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Maneig farmacològic de la diabetis mellitus  
tipus 2 en l’Atenció Primària 
 

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

Què en sabíem fins ara? 

La diabetis mellitus tipus 2 (DM2) és una malaltia 
d'elevada prevalença que s’associa a importants 
complicacions, com la malaltia cardiovascular (CV) o 
renal. Un correcte abordatge farmacològic és clau 
per a prevenir les complicacions derivades de 

la hiperglucèmia crònica. 
 
En els últims anys s'han comercialitzat nombrosos 
fàrmacs orals en el tractament de la DM2. Els 
pacients amb DM2 i malaltia CV o alt risc CV 
presenten una major complexitat quant al maneig 
farmacològic i requereixen una atenció integral de 

tots els seus problemes de salut des de l'Atenció 
Primària. 

Resum de la publicació 

El posicionament de la Primary Care Diabetes 

Europe proposa una eina senzilla per a establir el 
risc CV dels pacients amb DM2, i resumeix en taules 
els consells de prescripció i els riscos d'efectes 
adversos dels principals fàrmacs utilitzats en la 
DM2. També aporta recomanacions farmaco-
terapèutiques específiques per a pacients amb 
determinades característiques. 

 
Les recomanacions dels autors se centren en els 
següents grups de pacients: 
 

 DM2 i malaltia vascular ateroscleròtica. Es 

recomana utilitzar metformina com a primera 
opció i l’addició d’inhibidors d’SGLT2 (iSGLT2) en 
cas de mal control amb metformina en 

monoteràpia. En cas de no assolir els objectius 
terapèutics amb altres mesures, ha de valorar-se 
l’ús d’agonistes del receptor del GLP-1 (arGLP-1), 
altres fàrmacs orals o insulina, amb precaució. 

 

 DM2 i elevat risc CV. Es recomana utilitzar 

metformina i, si escau, valorar afegir iSGLT2 de 
forma individualitzada, tot i que en prevenció 
primària els seus efectes NO són estadísticament 

significatius. Les sulfonilurees de segona generació 

es recomanen en cas de prioritzar l’eficiència. En 
els pacients amb fetge gras no alcohòlic i 
resistència a insulina, la pioglitazona és el fàrmac 
d'elecció. L'ús d'insulina ha de deixar-se com a 

últim recurs en cas de mal control de glucèmia. 
Altres opcions són els arGLP-1 (si el pacient 
compleix els criteris de selecció) i els inhibidors de 
la dipeptidil peptidasa (iDPP-4). 

 

 DM2 i insuficiència cardíaca. La metformina és 

de primera elecció, seguida dels iSGLT2; es pot 
escalar o valorar començar el tractament amb la 

combinació de tots dos. Ha d'evitar-se la 
pioglitazona. L’ús d’insulina basal s’ha de fer amb 
especial precaució.  

 

 DM2 i malaltia renal crònica. La metformina es 

considera primera elecció, sempre que el filtrat 
glomerular (FG) sigui superior a 30 ml/ 
min/1,73m2. Ha de valorar-se el tractament amb 
iSGLT2 en segona línia en pacients que presentin 

FG>45 ml/min/1,73m2, i deixar els arGLP-1 com a 
tercera línia i els iDPP-4 com a quarta. Han de tenir
-se en compte les recomanacions d'ajust de dosi en 
insuficiència renal recollides en la fitxa tècnica 
(sulfonilurees, glinides i iDPP-4) i les contra-
indicacions actuals. 

 

 DM2 i obesitat. Es recomana utilitzar metformina 

i, en segona línia, valorar si cal afegir iSGLT2 o 
arGLP-1. Han d'evitar-se fàrmacs que provoquin 
possibles increments de pes marcats, com la 
insulina. 

 

 DM2 en ancians. Es recomana establir objectius 

de glucèmia moderats per a evitar el risc 
d’hipoglucèmia i evitar pautes que impliquin 

nombroses punxades diàries. La metformina és la 
primera elecció de tractament. En segona línia, els 
iDPP-4 es toleren bé, generalment.  
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Inhibidors d’SGLT2 en insuficiència cardíaca?  
 

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

Què en sabíem fins ara? 

Els inhibidors d’SGLT2 (iSGLT2) (canagliflozina, dapagliflozina, empagliflozina, ertugliflozina i ipragliflozina) són 
antidiabètics orals relativament nous. Disposem d‘alguns assaigs clínics en què s’ha avaluat la seguretat 
cardiovascular amb canagliflozina (CANVAS), dapagliflozina (DECLARE-TIMI) i empagliflozina (EMPAREG-
OUTCOME), i s’ha observat un menor risc d’hospitalització per insuficiència cardíaca (IC) i una menor progressió 
de l’albuminúria. Val a dir, però, que en l’estudi amb canagliflozina es va observar un excés de fractures òssies i 

amputacions distals. Això va estimular la realització d’assaigs clínics en insuficiència cardíaca i insuficiència renal, 
com són els estudis CANVAS-R i CREDENCE amb canagliflozina, DAPA-HF amb dapagliflozina i EMPEROR-Reduced 
amb empagliflozina. 

Resum de la publicació 

Els assaigs clínics DAPA-HF (dapagliflozina 10 mg/24 h vs. placebo) i EMPEROR-Reduced (empagliflozina 10 mg/24 

h vs. placebo) avaluen, respectivament, la dapagliflozina i l’empagliflozina en pacients amb insuficiència cardíaca 
(IC) amb fracció d'ejecció reduïda (ICFER), amb o sense diabetis (DM). Tots dos estudis van demostrar que 
aquests iSGLT2 redueixen el risc combinat de mort cardiovascular (MCV) o l’hospitalització per insuficiència 
cardíaca (HIC). No obstant això, cap dels dos assaigs clínics va poder avaluar els efectes sobre la MCV o la mort 
per qualsevol causa (MCC). 
 

Una metanàlisi dels dos estudis, que inclou 8.474 pacients, va estimar l'efecte d'aquests iSGLT2 sobre la IC fatal, 
IC no fatal i sobre resultats renals en pacients amb ICFER. L'objectiu principal va ser analitzar el temps 
transcorregut fins a la MCC. Secundàriament, es van avaluar els efectes del tractament en subgrups sobre el risc 
combinat de MCV, mort o HIC. 
 
L'efecte estimat conjunt va ser: 
 

1. Una reducció del 13% en MCC  

(hazard ratio [HR]: 0,87; interval de confiança [IC] 95%: 0,77-0,98; p = 0,018) 

2. Una reducció del 14% en MCV  

(HR: 0,86; IC 95%: 0,76-0,98; p = 0,027) 

3. Una reducció relativa del 26% en el risc combinat de MCV o primera HIC  

(HR: 0,74; IC 95%: 0,68-0,82; p < 0,0001) 

4. Una disminució del 25% en la variable combinada d’HIC recurrents o MCV  

(HR: 0,75; IC 95%: 0,68-0,84; p < 0,0001) 

5. El risc de l'objectiu renal compost també es va reduir  

(HR: 0,62; IC 95%: 0,43-0,90; p = 0,013). Les proves d'heterogeneïtat no van ser significatives. 

 
Els efectes combinats del tractament van mostrar beneficis consistents per a tots els subgrups de pacients, 
independentment de l'edat, el sexe, la DM2, el tractament amb inhibidors de la neprilisina (ARNi) i el filtrat 
glomerular (FGE). 

Per a més informació, vegeu els articles 

 Seidu, S., Cos, X., Brunton, S., Harris, S., Jansson, S., Mata-Cases, M., Neijens, A., Topsever, P. and Khunti, K., 2020. A disease estate approach to the 

pharmacological management of Type 2 diabetes in primary care: A position statement by Primary Care Diabetes Europe. Prim Care Diabetes. 2021 Feb;15(1):31-
51. doi: 10.1016/j.pcd.2020.05.004 

 Pautes per a l’harmonització del tractament farmacològic de la diabetes mellitus tipus 2 (DM2). Versió 2. Actualitzat Juliol 2019 https://bit.ly/3iJmToE 

Repercussions a la pràctica clínica 

En general, aquesta guia manté la metformina com a primera opció en la gran majoria dels 
pacients. També inclou l'opció d'iniciar tractament farmacològic amb combinacions de fàrmacs, 

en lloc de començar amb monoteràpia i afegir altres tractaments posteriorment en cas de 
control subòptim.  

 
Aquestes recomanacions posen l'accent en les diferències de cada subgrup de pacients i en la 
necessitat de personalitzar el tractament en funció de les característiques particulars i 
objectius reals de cada individu, fent especial èmfasi en la prevenció CV i en la seguretat dels 

pacients amb malaltia renal o ancians fràgils. 

 

e 

+ 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_53/2021_A disease state approach to the pharmacological management of Type 2 diabetes in primary care.pdf


 

 

Teràpia hormonal de substitució  
i risc de càncer de mama  
 

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

Què en sabíem fins ara? 
 

La teràpia hormonal de substitució (THS) es 
prescriu per alleujar els símptomes de la 
menopausa. És utilitzada per milions de dones, de 
vegades durant períodes prolongats. Hi ha una gran 
varietat de combinacions hormonals, cadascuna 

amb diferents efectes terapèutics i adversos. Les 
reaccions adverses associades a la THS són 
preocupants, especialment per l’augment del risc de 
càncer de mama, motiu pel qual ha disminuït 
substancialment el seu ús en els darrers 17 anys. 
L’increment de risc de càncer de mama 

s’atribueix ,principalment, als progestàgens 
(medroxiprogesterona,  noret i s te rona  i 
levonorgestrel). Després de la interrupció del 
tractament, l'augment dels riscos disminueix, però 
continua sent elevat durant alguns anys.  
 
Les guies de pràctica clínica actuals recomanen l'ús 

de THS per a durades no superiors a cinc anys i han 
assenyalat que cal més informació sobre els riscos de 
càncer de mama associats a diferents tipus de THS. 

 
Una metanàlisi recentment publicada amb informació de 
24 estudis observacionals va concloure que el risc de 
càncer de mama augmenta, tant amb l’ús d’estrògens 

sols com amb l’ús combinat d’estrògens i progestàgens, 
en pacients que seguien amb el tractament durant un 
període d’1 a 4 anys —amb un augment del risc del 17% 
i del 60%, respectivament— i en pacients que seguien 
amb el tractament durant un període de 5 a 14 anys —
amb un augment del risc encara major, del 33% i del 
108%, respectivament. 

Resum de la publicació 

Amb l’objectiu d’avaluar els riscos de càncer de mama 
associats amb diferents tipus i durades de THS, es 
varen realitzar dos estudis de casos i controls niats en 

bases de dades del Regne Unit (QResearch i CPRD). Es 
varen incloure 98.611 dones de 50 a 79 anys amb 
diagnòstic primari de càncer de mama entre 1998 i 
2018; i 457.498 dones controls amb ajustaments per 
edat, característiques personals, consum de tabac i 
d’alcohol, comorbiditats, antecedents familiars i altres 
tractaments i data índex. 

s 

Per a més informació, vegeu el articles 

 Zannad F, Ferreira JP, Pocock SJ. SGLT2 inhibitors in patients with heart failure with reduced ejection fraction: a meta-analysis of the 

EMPEROR-Reduced and DAPA-HF trials. The Lancet August 30, 2020 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31824-9 

 McMurray JJV, Solomon SD, Inzucchi SE, DAPA-HF Trial Committees and Investigators. Dapagliflozin in Patients with Heart Failure and 

Reduced Ejection Fraction. N Engl J Med. 2019 Nov 21;381(21):1995-2008. doi: 10.1056/NEJMoa1911303. Epub 2019 Sep 19.  

 Packer M, Anker SD, Butler J, et al. Cardiovascular and Renal Outcomes with Empagliflozin in Heart Failure. N Engl J Med. 2020 Oct 8;383

(15):1413-1424. doi: 10.1056/NEJMoa2022190. Epub 2020 Aug 28. PMID: 32865377. 

 Wheeler DC, Stefansson BV, Batiushin M et al. The dapagliflozin and prevention of adverse outcomes in chronic kidney disease (DAPA-CKD) 

trial: baseline characteristics. Nephrol Dial Transplant. 2020 Oct 1;35(10):1700-1711. doi: 10.1093/ndt/gfaa234. PMID: 32862232; 

PMCID: PMC7538235. 

 Cavender MA, Norhammar A, Birkeland KI et al. CVD-REAL Investigators and Study Group. SGLT-2 Inhibitors and Cardiovascular Risk: An 

Analysis of CVD-REAL. J Am Coll Cardiol. 2018 Jun 5;71(22):2497-2506. doi: 10.1016/j.jacc.2018.01.085. PMID: 29852973. 

 Heerspink HJL, Stefánsson BV, Correa-Rotter R et al. DAPA-CKD Trial Committees and Investigators. Dapagliflozin in Patients with Chronic 

Kidney Disease. N Engl J Med. 2020 Oct 8;383(15):1436-1446. doi: 10.1056/NEJMoa2024816. Epub 2020 Sep 24. PMID: 32970396. 

 Zinman B, Wanner C, Lachin JM et al. EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 

Diabetes. N Engl J Med. 2015 Nov 26;373(22):2117-28. doi: 10.1056/NEJMoa1504720. Epub 2015 Sep 17. PMID: 26378978. 

 Neal B, Perkovic V, Mahaffey KW et al. CANVAS Program Collaborative Group. Canagliflozin and Cardiovascular and Renal Events in Type 2 

Diabetes. N Engl J Med. 2017 Aug 17;377(7):644-657. doi: 10.1056/NEJMoa1611925. Epub 2017 Jun 12. PMID: 28605608. 

 Wiviott SD, Raz I, Bonaca MP et al. DECLARE–TIMI 58 Investigators. Dapagliflozin and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl 

J Med. 2019 Jan 24;380(4):347-357. doi: 10.1056/NEJMoa1812389. Epub 2018 Nov 10. PMID: 30415602. 

Repercussions a la pràctica clínica 

El lloc en terapèutica dels nous antidiabètics està canviant a mesura que també ho fan les 
evidències sobre la seva eficàcia i seguretat. Actualment, els iSGLT2 no estan indicats en la 
prevenció primària o secundària de la malaltia cardiovascular ni en la insuficiència cardíaca ni 

en la insuficiència renal. 
 
L’empagliflozina, la dapagliflozina i la canagliflozina s’han associat a una reducció de la 
mortalitat per qualsevol causa, la mortalitat cardiovascular, l’hospitalització per insuficiència 

cardíaca i a millores en la funció renal de pacients amb funció renal disminuïda. 
 

L’ús racional d'inhibidors de SGLT2 en pacients amb diabetis mellitus 2 recomana seguir les 

indicacions oficials i les pautes harmonitzades del tractament farmacològic de la DM2, que els 

posicionen en tercera línia de tractament, prioritzant el seu ús en pacients amb cardiopatia 

establerta amb una funció renal mantinguda. 

+ 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_53/2021_Dapagliflozin in Patients with Heart Failure.pdf


 

 

Per a més informació, vegeu l’article 

 Vinogradova Y, Coupland C, Hippisley-Cox J. Use of hormone replacement therapy and risk of breast cancer: nested case-control studies 

using the QResearch and CPRD databases. BMJ 2020;371:m3873 http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3873 

Bibliografia addicional 

 Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. Type and timing of menopausal hormone therapy and breast cancer risk: 

individual participant meta-analysis of the worldwide epidemiological evidence. Lancet 2019;394:1159-68. doi:10.1016/S0140-6736(19)

31709-X 

Repercussions a la pràctica clínica 

Es confirma un augment del risc de càncer de mama associat a l’ús de la teràpia hormonal 
substitutòria (THS) amb estrògens sols o combinats amb progestàgens, especialment si la 
durada del tractament és llarga i hi ha ús de progestàgens. 

La discontinuació del tractament disminueix progressivament l’excés de risc, especialment 
entre les usuàries d’estrògens sols. 

L’ús de IECA o ARAII no augmenta el risc per Covid-19  
 

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

s 
Què en sabíem fins ara? 

La proteïna espícula (spike) del virus SARS-CoV-2 
s’uneix amb el receptor de l’enzim conversiu de 
l’angiotensina II (ECA) de la superfície cel·lular per 
infectar les cèl·lules hostes. Les comorbiditats més 
freqüents entre els pacients amb covid-19 són la 

hipertensió arterial, la diabetis mellitus i les 
malalties cardiovasculars. Inicialment, es va 
suggerir que hi podria haver un risc més alt de 
malaltia de coronavirus-19 (covid-19) en pacients 
que prenen fàrmacs inhibidors de l'ECA (iECA) o 
antagonistes dels blocadors del receptor de 
l’angiotensina II (ARAII). 

Resum de la publicació 

Es va portar a terme una revisió sistemàtica i 
metanàlisi que va incloure 4 estudis de cohorts i 3 
estudis de casos i controls, publicats a diferents 

bases de dades fins a l’1 de juny de 2020 (Medline/
Ovid, Cochrane, PubMed, Embase, medRXIV, ONU, 
ClinicalTrials.gov). Es va valorar la certesa de 
l'evidència d'acord amb els mètodes de Cochrane i 
l'enfocament GRADE. Els estudis distingien entre 
l’ús de iECA o BRA,  i proporcionaven el risc (odds 
ratio adustat [ORA]) d'infecció per SARS-CoV-2, la 

gravetat o la mortalitat per covid-19 d’acord amb la 
vigilància contínua prevista. 

Agrupant les ràtios de probabilitats ajustades dels 
estudis inclosos, no es va observar un augment 
significatiu del risc d’infecció per SARS-CoV-2 (ORA; 
IC95%) en els pacients tractats amb iECA (0,95; 

IC95% 0,86-1,05) o amb BRA (1,05; 0,97-1,14). 
No obstant això, la metaregressió d’efectes aleatoris 
va revelar que l’edat pot modificar el risc d’infecció 
per SARS-CoV-2 en pacients tractats amb ARAII 
(coeficient -0,006; IC95%, -0,016 a 0,004), és a 
dir, que l’ús de BRA augmenta específicament el risc 
d'infecció en pacients de menys 60 anys.  

Repercussions a la pràctica clínica 

L'ús de iECA no augmenta la susceptibilitat a la 

infecció per SARS-CoV-2, la gravetat de la 
malaltia ni la mortalitat en aquests estudis. Els 
ARAII, en canvi, augmenten el risc d'infecció en 
els pacients més joves (menys de 60 anys) però 

sense efectes en la resta de variables.  

 
Un 34% de les dones amb diagnòstic de càncer de mama i un 31% dels controls havien rebut THS durant el darrer 
any abans de la data índex. En comparació amb les dones que mai n’havien rebut, les usuàries recents (<5 anys) 
amb temps d’ús de 5 o més anys de THS amb estrògens sols (odds ratio ajustada [ORA] 1,15; IC 95% 1,09 a 1,21) 
o THS combinada amb progestàgens (ORA 1,79; IC 95% 1,73 a 1,85) van tenir un major risc de càncer de mama. 
 

L’ús de THS antic de llarga durada amb estrògens sols i l’ús de THS de curta durada (<5 anys) amb combinació 
d’estrògens-progestàgens no es van associar amb un augment del risc de càncer de mama, mentre que l’ús antic de 
THS combinada de llarga durada va mantenir un risc augmentat (ORA 1,16; IC 95% 1,11 a 1,21). 

S’estima que entre les usuàries recents d’estrògens sols, hi ha entre tres (en dones joves) i vuit (en dones grans) 
casos addicionals de càncer de mama per cada 10.000 dones/any. En usuàries recents d’estrògens+progestàgens, 
poden arribar a ser entre 9 i 36 casos addicionals. En usuàries antigues d’estrògens-progestàgens, hi ha entre 2 i 8 
casos addicionals.  

Per a més informació, vegeu l’article 
Chan CK, Huang YS, Liao HW, Tsai IJ, Sun CY, Pan HC, Chueh JS, Wang JT, 

Wu VC, Chu TS. Renin-Angiotensin-Aldosterone System Inhibitors and Risks 
of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Infection. A Systematic 

Review and Meta-Analysis. Hypertension. 2020 Nov;76(5):1563-1571. 

+ 

+ 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_53/2021_Use of hormone replacement therapy and risk of breast cancer.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_53/2021_Renin-Angiotensin-Aldosterone System Inhibitors.pdf
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Al darrer Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya, es comenten interaccions 

farmacològiques que es poden produir en pacients que deixen de fumar. La suspensió 

d’inductors enzimàtics, com el cas del fum del tabac, pot derivar en efectes adversos 

deguts a l’increment de concentracions plasmàtiques de fàrmacs, especialment d’aquells 

amb marge terapèutic estret (antipsicòtics, antidepressius, warfarina, etc.). Per això, es 

recomana un seguiment acurat d’aquests pacients durant unes setmanes després de 

deixar el tabac. 

Un dels darrers butlletins conté una guia de desprescripció de fàrmacs en demència 

avançada. Aquesta guia té l’objectiu de proporcionar una eina de treball i facilitar el 

consens entre el professional sanitari i el pacient/cuidador (degudament informats) de 

quan i com suspendre aquests medicaments. La desprescripció ha de realitzar-se en 

pacients que han presentat efectes adversos, interaccions o quan no s’observa un 

benefici clar del fàrmac.  

A l’últim butlletí de l’any 2020, es presenta una revisió i recomanacions d’ús de la 

vitamina D, degut a les controvèrsies que existeixen al seu voltant. La majoria de la 

població té unes concentracions adequades de 25-hidroxicalciferol per mantenir una bona 

salut òssia, pel que s’aconsella tenir una actitud prudent i conservadora a l’hora de 

prescriure suplements de vitamina D. S’ha de valorar sempre la relació benefici-risc i 

plantejar-se la desprescripció quan el benefici sigui dubtós. La vitamina D i els seus 

derivats no són equivalents terapèutics i, per tant, és important conèixer l’estat de cada 

pacient i les característiques de cada fàrmac. 

DESTAQUEM... 

+ 
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https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/5526/BFV_2020_18_05_ca.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm/facm/1436731/1638239-SACYLITE 2020_2_vitamina D.PDF
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/3934CA45-8585-4C3B-B0EE-653D88B89880/461463/Bit_v28n3.pdf

