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El procés de deprescriure en l’ancià

En la nostra societat que tendeix a l’envelliment, la presència
de múltiples malalties cròniques, l’accés a nombrosos
especialistes i els patrons de prescripció de les guies de
pràctica clínica afavoreixen la prescripció d’un elevat nombre
de fàrmacs als ancians (1).
Aproximadament un terç de les persones majors de 65 anys
en l’entorn ambulatori tenen almenys quatre prescripcions
farmacològiques (2) i un 23% reben almenys una prescripció
potencialment inadequada (3). En entorns com els centres
residencials, aquestes xifres són superiors (4). La polifarmàcia
i les prescripcions inadequades poden comportar un major
risc d’esdeveniments adversos com l’aparició de síndromes
geriàtriques (incontinència, delirium, caigudes) que poden
conduir a l’hospitalització i inclús a la mort (1, 5, 6).
Dos dels articles publicats en aquest número de la revista de
la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia (Camps et al
i De Andrés et al), presenten resultats sobre la freqüència
d’errors de prescripció en el nostre entorn, concretament
en una unitat d’ortogeriatria i en una unitat de subaguts.
Ambdós presenten també una intervenció per detectar i
corregir els errors de prescripció basada en la col·laboració
entre metge i farmacèutic.
Els estudis suggereixen doncs que no prescrivim prou
adequadament. Prescriure adequadament és una tasca
complexa que inclou adequar cada medicament a una
indicació, contrapesar els riscs i beneficis del medicament
de manera individualitzada, evitar la prescripció de principis
actius duplicats erròniament, ajustar les dosis a la funció
renal, revisar si la indicació per un fàrmac persisteix al
llarg del temps, no ometre aquells fàrmacs potencialment
beneficiosos i no prescriure aquells fàrmacs potencialment
inadequats per als quals hi ha alternatives més segures (7).
Prescriure adequadament inclou també, per tant,
deprescriure. I és que prescriure i deprescriure són part
de la mateixa entitat: el continuum de la prescripció, que
comprèn l’inici, la titulació, els canvis i la discontinuació de
medicaments (8). S’ha definit “deprescriure” com “el procés
sistemàtic d’identificar i discontinuar medicaments quan
els danys potencials superen els beneficis potencials en el
context dels objectius terapèutics individuals per a cada
pacient, el seu nivell funcional, la seva esperança de vida,
valors i preferències” (8).
La paraula “deprescriure” s’ha posat de moda en l’àmbit de
la geriatria i també en altres àmbits. Alguns experts mostren
als congressos com una llista llarga de fàrmacs prescrits a un

Anna Renom-Guiteras

ancià pot veure’s reduïda, gairebé per art de màgia, a una
llista molt més curta. De vegades, els assistents ens quedem
embadalits preguntant-nos si és tan fàcil, com es fa, si és un
art, si hi ha una estratègia o si existeixen unes guies a seguir.
Aquells que deprescrivim sabem que sovint deprescriure no
és un acte heroic que es fa de manera directa i fàcil, sinó
un procés en el qual cal individualitzar tenint en compte els
possibles beneficis i riscs del fàrmac per al nostre pacient,
parlant amb el pacient i/o la família i parlant amb altres
professionals o especialistes.
Alguns exemples de fàrmacs susceptibles a ser deprescrits
en l’ancià són: hipoglucemiants per al maneig de la DM-2
en context d’objectius glucèmics massa estrictes, certs
fàrmacs hipotensors, inhibidors de la bomba de protons
quan la indicació ja no persisteix, certs fàrmacs prescrits per
prevenció primària en una situació de final de vida, fàrmacs
prescrits erròniament per solucionar l’esdeveniment advers
d’un altre fàrmac, fàrmacs prescrits amb una dosi no
justificada o no ajustada a la funció renal, i fàrmacs prescrits
sense intentar abans un maneig no farmacològic.
Aprofitant el creixent interès en la deprescripció a la
literatura, a continuació es discuteixen algunes eines i
alguns aspectes destacats que poden ajudar-nos a l’hora de
deprescriure:
Conèixer les limitacions dels estudis clínics. Les guies de
pràctica clínica sovint es basen en estudis clínics que no
van incloure persones ancianes o, si les van incloure, no van
proporcionar informació sobre el seu grau de fragilitat (9).
Per tant, les recomanacions de les guies podrien no ser prou
adequades per a alguns dels nostres pacients. Conèixer els
estudis existents sobre els fàrmacs i les indicacions que ens
ocupen, així com les seves limitacions ens hauria d’ajudar a
l’hora de guiar les nostres decisions. Podem preguntar-nos
si el nostre pacient s’assembla a la població de l’estudi o els
estudis, si es van incloure ancians amb comorbiditat, si es
van estudiar outcomes significatius pel nostre pacient, si els
riscs de la intervenció estan clars per al nostre pacient, o
bé quan s’espera que es produeixi el benefici del fàrmac (10).
Conèixer i consultar les eines existents per deprescriure.
S’han publicat nombroses d’eines i estratègies per ajudar
a prescriure adequadament i deprescriure en l’ancià (11). En
general, són eines generades per grups d’experts, tenint en
compte la literatura existent, i volen servir de suport durant
el procés de prescripció i deprescripció, sense pretendre
substituir les decisions clíniques individualitzades. Moltes
d’elles han demostrat resultats favorables a l’hora de
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disminuir el nombre de prescripcions (1), però només poques
han demostrat beneficis quant a resultats clínicament
rellevants (12). Darrerament, un nombre creixent d’estudis
estant presentant guies i algoritmes pensats específicament
per ajudar a deprescriure, alguns dirigits a grups
farmacològics específics (13).
Treballar en equip. Treballar de forma multidisciplinària
en col·laboració entre metges, farmacèutics, infermeres,
fisioterapeutes, psicòlegs i altres especialistes mèdics ens
permet tenir una informació més precisa sobre aspectes
de prescripció, mesures no farmacològiques, o sobre
les malalties específiques que ens ocupen. Existeixen
intervencions estructurades que tenen per objectiu la millora
de la prescripció o la deprescripció, basades en la col·laboració
amb els farmacèutics (14) o amb equips multidisciplinaris (15).
Dos exemples de proximitat els trobem en el número actual
de la revista (De Andrés et al. i Camps et al).
Avaluar l’ancià globalment. Per poder individualitzar bé les
nostres decisions, no només hem de conèixer bé les malalties
i els fàrmacs que pren el nostre pacient, sinó que cal conèixer
bé altres aspectes com la seva situació funcional, mental,
social, la presència de síndromes geriàtriques com el risc de
caiguda o la desnutrició i la seva fragilitat (8). Afortunadament,
els que treballem amb equips de geriatria comptem amb
una eina molt valuosa que ens permet obtenir aquesta
informació: la valoració geriàtrica integral (VGI). Coneixent
el grau de fragilitat del nostre pacient podrem estimar millor
si aquella persona podrà beneficiar-se d’un fàrmac utilitzat,
per exemple, en prevenció primària; coneixent el risc de
caigudes i la comorbiditat podrem estimar millor el balanç
risc/benefici d’alguns fàrmacs com els hipoglucemiants o
els antihipertensius; coneixent la situació social de l’ancià
podrem estimar millor el compliment terapèutic que tindrà.
Compartir la presa de decisions amb l’ancià. Un cop som més
coneixedors dels riscs i beneficis potencials d’un medicament
per al nostre pacient concret, de les limitacions de la
literatura, l’opinió dels experts, i de la visió i recomanacions
dels altres professionals, llavors la presa de decisions
sobre prescripció i deprescripció dels fàrmacs haurà de ser
compartida amb l’ancià o, si ell no pot, amb la persona que
ell o ella mateix hagi designat o, si no ho ha fet, amb el seu
cuidador o cuidadors principal (16).
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portar a terme o tenir en compte alguns d’aquests
aspectes: la manca de temps, la manca de recursos, la por
a equivocar-nos o les limitacions dels nostres coneixements
(18, 19)
. Tanmateix, la incorporació d’aquests aspectes
de deprescripció en el nostre dia a dia pot repercutir
positivament fent les decisions més fàcils, acurades i
consensuades; a més, sovint deprescriure pot planificar-se
o portar-se a terme en diferents fases.
Tant de bo l’interès creixent sobre aquest tema ens
proporcioni eines eficients i basades en l’evidència per
prescriure i deprescriure, una necessitat àmpliament
reconeguda (20), i que es generi més evidència sobre els riscs
i beneficis dels fàrmacs en l’ancià amb diferents graus de
fragilitat. En una societat en la qual el nombre de fàrmacs
que es prescriuen als ancians és cada vegada més elevat,
tant de bo s’implementin les estratègies de millora i donem
els recursos necessaris als professionals i a la societat per
poder prescriure i deprescriure de forma segura i beneficiosa
per cada ancià.

Tenir certes actituds. Revisar els fàrmacs i les indicacions
regularment, contemplar les mesures no farmacològiques,
restablir objectius terapèutics, reconsiderar un diagnòstic,
educar en processos fisiològics, saber esperar, són estratègies
o actituds que ens poden ajudar a deprescriure (8, 17).
Freqüentment, ens trobem amb barreres que ens dificulten
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