective drug for type 2 diabetes. Diab 

Vasc Dis Res. 2019 Mar;16(2):133-143. doi: 

10.1177/1479164118825376. Epub 2019 Feb 1. Enllaç 
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Repercussions a la pràctica clínica 

La pioglitazona és una bona opció terapèutica 

oral en tercera línia després de metformina i 
una sulfonilurea, atès que redueix l’HbA1c de 
forma rellevant, té baix risc d’hipoglucèmia, 
redueix la resistència a la insulina, millora la 

funció de les cèl·lules beta i endotelials, baixa 
el risc cardiovascular (augmenta el colesterol 
d’HDL i redueix els triglicèrids, la proteïnúria i 
la pressió arterial), redueix el nombre 

d’esdeveniments cardiovasculars en pacients 
d’alt risc i en pacients amb insuficiència renal 
crònica i disminueix el greix visceral, hepàtic i 

muscular.  
 
Entre les debilitats hi ha l’increment de greix 
corporal total, el major risc de fractures òssies 

per trauma en ossos llargs distals i la retenció 
de sodi i fluids. La relació benefici/risc de 
pioglitazona és favorable en conjunt. 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_47/2019_Pioglitazone_Forgotten_cost_effective_cardioprotective_drug_Diabetes_Vascul_Disea_Research.pdf


 

 

Fibril·lació auricular per gabapentina i pregabalina en ancians?  
 
M. Estrella Barceló (ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 

 

Què en sabíem fins ara?  
La gabapentina i la pregabalina són fàrmacs molt emprats en ancians, sobretot per al maneig del dolor 
neuropàtic. Tot i això, la seva farmacocinètica, eficàcia i seguretat en aquesta població són poc conegu-
des. Les reaccions adverses neurològiques són freqüents.  

 
S’han descrit casos de fibril·lació auricular (FA), que es produeixen durant els 3 primers mesos de trac-
tament en el 70% de casos. El mecanisme postulat és l’antagonisme sobre els canals del calci tipus L i 

l’atenuació de l’influx del calci. Cal tenir present que ambdós fàrmacs s’eliminen de forma inalterada pel 

ronyó, podent requerir reduccions de dosis en ancians.  
 
Resum de la publicació  

Estudi retrospectiu que utilitza la base de dades de prescripció electrònica del CatSalut, la qual cobreix 
l’atenció sanitària de 7,5 milions de persones a Catalunya. Conté informació de totes les prescripcions de 
medicaments extrahospitalàries, les dispensacions, l’edat i el sexe dels pacients. Quan es realitza l’estu-
di, la base de dades no conté informació sobre indicacions ni problemes de salut.  

 
Es vol avaluar l’associació entre gabapentina i pregabalina amb FA en persones de 65 anys o més.  
 

Se seleccionen els pacients que inicien tractament amb gapabentina o pregabalina entre gener i març de 
2015. Es comparen amb els que inicien tractament amb un analgèsic opioide, alprazolam o diazepam. 
Les variables de mesura són l’inici de tractament amb anticoagulants orals o antiagregants orals amb 
fàrmacs antiarrítmics durant els primers 3 mesos després d’iniciar gabapentina o pregabalina (o els fàr-

macs control). Es recull i s’analitza si prenen o han pres fàrmacs per patologies cardiovasculars o antiin-
flamatoris no esteroidals-AINE. 
 

Un total de 5.402 persones de 65 anys o més inicien tractament amb gabapentina o pregabalina, 37.500 
amb analgèsics opioides i 19.849 amb alprazolam o diazepam. La cohort de pacients tractats amb alprazo-
lam o diazepam té més proporció de dones i persones més joves (en la franja d’edat entre 65 i 74 anys).  

 

Més d’un 80% de pacients tractats amb gabapentina, pregabalina o opioides reben fàrmacs per patologies cardi-
ovasculars. Quant als opioides consumits, en un 52% és tramadol seguit de fentanil en un 26%. En comparació 
amb els opioides, tant gabapentina com pregabalina s’associen amb un augment de risc d’iniciar tractament 
amb anticoagulants o antiagregants i antiarrítmics, essent la incidència amb gabapentina de 6/668 (9 de cada 

1.000 pacients) i amb opioides de 12/3889 (3,1 de cada 1.000 pacients) (risc relatiu-RR de 2,91 i IC 95% 1-
7,73) i per pregabalina de 6/698 (8,6 de cada 1.000 pacients) (RR de 2,79 i IC 95% 1,05-7,4).  
 

Es duen a terme altres comparacions, amb anticogulants, antiagregants i també es comparen amb la 

cohort de consumidors d’alprazolam i diazepam: les tendències són similars en tots els grups, tot i que 
no sempre amb significació estadística. Els resultats no varien amb l’edat, el sexe o l’ús concomitant 
d’AINE i augmenten amb la dosi de gabapentina i pregabalina.  

 
Quant a les limitacions de l’estudi, esmentar les que tenen a veure amb la manca de dades de proble-
mes de salut i indicacions del tractament, que fan que no es pugui analitzar la presència de variables 

confusores com són factors de risc o patologies cardiovasculars prèvies. Per contrarestar-ho, els autors 
exclouen els pacients en tractament amb fàrmacs cardiovasculars i fan referència a un estudi amb dades 
del sistema sanitari francès en què el predictor més robust de FA fou l’inici de tractament amb anticoa-
gulants i antiarrítmics. Així mateix, dir que el número de casos és baix i que, per tant, es fa necessari 

contrastar aquests resultats amb els d’altres estudis.  

 

Per a més informació, vegeu l’article 
Ortiz de Landaluce L, Carbonell P, Asensio C, Escoda N, López P, Laporte JR. Gabapentin and Pregabalin and Risk of Atrial Fibrillation in the Elderly: A 
Population-Based Cohort Study in an Electronic Prescription Database. Drug Saf 2018;41:1325-1331. PMID: 29956217. Enllaç 

Repercussions a la pràctica clínica 
En ancians sense antecedents de malaltia cardiovascular, els nous tractaments amb gabapentina o 

prebagalina s’associen a més tractaments amb anticoagulants o antiagregants i antiarrítmics, els 
quals en l’atenció primària de salut són utilitzats en la majoria de casos per la FA.   
 
Cal confrontar aquests resultats amb els d’altres estudis.  

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_47/2018_Gabapentine_Pregabaline_Risk_Atrial_fibrillation_Drug_Safety.pdf
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[efectivitat] [seguretat] [miscel·lània] [eficàcia] 

El Butlletí de l’any 2019 (Volum 27, Núm. 2) de l’Osakidetza sintetitza les 
evidències quant a durada òptima del tractament amb antibiòtics. Incideixen 

en què les pautes curtes poden ajudar a combatre la propagació de resistències i 
que es poden aplicar en moltes de les infeccions que es veuen a l’atenció primària 
de salut. Es sintetitzen les proves existents en infeccions de vies respiratòries 
altes (faringoamigdalitis, otitis mitjana aguda, rinosinusitis i sinusitis aguda no 

complicada), infeccions de vies respiratòries baixes (pneumònia adquirida en la 
comunitat en l’adult i en pediatria, reaguditzacions per patologia infecciosa de la 

malaltia pulmonar obstructiva crònica), infeccions de tracte urinari (cistitis aguda 
no complicada i pielonefritis en l’adult, infecció en la dona embarassada i en el 

nen) i infeccions de pell i parts toves. Així mateix, recorden les situacions en què 
aquestes pautes curtes no serien d’aplicació. Enllaç  

 
 

En el Butlletí d’Informació Terapèutica número 4 de 2019 es parla de 
l’abordatge de les nàusees i els vòmits de l’adult a l’atenció primària, 
abastant les següents entitats: nàusees i vòmits en el context d’una 

gastroenteritis aguda, en l’embaràs, en la prevenció de la cinetosi i nàusees i 

vòmits produïts per medicaments. Enllaç 
 
 

Us recordem que a la intranet de la Gerència Territorial de Barcelona trobareu 

disponible les noves fitxes de suport per a la Retirada d’inhibidors de la 
bomba de protons (IBP) quan no estan indicats, la Retirada 
d’Antiespasmòdics Urinaris (AEU) segons prioritats i la Retirada 
d’estatines en prevenció primària en pacients majors de 79 anys. En 

aquesta nova presentació s’ha volgut concretar molt més els missatges i les 

recomanacions mitjançant un format més visual i amè. També trobareu 

disponible les presentacions basades en el contingut de cada fitxa. Enllaç 

DESTAQUEM... 

 

 

 

Fent-ho, contribueixes a la desmedicalització de la població! 

DESPRESCRIPCIÓ 

https://www.euskadi.eus/informacion/boletin-infac/web01-a2cevime/es/
http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/butlletins/butlleti_informacio_terapeutica/documents/arxius/BIT.-Vol-30-num-4-2019.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/suport_activitat/farmacia/desprescripcio.html

