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[efectivitat] [seguretat] [miscel·lània] [eficàcia] 

Butlletí d’actualització terapèutica 

En aquest número: 

 Prevenció secundària d’ictus amb àcid acetilsalicílic i clopidogrel: beneficis del tractament dual en pautes inferiors a 30 dies.  

 Quina guia triar per a l’HTA? Són totes iguals?  

 Hem de reduir el sodi de la dieta, més encara en hipertensos.  

 L’ús concomitant d’opioides amb benzodiazepines o fàrmacs Z incrementa el risc de mortalitat 

 Eines de suport per a la revisió de la prescripció? Aquí en tenim una centrada en la seguretat.  

comptagotes 

Què en sabíem fins ara? 

La majoria d'accidents cerebrovasculars (ACV) 
aterotrombòtics es tracten amb antiagregants en 
monoteràpia. Arran de la publicació de 2 assajos 
clínics aleatoritzats —CHANCE (Clopidogrel in High-
Risk Patients With Acute Non-disabling 

Cerebrovascular Events) i POINT (Clopidogrel and 
Aspirin in Acute Ischemic Stroke and High-Risk TIA)
—, les recomanacions quant a tractament dual amb 
antiagregants en la prevenció secundària de l’ictus 
han canviat. Així, les guies sobre el tractament 
precoç de l'accident cerebrovascular isquèmic agut 
de l'AHA/ASA (American Heart Association/American 

Stroke Association) consideren l'ús d'un tractament 
dual, durant un període curt (21 dies), després d'un 
ictus no cardioembòlic.  

Resum de la publicació 

És una metaanàlisi que té com a objectiu comparar 
l'eficàcia i la seguretat del tractament antiagregant 
dual amb la monoteràpia (en gairebé tots els 
estudis, l’antiagregant emprat en monoteràpia és 
l’àcid acetilsalicílic-AAS) en els pacients que inicien 
tractament en els 3 dies posteriors a haver patit un 
ACV o un accident isquèmic transitori (AIT). 

 
S'inclouen 17 estudis, amb un total de 27.358 
pacients, i la pauta més utilitzada per als pacients 
tractats amb teràpia dual durant ≤30 dies o >30 
dies és AAS i clopidogrel vs. monoteràpia.  
 
La teràpia dual amb AAS i clopidogrel ≤ 30 dies va 

disminuir en un 3,39% el risc absolut de recurrència 
d'ictus (RR 0,67 i IC95% 0,47-0,95) i en un 2,74 el 
risc absolut de recurrència de la variable combinada 
—ACV, AIT, síndrome coronària aguda i mort— (RR 
0,71 i IC95% 0,62-0,80). 

 
La teràpia dual amb AAS i ticagrelor també va 
reduir el risc de recurrència d’ictus (RR 0,80 i 
IC95% 0,68-0,93), però amb un augment del risc 

d'hemorràgia major en tractaments ≤30 dies (RR 
3,98 i IC95% 1,74-9,10). La resta de teràpies duals 
(AAS associat a dipiridamol o cilostazol) no van ser 
superiors a la monoteràpia amb AAS. 
 
Val a dir que la teràpia dual va augmentar el risc 
d'hemorràgia major (RR 2,17 i IC95% 1,45-3,25); 

ara bé, en excloure la combinació d'AAS i ticagrelor, 
el risc d’hemorràgia amb el tractament dual va ser 
comparable a la monoteràpia amb les pautes ≤30 
dies.  

Repercussions a la pràctica clínica 

El tractament durant un període igual o 

inferior a 30 dies amb AAS i clopidogrel 

iniciat dins dels 3 dies des de l'ACV 

aterotrombòtic o l’AIT redueix el risc de 

recurrència d'ictus i també de síndrome 

coronària aguda i mort, sense un augment 

significatiu en el risc d'hemorràgia major. 

En aquesta situació, la combinació d’AAS i 

clopidogrel és d’elecció perquè el risc de 

sagnat és inferior al d’altres 

combinacions, com pot ser la de l’AAS 

amb ticagrelor.  

Per a més informació, vegeu l’article 

 Trifan G, Gorelick PB, Testai FD. Efficacy and Safety of Using Dual Versus Monotherapy Antiplatelet Agents in Secondary Stroke Prevention: 

Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Clinical Trials. Circulation 2021;143:2441–53. doi: 10.1161/

CIRCULATIONAHA.121.053782  + 

s e 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_57/2021_Efficacy and Safety of Using Dual Versus Monotherapy.pdf


 

 

Quina guia triar per a l’HTA? Són totes iguals?  
 

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

Què en sabíem fins ara? 

La prevenció i el control de la hipertensió arterial (HTA) és una prioritat en salut pública per l’elevat impacte en la 
mortalitat prematura per a malalties cardiovasculars i cerebrovasculars. També en els països d'ingressos baixos i 
mitjans, les malalties cardiovasculars s'han convertit ja en la principal causa de mort, per la qual cosa el control 
de l’HTA és important a tot arreu. Malgrat la seva importància, les taxes de control de l’HTA són subòptimes, 
també en aquests països. La decisió sobre qui ha de rebre tractament antihipertensiu i quins són els valors de 
pressió arterial (PA) considerats òptims és clau a l’hora d’optimitzar els beneficis del tractament, alhora que 
reduïm els riscos de reaccions adverses. Hi ha discrepàncies entre les diferents guies d’HTA quant a pacients a 

tractar i als valors considerats òptims.   

Resum de la publicació 

És un estudi observacional, transversal, amb una mostra de 1.037.215 individus, en què es revisa l'edat, el sexe, la 
PA, el tractament i el diagnòstic d'HTA, el tabaquisme i l’índex de massa corporal en pacients adults entre 30 i 70 
anys de 50 països amb ingressos baixos i mitjans. Van usar 3 guies d'hipertensió: la guia americana (American 
College of Cardiology-ACC/American Heart Association-AHA) del 2017, la guia del Regne Unit del National Institute 
for Health and Care Excellence-NICE del 2019 i la guia de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) de l’any 2016. A 

més, es va afegir un quart element que és el llindar d'ús comú de 140/90 mmHg. Es va determinar quantes 
persones necessitarien tractament per reduir la PA segons aquests 4 criteris.  
 
Es varen classificar les persones en 3 categories mútuament excloents: 
 

1. Les que no saben que tenen HTA. 

2. Les diagnosticades, però que no estan en tractament actualment.  

3. Les diagnosticades i en tractament, però que no han aconseguit el control òptim de la PA (per 
falta d'adherència o necessitat d'ajust de dosi). 

 

Van trobar una variació substancial en la proporció d'adults que necessitaven tractament per baixar la PA 
segons la guia o criteri utilitzat, com es pot veure en la taula següent:  

 

 

 

 

 

 

 

D’aquests pacients, entre el 60,9% i el 81,1% —segons les guies— no sabien que tenien HTA, mentre que la 
proporció de tractats mal controlats (entre el 13,1% i el 28%) i, especialment, els diagnosticats d’HTA que no 
prenien medicaments fou molt inferior (entre el 5,7% i 12%). Així mateix, les divergències entre els documents 
augmenten a partir dels 45 anys en homes i els 50 anys en dones.  

Per a més informació, vegeu l’article 

 Sudharsanan N, Theilmann M, Kirschbaum TK, Manne-Goehler J, Azadnajafabad S, Bovet P, et al. Variation in the Proportion of Adults in Need 

of Blood Pressure-Lowering Medications by Hypertension Care Guideline in Low- and Middle-Income Countries: A Cross-Sectional Study of 

1 037 215 Individuals From 50 Nationally Representative Surveys. Circulation 2021;143:991-1001. doi: 10.1161/

CIRCULATIONAHA.120.051620  

Repercussions a la pràctica clínica 

Hi ha variacions importants en la proporció de pacients amb HTA que necessiten tractament 
segons la guia o el criteri utilitzat. Els principals contribuïdors d’aquestes diferències són els 

individus que no saben que tenen HTA i les persones grans. Les repercussions sobre el sistema 
de salut poden ser importants; consegüentment, cal que els responsables de la formulació de 
polítiques sanitàries avaluïn amb molta cura quina guia adoptar en el seu país i promoguin 

millores en el cribratge de la hipertensió en la comunitat, i també en l’accés als serveis de salut 
per tal d’afavorir-ne la detecció precoç i un millor seguiment. 

+ 

et 
 

m 

GUIA DONES HOMES 

ACC/AHA 27,7% (IC95%, 27,2-28,2) 35,0% (IC95%, 34,4-35,7) 

PA 140/90 mmHg 26,1% (IC95%, 25,5-26,6) 31,2% (IC95%, 30,6-31,9) 

NICE 11,8% (IC95%, 11,4-12,1) 15,7% (IC95% 15,3-16,2) 

OMS 9,2% (IC95%, 8,9-9,5) 11% (IC95%, 10,6- 11,4) 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_57/2021_Variation in the Proportion of Adults in Need.pdf


 

 

Què en sabíem fins ara? 

L'associació entre la ingesta de sodi i la pressió 
arterial (PA) és un dels temes més investigats i 
rellevants per la seva vinculació amb les malalties 
cardiovasculars (MCV). L'Organització Mundial de la 
Salut (OMS), les societats professionals i les guies 
clíniques recomanen reduir la ingesta de sodi per a 
la prevenció i el tractament de la PA elevada, però 

cap metaanàlisi ha pogut caracteritzar la relació 
dosi-resposta.  

Resum de la publicació 

És una metaanàlisi de dosi-resposta de múltiples 
assajos per avaluar la relació entre el sodi i la PA. 
Es troba que l'exposició al sodi s'associa 
positivament i gairebé lineal amb canvis en la PA 
sistòlica (PAS) i la PA diastòlica (PAD) en un ampli 
rang d'ingestes de sodi, encara que la corba de la 

PAS és més pronunciada que la de la PAD. La 
diferència global de la PA en tot el rang d'exposició 
al sodi és superior per a la PAS (15 mmHg) i 
gairebé de 10 mmHg per a la PAD. En l'anàlisi de 
regressió lineal, cada reducció de 100 mmol/dia en 
l'excreció urinària de sodi s'associa amb una PAS 
mitjana més baixa de 5,56 mmHg (IC95%, -4,52 a 

-6,59) i una PAD mitjana més baixa de 2,33 mmHg 
(IC95%, -1,66 a -3,00). De manera similar, cada 
disminució d'1 g al dia de sodi s'associa amb un 
descens de 2,42 mmHg (IC95%, -1,97 a -2,87) de 
la PAS i d’1,01 mmHg (IC95%, -0,72 a -1,31) de la 
PAD. 

S’observa que, quan es redueix el sodi en la dieta, 
baixen els valors de la PA, excepte quan la ingesta de 
sodi és menor a 2 g/dia i les persones no són 
hipertenses. Quan es comparen ingestes de sodi altes 

(6 g/dia) amb 2 g/dia, els augments mitjans en 
participants sense HTA són de 3,99 mmHg (IC95%, + 
0,80 a +7,18) per a la PAS i d’1,66 mmHg (IC95%, -
0,58 a +3,91) per a la PAD. En els participants amb 
HTA, les diferències augmenten a 10,31 mmHg 
(IC95%, +7,86 a +12,75) i 5,13 mmHg (IC95%, 
+3,52 fins a +6,74), respectivament. 

Hem de reduir el sodi de la dieta, més encara en 
hipertensos.  
 

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

et 

Repercussions a la pràctica clínica 

Cal recomanar en tota la població i, 

especialment en els hipertensos, la reducció 

de la ingesta de sodi pels beneficis que això 

pot produir sobre la PA. La European Food 

Safety Authority, l’Organització Mundial de la 

Salut i moltes altres societats científiques 

recomanen limitar la ingesta de sodi a valors 

d’entre 1,5 i 2,3 g al dia.  Cal recordar també 

que els medicaments efervescents contenen 

sodi i que aquest contingut, tot i que 

variable, pot arribar a ser elevat en alguns 

casos; per tant, s’evitaran en la mesura del 

possible les  formulacions efervescents en 

persones hipertenses. 

Per a més informació, vegeu l’article 

 Filippini T, Malavolti M, Whelton PK, Naska A, Orsini N, Vinceti M. Blood Pressure Effects of Sodium Reduction: Dose-Response Meta-

Analysis of Experimental Studies. Circulation. 2021;143:1542-67. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.050371 

L’ús concomitant d’opioides amb benzodiazepines o 
fàrmacs Z incrementa el risc de mortalitat  
 

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

s 
Què en sabíem fins ara? 

El lloc en terapèutica de les combinacions de benzodiazepines i fàrmacs Z amb opioides no està ben establert. 
Nombroses alertes de seguretat de les autoritats reguladores i de la comunitat científica avisen dels riscos 
associats a aquestes combinacions i de la conveniència de revisar-ne l’adequació, ajustar-ne les pautes i retirar i 
evitar les associacions sempre que sigui possible. Malgrat tot, l’ús és elevat en els països occidentals. En alguns 
estudis fets a Canadà, s’ha establert que fins al 50% de morts per opioides poden haver pres concomitantment 
altres psicofàrmacs. Es vol documentar la magnitud del risc amb un estudi de base poblacional.  

Resum de la publicació 

Estudi de base poblacional amb un disseny de casos creuats (disseny case cross-over) entre 2016 i 2018 en 
població adulta que va rebre opioides. Identifiquen 1.056.773 persones hospitalitzades o que acudeixen a 
emergències, de les quals 31.998 moren.  
 

+ 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_57/2021_Blood Pressure Effects.pdf


 

 

Repercussions a la pràctica clínica 

Cal evitar l’ús concomitant d’opioides amb benzodiazepines i fàrmacs Z, especialment en les 

poblacions de més risc com és la gent gran. Cal fer un seguiment exhaustiu d’aquestes 

persones i procurar reduir els riscos, cosa que passa per disminuir les dosis i/o suprimir 

algun dels medicaments tan bon punt sigui possible.  

Per a més informació, vegeu l’article 

 Sharma V, Simpson SH, Samanani S, Jess E, Eurich DT. Concurrent use of opioids and benzodiazepines/Z-drugs in Alberta, Canada and the 

risk of hospitalisation and death: a case cross-over study. BMJ Open. 2020 Nov 20;10(11):e038692. doi: 10.1136/bmjopen-2020-038692  + 

Es compara la incidència d’hospitalització/visita a emergències i de mortalitat total en persones que prenen 
opioides sols enfront de les que prenen opioides combinats amb benzodiazepines o fàrmacs Z. 
 
L’ús concomitant de benzodiazepines ocorregué en el 17% de consumidors d’opioides (179.805/1.056.773) i 

s’associà a un increment de risc d’hospitalització/visita a emergències (OR 1,13, p<0,001) i de mortalitat total (OR 
1,90; p<0,001). El risc d’hospitalització fou superior en els majors de 65 anys (OR 1,5; p<0,001), els que 
utilitzaven diferents dispositius assistencials (OR 1,67; p<0,001) i els consumidors habituals d’opioides (OR 1,76; 
p<0,001).  
 
En els consumidors habituals també hi hagué més casos de toxicitat (OR 1,8; p<0,001) i de mort, que també  es 
va associar amb la dosi presa (OR 3,13; p<0.001). També es va apuntar que el tramadol associat a 

benzodiazepines o a fàrmacs Z tindria un risc superior a la combinació amb codeïna, especialment en dones 
majors de 65 anys.  
 

Eines de suport per a la revisió de la prescripció? Aquí en 
tenim una centrada en la seguretat.  
 

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

s 
Què en sabíem fins ara? 

Els professionals sanitaris, quan inicien la seva 
carrera professional, topen amb molts reptes: 
integrar-se en el sistema sanitari on conviuen amb 
professionals de moltes disciplines diferents, tenir 
molts deures i tasques a dur a terme, i  haver 
d’assumir la responsabilitat sobre les persones que 
atenen. En aquest context és on adquireix una 

importància màxima el fet d’escollir el tractament 
farmacològic més apropiat per a cada persona, 
evitar el dany que es pot prevenir i detectar les 
reaccions adverses al més aviat possible. Aquestes 
primeres experiències marcaran profundament els 
seus hàbits prescriptors i el desenvolupament de la 
seva professió. Presentem un eina d’ajuda en 

aquest procés de revisió que ha estat dissenyada 
per l’Institute for General Medicine de la Hannover 
Medical School.  

Repercussions a la pràctica clínica 

És recomanable disposar d’un llistat d’ítems 

de referència per revisar el pla de medicació.  

Per a més informació, vegeu l’article 

 Heck J, Stichtenoth DO, Krause O. Increasing pharmacotherapy safety at physicians' career start-Presentation of a 10-item list with helpful 

hints. Br J Clin Pharmacol. 2021 Jul;87(7):3019-3021. doi: 10.1111/bcp.14730  + 

Resum de la publicació 

 
Es tracta d’una eina de revisió de la medicació de 10 
ítems bàsics que vol afavorir la millora de la seguretat 
de la medicació. Se’n va avaluar la utilitat mitjançant 
un qüestionari presentat a 46 metges (molts d’ells 

metges residents) i va ser molt ben acceptada. S’està 
distribuint als nous professionals de Hannover des 
d’agost de 2019. N’hem fet una adaptació al nostre 
entorn i la reproduïm a la següent pàgina. 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_57/2021_concurrent use of opioides and benzo.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_57/2021_Increasing pharmacotherapy safety.pdf


 

 

10 ASPECTES SOBRE MEDICAMENTS QUE CAL TENIR EN COMPTE  
EN INICIAR-LOS O  EN REVISAR UN PLA DE MEDICACIÓ 

1. Fàrmacs que poden empitjorar la funció renal  7. IBP  

 AINE: considerar sempre el risc de triple whammy (increment 
molt important del risc) quan s’associen AINE, diürètics i IECA-
ARA-II, la combinació de sacubitril-valsartan, aliskirèn o 
antagonistes de l’aldosterona.  

 Aminoglicòsids  

 Citostàtics  

 Ciclosporina A  

 Amfotericina B  

Considerar sempre la seva adequació (sovint prescrits sense una 
indicació clara), la dosi (sovint a dosis massa elevades) i la durada del 
tractament (sovint massa llarga). D’elecció per a la majoria de pacients: 
omeprazole, dosis de 20 mg/dia. 
 
 

 Indicacions: ulcus pèptic, erradicació H. pylori, malaltia per reflux 
gastroesofàgic, síndrome Zollinger-Ellison, dispèpsia funcional, 
prevenció lesions digestives per fàrmacs 

 

 Reaccions adverses: hipomagnesèmia, augment de risc de 
fractures, nefritis intersticial aguda i malaltia renal crònica, risc 
d’infeccions digestives (inclòs Clostridium difficile) i respiratòries, 
dèficit de vitamina B12, disminució absorció de ferro, hipersecreció 
de rebot (retirada gradual) 

2. Fàrmacs que augmenten el risc de sagnat quan es combinen 

amb anticoagulants i antiagregants  

 ISRS i ISRN  

 AINE amb o sense glucocorticoides (sagnat digestiu)  

 Fàrmacs vasoactius: pentoxifil·lina, naftidrofuril.  

 Preparats de Ginkgo biloba  

3. Fàrmacs que poden produir hipopotassèmia  8. Ancians  

 Diürètics tiazídics i afins, diürètics de nansa.  

 Glucocorticoides •Insulines i anàlegs de la insulina  

 Amfotericina B  

 Immunosupressors i immunomoduladors com sirolimús, 
tacrolimús, lenalidomida, etc.  

Considerar sempre la fragilitat i comorbiditat i adaptar els plans de 
medicació a cada situació concreta. Considerar sempre els criteris de 
prescripció inapropiada. En el nostre entorn, del document del 
Departament de Salut. Vegeu “Fàrmacs potencialment inapropiats per a 
persones d’edat avançada”. 

Tenir en compte també les “cascades terapèutiques”. Vegeu BIT. Vol.32, 
núm 1, 2021. 

4. Fàrmacs que poden produir hiperpotassèmia  9. Interaccions hepàtiques al citocrom P450- CYP  

 IECA, ARA-II, sacubitril-valsartan, aliskirèn.  

 Antagonistes de l’aldosterona  

 Diürètics estalviadors de potassi: amilorida, triamterè.  

 Suplements de potassi  

 Trimetoprim 

Aproximadament un 50% de medicaments es metabolitzen pel CYP3A4. 
Cal tenir present: 

 Els inductors del CYP3A4: carbamazepina i oxcarbazepina, 
rifampicina i rifabutina, fenitoïna, fenobarbital, primidona, 
glucocorticoides, deferasirox, dexametasona, rufinamida, herba de 
Sant Joan-hipèric. Risc de pèrdua d’eficàcia amb l’ús concomitant i 

de toxicitat en retirar-los.  

 Els inhibidors potents del CYP3A4: imidazòlics per via sistèmica, 
inhibidors de la proteasa per VIH, altres antivírics, macròlids i 
telitromicina, isoniazida, suc d’aranja. Risc de toxicitat amb l’ús 
concomitant i de pèrdua d’eficàcia en retirar-los.  

 Els inhibidors moderats del CYP3A4: amiodarona, verapamil, 
diltiazem, clotrimazole, cloramfenicol, ciclosporina, fluconazole, 
fluvoxamina, miconazole, nicardipina, etc. Menor risc que en la 
situació anterior.  

5. Fàrmacs que poden produir hiponatrèmia  

 Diürètics tiazídics i afins i diürètics de nansa  

 SIADH: antiepilèptics com carbamazepina o oxcarbazepina, 
antidepressius.  

 Immunosupressors i immunomoduladors: tacrolimus, 
lenalidomida, etc. 

6. Fàrmacs que poden prolongar el QTc  10. Analgèsics opioides  

 Antiarrítmics  

 Antihistamínics H1  

 Macròlids, inclosa la telitromicina  

 Quinolones fluorades  

 Molts psicofàrmacs: citalopram, escitalopram, amitriptilina, 
doxepina, haloperidol, amisulprida, clorpromazina, clozapina, 
sulpirida, tioridazina, ziprasidona i altres antipsicòtics.  

 Altres: donepezil, cilostazol, cisaprida, domperidona, metadona, 
ondansetró, cloroquina, hidroxicloroquina, etc. 

Considerar els factors de risc: edat avançada, ser dona, bradicàrdia, 
patologia cardíaca o alteració QTc congènit, hipotiroïdisme 
hipopotassèmia, hipomagnesèmia, hipocalcèmia. Vegeu 
CredibleMeds® 

 Prevenir sempre el restrenyiment  

 Evitar la combinació amb altres fàrmacs sedants: benzodiazepines, 
fàrmacs Z, antipsicòtics, etc.  

 Si cal combinar opioides i altres fàrmacs sedants, monitorar 
detingudament.  

 Revisar regularment dosis i possibles reaccions adverses: 
somnolència, confusió, nàusees, etc. 

AINE: antiinflamatori no esteroidal; IECA: inhibidor de l’enzim conversiu de l’angiotensina; ARA-II: antagonistes del receptor II de l’aldosterona; antagonistes de 
l’aldosterona (espironolactona; eplerenona); ISRS: inhibidors selectius de la recaptació de serotonina (citalopram, escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, 
sertralina); ISRN: inhibidors duals de noradrenalina i serotonina (duloxetina, venlafaxina); SIADH: síndrome de secreció inadequada d’hormona antidiürètica; QTc: 
interval QT corregit de l’electrocardiograma; CredibleMeds: font d’informació especialitzada en alteracions en el QTc; antiarrítmics: amiodarona, disopiramida, 
dofetilida, ibutilida, procaïnamida, quinidina, sotalol, bepridil, antihistamínics H1: astemizole, terfenadina, difenhidramina, loratadina; macròlids: azitromicina, 
claritromicina, eritromicina; quinolones fluorades: moxifloxacina, ciprofloxacina, levofloxacina; IBP: inhibidors de la bomba de protons; imidazòlics: itraconazole, 
ketoconazole, posaconazole, voriconazole; antivírics: atazanavir, cobicistat, delavirdina, fosamprenavir, indinavir, lopinavir/ritonavir, nelfinavir, ritonavir, tipranavir/
ritonavir; VIH: infecció pel virus de la immunodeficiència humana. 

https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/medicaments_farmacia/catsalut-entitats/transversals/farmacs-pot-inapropiats-pacients-ed-avancada-v2020.pdf
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/medicaments_farmacia/catsalut-entitats/transversals/farmacs-pot-inapropiats-pacients-ed-avancada-v2020.pdf
http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/butlletins/butlleti_informacio_terapeutica/documents/arxius/BIT-1-2021-cascada-terapeutica.pdf
http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/butlletins/butlleti_informacio_terapeutica/documents/arxius/BIT-1-2021-cascada-terapeutica.pdf
http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/butlletins/butlleti_informacio_terapeutica/documents/arxius/BIT-1-2021-cascada-terapeutica.pdf
http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/butlletins/butlleti_informacio_terapeutica/documents/arxius/BIT-1-2021-cascada-terapeutica.pdf
http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/butlletins/butlleti_informacio_terapeutica/documents/arxius/BIT-1-2021-cascada-terapeutica.pdf
https://www.crediblemeds.org/
https://www.crediblemeds.org/
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[efectivitat] [seguretat] [miscel·lània] [eficàcia] 

 

El butlletí El ojo de Markov d’aquest mes d’agost recull les novetats de la guia GINA pel 

maneig de l’asma (edició 2021), especialment pel que fa a canvis en la definició d’asma 

lleu, els tractaments farmacològics d'elecció, alternatius i de rescat en asma en adults i 

adolescents de 12 anys endavant, i la selecció de medicaments. 

 

El Boletín Terapéutico Andaluz (núm. 36) tracta de la desprescripció en pacients 
polimedicats. En aquests pacients, el procés de revisió periòdica i l’avaluació de les 
necessitats del pacient són  necessàries: revisió de la medicació (necessitat, efectivitat, 

adequació i seguretat), presa de decisions compartides (presentar les opcions, prioritzar, 
discutir beneficis i riscos, analitzar les preferències del pacient i prendre una decisió 
compartida en un clima de confiança) i seguiment de les modificacions del tractament. 
Cal tenir especialment en compte els medicaments d'escàs valor terapèutic, la càrrega 

anticolinèrgica, els medicaments que perllonguen l'interval QT o els efectes adversos 

amb cascada terapèutica. 

 

DESTAQUEM... 
 

+ 

+ 

https://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/terapeutica/ojo-markov/revision-farmacoterapia-asma-cambios-gina-2021.ficheros/1947346-Ojo de Markov 94 - Revisi%C3%B3n de la farmacoterapia en asma cambios GINA 2021.pdf
https://cadime.es/images/documentos_archivos_web/BTA/2021/CADIME_BTA_2021_36_1.pdf

