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En aquest número: 
 

 Les intervencions sanitàries individualitzades primària-hospital tenen beneficis sobre la salut de la gent gran 

 Cal que equips multidisciplinars supervisin i intervinguin en la població de major risc, que són els ancians polimedicats 

 Quan tractar la diabetis tipus 2 amb un inhibidor del SGLT2 o amb un agonista del receptor GLP1 

 Gliclazida: tractament de la diabetis i més enllà 

comptagotes 

Què en sabíem fins ara? 

L'ús apropiat de fàrmacs en les persones d'edat 
avançada, especialment en aquelles amb 
comorbiditat elevada, és complex. Alguns estudis 
recents mostren una alta prevalença d'una 
prescripció inadequada per deficient o excessiva, i 

s’ha evidenciat que això s’associa a pitjors resultats 
en salut, més reaccions adverses, visites a 
urgències i ingressos no planificats. Per això, s’han 
desenvolupat moltes iniciatives basades en nous 
models d'atenció orientats a la cronicitat i a les 
cures centrades en la persona.  

Resum de la publicació 

Es descriu un estudi experimental d’abans i després 
en què s’avalua l'impacte d'una intervenció sanitària 
integrada centrada en la polimedicació i la 
prescripció inadequada en pacients d'edat avançada 

amb alta multimorbiditat. L’estudi es va dur a terme 
en l’entorn de l’atenció primària de salut. La 
intervenció va consistir en una valoració geriàtrica 
integral i la revisió del pla de medicació mitjançant 
els criteris STOPP/START. L’equip estava format per 
un metge/essa de família, un/a geriatra i dos 
infermers/es (d’atenció primària i d’hospital de dia). 

Es va proposar un pla individualitzat per a cada 
persona i es va entregar material de suport escrit. 
Es van valorar els canvis als 6 mesos de la 
intervenció. Es van incloure 100 persones majors de 
65 anys de forma consecutiva (mitjana de 81,5 i DS 
8,0). La proporció de pacients amb 2 o més criteris 
STOPP va disminuir del 37% a l'inici de la 

intervenció al 18% al final (p <0,001), i la proporció 
de pacients  amb criteris START va passar del 13% 
al 6% (p = 0,004). Als 6 mesos de la intervenció, 
aquests resultats no havien canviat. 

 
Pel que fa al nombre de medicaments presos pels 
pacients, la mitjana va ser superior a 10 i no hi va 
haver canvis significatius a la fi de la intervenció ni 

als 6 mesos. Això pot estar influït per una limitació 
de l'estudi, ja que la majoria dels pacients (N=71) 
presentaven insuficiència cardíaca, fet que va 
dificultar la retirada de tractaments. Així i tot, en els 
pacients amb una disminució dels criteris STOPP al 
final de la intervenció, es va observar als 6 mesos 
una disminució en la polimedicació (p = 0,041) i en 

les caigudes (p = 0,034), fet que podria explicar-se 
per la retirada de les benzodiazepines. 

Repercussions a la pràctica clínica 

Una intervenció sanitària integrada centrada 

en la persona, en gent gran amb elevada 

comorbiditat, té impacte tant en la 

polimedicació com en les caigudes.  

Aquesta valoració ha d’incloure la revisió del 

pla de medicació amb criteris d’adequació 

com són els STOPP/START, intervencions 

individualitzades i un seguiment més acurat.  

Per a més informació, vegeu l’article 

 San-José A, Pérez-Bocanegra C, Agustí A, Laorden H, Gost J, Vidal X, et al. Integrated health intervention on polypharmacy and inappropriate 

prescribing in elderly people with multimorbidity: Results at the end of the intervention and at 6 months after the intervention. Med Clin 

(Barc) 2021;156:263–9. doi: 10.1016/j.medcli.2020.04.030  + 

s et 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_56/2021_Integrated health intervention on polypharmacy and inappropiate prescribing.pdf


 

 

Cal que equips multidisciplinars supervisin i intervinguin en la 
població de major risc, que són els ancians polimedicats. 
 

Emilie Anderssen Nordahl (enordahl@vhebron.net) i 
M. Estrella Barceló (ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 

Què en sabíem fins ara? 

L’Organització Mundial de la Salut ha inclòs l’abordatge de la polimedicació com a estratègia prioritària del 
programa de seguretat del pacient, pels efectes adversos que pot tenir en la qualitat de vida i en l’estat de salut 
de les persones. La polimedicació s’associa a una major comorbiditat i pot comportar majors problemes de 
compliment i d’adherència. Entre les causes de la manca d’adherència hi ha la complexitat de les pautes, les 
creences errònies, la manca de comprensió, la manca de confiança en el prescriptor i la manca d'explicacions 
sobre el tractament. Disposem de diferents eines per detectar la inadequació de tractaments, entre les quals hi ha 
els criteris STOPP/START, i també hi ha eines per mesurar l’adherència als tractaments, essent una de les més 

àmpliament utilitzades el test de Morisky-Green-Levine.  

Resum de la publicació 

 
Estudi observacional transversal a l’atenció primària de salut realitzat per metges/esses, infermers/es i farmacèutics/
iques en persones de més de 64 anys i amb 12 o més medicaments durant períodes iguals o superiors a 6 mesos. 
L'objectiu de l'estudi és identificar els problemes relacionats amb la medicació (PRM), la inadequació mitjançant els 
criteris STOPP/START,  el grau d'incompliment amb el test de Morisky-Green-Levine, les causes de la manca 

d’adherència i proposar intervencions posteriors. L’article defineix els PRM com a qualsevol situació que incrementa 
el risc de patir un RNM, és a dir, qualsevol resultat que afecta negativament la salut i que s’associa amb la 
medicació. 
 
De les 172 persones seleccionades, se n’inclouen 156 en l’anàlisi (16 excloses per èxitus o dades incompletes). Es 
detecten: 
 

 326 PRM. Els PRM més freqüents són la “probabilitat de reaccions adverses” en un 64,1% de 

casos, els “problemes amb la dosi, pauta o durada del tractament” en un 34,6% i les duplicitats 
en un 10,9%.   

 129 RNM. Els RNM més freqüents són els problemes amb la dosificació en un 26,9% i rebre 

tractament amb fàrmacs que no són necessaris pel problema de salut en un 22,4% dels casos.  

 En un 91% dels casos presenten algun criteri STOPP i, en un 18%, algun criteri START. Un 22% 

de les persones no prenen algun dels medicaments prescrits, de les quals un 54,3% són homes.  

 Un 11% de persones prenen medicaments no pautats, de les quals un 67% són dones. 

 Les dones tenen més PRM relacionats amb la dosi, la durada o la pauta de tractament (72,2%) i 

més criteris STOPP (un 67,3% de dones enfront d’un 32,7% d’homes). Infermeria realitza 308 

intervencions, de les quals un 25,6% són activitats d'educació sanitària i un 47,7%, la derivació al 
metge/essa per comunicar-li els PRM i els RNM detectats. 

Per a més informació, vegeu l’article 

 Montero-Suárez M, Souto-Pereira M, Vazquez-Lago JM, Portela-Romero M. Análisis de los problemas relacionados con la medicación en 

pacientes polimedicados mayores de 64 años en atención primaria. Un estudio descriptivo transversal. Enfermería Clínica 2021;31:36-44. 

doi: 10.1016/j.enfcli.2019.12.014.  

Repercussions a la pràctica clínica 

Cal fer intervencions estructurades en persones grans i polimedicades per tal d’identificar 
els PRM i els RNM, així com l’incompliment i la manca d’adherència. D’aquesta manera, 
es poden proposar actuacions i un seguiment individualitzat i corregir-ne les causes. Les 

intervencions són més completes si hi ha la participació de diferents professionals 
(metges/esses, infermers/es o farmacèutics/iques).  

+ 

s et 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_56/2021_anlisis de los problemas relacionados con la medicacion.pdf


 

 

Què en sabíem fins ara? 

Durant dècades, les decisions clíniques sobre el tractament de la diabetis tipus 2 s’han guiat pel control glicèmic. Els 
inhibidors del SGLT2 i els agonistes del receptor GLP1, juntament amb altres famílies d’antidiabètics com les 
sulfonilurees/repaglinida, la pioglitazona, les gliptines o les insulines, són fàrmacs de segona i tercera línia que 
s’afegeixen o substitueixen la metformina quan la resposta al tractament és insuficient o quan la metformina està 
contraindicada. 

En els darrers anys, les agències reguladores de medicaments requereixen que es demostrin beneficis quant a 
resultats cardiovasculars i renals per tal d’aprovar els nous tractaments per a la diabetis. Els assajos amb alguns 
inhibidors del SGLT2 i anàlegs del GLP1 suggereixen que, quan s’afegeixen al tractament existent, hi ha beneficis 
sobre la mortalitat, l’infart de miocardi, l’ictus i, més recentment, sobre la insuficiència cardíaca (ICC) i sobre la 
progressió de la malaltia renal crònica (MRC). Consegüentment, les societats científiques de cardiologia, nefrologia i 
diabetis recomanen els inhibidors del SGLT2 i els agonistes del receptor del GLP1 en adults amb risc cardiovascular 
alt, incloent aquells amb malaltia cardiovascular establerta, fallida cardíaca i malaltia renal crònica. Altres guies com 

la NICE deixen els inhibidors del SGLT2 i els agonistes del receptor del GLP1 com a opcions alternatives.  

Tot i que hagi una reducció relativa del risc, el benefici o dany absolut dependrà dels riscos individuals dels pacients. 
Les guies existents no aporten informació concloent sobre el benefici-risc d'aquests fàrmacs en pacients amb 
diferents riscos cardiovasculars i/o renals, ni tampoc informen sobre dades sobre les preferències dels pacients.  

Resum de la publicació 

Es tracta d'una guia de pràctica clínica basada en una revisió sistemàtica i metanàlisi que ha inclòs 764 assajos 
clínics i 421.346 pacients. S'estructura en 15 preguntes en format PICO (Pacient, Intervenció, Comparació, 
Outcomes) i realitza 10 recomanacions. Les recomanacions es  formulen a partir del sistema GRADE que 
proporciona una anàlisi crítica de les evidències. A més, s’ha tingut en compte la perspectiva del pacient.  

Per a l'elaboració de la guia, s’ha comptat amb un panel internacional format per metges/esses generals, 
internistes, endocrinòlegs/ogues, nefròlegs/ogues, cardiòlegs/ogues, geriatres, metodòlegs/ogues i pacients amb 

DM2 amb i sense complicacions (tenint en compte les seves preferències i valors). 

Els resultats principals són:  

 

a. que els inhibidors del SGLT2 i els anàlegs del GLP1 redueixen la mortalitat per qualsevol 
causa, la d'origen cardiovascular, els IAM, la malaltia renal terminal i la hiperglucèmia;  

b. a més, els inhibidors del SGLT2 (iSGLT2) han demostrat superioritat enfront dels 
anàlegs del GLP1 en la disminució de la mortalitat per qualsevol causa i en els ingressos 
hospitalaris en insuficiència cardíaca (ICC), i els anàlegs del GLP1 han demostrat 
benefici en accidents cardiovasculars no mortals. 

c. Pel que fa a la seguretat, els anàlegs del GLP1 augmenten el risc d'efectes 
gastrointestinals greus, mentre que els inhibidors del SGLT2 presenten un major risc 

d'infeccions genitals i de cetoacidosi diabètica. 

 
Les recomanacions de la guia són les següents: 

 

 
 
 
 

 
Limitacions d’aquesta guia: 
 
No s’han tingut en compte altres complicacions com les crisis hipoglicèmiques, les infeccions sistèmiques greus i 
les complicacions microvasculars (retinopatia, neuropatia, ulceres). Caldria tenir en compte les estratègies 
tradicionals per prevenir aquests tipus d’esdeveniments. 

Quan tractar la diabetis tipus 2 amb un inhibidor del 
SGLT2 o amb un agonista del receptor GLP1 
 

Pablo González (pablo.gonzalez@vhebron.net) i Eladio Fernández (efernandezl.bcn.ics@gencat.cat)  

e 

  
iSGLT2 aGLP1 

≤ 3 factors de risc CV sense MCV ni MRC No iniciar No iniciar 

≥ 3 factors de risc CV sense MCV ni MRC Iniciar No iniciar 

Si MCV o MRC establertes Iniciar Iniciar 

Si MCV i MRC establertes Iniciar Alternativa 

Recomanació dèbil 

Recomanació forta 



 

 

Repercussions a la pràctica clínica 

Aquesta guia recomana prendre decisions compartides amb els pacients amb DM2 a l'hora de 

valorar la prescripció d’un inhibidor del SGLT2 o un anàleg del GLP1. Quan s'afegeix un d’aquests 

fàrmacs al tractament de base, cal fer un seguiment acurat i, en cas d’aparició d’efectes adversos, 

cal retirar el tractament. 

Tot i així, la principal limitació d’aquestes recomanacions té a veure amb el fet que no s’han tingut 

en compte recomanacions a nivell de principi actiu i, d’altra banda, que no s’ha realitzat una anàlisi 

de cost-efectivitat que pot ser rellevant per als pacients i els sistemes nacionals de salut. 

 
També s’assenyala la manca d’una validació uniforme dels riscos cardiovasculars i renals en els diferents països i 
la manca de representativitat dels valors i preferències dels pacients a nivell internacional. 
 

Cal afegir, com a limitació, que no es fa referència a recomanacions per principi actiu. 

Per a més informació, vegeu l’article 

 Li S, Vandvik PO, Lytvyn L, et al. SGLT-2 inhibitors or GLP-1 receptor agonists for adults with type 2 diabetes: a clinical practice guideline. 

BMJ 2021;373. doi: 10.1136/bmj.n1091 

 

Bibliografia addicional 
1. Cho NH, Shaw JE, Karuranga S, etal. IDF Diabetes Atlas: Global estimates of diabetes prevalence for 2017 and projections for 2045. 

Diabetes Res Clin Pract 2018;138:271-81. doi: 10.1016/j.diabres.2018.02.023  

2. Bommer C, Sagalova V, Heesemann E, etal. Global economic burden of diabetes in adults: projections from 2015 to 2030. Diabetes Care 
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Gliclazida: tractament de la diabetis i més enllà  
 

Elena Guillén (eguillen@vhebron.net) i Joan-Anton Vallès (javalles.bcn.ics@gencat.cat)  

e 
Què en sabíem fins ara? 

En els últims anys s'ha vist un important augment 
en la incidència d'aturada cardíaca extrahospitalària 
entre les persones amb diabetis mellitus (DM). 
 
Les sulfonilurees tenen un mecanisme d'acció basat 

fonamentalment en el bloqueig dels canals de 
potassi regulats per l’ATP en les cèl·lules 
pancreàtiques. En els darrers anys s'ha vist que les 
sulfonilurees també bloquegen els canals de potassi 
de les cèl·lules miocàrdiques, fet que modularia la 
durada del potencial d'acció, tot escurçant el temps 
d'isquèmia cardíaca i, consegüentment, reduirien el 

risc de mort per infart. No obstant això, fins al 
moment els estudis que exploren aquesta hipòtesi 
presenten grans limitacions pel que fa a la mida i 
disseny, i actualment l'evidència no és concloent. 
 
Resum de la publicació 

Amb l'objectiu d'estudiar l'associació de les 
sulfonilurees (soles o combinades amb metformina) 
amb el risc d'aturada cardíaca extrahospitalària, un 

estudi de casos i controls va emprar dades d'un 
registre poblacional a Holanda (període des de l'any 
2005 al 2011). Es van incloure 219 casos de 
pacients amb diabetis que van presentar aturada 
cardíaca documentada amb electrocardiograma i 
697 controls (pacients amb diabetis sense aturada 

cardíaca documentada). Els resultats es varen 
ajustar per edat, gènere, tractament amb fàrmacs 

cardiovasculars, fàrmacs antiarrítmics i fàrmacs no 
cardiovasculars que allarguen l’interval QT. 
 
En comparació amb la metformina, l'ús de sulfonilurees 

es va associar amb una reducció del risc d'aturada 
cardíaca (ORadj 0,6; IC95% 0,4-0,9) tant en 
monoteràpia com combinades amb metformina. Pel 
que fa al tipus de sulfonilurea, es va trobar una 
reducció rellevant del risc amb gliclazida en comparació 
amb la glimepirida (ORadj 0,5; IC95% 0,3-0,9), però 
no amb la glibenclamida (ORadj 1,3; IC95% 0,6-2,7). 

Repercussions a la pràctica clínica 

La gliclazida (en monoteràpia o combinada amb 

metformina) s'associaria a una reducció molt 

rellevant del risc d'aturada cardíaca en l'àmbit 

extrahospitalari. 

Per a més informació, vegeu l’article 

 Eroglu, T. E., Jia, L., Blom, M. T., Verkerk, A. O., Devalla, H. 

D., Boink, G. J., ...& Tan, H. L. (2021). Sulfonylurea 
antidiabetics are associated with lower risk of out‐of‐hospital 

cardiac arrest: Real‐world data from a population‐based study. 

British Journal of Clinical Pharmacology. Apr 25. doi: 10.1111/

bcp.14774.  + 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_56/2021_SGLT-2 inhibitors or GLP-1 receptor agonists for adults with type 2 diabetes.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_56/2021_JAV SU menys cardiac arrests bcp.14774.pdf
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L’edició de maig-juny 2021 del Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya tracta dels 
casos de miocarditis i/o pericarditis després de la vacunació contra la COVID-19, en la 
majoria dels casos associades a les vacunes basades en ARNm (Comirnaty i Spikevax). 
Es tracta de casos infreqüents, lleus i que es resolen en pocs dies o setmanes. S’han 
notificat casos en ambdós sexes i en tots els grups d’edat, tot i que són més freqüents en 
homes joves i adolescents. Calen anàlisis addicionals per poder establir la relació de 

causalitat. La relació benefici-risc de les vacunes contra la COVID-19 es manté clarament 
favorable a la vacunació. 
 
També es comenta el risc de trombosi amb trombocitopènia associat a la vacuna contra 
la COVID-19 de Janssen. Fins al 13 d’abril, es varen identificar 8 casos entre uns 7 
milions de persones vacunades. Eren persones de menys de 60 anys, majoritàriament 
dones, sense factors de risc específics, i van aparèixer durant les tres setmanes 

posteriors a l’administració de la vacuna. Un possible mecanisme que podria explicar 
aquestes reaccions adverses seria del tipus immunològic, similar al de la trombocitopènia 
induïda per heparina. 
 
 
A la web del CedimCat, podem trobar publicacions sobre diversos temes d’actualitat: 
prendre el sol amb precaució, repel·lents d'insectes, el paper dels apòsits estèrils en 

l'abordatge de les úlceres cutànies, el tractament de les cremades en l'atenció 
ambulatòria i el maneig terapèutic de la gastroenteritis aguda en lactants i infants. 
 
 
Els dos darrers números (5 i 6) del Butlletí INFAC tracten sobre la manipulació de 
medicaments orals (moment de prendre’ls i les interaccions entre aliments i 

medicaments) i sobre el tractament de la diabetis tipus 2 (segons la morbimortalitat 
cardiovascular i renal, l’objectiu d'hemoglobina glicosilada, el tractament d'inici i el 
tractament combinat, la triple teràpia i quan desintensificar el tractament). 
 
 
El darrer Boletín Farmacoterapéutico de Castilla-La Mancha tracta sobre la desprescripció 
d’antidepressius atès que la prescripció indefinida no està justificada. En episodis de 

depressió major unipolar es recomana mantenir el tractament amb antidepressius durant 
6-9 mesos després de la remissió de l'episodi. La necessitat d'un manteniment de fins a 
dos anys s’associaria a la presència de factors de risc de recaiguda o per no mantenir-se 
la remissió. La finalització d'un tractament antidepressiu ha de realitzar-se reduint la dosi 
de forma gradual, normalment en un període de 4 setmanes, tot i que algunes persones 
necessitaran un període de retirada més llarg, particularment els tractats amb fàrmacs de 
vida mitjana-curta i que porten llargs períodes de tractament. 

 
 
El bolcan (butlletí canari d’ús racional del medicament) ha publicat el protocol per a la 
indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments per a ferides que estan 
subjectes a prescripció mèdica per part d’infermeria. 

DESTAQUEM... 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

https://www.cedimcat.info/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=364&lang=ca
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/6177/BFV_2021_19_03_ca.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.euskadi.eus/informacion/boletin-infac/web01-a2cevime/es/
https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/farmacia/bft_2021_3_deprescripcion_de_antidepresivos_1.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/2887a480-9783-11eb-bc15-b78d57ee1244/BOLCAN MARZO 2021. Protocolo heridas.pdf

