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Demència
Docent
Sebastià Riu, metge de família

Pautes per a l’harmonització del ttº F de la M.A.

La malaltia d’Alzheimer (MA) és un trastorn
neurodegeneratiu progressiu i irreversible, normalment de
desenvolupament lent però sostingut en el temps.

Les alteracions de la memòria acostumen a ser el primer
símptoma en la majoria dels casos. Més endavant, s’afecten
aspectes del llenguatge, habilitats visuoespacials, capacitats
cognitives, praxis motores i funcions executives.
Amb l’evolució de la malaltia, hi ha una pèrdua progressiva
d’autonomia en les activitats habituals de la vida diària (AVD) i en un
nombre molt rellevant de pacients apareixen símptomes conductuals
i psicològics (SCPD).

Criteris diagnòstics Demència adaptats del NIA-AA 2011
(National Institute on Aging-Alzheimer’s Association)

Els criteris clínics de demència són la presència de símptomes de deteriorament cognitiu o conductual que:
1. Interfereixen amb activitats de la vida diària habitual i
2. Representen una pèrdua de nivells previs de funcionament i
3. No es poden explicar per la presència de delirium o malaltia psiquiàtrica.
El deteriorament cognitiu és diagnosticat per:
Història clínica amb el pacient i un informador fiable.
Avaluació cognitiva objectiva (sigui examen cognitiu breu o exploració NPS).

El deteriorament cognitiu o conductual afecta almenys dos dels següents punts:
Incapacitat per adquirir i recordar nova informació.
Problemes de raonament, maneig de tasques complexes.
Alteració de funcions visuoespacials.
Alteració del llenguatge.
Canvis de personalitat o conducta.

Estadis GDS-FAST (Reisberg)
(Existeix una correlació funcional entre el FAST i la  neurones de l’hipocamp
i el % de canvis neurofibrilars)

6c: ajuda ús WC
1. No dèficits
6d: incontinència uri.
2. Queixes subjectives,
6e: incontinència fec.
AVD OK
7.
Subtipus (edat 1.5 anys):
3. Dificultat AAVD
7a: < 7 paraules
4. Ajuda per AAVD (edat 87b: no llenguatge
12 anys)
7c: no deambulació
5. Ajuda elecció roba
7d: no sedestació
(edat 5-7 anys)
7e: no somriure
6. Subtipus (edat 2-5 anys):
7f: no sosteniment cap
6a: ajuda per vestir
6b: ajuda pel bany

1. Abans descartar SCA o sde. focal agut/subagut
(evolució < a 3 mesos)
2. Primera aproximació si queixa o sospita de DC:
1. Fototest / MIS
2. Es pot afegir TFV i Test del rellotge
3. Avaluar rendiment del malalt en el seu entorn
social qüotidià. Mitjançant qüestionaris de
l’informador que aporten un valor afegit a altres
tests cognitius breus.

TEST DEL INFORMADOR (TIN)
(VERSION BREVE O CORTA)

Recuerde, por favor, cómo era su familiar hace 5 ó 10 años y compare cómo es él en este momento.
Conteste si ha habido algún cambio a lo largo de este tiempo en la capacidad de su familiar para cada uno de los
aspectos que le preguntamos.
Puntúe con los siguientes criterios:1: ha mejorado mucho 2: ha mejorado un poco 3: casi sin cambios
4: ha empeorado un poco 5: ha empeorado mucho

PREGUNTA
1. Para recordar los nombres de personas más íntimas (parientes, amigos).
2. Recordar cosos que han sucedido recientemente, durante los 2 o 3 últimos meses (noticias, cosas suyas o
de sus familiares).

• VPN 〰️
100%

3. Recordar de qué se habló en una conversación de unos días antes.
4. Olvidar qué ha dicho unos minutos antes, pararse en mitad de una frase y no saber que iba a decir, repetir
lo que ha dicho un rato antes.

TIN capaç de
diferenciar
MA de DCL.
Dement Geriatr Cogn
Disord 2010 Nov
11;30(5):411-6

5. Recordar la fecha en que vive.
6. Conocer el lugar exacto de los armarios de su casa y dónde se guardan las cosas.
7. Saber dónde va una cosa qué se ha encontrado descolocada.
8. Aprender a utilizar un aparato nuevo (lavadora, tocadiscos, radio, etcétera).
9. Recordar las cosas que han sucedido recientemente.
10. Aprender cosos nuevas (en general).

• VPP del
50% al 90%
si MMSE o
Set-test
patològic
(Cochrane 2014)

11. Comprender el significado de palabras poco usuales (del periódico, T\~ conversación).
12. Entender artículos de los periódicos o revistas en las que está interesado.
13. Seguir una historia en un libro, la prensa, el cine, la radio o la TV
14. Tomar decisiones tanto en cuestiones cotidianas (qué ropa ponerse, qué comida preparar) como en
asuntos de más trascendencia (dónde ir de vacaciones o invertir el dinero).
15. Control de los asuntos financieros (cobrar la pensión, pagar los impuestos, trato con el banco).
16. Control de otros problemas de cálculo cotidianos (tiempo entre visitas de familiares, distancias entre
lugares y cuánta comida comprar y preparar especialmente si hay invitados).
1 7. ¿Cree que su inteligencia (en general) ha cambiado durante los últimos 10 años?

Demència lleu
S 86%
E 91%

Prevenció?
Livingston G et al. Lancet 2017; Jul 19.

Prevenció d’un 35% si es tenen en compte 9 F. de risc:
1.

Escolarització fins al 15 anys

2.

Pèrdua auditiva

3.

Obesitat

4.

HTA edat mitjana (45-65 anys)

5.

Tabaquisme

6.

Depressió

7.

Inactivitat física

8.

Aïllament social

9.

DM en > de 65 anys

TRACTAMENT NO FARMACOLÒGIC

El primer ttº passa per les modificacions ambientals i
conductuals.
(Can Fam Physician 2006;52:191-99

TERAPIAS NO FARMACOLÓGICAS
Dra. Pilar Regato

GRADO
DE
RECOMENDACIÓN

PACIENTE

A

CUIDADOR
FAMILIAR

CUIDADOR
PROFESIONAL

I. multicomponente

B

Estimulación cognitiva,
entrenamiento AVD,
Musicoterapia,
intervenciones
conductuales, ejercicio
físico, masaje y tacto

Educación y
entrenamiento
asesoramiento y
gestión de casos

C

Ayudas externas,
Apoyo , cuidados de
reminiscencia , validación, respiro.
apoyo y psicoterapia,
intervención
multicomponente

Educación
general,
programas para
prevenir
sujeciones

INDICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES
SEGÚN EL ESTADIO

GDS 3

GDS 4

GDS 5

GDS 6

GDS 7

Actividad social

Entrenamiento de memoria

Reminiscencia
Orientación a la realidad

Validación

Terapia cognitiva

Ejercicio físico
Actividades ocupacionales
Ayudas técnicas
Adaptación del entorno Ayuda en ABVD

Abordatge farmacològic
de la malaltia d’Alzheimer
• Etiopatogènic (p.e. Vacunes)
• Simptomàtic
– anticolinesteràssics (donepezilo, rivastigmina, galantamina).
Raskind MA. Med Clin North Am May 2001

–
–
–
–

memantina
antipsicòtics
antidepressius
benzodiazepines

– altres: antiepilèptics, metilfenidat,…..
Tariot P et al. New Dis Ment Health Serv 1997

- Souvenaid ampolles 1 x dia (colina, uridina, àcids grasos omega3). Millora
síntesi membranes neuronals i sinapsis. Millora memòria en 260 malalts
després de 24 setmanes

Objectius del tractament
Rx Files. Dementia. Bringing Evidence & Experience to Drug Therapy Decision Points.
October 2014.

 Millorar qualitat de vida del malalt i dels cuidadors
 Mantenir funció òptima
 Preservant les habilitats funcionals i cognitives
 Minimitzant els trastorns del comportament

 Alentint la progressió de la malaltia

 Proveir màxim comfort

Fourth Canadian Consensus Conference on the
diagnosis and treatment of Dementia
Canadian Phamily Phisycian. Mai 2014.

Indicacions dels IACE

 Recomanats per la demència mixta (Grau 1B), demència

associada a la MP (1A)
 Es recomana un assaig d’un IACE per a la > part de malalts
amb MA (1A)

 Evidència inconsistent i insuficient en la DV (2B)
 No diferències entre els diferents IACE (2B)
 El ttº combinat és racional i segur (2B), però no tenim

evidència suficient per recomanar-lo ni a favor ni en contra.
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Efectes dels IACE
Rx Files. Dementia. Bringing Evidence & Experience to Drug Therapy Decision Points. October
2014.

1.

Estabilitzar o retardar progressió (modest)
1.
2.
3.

2.

Estimulació
1.
2.

3.

Marcada milloria (infreqüent) NNT 42
Al menys una milloria mínima NNT 12*
Estabilització cognitiva NNT 7

Resultant amb < apatia
Resultant amb agitació o empitjorament de la conducta

Presència d’efectes secundaris (NNH 12)
1.

Tr. G-I, caigudes, incontinència urinària

El ttº F té un petit però significatiu impacte en el funcionament
cognitiu en a la Malaltia d’Alzheimer (Am J Geriatr Psychiatry 2015 Dec;23(12):1234-49)

17

RETIRADA DEL TRACTAMENT ESPECÍFIC

GDS + Blessed + MEC

Suspensió ttº amb iACE
Rx Files. Dementia. Bringing Evidence & Experience to Drug Therapy Decision Points. October 2014.

 ↓ 25 – 50% cada 1-2 setmanes. A les 2-4 setmanes la
retirada pot ser completa.
 La discontinuació pot provocar DC i conductual.
 El ttº ha de ser reinstaurat si existeix una relació entre la
discontinuació del ttº i l’empitjorament brusc del malalt.
 Als següents 3 mesos de la retirada cal seguir l’evolució.
Si s’observa deteriorament significatiu cal reconsiderar
reiniciar ttº.
 Els símptomes poden ser irreversibles si no es
reinstaura ttº.
 Si pren teràpia mixta: primer l’IACE i després Memantina

Memantina
(Antagonista no competitiu dels receptors NMDA)
Rx Files. Dementia. Bringing Evidence & Experience to Drug Therapy Decision Points.
October 2014.

 Indicada en MA greu i avançada (GDS 5-6) quan l’IACE no ésefectiu o no és
tolerat
 Pot ser útil amb IU, diarrea o nàusees per IACE.
 Pot ser útil en malalts agressius o agitats

 Mínimes interaccions farmacològiques
 Efectes secundaris:
– Mareig, somnolència, confusió, insomni, cefalea, restrenyiment, HTA,

inquietud, acatísia, nàusea.

 Precaució si ATCD de cardiopatia per probable ↑ risc CV

MANEIG SEGONS COMORBIDITATS ASSOCIADES

QQITATS

 MPOC
 Valorar el balanç risc/benefici
 Si favorable: Memantina primera opció
 BLOQUEIG AURICULOVENTRICULAR
 Valorar el balanç risc/benefici
 Si favorable: Memantina primera opció
 EPILÈPSIA
 Evitar l’ús de Memantina

 Valorar risc/benefici iniciar IACE
 PARKINSON
 Recomanacions generals, iniciar amb IACE
 Si Memantina: atenció interaccions amb L-dopa
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LES BENZODIAZEPINES I LA DEMÈNCIA
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El què cal evitar

• S’ha d’evitar, en la mesura que sigui possible, l’ús de fàrmacs
amb activitat anticolinèrgica en pacients amb MA.


ja que poden produir efectes adversos neurològics com ara mareig, sedació,
confusió, deliri i una davallada de la funció cognitiva.

• S’ha d’evitar iniciar un nou tractament si no s’ha realitzat una
revisió prèvia de la medicació que actualment pren el pacient.
 La polimedicació pot provocar una disminució de l’adherència, reaccions adverses al
medicament, disminució de la funció cognitiva, risc de caigudes i un empitjorament
funcional del pacient

Activitat Anticolinèrgica (AA) de 107
medicacions d’ús comú en gent gran
(JAGS 2008,56:1333-1341)

Intensa (>15 pmol/mL): amitriptilina, atropina, clozapina,
doxepina, escopolamina, tioridazina y tolterodina
Moderada (5-15 pmol/mL): clorpromazina, difenhidramina,
nortriptilina, olanzapina, oxibutinina y paroxetina
Lleu (< 5 pmol/mL): citalopram, escitalopram, fluoxetina,
litio, mirtazapina, quetiapina, ranitidina i temazepan.

American Geriatrics Society Updated Beers criteria for potentially
Inappropriate medications use in older adults. Drugs with strong
Anticholinergic Properties (JAGS 2012)

 Antihistamínics
– Clorfeniramina, clemastina, ciproheptadina, dimenhidrato, difenhidramina,
hidroxicina, loratadina

 Antiparkinsonians
– Benztropina, trihexifenidil

 Relaxants del múscul esquelètic
– Carisoprodol, ciclobenzaprina, orfenadrina, tizanidina

 Antidepressius
– Amitriptilina, amoxapina, clomipramina, desipramina, doxepina,
imipramina, nortriptilina, paroxetina, protriptilina, trimipramina

 Antipsicòtics
– Clorpromazina, clozapina, flufenacina, loxapina, perfenacina, pimozida,
proclorperacina, prometazina, tioridazina, tiotixeno, trifluoperazina

 Animuscarínics
– Darifenacina, fesoterodina, flavoxat, oxibutinina, solifenacina, tolterodina,
trospium

 Antiespasmòdics
– Atropina, alcaloides belladona, hiosciamina, propantelina, escopolamina
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Ús racional dels medicaments a l’Atenció Primària

11a edició

DEPRESCRIPCIÓ EN PACIENTS
AMB DEMÈNCIA AVANÇADA

-

Prevenció osteoporosi??

-

Glicada <7

-

HTA < 140/90?

Prevenció primària CV??
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Els SCPD
GPC sobre la atención integral a las personas con enfermedad de Alzheimer y otras
demencias. 2011. SNS.

 ↑ l’estrés i la càrrega de la cuidadora
 ↑ claudicació familiar
 ↑ institucionalització precoç
 Poden ser la punta de l’iceberg de l’existència de malalties
concomitants
 Cal identificar-los i quantificar-los (escales)
 Poden aparèixer en qualsevol fase i a voltes és la 1a
manifestació de la demència

Maneig dels SCPD en la MA
Provoquen un impacte seriós en el benestar del pacient, de la família i/o cuidador.
Acostumen a ser la causa de la seva institucionalització.
Resultats molt heterogenis sobre la seva incidència: 21%-88% en malalts que
viuen a la comunitat; 39%-90% en pacients institucionalitzats.
Poden aparèixer en qualsevol fase de la malaltia, presentant-se des de les fases
inicials de la malaltia i varien en funció de la gravetat de la malaltia.
Fan referència a un seguit de símptomes relacionats amb l’alteració de la percepció, el
contingut de pensament, l’ànim i la conducta. La clínica psicòtica, l’agressivitat i la
depressió són els símptomes que es tracten de manera més freqüent
Constitueixen una gran part de l’expressió de la malaltia.

Acostumen a ser transitoris i susceptibles de millorar amb el tractament.

Maneig dels símptomes conductuals i psicològics de la
demència (SCPD) en la MA
• Abans d’iniciar un tractament per als SCPD s’han d’avaluar possibles
causes que puguin precipitar o prolongar aquests símptomes com les
condicions mèdiques no detectades o alguns medicaments, incloent els
específics de la MA (IACE i memantina)
• Es recomanen estratègies no farmacològiques per al tractament dels
SCPD quan aquests són lleus o moderats.
• Es considerarà el tractament amb un psicofàrmac en aquells pacients
que presentin SCPD persistents i molt disruptius, amb risc d’autolesió
o lesió a tercers.

L’ENFOC DICE
DESCRIURE
El cuidador descriu la
conducta problemàtica
- Context (qui, què, quan i on)
- Entorn social i físic
- Perspectiva del pacient
- Nivell de distrés (pacient i cuidador)

Considerar ús de
psicotrops
(agudesa/seguretat)

AVALUAR (Evaluate)
Avaluació proveïdor si les
intervencions de CREAR
han estat implementades i
són segures i efectives

INVESTIGAR
 Efectes 2aris F
 Dolor
 Limitacions funcionals
 Condicions mèdiques
 Comorbilitat psiquiàtrica
 DC severa, disfunció executiva
 Pobre higiene del son
 Canvis sensorials
 Por, sensació de pèrdua de control,
avorriment

CREAR
Proveïdor, cuidador i equip
col·laboren en crear i
implementar Pla de ttº.
• Respondre a problemes físics
• Estratègia d’intervenció conductual
• Proveir al cuidador educació i
suport
• Millorar comunicació amb el malalt
• Creació d’activitats significatives
pel pacient
• Simplificar tasques
• Garantitzar que l’entorn és segur
• ↑ ó ↓ l’estimulació en l’entorn

Fàrmacs i pr. orgànics que poden precipitar
/exacerbar els SCPD
Fàrmacs
 Fàrmacs amb efecte anticolinèrgic:
amitriptilina i espasmolítics urinaris.
Analgèsics, especialment opiacis.
Anticonvulsivants: carbamazepina, fenitoïna,
levetiracetam.
Antiparkinsonians.
Corticoides sistèmics.
Antihistamínics H1 sedatius
Alguns antibiòtics: ciprofloxacina, norfloxacina,
metronidazole, claritromicina...
Liti.
Digoxina.
Benzodiazepines.
F. pel ttº específic de la MA: donepezil,
rivastigmina, galantamina i memantina.

Problemes orgànics
Dolor.
Infeccions (sobretot del tracte urinari).
Deshidratació o hiponatrèmia.
Restrenyiment.
Retenció urinària.
Fatiga.
Alteracions de l’oïda o la vist

ABANS D’INICIAR EL TRACTAMENT............

És important recordar els comportaments que responen pobrement a la
medicació:
•

deambulació erràtica

•

orinar i defecar en llocs inapropiats

•

vestir-se i desvestir-se en llocs inapropiats

•

vocalització disruptiva

•

entrar en habitacions indiscriminadament

•

intents d’anar-se’n.

Abans d’iniciar el tractament, el pacient i la família han d’estar molt ben
informats del risc/benefici que suposa la medicació.

Indicacions antipsicòtics
Agitació
Agressivitat i conductes violentes
 Conductes físicament no agressives (amagar objectes, inquietud,..)
 Conductes verbalment no agressives (frases reiteratives, constants peticions d’informació,....)

 Conductes físicament agressives (donar cops, empentar, donar patades,..)
 Conductes verbalment agressives (crits, llenguatge obscè, ,..)

Hostilitat
Idees delirants i al·lucinacions
Delirium o Sde. Confusionària aguda

ANTIPSICÒTICS

• A l’Estat espanyol l’únic antipsicòtic atípic aprovat per a
l’agressivitat en pacients amb demència moderada o greu és la
risperidona.
• L’inici del tractament dosi baixa que s’augmentarà
progressivament, arribant a la dosi mínima efectiva.
• Seguiment estret del pacient, sobretot durant les primeres 4
setmanes de tractament, i monitorar possibles canvis a nivell
cognitiu i l’aparició d’efectes adversos

Problemes relacionats amb els antipsicótics
(AP) (INFAC, Osakidetza, vol 22 nº 10, 2014)
1. Simptomes extrapiramidals, sedació, disquinèsia tardana, tr. de la marxa, caigudes
i efectes anticolinèrgics
2. Mortalitat
–

S’ha estimat que de cada 100 paciens en ttº amb AP durant 10-12 setmanes es
produïria una mort. > risc per H intermig amb R, i < amb Q

3. Efectes adversos cerebrovasculars
–

Risc > amb 1eres setmanes de ttº i ATCD d’ictus

4. Efectes adversos C-V.
–

Allargament intèrval QT, > risc arrítmies ventriculars, hipotensio, síncope, miocarditis,
TVP, ↑ risc IAM al mes d’inici del ttº.

5. Pneumònia
–

Superior a ‘inici del ttº i amb AP atípics (afavoreix disfàgia, boca seca, sedació)

6. I. Renal aguda. Sbt els primers 90 dies de ttº.

Interaccions amb antipsicòtics (AP) i mortalitat entre els
residents de centres geriàtrics amb deteriroament cognitiiu.
Liperoti et al. J Clin Psychiatry 2017;Jan (78):e76-e82.doi:10.4088/JCP.15m10303

 RESUM: els AP s’han d’utilitzar amb gran precaució, especialment entre els
individus que reben F C-V o psicotròpics concomitants.
 59 llars d’avis de la UE i Israel. Del 2009 al 2011. N=604
 Hi ha evidència que l’excès de risc d’aturada cardiaca, arrítmia ventricular i AVC
isquèmic associat a AP és > entre els malalts amb hª prèvia de malaltia cardiaca o
cerebrovascular i estan tractats amb F C-V.
 Es creu que els F amb acció anticolinèrgica i antihistaminèrgica dels AP poden
contribuir a la disfàgia i a la pneumònia per aspiració.
 Tb s’ha observat que malalts tractats amb Q, R i O poden presentar un risc ↑ del
70% de pèrdua aguda de la funció renal.
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Interaccions amb antipsicòtics (AP) i mortalitat entre els
residents de centres geriàtrics amb deteriroament cognitiiu.
Liperoti et al. J Clin Psychiatry 2017;Jan (78):e76-e82.doi:10.4088/JCP.15m10303

 Interaccions antipsicòtics:
 Prevalença del 46%
 > mortalitat grup d’interacció antipsicòtica (taxa d’incidència 0.26 per persona a l’any
vs 0.17 en el grup d’interacció no antipsicòtica)
 risc de mort 1.71 (IC: 1.15-2.54)
 Aproximadament la ½ tenien prescrit 1 fàrmac potencialment interactuant amb els AP.
 En Residències geriàtriques els ️ exposats tenen un risc augmentat de mort del 70%

 Interaccions més freqüents:
 ↓ TA i caigudes 34.8% [diurètics – R, T, O -, B-Bloq – R,T -, IECA – T -, Ca++
antagonistes – O -]
 Prolongació QT 7.3% [Citalopram/Escitalopram – T, H, O - ]
 Sedació 7.1% [BZP – Q, C - ; Opioides – Q -]
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Sigles: Rsiperidona, Tiapride, Olanzapina, Quetiapina, Haloperidol, Clozapina

ANTIPSICÒTICS
• Sempre que sigui possible, la durada del tractament ha de ser
limitada
 La utilització d’antipsicòtics durant llargs períodes de temps està associada a un
major risc de davallada cognitiva, un incrementen el risc de mortalitat i
d’esdeveniments cerebrovasculars, entre d’altres.

• Els antipsicòtics s’han de retirar de forma gradual
 Disminuir la dosi un 25-50% cada dues setmanes. Es recomana avaluar la
resposta del pacient durant la reducció de dosi i si s’observen problemes retornar
a la dosi prèvia i reduir un 10% a intervals mensuals.

• S’ha demostrat que la retirada d’antipsicòtics en pacients amb MA no
comporta efectes perjudicials en el seu comportament,
 exceptuant aquells pacients que de base presenten símptomes
neuropsiquiàtrics severs on es desaconsella la discontinuïtat del tractament.

Antipsicòtics per al tractament dels SCPD

Durada del tractament
1. JL Cummings. Am Fam Physician 2002
–

Agitació moderada. NRL i BZP 1 – 6 mesos; Altres 2 – 8 mesos

–

Agitació severa. BZP 1 – 6 mesos; Altres 2-8 mesos

2. Rev Esp Geriatr Gerontol 2009

El temps recomanat per canvi de fàrmac és de 5-7 dies, mantenint-lo entre 1
i 3 mesos una vegada aconseguit el control simptomàtic. Posteriorment
retirada gradual segons intensitat i recurrències

–

3. Rx Files. Dementia. Bringing Evidence & Experience to
Drug Therapy Decision Points. October 2014
–

Valorar ↓ o discontinuació cada 3 mesos

Tractament farmacològic de la depressió en la MA
• La depressió pot afectar aproximadament un 50% dels pacients
amb MA.

• En cas de requerir tractament farmacològic, el citalopram i la
sertralina, (ISRS) són d’elecció en pacients amb MA.
• El seguiment ha de ser estret, sobretot les primeres 4 setmanes.

• En cas d’aparició d’efectes adversos es recomana en aquest
ordre:
 ajustar la pauta, canviar a un altre ISRS o considerar canviar a un antidepressiu d’una
classe farmacològica diferent.

• Si no s’observa cap millora simptomàtica a les 4-6 setmanes:
 revisar el diagnòstic de trastorn depressiu, verificar el compliment del tractament,
revisar la pauta posològica i canviar el tractament en cas necessari.

Tractament farmacològic de la depressió en la MA

• Atès que els pacients amb MA habitualment són pacients d’edat
avançada.
 pot ser necessari emprar dosis més baixes, realitzar increments graduals de la dosi i
incrementar el temps d’espera fins a observar resposta (> 6 setmanes).

• S’haurien de vigilar els nivells sèrics de sodi durant el tractament
(hiponatrèmia).
• No es recomana l’ús de la fluoxetina ni paroxetina
 pel seu potencial d’interaccions i la seva llarga semivida d’eliminació.

• Es desaconsella l’ús d’antidepressius tricíclics
 a causa dels seus efectes anticolinèrgics.

Indicacions dels antidepressius
Simptomatología depressiva
Impulsivitat, conducta compulsiva
 Alteracions de la son
 Ansietat
 Agitació, agressivitat

Conductes motrius reiterades
Contenir expressions sexuals inapropiades

Seitz D, Adunuri N, Gill S, Gruneir A, Hermann N, Rochon P. Antidepresivos para la agitación y la psicosis en la
demencia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011 Issue 2. Art Nº: CD008191.

 Els ISRS sertralina i citalopran es van associar
amb una ↓ dels símptomes d’agitació comparats amb

placebo
 Els ISRS i la trazodona es toleren raonablement bé
comparats amb placebo i amb antipsicòtics

Taula de maneig dels antidepressius d’elecció en la MA

Benzodiazepines i anàlegs
Indicacions
 insomni, ansietat
 Agitació provocada per deprovació enòlica o de drogues sedants

Fàrmacs d’elecció
 criteris de selecció en ancians: v 1/2 intermitja, conjugació hepàtica i no metabolits actius
 Particularitats:

 memòria, sedació, confusió, caigudes, abstinència

 Fàrmacs i dosis habituals:

lorazepan, brotizolan, midazolam, alprazolan

REGG: criteris STOPP-START 2015. STOP BZP > 4 setmanes

Altres fàrmacs
Estabilitzadors de l’estat d’ànim
 carbamazepina
 oxcarbazepina
 valproato

 gabapentina
 Pregabalina

Altres: clometiazol, metilfenidat,….

MOLTES GRÀCIES

