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ANTIPSICÒTICS. NEUROLÈPTICS

 Henri Laborit (1952) descriu els efectes de la Clorpromacina

com a Neurolèptics.
 Neurolèptic significa que lliga o bloqueja el cervell, que l’aïlla.
 Anys seixanta, sobretot arran de la introducció de

l’haloperidol, se’ls anomena antipsicòtics.
 Anomenar-los antipsicòtics és erroni , ja que no actuen sobre

la malaltia , només sobre els símptomes.

En els darrers anys
el consum dels
anomenats Antipsicòtics ha crescut
considerablement.

Des dels anys
noranta se’n
continuen comercialitzant de nous.
A Espanya ja n’hi ha
23 de
comercialitzats.

Les seves
indicacions
(autoritzades o no)
també s’han ampliat

UTILIZACIÓN DE ANTIPSICÓTICOS EN ESPAÑA (1992-2006)
https://www.aemps.gob.es/en/medicamentosUsoHumano/observatorio/docs/antipsi
coticos.pdf

ANTIPSICÒTICS. JUSTIFICACIÓ
El terme Antipsicòtics atípics és per referir-se a que aquests tenen
baixa probabilitat d’efectes extrapiramidals un efecte que ha estat

considerat com a característica dels anomenats típics o de
primera generació.

Els neurolèptics atípics són prescrits basant-se en la percepció
que són més efectius I produeixen menys efectes secundaris .

Jonathan R. Newer Oral Atypical Antipsychotic Agents: A Review. P&T® • December
2011 • Vol. 36 No. 12

Sovint els metges experimentem una considerable pressió per
prescriure aquests fàrmacs degut al neguit i distrés que

ocasionen aquests malalts a la família o cuidadors, el que
requereix parlar amb els cuidadors i escoltar les seves queixes ,
explicar els mínim beneficis d’aquests fàrmacs i els seus efectes

secundaris.

Anne Corbettet al Don’t use antipsychotics routinely to treat agitation and
aggression in people with dementia. BMJ 2014;349:g6420 doi: 10.1136/bmj.g6420

ANTIPSICÒTICS . JUSTIFICACIÓ
 L’increment del consum d’antipsicòtics observat en els

darrers anys no es deu a un increment de la prevalença de
psicosis greus, sinó a un increment de l’ús d’aquests
fàrmacs en indicacions no autoritzades o no
recomanades.
 Una d’aquestes situacions o indicacions no autoritzades seria
el tractament puntual d’episodis d’agitació en persones
grans, possiblement amb demència.
 En conseqüència, convé examinar l’ús d’antipsicòtics en gent
gran, la seva durada i la seva associació amb l’ús de fàrmacs
per al tractament de la demència d’Alzheimer.

L’any 2015, a Catalunya
9,1% dels més grans de 70 anys (60.000 dones i 30.000 homes) van rebre
algun neurolèptic (80% “atípics”).
Un 21% dels més grans de 90 anys rep neurolèptics, un 80% de manera
diària i continuada.
Un 7% dels pacients tractats rep dos neurolèptics de manera simultània.
a)

http://www.abpi.org.uk/our-work/library/industry/documents/meds_usage.pdf

b) Antipsicòtics: mala ciència, pseudoinnovació, prescripció desbordada i iatrogènia.
Butlleti Grog . Vol. 29, n.º 3 i 4

Prevalença del consum d’antipsicòtics en gent gran, per edat
i sexe (homes: blau clar; dones: blau fosc) (Catalunya, 2015).

A total of 168 133 patients

Jeffrey C. Patterns of Prescription Drug Use Before and After Fragility Fracture. JAMA
Intern Med. 2016;176(10):1531-1538

Procureu evitar els neurolèptics
fora dela psiquiatria. Sobretot els
més nous.Butlletí groc Vol30 nº 1

Els Neurolèptics són ANTAGONISTES DELS RECEPTORS DOPAMINÈRGICS D2

ANTAGONISME D2

AGONISME PARCIAL D2

ARIPIPRAZOL

Es considera que per obtenir un efecte l’ocupació ha de ser d’entre 65 i 80%. No
obstant, a partir d’um 80% comencen a aparèixer símptomes extrapiramidals i
altres efectes indesitjats.

MECANISME D’ACCIÓ I DOSIS
Finestra terapèutica , es bloqueja entre el 50% al 70% dels receptors D2, variant
molt entre una molècula o altra :

amisulprida, la clozapina y la quetiapina precisa d’un bloqueig entre el 50% al
60% dels receptors
Haloperidol un 65%

Per tant un bloqueig per sobre del límit no millora simptomatologia incrementa
efectes secundaris.
Per una majoria de pacients la dosi mitja d’haloperidol es situa entre 3,3 i 4 mg
/dia i pocs es beneficiarien de dosis fins a 10 mg/dia
el 80% dels efectes s’aconsegueixen en un termini de 4 setmanes
Es recomana una estratègia de cerca individual de les dosis adequades per a
cada pacient a través d’assaig /error. Les guies solen donar dosis fixes de
fàrmac que donen lloc a dosificar excessivament .
http://www.choosingwisely.org/wp-content/uploads/2015/02/APA-Choosing-Wisely-List.pdf

UTILITZAR NEUROLÈPTICS FORA INDICACIONS . “ off label””
En l’àmbit del CatSalut, l’ús off-label queda regulat per la Instrucció 05/20103

S’estableixen tres possibles escenaris d’ús de fàrmacs off-label:

a) Utilització de fàrmacs amb prou evidència de qualitat quan els
tractaments autoritzats no han demostrat eficàcia, estan
contraindicats o han produït efectes adversos no tolerats, o no hi
ha alternatives de tractament autoritzades.
b) Utilització excepcional justificada per la situació clínica del
pacient.
c) En un context de recerca clínica reglada.

A Guide to Minimal Use of Neuroleptics: Why and How. June 2015
http://www.madinamerica.com/wp-content/uploads/2015/08/Guide-to-Minimal-Use-of-Neuroleptics-.pdf

A Guide to Minimal Use of Neuroleptics: Why and How. June 2015
http://www.madinamerica.com/wp-content/uploads/2015/08/Guide-to-Minimal-Use-of-Neuroleptics-.pdf

EFECTES DELS ANTIPSICÒTICS

• Els neurolèptics indueixen un “estat de desactivació”, un
terme que descriu la restricció de l’activitat física i mental
que generen.
• Redueixen l’activitat física (moviments lents, inexpressivitat
facial) i mental (inhibició de la coordinació, l’atenció,
l’aprenentatge i la memòria), i així alleugen la pertorbació i
l’activació mental pròpies de la malaltia.
•

Els pacients perden la iniciativa, fins i tot per a tasques
domèstiques.

Antipsicòtics TÍPICS o ATÍPICS ?
 Diferents metanàlisis han demostrat que els nous no són

superiors als vells .
 No hi ha diferències d’eficàcia entre les formulacions orals i les
parenterals i tampoc hi han diferències en el compliment.
 Geddes J, Freemantle N, Harrison P, Bebbington P,. Atypical antipsychotics in the

treatment of schizophrenia: systematic overview and metaregression analysis BMJ
2000; 321: 1371-76.
 Leucht S, Wahlbeck K, Hamann J, Kissling W. New generation antipsychotics versus
low-potency conventional antipsychotics: a systematic review and meta-analysis
Lancet 2003; 361: 1581-89.
 Leucht S, Corves C, Arbter D, Engel RR, Li C, Davis JM. Second-generation versus fi
rst-generation antipsychotic drugs for schizophrenia: a meta-analysis Lancet 2009;
373: 31-41.
 Thomas J. Moore et al The Harms of Antipsychotic Drugs: Evidence from Key
Studies. Drug Safety January 2017, Volume 40, Issue 1, pp 3–14

NEUROLÈPTICS
 Els estudis amb neurolèptics la majoria s’han fet comparant-

los amb placebo .
 A l’assaig clínic CATIE s’hi van comparar quatre nous

neurolèptics (olanzapina, risperidona, quetiapina i ziprasidona)
amb un d’antic, la perfenazina. Durant els 18 mesos de seguiment
es va registrar fracàs terapèutic en un 72% dels participants, amb
poques diferències entre els cinc fàrmacs.



David O. Meltetzer, et al . Comparative Effectiveness Research For Antipsychotic Medications: How
Much Is Enough. Health Affairs 28, no. 5 (2009)



JEFFREY LIEBERMAN. et al . The NIM H-CATIE Schizophrenia Study: What Did We Learn? . Am J
Psychiatry 168:8, August 2011.

INDICACIONS

5coses que els metges i pacients s’haurien de preguntar
1) No prescriure antipsicòtics als pacient , que ho tenen
indicat, sense realitzar una avaluació inicial apropiada I
un seguiment regular.
2) No prescriure simultàniament
antipsicòtiques

dos o més medicacions

3) No prescriure antipsicòtics com a primera elecció en els
trastorns de conducta en les demències.
4) No prescriure antipsicòtics per a tractar l’insomni .
5) No donar antipsicòtics per a tractar trastorns de conducta I
trastorns emocionals en infants I adolescents que no hi
hagi indicació aprovada .
http://www.choosingwisely.org/wp-content/uploads/2015/02/APA-Choosing-

 Els neurolèptics només estan indicats en EZ i episodis

maníacs del trastorn bipolar.
 En pacients amb demència, l’únic autoritzat és la

risperidona, però només per al tractament simptomàtic i
puntual (fins a 6 setmanes) d’episodis greus d’agressivitat.
 L’ús de neurolèptics en patologies no indicades no està

avalat per cap estudi.
 No hi ha proves de l’eficàcia de la quetiapina en el

tractament de l’insomni en gent gran.

NEUROLÈPTICS
 Entre un 20%-26% de persones diagnosticades de EZ tenen una bona evolució i un
20% de les diagnosticades d’EZ només tindran un episodi.
 Mentre no tinguem altres fàrmacs millors , els neurolèptics són els fàrmacs d’elecció .
Estem obligats a buscar alternatives terapèutiques no farmacològiques .
 Hem de considerar el temps de tractament i la gradualitat de la retirada , mai
plantejar-se un tractament de per vida.
 Monitorització estreta considerant els riscos i beneficis.
 Donar dosis baixes de neurolèptics . Una dosi de 1 mg d’haloperidol durant 4
setmanes va ser útil en el 55% dels pacients i només un 20% va ser necessari

incrementar-la a 3 o 4 mg.

 Estem utilitzant els neurolèptics més com a tranquil·litzant que com antipsicòtic.
 Una revisió de la COCHRAN E planteja que la recomanació de mantenir el tractament
entre 6-24 mesos no està sustentada per suficients estudis.

nota 2004/04 de la AEMPS).
 - La indicación terapéutica de risperidona en pacientes con

demencia queda restringida al tratamiento sintomático de
cuadros de agresividad graves o síntomas psicóticos
severos que no respondan a medidas no farmacológicas, en
los que se han descartado otras etiologías.
 - La necesidad de tratamiento con risperidona en pacientes con
demencia debe de ser valorada por médicos experimentados
en el diagnóstico, evaluación y manejo de estos pacientes.
 - La duración del tratamiento en pacientes con demencia debe
de ser lo más corta posible, siendo imprescindible valorar en
cada visita la necesidad de continuar el tratamiento con
risperidona.
 - Se deberá vigilar aún más estrechamente a los pacientes con
antecedentes de episodios isquémicos cerebrales.

nota 2004/03 de la AEMPS
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de
acuerdo con la Agencia Europea de Medicamentos, considera

necesario recordar que olanzapina (Zyprexa®) no está
autorizada para el tratamiento de psicosis o trastornos de
conducta asociados a demencia y por lo tanto no debe utilizarse

en este grupo de pacientes, debiéndose proceder a revisar los
tratamientos de los pacientes que estuvieran recibiendo olanzapina
(Zyprexa®) para esta indicación.

En qualsevol dels casos, el metge responsable del tractament haurà de
 justificar convenientment a la història clínica la necessitat d’ús del
medicament informar el pacient en termes comprensibles del tipus de tractament,
la seva importància i les implicacions i riscos .
 obtenir el consentiment informat.

 notificar les sospites de reaccions adverses i
 respectar les condicions d’ús que es puguin haver establert en els
protocols de les comissions de farmàcia i terapèutica dels centres
sanitaris corresponents.
Utilització de fàrmacs en salut mental en condicions diferents a les autoritzades en
la fitxa tècnica. Nº 3 Març 2015
http://www.gencat.cat/catsalut/rsb/farmacia/efarma

5coses que els metges i pacients s’haurien de preguntar
1) No prescriure antipsicòtics als pacient , que ho tenen
indicat, sense realitzar una avaluació inicial apropiada I
un seguiment regular.
2) No prescriure simultàniament
antipsicòtiques

dos o més medicacions

3) No prescriure antipsicòtics com a primera elecció en els
trastorns de conducta en les demències.
4) No prescriure antipsicòtics per a tractar l’insomni .
5) No donar antipsicòtics per a tractar trastorns de conducta I
trastorns emocionals en infants I adolescents que no hi
hagi indicació aprovada .
http://www.choosingwisely.org/wp-content/uploads/2015/02/APA-Choosing-

L’ús d’antipsicòtics només indicada Risperidona en demència
amb agressió ( perill per a el pacient i altres) entre 6 i 12
setmanes .
Helen C Kales. Assessment and management of behavioral and psychological symptoms of
dementia. BMJ 2015;350.Doi.101136

Un metanàlisis diu que la Risperidona és superior a altres a dosi
de 1 mg per agressió , NO per símptomes no agressius. A 2 mg
no s’observen millors resultats , (aripiprazole , olanzapine ,
quetiapine , and risperidone. La quetiapina no beneficis en els
tractament de trastorns de conducta en demència.
(Am. J Geriatr Psychiatry 2006;14:191-210)

Neurolèptics
1- Dosis de neurolèptics. A major dosis de neurolèptics major freqüència de

presentació del síndrome de retirada.

2- Gradualitat de la retirada . Recaiguda de 32% després de la retirada gradual en
tres setmanes, comparat amb 65% amb una retirada brusca. Aquesta gradualitat de la
retirada podria ser un element fonamental ja que inclús les 3 setmanes poden ser
curtes.

3- Temps de tractament .- L’acció perllongada del neurolèptic provoca canvis
estructurals a nivell de receptors dopaminèrgics . Una persona amb anys de tractament

no precisarà el mateix ritme de retirada que un altra en pocs mesos.

25% de la dosi

REVISAR EN 1 SETMANA
SÍNDROME RETIRADA . 1- 4 dies

RECAIGUDA

REINICIAR DOSI

RETIRAR un 10% al mes

NÀUSEES
VÒMITS
ANORÈXIA
DIARREA
RINORREA
SUDORACIÓ
MIÀLGIES
PARESTÈSSIES
INSOMNI
ANSIETAT
AGITACIÓ

NO SÍMPTOMES . 10% CADA MES ( risperidona i Haloperidol)
ALS 15 DIES ( Quetiapina)

Pautes de reducció
 Al voltant del 10% de la dosi total a intervals de 4 a 6
setmanes , segons el temps de tractament .
 En pacients que han pres neurolèptics durant més
de 5 anys el temps de retirada hauria de ser al
voltant de 2 anys o més.

PERQUÉ EL PACIENT PREN UN ANTIPSICÒTIC
• Símptomes Conductuals i
Psicològics de les
demències
• Tractament > 3 mesos (
resposta terapèutica o no)

• Insomni
primari
• Insomni
secundari per
comorbiditat.

• INDICACIONS
CORRECTES

CONTINUAR
Fins a 12
setmanes o
Consultar

DEPRESCRIPCIÓ RECOMANADA
• Disminuir dosis lentament , un
25-50% dosi cada 1-2 setmanes (
amb col·laboració pacient o
cuidador

STOP

MONITORITZAR CADA 1-2 SETMANES :
Milloria símptomes
Empitjorament : psicosi, agitació, deliri,
hal·lucinacions

• Considerar mesures no farmacològiques
• Reiniciar fàrmac a la dosi més baixa possible
http://www.open-pharmacymàxim 12 setmanes.
research.ca/wordpress/wp• Considerar canvi fàrmac ??
content/uploads/antipsychotic-deprescribing-

SI RECAIGUDA
INSOMNI:
•

•
•

Suprimir
substàncies que
provoquin insomni
(OH, Cafeïna..)
Mesures higiene
son , reducció
estímuls...
Fàrmacs si és
necessari

Convé continuar el tractament neurolèptic un
cop s’ha superat un brot psicòtic?
 L’exposició perllongada d’antipsicòtics provoca un risc elevat de nous

episodis psicòtics al deixar el tractament.
 Recaiguda del 56% als 10 mesos de retirada del neurolèptic comparada

amb 16% dels que continuen. ( possiblement són manifestacions
d’abstinència). s’atribueixen a la supersensibilització dopaminèrgica
causada per l’exposició prolongada al neurolèptic.
 Recaiguda de 32% després de la retirada gradual en tres setmanes,

comparat amb 65% amb una retirada brusca.
 El fracàs terapèutic (que inclou retirades per efectes adversos i per

manca de resposta), no s’hi han observat diferències entre continuar el
tractament o deixar-lo

 La

curta durada dels assaijos clínics no permet conèixer-ne bé la
relació benefici/risc més enllà de dos o tres mesos, de manera que no
es poden avaluar l’eficàcia a llarg termini ni efectes adversos d’aparició
tardana, com la discinèsia tardana o la diabetis.

Antipsicòtics: mala ciència, pseudoinnovació, prescripció desbordada i iatrogènia. Butlleti Grog .
Vol. 29, n.º 3 i 4

Hi ha pacients, especialment els que només han tingut un episodi
de descompensació , que es beneficiarien de la retirada del
medicament .

Martin Harrow. Does Long-Term Treatment of Schizophrenia With Antipsychotic Medications Facilitate
Recovery? Schizophrenia Bulletin vol. 39 no. 5 pp. 962–965, 2013.

També després de 6 mesos de remissió la discontinuació o
disminució del tractament és superior a mantenir el tractament

LexWunderink, MD, et al Recovery in Remitted First-Episode Psychosis at 7 Years of Follow-up of an Early
Dose Reduction/Discontinuation or Maintenance Treatment Strategy. JAMA Psychiatry.

2013;70(9):913-920

RECUPERACIÓ
 Generalment parlem de recuperació quan la simptomatologia positiva

( al·lucinacions, idees delirants, trastorns del pensament i trastorns de
l’autopercepció) a disminuït a nivells baixos i la simptomatologia
negativa ( falta d’energia i motivació, trastorns emocionals i
retraïment social) a millorat substancialment.
 Però aquest concepte només es refereix a la milloria de símptomes

però no fan cap referència a la FUNCIONALITAT ( psíquica , social ,
interelacional..). Estudis actuals posen de manifest que el tractament
perllongat amb neurolèptics pot millorar la simptomatologia però
empitjorarà la FUNCIONALITAT.
 LexWunderink (JAMA Psychiatry. 2013;70(9):913-920.) demostra en

un seguiment de 7 anys que els pacients a qui no s’ha tractat després
de 6 mesos de remissió , presenta una millor funcionalitat que els que
fan tractament intermitent.

ALGUNES PÍNDULES ÈTIQUES
 Ètica del risc: En pacients que porten tractament perllongat

amb bona evolució , ens trobem :
 Risc al retirar el fàrmac , inclús de manera gradual.

 Risc de que al mantenir el fàrmac puguem ocasionar més

dany cerebral.
 Tot i aquesta disjuntiva , no estem exempts de l’obligació

d’informar al pacient sobre els riscos i beneficis i establir
una relació empàtica amb el pacient.
 Hi ha que avaluar la capacitat intel·lectual del pacient per

prendre decisions , per tal de protegir el principi
d’autonomia del pacient per garantir l’altre principi de
beneficiència i no caure en el de maleficiència.

ALGUNES PÍNDULES ÈTIQUES
 El consentiment informat (CI) , hauria d’estar més reglat

donat els riscos d’aquests fàrmacs. Dos errors en els
que els professionals podem caure :
1. Amagar informació al pacient com a mesura de protecció (
privilegi terapèutic) .
2. No donar informació correcta o fer més èmfasi en altres
aspectes ( decisions silents).
 Ens haurem d’adaptar al estat emocional i intel·lectual

del pacient
 No oblidar el paper dels familiars o cuidadors , doncs serà

difícil plantejar la retirada o reducció del fàrmac sense el seu
recolzament.

Quetiapina registrada el 1997.
El 2010 el laboratori va pagar una multa de 520 milions de dolars per promoure
la prescripció fora de les pròpies indicacions. ( agressivitat, demència i
trastorns del son) .
També hi ha dades d’articles escrits per metges pagats per promoure la
prescripció fora de les seves indicacions.
Office of Public Affairs. Pharmaceutical giant AstraZeneca to pay $520 million for off-label
drug marketing [media release]. Washington DC: United States Department of Justice;
2010 Apr 27.

No hi ha evidència de l’ús de quetiapina en : Ansietat, insomni,
estrès postraumàtic, trastorns de la personalitat , símptomes
conductuals de la demència o per consum de substàncies.

La quetiapina s’ha donat en l’insomni especialment en demències
,
En una revisió de 2014 , només es van trobar 2 estudis a doble
cec que entre els dos incluïen només 31 pacients.
Anderson SL, Vande Griend JP. Quetiapine for insomnia: A review of the literature. Am J
Health Syst Pharm 2014;71:394-402.

EFECTES SECUNDARIS

RECOMANACIONS PER AL MONITORATGE I LA PROMOCIÓ DE LA SALUT FÍSICA DELS PACIENTS AMB ESQUIZOFRÈNIA I
ALTRES TRASTORNS MENTALS GREUS
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/salut_mental/documents/pdf/salu
t_fisica_esquizofrenia.pdf

RECOMANACIONS PER AL MONITORATGE I LA PROMOCIÓ DE LA SALUT FÍSICA DELS PACIENTS AMB ESQUIZOFRÈNIA I
ALTRES TRASTORNS MENTALS GREUS
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/salut_mental/documents/pdf/sal
ut_fisica_esquizofrenia.pdf

Els antipsicòtics , especialment els atípics estan a examen degut a que provoquen :
Increment de pes
Alteracions metabòliques ( increment resistència a la insulina, alteració de lípids ,
intolerància a la glucosa)
Risc de DM2
Risc de malaltia CV
INCREMENT DE MORBIDITAT I MORTALITAT PER AQUESTES CAUSES .
ESTUDI CATIE
Segurament tindria sentit forçar als laboratoris a comparar les seves drogues no només
amb placebo si no també entre drogues del mateix tipus .
Segurament seria cost-efectiu pel govern promoure estudis que comparin un munt de
fàrmacs cars amb els seu equivalents més barats.

http://www.nytimes.com/2005/09/21/opinion/comparing-schizophrenia-drugs.html?_r=0
David O. Meltzer. Comparative Effectiveness Research For Antipsychotic
Medications: HowMuch Is Enough? Health Affairs 28, no. 5 (2009)
Am J Psychiatry 168:8, August 2011

EFECTES SECUNDARIS
 Dany Cerebral , diferents estudis han arribat a la conclusió

que hi ha una relació entre l’ús de neurolèptics i la
disminució de substància gris i de la blanca amb un
augment de ganglis basals de manera dosi depenent.

 Per tant s’ha de valorar molt be el risc-benefici al utilitzar

aquests fàrmacs , considerant tant la dosi com el temps de
tractament com també la correcta indicació.

EFECTES SECUNDARIS
 Discinèsia tardana , consisteix amb moviments involuntaris associats

a deteriorament cognitiu. entre el 4%-5% de persones que prenen
antipsicòtics per any, pot ser irreversible inclús amb pocs mesos de
tractament .
 Cardiotoxicitat associada a mort sobtada per allargament QT. Abans

de donar un neurolèptic caldria fer un EKG i mesurar el QT.
 Increment de pes , especialment els atípics poden causar alteracions

de la glucosa I dels lípids I diabetis I en ocasions són irreversibles .
30% dels pacients poden incrementar 1Kg de pes cada mes . ( Estudi
CATIE). En nens i adolescents 3 mesos de tractament poden
augmentar entre 4 i 8 Kg de mitjana.
 Síndrome metabòlica RR de 1,58. ( més amb olanzapina, Clozapina,

aripiprazol)

EFECTES SECUNDARIS
 Risc de fractura de fèmur de 40% en les persones que prenen

neurolèptics. Aquest risc és de magnitud compa-rable al de les
benzodiazepines i els antidepressius.
 Risc de pneumònia en dues a tres vegades, en relació directa amb la

dosi.
 Disfuncions sexuals.
 Inhibició afectiva .
 Estudi CATIE-AD ,La mortalitat per totes les causes va ser de 3% amb

quetiapina (1% amb risperidona i olanzapina; 2% amb placebo).
 Hiperprolactinèmia. Sedació i simptomatologia extrapiramidal.

Wayne A. Ray, et al Atypical Antipsychotic Drugs and the Risk of Sudden Cardiac
Death. N Engl J Med 360:225-235, 2009

EFECTES SECUNDARIS

 El 2013 l’Agència Francesa del Medicament va alertar d’anomalies de

l’iris (iris hipotònic) detectades durant intervencions de cataracta en
pacients tractats amb risperidona, paliperidona i quetiapina.

 Risc d’ingrés per insuficiència renal aguda en els 90 dies següents

d’iniciar tractament amb risperidona, quetiapina o olanzapina per via
oral, en pacients de 65 anys o més. Per tant, en els pacient d’edat
avançada que prenen un neurolèptic, cal vigilar-hi la funció renal.

 Hipotensió.

 Efectes sedants i un 20 a 24% efectes anticolinèrgics (dificultat a la

micció, restrenyiment, sequedat de boca.

 un terç tenen síndrome metabòlica amb un RR 1,58 vegades més

alt que la població general. (olanzapina, clozapina, aripiprazol) .

S.NEUROLÈPTIC MALIGNE
 A vegades, s'utilitza la regla mnemotècnica FALTER








per recordar els símptomes i signes principals:
F – Febre
A – Inestabilitat Autònoma
L – Leucocitosi
T – Tremolor
E – Elevació de les CPK
R – Rigidesa muscular

METANÀLISI : 92 estudis inclosos . 3,211.768 pacients
amb malaltia mental severa. (MMS). ( edat mitja 50 anys i
49% homes) i 113.383.368 control ( edat mitjana 51 I 49%)

MMS
 10% tenien al menys una comorbiditat CV
 85% dels pacients tenien un alt risc de morir per malaltia CV .
 Les principal causes d’aquest increment de risc CV eren :
ANTIPSICÒTICS, ELEVAT IMC i ELEVAT RISC CV .
 En prevenció secundària hi ha menys control que en la població general ,
generant un increment de la mortalitat.
 Els Antipsicòtics estan associats a un alt risc de malaltia CV . Els
antipsicòtics amb més alt risc cardio-metabòlic són : CLOZAPINA i
OLANZAPINA Els antipsicòtics de més baix risc són : ARIPIPRAZOL,
ZIPRASIDONA, AMISULPRIDE i els TÍPICS .
Prevalence, incidence and mortality from cardiovascular disease in patients with pooled and specific
severe mental illness: a large-scale meta-analysis of 3,211,768 patients and 113,383,368 controls. World
Psychiatry 2017;16:163–180

Joseph J. Et al
Psychopharmacology in
Primary Care Settings. Prim

Joseph J. Et al Psychopharmacology in Primary Care Settings. Prim Care Clin
Office Pract 43 (2016) 327–340

INICIAL

3
MESOS

6
MESOS

9
MESOS

12
MESOS

HISTÒRIA FAMILIAR/PERSONAL

X

ESTILS DE VIDA SALUDABLES (CADA VISITA)

X

X

X

X

X

IMC/ CINTURA

X

X

X

X

X

SOMNOLÈNCIA/SEDACIÓ ( CADA VISITA)

X

X

X

X

X

FUNCIÓ SEXUAL

X

X

X

X

X

TA i FC

X

X

X

X

GLUCÈMIA/PERFIL LÍPIDS

X

X

X

X

FUNCIÓ RENAL/HEPÀTICAL /HEMOGRAMA. En el
cas de la Clozapina Hemograma setmanal durant 18
setmanes i després mensual.

X

PROLACTINA
S. EXTRAPIRAMIDALS .

X
X

X

X

X

X

ACATÍSIA

X

X

X

X

X

ADHERÈNCIA TRACTAMENT

FUNCIÓ TIROÏDEA Només QUETIAPINA

X

X

X

CADA
VISITA

X

A Guide to Minimal Use of Neuroleptics: Why and How. June 2015
http://www.madinamerica.com/wp-content/uploads/2015/08/Guide-to-Minimal-Use-of-Neuroleptics-.pdf

ANTIPSICÒTIC I
INFANTS

En els darrers anys s’ha observat un increment
progressiu de l’ús d’antipsicotics en infants: d’1,5 a 5
vegades, segons els països

L’ús d’antipsicótics en pediatria es basa en l’extrapolació
de les dades obtingudes en la població adulta.

1. Butlleti de Farmacovigilància de Catalunya Vol. 14, num. 2 • marc - abril 2016
2. Simone Pisano et al. Update on the safety of second generation antipsychotics in youths: a call for
collaboration
among paediatricians and child psychiatrists. Pisano et al. Italian Journal of Pediatrics
(2016) 42:51
3. Megan R. Stafford et al Efficacy and Safety of Pharmacological and Psychological Interventions for the
Treatment of Psychosis and Schizophrenia in Children, Adolescents and Young Adults: A Systematic
Review and Meta-Analysis. PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0117166 February 11, 2015
4. Atypical antipsychotic drugs for disruptive behaviour disorders in children and youths. 12 September
2012 Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 9. Art. No.: CD008559. DOI:

Actualment, a Espanya nomes 4 antipsicotics atipics estan autoritzats en
infants i per a indicacions diferents:

 La risperidona esta indicada per al tractament de l’esquizofrenia, els
episodis maniacs moderats o greus en pacients amb trastorn bipolar a
partir dels 18 anys, i el tractament inicial dels trastorns de la conducta en
infants amb retard mental a partir dels 5 anys.

 L’aripiprazole esta aprovat per al tractament de l’esquizofrenia a
partir dels 15 anys i dels episodis maniacs moderats o greus en pacients
amb trastorn bipolar a partir dels 13 anys.

 La ziprasidona esta aprovada per al tractament dels episodis maniacs
o mixtos de gravetat moderada associats al trastorn bipolar en infants i
adolescents de 10 a 17 anys.

 Paliperidona en l’esquizofrenia a partir dels 15 anys.
No es recomana l’olanzapina ni la quetiapina en persones de
menys de 18 anys, ni la clozapina en persones de menys de 16
anys.

Efectes secundaris:
L’augment de la gana i de pes son habituals en pacients que reben
risperidona. En el cas dels infants, el guany de pes es
proporcionalment mes elevat i mes ràpid que en el dels adults.
Síndrome metabòlic amb dislipèmia i increment resistència a
Insulina. RISC DE DM 2
Trastorns extrapiramidals i hiperprolactinèmia que pot causar
ginecomàstia .
Acatísia i insomni que es pot confondre amb T. Hiperactivitat.
També s’ha descrit allargament de l’interval QTc (>430 ms) en
infants i adolescents tractats amb ziprasidona.

Butlleti de Farmacovigilància de Catalunya Vol. 14, num. 2 • marc - abril 2016

Seguiment i control dels efectes adversos
 Control factors de risc : tabac , exercici, antecedents familiars
DM, obesitat, alcohol.

 Vigilar IMC
 Intervenció en l’estil de vida, com ara la dieta i l’exercici físic,
quan hi hagi un augment del 5% de l’IMC en els tres primers
mesos de tractament
 Hiperprolactinèmia: no es recomana fer un monitoratge
periòdic ni canviar el tractamentn dels pacients, excepte en cas
que hi hagi una elevació persistent de la prolactina >1.000
mlU/L i/o manifestacions clíniques (galactorrea i
irregularitats menstruals en les noies i ginecomàstia, galactorrea i
disfunció
sexual en elsde
nois)
Butlleti
de Farmacovigilància
Catalunya Vol. 14, num. 2 • marc - abril 2016

CONCLUSIONS :
 El control dels símptomes amb els antipsicòtics i la milloria funcional ,
disminueixen la mortalitat , tenint en compte de vigilar i controlar l’elevat risc
cardio-metabòlic .
 Des de que els antipsicòtics s’han utilitzat en primera línia de tractament “ off-label
“ , l’increment del RCV ha augmentat considerablement.
 Els pacients amb MMS fan : MENYS EXERCICI,TENEN CONDUCTES MËS
SEDENTÀRIES, FUMEN MÉS , CONSUM DE DIETES ALTES AMB GREIX I SUCRES
REFINATS, POCS VEGETALS I FRUITES.
 El pacient amb MMS presenta més risc de MALALTIA CV , MALALTIA
CEREBROVASCULAR I MÉS ALTES TASES DE MORT PER MALALTIA CV.
 Aquest augment de mortalitat explica que el MMS redueixi entre 10 i 18 anys la
seva esperança de vida .
 En aquests pacient cal controlar de prop els factors de risc CV .
 Sempre donar l’antipsicòtic més apropiat i a les dosis mínimes possibles.
Christoph U. Correll et al Prevalence, incidence and mortality from cardiovascular disease in patients with pooled and
specific severe mental illness: a large-scale meta-analysis of 3,211,768 patients and 113,383,368 controls. World Psychiatry
2017;16:163–180)
Tiihonen J, Mittendorfer-Rutz E, Torniainen M et al. Mortality and cumulative exposure to antipsychotics,antidepressants,

Primer trimestre embaràs

<

Rev Psiquiatr Salud Ment (Barc.) 2009;2(3):138-145

ANTIPSICÒTICS I EMBARÀS
 No s’ha d’administrar cap fàrmac durant el primer






trimestre de l’embaràs, a menys que sigui
imprescindible.
Educar a les dones per evitar automedicació. ( causa
30% ingesta de fàrmacs)
Considerar la relació risc/benefici i administrar la
mínima dosi eficaç
No es pot considerar cap fàrmac segur durant
l’embaràs .
Evitar fàrmacs de recent comercialització i utilitzar els
que tenen major experiència d’ús.

TRASTORNS DE LA CONDUCTA EN DEMÈNCIES

Polypharmacy: Guidance for Prescribing – AWMSG
http://www.awmsg.org/docs/awmsg/medman/Polypharmacy%20-%20Guidance%20for%20Prescribing.pdf

• Personalitat i malaltia psiquiàtrica
• Problemes mèdics aguts (ITU, Neumònia,
Estrenyiment, deshidratació)
• Necessitats no cobertes ( Dolor, insomni, pors,
avorriment, ..)

PACIENT
• Estrès,
Sobrecàrrega ,
depressió .
• Manca de formació
• Habilitats
comunicatives
• Discordància entre
expectatives i
severitat de la
demència

• Sobre o poca
estimulació

• Aspectes de
seguretat
• Falta d’activitat
CUIDADOR

ENTORN

Factors MODIFICABLES associats als trastorns
conductuals i psicològics en demències

• Falta de rutines
establertes

Helen C Kales. Assessment and
management of behavioral and
psychological symptoms of
dementia..BMJ 2015;350.Doi.101136

ELS SIMPTOMES
SÓN D’APARICIÓ
BRUSCA

DESCRIURE
LA CONDUCTA .

1. Descartar patologia orgànica
subjacent .
2. Revisar medicació
3. Avaluar nutrició, dolor,
hidratació, insomni.

HI HA PREOCUPACIÓ PER
LA SEGURETAT

1. Recomanar estratègies de seguretat
2. Formar al cuidador

EL CUIDADOR
ESTÀ ESTRESSAT

1. Formar al cuidador.
2. Valorar el cansament del cuidador.
3. Estratègies de reducció d’estrés .

HI HA CAUSES
SUBJACENTS

Només hi ha una conducta
Múltiples conductes

PLA DE TRACTAMENT
AVALUACÓ DEL PLA

1. Intentar modificar el
desencadenant
1. Fer una aproximació, exercici,
cura del cuidador, entorn ,
rutines, ...
2. Enviar a un especialista .

CONDUCTES PROBLEMA
Descuits a l’hora de prendre la medicació

ESTRATÈGIES NO FARMACOLÒGIQUES
 Avaluar la capacitat de prendre la medicació
 Utilitzar ajudes com calendaris, caixes
medicació, ...
 Supervisar medicació

Descuits en general. Desorientació en el
temps.




Utilitzar ajuts per a la memòria , Calendaris,
Simplificar les rutines diàries

Caigudes o inestabilitat



Avaluació de la seguretat de la llar, catifes ,
mobles, wc,
Minimitzar o retirar consum d´alcohol.
Considerar l’ajut d’un fisioterapeuta per
incrementar estabilitat.
Taichi ....




Sentir veus i/o sorolls , especialment per la
nit





Avaluar l’audició i ajustar aparell si en porta
Avaluar la severitat de lac simptomatologia i
la seva afectació al pacient.
Si al·lucinacions, avaluar si crea algun tipus
de patiment al pacient , si és així plantejar-se
antipsicòtics.

Incapacitat de demanar ajut




Caminadors “ Wandering”




Alteracions de la conducta relacionada amb
la memòria ( desorientació o confusió en
reconèixer objectes)





Insomni , obrir llums per la nit , despertar a
la família o cuidador, sentiments
d’inseguretat per la nit.









Preguntes repetitives o repetició de paraules




Educar al cuidador sobre la necessitat de
supervisió.
Informar als veïns de confiança .
Posar un braçalet on hi hagi el nom , adreça
, telèfon contacte.
Avisar veïns .

Etiquetar els objectes
Retirar objectes que puguin confondre en les
seves tasques.
Guardar tots els objectes que utilitza en
caixes etiquetades. ( exemple útils
d’higiene).
Avaluar les rutines abans d’anar a dormir
Avaluar l’entorn de la cambra ( sorolls,
temperatura, llum, sombres, confort, --)
Eliminar begudes amb cafeïna,
Fer exercici durant el dia.
Limitar fer migdiada.
Limitar la soledat, avorriment, durant el dia,
ja que poden crear inseguretat.

Respondre amb calma i veu tranquil·la
Utilitzar distraccions

ESTRATÈGIES
GENERALS
Activitats

ACTIVITATS CLAUS




Educació del cuidador 
i suport



Fer activitats d’acord a les seves capacitats i interessos.
Introduir activitats que impliquin moviments repetitius, com plegar tovalloles,
fregar vidres, posar monedes al la guardiola ....
Organitzar l’activitat i invitar i ajudar a realitzar-la .




Entendre que les conductes no són personals.
Relaxar les normes.
Entendre que la progressió de la malaltia pot dificultar les tasques ejecutives (
Iniciar una activitat, planificar-la, organitzar o completar la tasca ) precisant de
guiar-lo i donar-li pistes.
No discutir ni intentar convèncer –lo.
Recorre a suport en xarxa si cal.

Comunicació








Donar al pacient suficient temps per respondre a preguntes.
Calma i tranquil·litzar el to.
Oferir eleccions simples , 1 o 2 .
Evitar paraules negatives
Identificar-nos a nosaltres mateixos o a altres si el pacient no se’n recorda.
Ajudar al pacient a buscar paraules per expressar-se

Simplificar l’entorn





Retirar objectes innecessaris del mig.
Utilitzar etiquetatges o marques visuals.
Evitar sorolls o distraccions mentre el pacient està fen una activitat o parlem
amb ell.
Utilitzar records visuals , com fletxes que indiquen el WC.
Estructurar cada tasca en diferents parts més simples.
Fer rutines diàries que puguin ser predictibles.

Simplificar tasques





Factors Associats als trastorns conductuals i psicològics en demències
NEURODEGENERACIÓ
DEMÈNCIA.
• Canvis en habilitats per
interactuar amb altres i
l’entorn
• Alteracions dels
neurocircuïts

FACTORS DEL PACIENT
•
•

•

Personalitat i malaltia
psiquiàtrica
Problemes mèdics
aguts (ITU, Neumònia,
Estrenyiment,
deshidratació)
Necessitats no
cobertes ( Dolor,
insomni, pors,
avorriment, ..)

INCREMENT
VULNERABILITAT A
ESTRESSORS

SIMPTOMES
CONDUCTUALS I
PSICOLÒGICS EN LA
DEMÊNCIA

FACTORS DE
L’ENTORN

FACTORS DEL
CUIDADOR
•
•
•
•

Estrès, Sobrecàrrega
, depressió .
Manca de formació
Habilitats
comunicatives
Discordància entre
expectatives i
severitat de la
demència

•

Sobre o poca
estimulació

•

Aspectes de
seguretat

•

Falta d’activitat

•

Falta de rutines
establertes

AGITACIÓ PSICOMOTORA

TRASTORN DE CONDUCTA

SÍ

NO

Autodestructiu
Heterodestructiu

Inhibició
Retraïment
Aïllament

Via legal

Visita per l’equip
d’atenció primària
No efectiva

Hospitalització

Entrevista motivacional

Efectiva

Centre de salut mental

Font: modificat de Bordas-Reig R. Como actuar ante un paciente que no quiere ingresar.
FMC 2006;13(4):206-9.

a) Risc d’agitació psicomotora:
 Extremar les mesures de precaució i mantenir una observació permanent
del pacient per detectar canvis que anunciïn l’aparició de l’agitació
psicomotora amb el consegüent risc de fuga o d’agressió.
 Assegurar que el pacient no és portador d’armes o objectes perillosos.
 comprovar que entén les decisions que es prenen, en especial la
necessitat d’un trasllat a un centre hospitalari, i que està disposat a
col·laborar.

b) Agitació psicomotora:
 Aplicar procediments de contenció física i
 Assegurar una correcta informació al pacient, especialment a
familiars i acompanyants, i
 destacar que la indicació és conseqüència de la necessitat de prevenir
autoagressions i heteroagressions.
c) Agitació psicomotora amb agressivitat:
 valorar la necessitat de sedació farmacològica per via parenteral
1)https://www.comb.cat/cat/actualitat/publicacions/bonapraxi/praxi32.pdf
2)Esperanza L. Aspectos medicolegales de la contención física y farmacológica. Med Clin (Barc). 2014;142 (Supl 2):24-29
3)MALALT AMB AGITACIÓ PSICOMOTORA Corporació Sanitària de Barcelona http://www.gencat.cat/salut/botss/p

df/psicomotora.pdf

Què podem fer?
1) Buscar un lloc tranquil, i si no podem, almenys cal evitar els
sorolls, ja que aquests pacients són molt sensibles a aquests.
2) Cal retirar tots els objectes de l’habitació amb els que es
pugui fer mal o fer mal els altres.
3) La presència de terceres persones pot distreure el pacient.
4) Tenint en compte l’agressivitat del pacient, és aconsellable
que aquesta tercera persona romangui callada dreta al
dentell de la porta.
5) És important que el pacient mai quedi entre el/la
metge/essa i la porta i que aquesta estigui sempre oberta i
el professional al costat.

entrevista motivacional, consta de dues fases:
Primera fase. Intentar aproximar-nos al pacient i intentar parlar amb ell
amb l’habilitat per escoltar-lo:
Intentar de connectar amb el seu pensament.
Podem fer preguntes obertes com: Pots dir-me què t’ha passat? O bé,
què puc fer per ajudar-te?
Tècnica de desarmar. El professional no ha de portar la contrària al
que diu o fa el pacient;
Ha de mostrar una actitud serena amb l’objectiu de crear un ambient
de tranquil·litat.
Segona fase .Fase de recolzament. Una vegada generat l’espai on el
pacient se senti segur, li oferirem un tractament per tranquil·litzar-se;
no hem de discutir mai amb el pacient.
1)N6434 – abril 11 HUVH Contenció verbal
http://www.vhebron.net/documents/9904922/13933305/B_08_10_6434.pdf
2)FMC. 2006;13(4):206-9

criteris per a un ingrés no voluntari. OMS
 El pacient no és competent

per comprendre i decidir
respecte al seu tractament.

 El tractament vist com a

relació metge-malalt i riscbenefici és clarament
favorable al pacient.

 La no aplicació del

tractament podria
comportar més danys per
al pacient, la família o la
comunitat.

 Criteris d’ingrés involuntari

són:
 Trastorn mental greu que
impliqui un risc per a la
integritat física, la salut, la
vida familiar o relacional o els
interessos essencials de la
persona.
 L’estat mental del pacient
impedeix la competència
necessària per prendre una
decisió responsable i
conforme als seus interessos.
 Segons els coneixements
disponibles, l’hospitalització
és més beneficiosa i
efectiva per al pacient que
altres mesures

Què diu la normativa legal sobre l’ingrés no voluntari?
Tant la Llei 9/1998, de 15 de juliol, del Codi de família (art. 255

“Autorització judicial i comunicació d’internament”) com la Llei
1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil (LEC) (art. 763.1
“Internament no voluntari per trastorn psíquic”) esmenten que

l’ingrés no voluntari d’una persona per raó de trastorn psíquic
requereix l’autorització judicial prèvia si la seva situació no li
permet decidir per si mateixa; excepte en el cas d’urgència
mèdica en la que qualsevol persona pot promoure aquesta
mesura

d) Criteris d’activació de les forces de seguretat (policia).(Llei orgànica de
les forces i cossos de seguretat, la Llei 16/1991 de les policies locals i la Llei
de la policia de la Generalitat
 Els cossos de seguretat estan legitimats per exercir les funcions
de contenció, en el cas que sigui necessari.

Els membres dels cossos de seguretat intervindran en les situacions
següents:
• En auxili del servei sanitari especialitzat que assisteixi els malalts psiquiàtrics,
per prevenir incidents que impliquin risc per al personal sanitari.
• Quan l’estat del malalt esdevé un conflicte d’alteració de l’ordre públic.
• A requeriment de l’autoritat judicial per auxiliar el servei sanitari.

• Agitació greu i/o resistència a ser traslladat a un centre sanitari o a ser atès
pel seu trastorn de conducta.

FÀRMACS PER SEDACIÓ1

Oral: Pot administrar-se medicació via oral en pacients amb inquietud
psicomotora o agitació moderada:
• Diazepam 10-20 mg v.o. o s.l.
• Haloperidol 5 mg v. o.
• Olanzapina 2,5mg / 5 mg
Parenteral:: En cas de refús de la medicació oral o quan es precisi una sedació
ràpida i eficaç, cal utilitzar la via intramuscular (im):

• Midazolam 5 mg (1 amp)
• Haloperidol 5 mg (1 amp)
Cal assegurar el control de la tensió arterial als 15-30 min.

En casos excepcionals, resistents al tractament convencional, poden
administrar-secombinacions de benzodiacepines i antipsicòtics.
Aquestes pautes poden repetir-se cada 45-60 minuts, però emprant només 5
mg de Midazolam o Haloperidol cada vegada, sense passar de 30 mg de
Midazolam i de 20 mg d’Haloperidol .

Benzodiazepines

Diazepam

2,5 a 10 mg

Oral, ev.

D’elecció
No subministrar intramuscular

Midazolam

5mg ( màx
30mg)

im

Vida mitja curta
Quan cal donar per via intramuscular

Antipsicòtics típics

Haloperidol

2,5 a 10 mg

Oral, im., ev D’elecció

Màx 20mg

Antipsicòtics atípics
Olanzapina

2,5 a 10 mg

Oral

Relativament segur

Risperidona

1 a 2 mg

Oral

Avantatge de la presentació Flas

Agitació causada per intoxicació per alcohol i/o benzodiacepines :
 sedació amb Haloperidol 1 amp I.M. (5 mg) que pot repetir-se cada 45/60 min fins
a la remissió del trastorn( màx. 20 mg)

Agitació causada per intoxicació per cocaïna i drogues de disseny :
 Sedació inicial amb benzodiacepines (midazolam)., 5 mg inicial , repetir cada
45’ o 60’ ( màx.30mg)
 Cal evitar inicialment els neurolèptics, en especial si es detecta hipertèrmia
i/o rigidesa. Posteriorment, un cop controlades les constants vitals i amb el
pacient més contingut, es podrà utilitzar un fàrmac neurolèptic si
persisteixen símptomes psicòtics.

En tots els casos cal assegurar el control del nivell de consciència i de
constants vitals cada 30-60 min.

Es procurarà el monitoratge de la freqüència cardíaca en tots els pacients
amb sedació, que impliqui disminució important del nivell de consciència
fins a la seva normalització.

CASOS CLÍNICS

En Joan és un avi diagnosticat d’Alzheimer amb un GDS de 5. El seu
fill ve a la consulta per explicar-nos que el seu pare, des de fa un
temps, unes 3-4 setmanes, no para de caminar pel pis i, en ocasions,
es torna agressiu.
Què podem intuir d’aquesta primera informació?

Es tracta d’un pacient diagnosticat de malaltia d’Alzheimer en un
grau avançat que, des de fa uns dies, inicia un trastorn de conducta
i camina sense parar.
Què s’ha de fer?
Observació del pacient:
 com camina, quines conductes té; i
 cal valorar l’agressivitat.
 És important interrogar el cuidador sobre les conductes del
pacient: com menja, com dorm, si crida, els hàbits higiènics, etc.
 També farem una exploració física per descartar organicitat.

En el domicili ens troben que en Joan no para de caminar i intenta obrir totes les
portes, especialment la del carrer; si li impedim el pas, s’enfada i ens agafa ben fort
amb les mans per apartar-nos.
Interroguem el seu fill, en Miquel, sobre aspectes com dormir, menjar, cridar,
moviments repetits. Ens explica que al seu pare li costa dormir; quan se n’adona ja
està caminant i, en ocasions, crida per la nit i fa sorolls que molesten els veïns. No
sap què fer. Quan intentem acostar-nos a en Joan per intentar explorar-lo, ens torna
a apartar i ens aixeca el braç.

Podem intuir quin trastorn de conducta presenta en Joan?
D’entrada, podem dir que en Joan és un pacient amb demència i
inquietud psicomotora. “ wandering” (Un dels trastorns de
conducta més freqüents )
Els perills són el risc de caiguda i fractures
Aquest trastorn de conducta inclou:
 Caminar sense rumb concret.
 Temptativa d’abandonar el cuidador.
 Caminar durant la nit.
 Anar d’un lloc a l’altre.

Després d’haver observat el Joan i haver preguntat al cuidador sobre
els seus hàbits i les conductes, i després d’haver descartat organicitat,
podem dir que en Joan camina, obre portes, es comporta de manera

agressiva si ens hi atansem; per tant, podem dir que en Joan presenta
un trastorn de conducta, amb conductes repetides i agressivitat que
acompanya la seva demència.

Generalment, tant els professionals com els cuidadors
s’enfronten a un dilema:
Tenir cura que el pacient no es faci mal o es lesioni.
Preservar la llibertat individual del pacient per moure’s lliurement.

Què podem fer amb els pacients amb inquietud psicomotora?
• Fer-los companyia i, si és possible, fer teràpia ocupacional, tenint
en compte que el malalt dement té la capacitat d’atenció alterada
i roman poc temps en un mateix lloc.
• Fer passejades, caminar.
• Intentar distreure’l de la intenció que el porta a caminar amb una
alternativa que el pugui divertir.
• Acompanyar el pacient en la recerca fins que la meta quedi
difuminada: complicitat. Potser és l’estratègia millor, però ocupa
molt temps.
• Crear un ambient segur, sense obstacles (catifes, cadires, etc.).
• Crear rutines, intentar donar els mateixos consells al mateix lloc.
• Intentar no aclaparar-los amb discussions, preguntes, etc.
• Personalitzar els espais amb fotografies o objectes familiars que
orientin el pacient i l’estimulin.

Hem d’instaurar un tractament farmacològic?
En aquest cas, seria adequat, ja que es tracta d’un trastorn de
conducta amb agitació i agressivitat.
Abans d’utilitzar fàrmacs ens haurem de preguntar:
• Justifica el símptoma el tractament farmacològic?
• És un símptoma que respon al tractament farmacològic? Hi ha
evidència que els antipsicòtics han demostrat l’eficàcia en
pacients amb demència que presenten agitació i trastorns de
conducta.
• Quin grup de fàrmacs és el més adequat?
En aquests cas el pacient no dorm, camina sense parar i està agressiu;
podem considerar que està agitat. El tractarem amb risperidona, a dosis
baixes d’inici i incrementant-les cada 2 dies.

CAUSES AGITACIÓ EN DEMÈNCIA El dolor pot ser una de les
causes d’agitació en demència , un estudi en 332 pacients
mostra una reducció del 17% de l’agitació si es tracta amb
analgèsics,. Els analgèsics no són una directa alternativa als

antipsicòtics , però juguen un important paper en la prevenció de
l’agitació i en lús d’antipsicòtics.

•

Corbett A et al . Assessment and treatment of pain in people with dementia. Nat Rev Neurol. 2012 Apr
10;8(5):264-74. doi: 10.1038/nrneurol.2012.53
.
• Husebo BS, Ballard C, Sandvik R, Nilsen OB, Aarsland D. Efficacy of treating pain to reduce
behavioural disturbances in residents of nursing homes with dementia: cluster randomised clinical
trial. BMJ 2011;343:d4065. (15 July.)
• Sultzer DL, Davis SM, Tariot PN, Dagerman KS, Lebowitz BD, Lyketsos CG, et al. Clinical symptom
responses to atypical antipsychotic medications in Alzheimer’s disease: phase 1 outcomes from the
CATIE-ADeffectiveness trial. Am J Psychiatry 2008;165:844-54.
•

Polypharmacy: Guidance for Prescribing – AWMSG
http://www.awmsg.org/docs/awmsg/medman/Polypharmacy%20-%20Guidance%20for%20Prescribing.pdf

Estem de guàrdia al CAP i rebem una trucada urgent. L’interlocutor
ens explica que la seva germana, la Teresa, està molt nerviosa, crida,
porta dies que no dorm i ha deixat de prendre la medicació fa uns

dies. Ell es veu incapaç de tranquil·litzar-la.
Preguntem pels antecedents clínics i ens explica que està
diagnosticada d’una paranoia i que no vol anar al metge ni vol que
demani l’ambulància.
Arribem al domicili i ens trobem la Teresa la qual no para de

caminar pel pis. Quan ens veu ens diu, de males maneres, que
marxem perquè a ella no li passa res, que mai havia esta tan bé i que
és el seu germà que la vol tancar al psiquiàtric per quedar-se amb la

casa. Ens amenaça amb els punys...

Quina és la primera aproximació diagnòstica que hem de fer?
Es tracta d’una reagudització psicòtica afavorida per l’abandonament
de la medicació

La pacient està agitada, mostra agressivitat verbal i actituds bel· ligerants ; té un trastorn del son (insomni) i idees delirants
paranoiques centrades en el seu germà.

Símptomes positius
Deliris i al·lucinacions
Desordre del pensament
Símptomes negatius
Afebliment dels sentits
Falta de motivació
Inhibició social
Símptomes cognoscitius
Manca d’atenció
Alteració de la memòria
Alteració de la funció executiva
Alteracions de l’afectivitat
Depressió
Mania
Ansietat/pànic

Què podem fer?
 buscar un lloc tranquil, i si
no podem, almenys cal evitar
els sorolls,
 retirar tots els objectes de
l’habitació amb els que es
pugui fer mal o fer mal els
altres.
 Terceres persones pot
distreure el pacient. Tenint en
compte l’agressivitat del
pacient, és aconsellable que
aquesta tercera persona
romangui callada dreta al
dentell de la porta
 És important que el pacient
mai quedi entre el/la
metge/essa i la porta i que

Risc d’autolesionar-se

Fer l’Entrevista
motivacional

Intent recent de suïcidi
Idees freqüents de suïcidi
Història d’automutilació

En aquest cas, van
fallar totes les
estratègies i es va
fer un ingrés no
voluntari de la
pacient.

Risc de lesionar els altres
Planejar lesionar els altres

Història d’agressivitat cap a altres persones
Conductes agressives
Agitació/agressivitat que precisa de restriccions
físiques o químiques
Deteriorament social

Falta de suport familiar o social
Necessitat d’intervenir per evitar el
deteriorament social, familiar, laboral
Necessitat de tractament hospitalari

Fàrmacs i psicosi
Corticoides .- Per sobre de 40 mg de prednisona o el seu
equivalent.
Levodopa.-

Miguel García-Escrig. Psicosis por levodopa en pacientes con enfermedad de
Parkinson idiopática Med Clin 1999;112:245-50
Mariana Herazo-Bustosa. Trastorno psicótico inducido por glucocorticoides: descripción
de 2
casos clínicos y revisión de la literatura.Psiq Biol. 2016;23(1):40–43

A les 8.30 h del matí ens truca la Isabel, filla de la Joana, molt angoixada perquè la
seva mare ha passat tota la nit aixecant-se del llit i “desvariejant”. Ara està més
tranquil·la i dorm.

La Joana té 90 anys, és hipertensa, tractada amb 25 mg d’hidroclorotiazida. Entre els
antecedents patològics cal destacar un episodi d’accident vascular transitori fa 5 anys,
sense aclarir l’etiologia, i tractada regularment amb àcid acetilsalicílic (AAS) 100 mg/24
h i omeprazol 20 mg/24 h ja que presentava pirosi secundària a l’AAS. Té una pèrdua
de memòria recent, típica de l’edat, sense alteració d’altres funcions cognoscitives. La
cuidadora principal és la seva filla, la Isabel.
Arribem al domicili amb la infermera. La filla ens explica, novament, que ha passat molt
mala nit, aixecant-se i veient “homes“ a l’habitació i que no s’havia tranquil·litzat fins a
les 7 del matí, que ha quedat dormida. També explica que “ha mullat el llit”, cosa que
mai havia fet.

Quina és la primera sospita diagnòstica d’aquesta pacient?

La primera sospita és que la pacient presenta una síndrome confusional aguda, o
delirium desencadenada per un procés orgànic.

Com es defineix la síndrome confusional aguda?
Com una alteració del nivell de consciència acompanyada de trastorns cognoscitius que
s’instaura en un període breu de temps (en general hores o dies) i que tendeix a ser
fluctuant. Parlaríem d’una síndrome cerebral, orgànica, d’etiologia multifactorial

caracteritzada per una alteració de la consciència, l’atenció, la percepció, el pensament,
la memòria, la conducta psicomotora, les emocions i/o el cicle son/vigília. A la taula 9 es
poden consultar els criteris de la síndrome confusional aguda.

Ja sabem que la Joana viu amb la seva filla; no té cap tipus de deteriorament
cognoscitiu ni psiquiàtric que ens faci pensar en d’altres patologies (només la pèrdua de
memòria) i pot seguir una vida autònoma. Entre els antecedents patològics es destaca
la hipertensió, l’AIT recuperada sense focalitats neurològiques. No ha tingut canvis de
medicació.

La filla explica que en les últimes 48 hores ha fet 5 o 6 deposicions diarreiques diàries,
amb una mica de mal de panxa, que ella va atribuir a “les passes”. Li va fer dieta
d’arròs; també va tenir unes dècimes, va arribar a 37,2 ºC .
La Joana està dormida; es desperta amb l’estimulació verbal i contesta les preguntes
amb bastanta coherència; presenta una desorientació del temps però no de l’espai;

no té febre; té la llengua seca i el signe del plec és positiu. La tensió arterial és de
110/60 mmHg en decúbit, la freqüència cardíaca és de 100 x’, la saturació d’oxigen del
98%. Les exploracions cardiopulmonar i abdominal són normals. L’exploració
neurològica no indica cap focalitat; el tacte rectal és normal.

Es pot fer alguna cosa més?
Ara podem fer algunes proves bàsiques, si les tenim a l’abast, per tal de
completar l’estudi

A la Joana se li descarta una infecció urinària amb una prova ràpida d’orina:
el resultat és normal. La glucèmia capil·lar és de 100 mg/ml. Si tenim a
l’abast l’aparell, farem un ECG; en el cas de la Joana, el resultat és normal.
Quin és el diagnòstic?
El diagnòstic és una síndrome confusional aguda per deshidratació
secundària a una gastroenteritis.
Que s’ha de fer
Arribat aquest punt exposarem la situació al pacient i a la família i
explicarem les característiques del procés que presenta i la reversibilitat del
quadre.
El tractament ha d’assolir els objectius següents:
Disminuir el trastorn de conducta.
Millorar la funcionalitat.
Reduir el distrès emocional.

La Maria te 74 anys i ve a la consulta per presentar neguit , insomni , no pot estar
quieta, tremolors des de fa 2 dies .

La Maria és diabètica que es tracta amb metformina 850 mg cada 12 hores. Te una
hèrnia discal de la que es tracta amb 50mg de tramadol c/8 hores i paracetamol 650
mg c/8 hores.
No hàbits tòxics d’interès. Viu amb el seu marit i no hi ha problemàtica social.
Per la clínica podem dir que te una agitació , hem de aprofundir més , en el
interrogatori ens explica que està farta de prendre medicaments pel dolor de la
hèrnia discal ja que li segueix fent mal , fa 3 dies va deixar el tramadol i
paracetamol.
Podem fer un diagnòstic d’agitació per retirada brusca de tramadol. Sabem que la
retirada brusca de drogues o fàrmacs poden provocar quadres d’agitació .
Reiniciarem tramadol farem una retirada progressiva a un ritme de 25% de la dosi
cada 2 setmanes , seguint d’a prop l’evolució.

PREVENIR EL DELIRIUM

Factors de risc per al DELIRIUM :
Demència, edat avançada , comorbiditats , medicació psicoactiva, insomni,
deshidratació , immobilitat, alteracions sensorials ( visió, audició, )dolor,
hospitalització...
El DELIRIUM pot causar deteriorament cognitiu irreversible a més d’un increment de la
mortalitat i increment d’ingressos a residències o sociosanitaris.

Proporcionar suport i orientació
Garantir el seguiment mèdic i infermer.
Procurar un entorn segur
Utilitzar vocabulari intel·ligible i senzill per evitar la paranoia.

Assegurar una bona il·luminació de l’habitació.
Evitar les fonts de soroll excessiu.
Mantenir l’habitació a una temperatura adequada entre 21 i 23 graus.
Mantenir la funcionalitat
Identificar i corregir alteracions sensorials; assegurar-se que el pacient tingui les
ulleres, l’audiòfon,la dentadura...
Intentar estimular l’autocura i la participació en el tractament.
Adequar el tractament que permeti un màxim període seguit de son.

STOP FÀRMACS QUE PUGUIN EMPITJORAR EL QUADRE COM :
AINE
LITI
BETABLOCS
DIGOXINA
ANTICOLINÈRGICS
MEDICACIONS PSICOACTIVES
ANTIPSICÒTICS A ALTES DOSIS
CORTICOIDES
Sempre recordar l’aforisme essencial en la farmacologia geriàtrica :
COMENÇAR A DOSIS BAIXES i CONTINUAR POC A POC.
ORAL : Haloperidol 0,5 mg , Risperidona 0,5 mg , Olanzapina 2,5 mg . Segons la resposta
donar dosis adicionals després de 2 o 4 hores.

Vigilar de prop la sobresedació.

Gideon Caplan .Managing delirium in older patients Aust Prescr 2011;34:16-81 Feb 2011

En el cas d’haver d’utilitzar fàrmacs per tractar l’agitació severa,

les benzodiazepines no estan indicades perquè poden
empitjorar el quadre confusional. El tractament d’elecció és
l’haloperidol, a dosis de 5 mg/im.
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Publica una carta del lector

Harta de que me aten cada vez que ingreso en un hospital
psiquátrico
Nuria Prats GarciaSanta Coloma de Gramenet

Ya esta bien, dejen de atarnos como si fuéramos animales cuando
sufrimos un ingreso en cualquier hospital psiquiátrico. Lo pido
yo, que he sufrido las contenciones de los auxiliares de
enfermería.
Elimínenlas y busquen otras soluciones para los que
sufrimos problema de salud mental. Que dejemos de padecer el
miedo a la contención física, a que nos aten. Somos personas, no

https://www.youtube.com/watch?v=ivc1X4QDlSk
Publicat el 20 maig 2017
Compareixença de representants de la Federació Veus davant la Comissió de Salut per a
explicar el projecte "Contenció mecànica 0" i les iniciatives i experiències internacionals per
a la transformació de la xarxa de salut mental. ( Sr. Edgar Vinyals Rojas)

Contenció mecànica Valle Hebrón
http://www.vhebron.net/documents/9904922/13933305/B_08_02_contencions_12-115.pdf/71eb055a-0a77-424f-ad38-68aab52935ef
CONTENCIONS Quaderns de Bona Praxi nº 32 Any 2013
Discontinuación del Uso de Drogas Psiquiátricas: Una Guía Basada en la
Reducción del Daño
http://willhall.net/files/GuiaReducciondelDanoDiscontinuaciondeDrogasPsiquiatricas2E
dParaImprimir.pdf
MIGUEL A. VALVERDE Un d i l e m a b i o é t i c o a p r o p ó si t o d e l o s a n t i p s i
c ó t i c o sRevista de Bioética y Derecho. N ÚMERO 2 0 - S E P T I EMBRE 2 0 1 0 .
http://www.ub.edu/fildt/revista/pdf/RByD20_ArtValverde.pdf

Practicando la Medicina Basada en la Evidencia: 51 estudios sobre fármacos
antipsicóticos.
http://blogsaludmentaltenerife.blogspot.com.es/2013/06/practicando-la-medicinabasada-en-la.html

“ La Salut Mental depèn en certa mesura de la justícia
social i els trastorns mentals han de tractar-se en la mesura
del possible en Atenció Primària “
Gro Harlem Bruntland, .Directora general de la Organización Mundial la Salud (2000).

