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1. Introducció

Anàlisi de les opcions de intervenció multidisciplinària i multidimensional centrada en el pacient i destinada a identificar i minimitzar el 
risc i optimitzar la terapèutica del pacient crònic complex

• Els pacients crònics complexes (PCC) sovint estan polimedicats.

• Prescripció acumulada derivada de l´aplicació successiva de diverses

Guies de la pràctica clínica1,2 adreçada a objectius centrats en les

malalties

• La polifarmàcia extrema s'associa de manera independent amb un deteriorament funcional, i

amb increments del risc de dependència, d’hospitalització i fins i tot de la mortalitat.

• L’atenció adequada en aquests pacients ha de garantir: ús racional de la medicació, avaluació

multidimensional i dinàmica de totes les seves necessitats, tenint en compte l’expectativa de

vida, les seves preferències, actituds i aptituds; i l’evidència científica disponible pel que fa als

riscos i als beneficis dels tractaments, a partir de les GPC específiques de cada patologia3,4



2. Hipótesi i Objectius

Hipótesi: 

La utilització d’una metodologia de revisió i deprescripció de la medicació pot ser de utilitat en el procés 

de presa de decisions sobre la medicació, facilitant la reducció de la polimedicació dels PCC així com de 

la complexitat de la terapèutica d’aquests pacients.

Objectiu:

Primari: Reduir la polimedicació i els seus riscos associats en el PCC mitjançant un procediment

estructurat de revisió de la medicació centrat en la persona.
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3. Pla de treball 
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Objectius secundaris:

- Explorar les experiències disponibles a la literatura relatives a intervencions de revisió de la

medicació en PCC.

- Descriure les característiques clíniques dels PCC polimedicats i els riscos i problemes potencials

derivats d´aquesta polimedicació en el nostre entorn i proposar una metodologia de treball per a la

revisió de medicació centrada en el pacient i destinada a identificar i minimitzar el risc i a optimitzar

la terapèutica.



4. Revisió sistemática

Anàlisi de les opcions de intervenció multidisciplinària i multidimensional centrada en el pacient i destinada a identificar i minimitzar el risc i 
optimitzar la terapèutica del pacient crònic complex

4.1 Metodologia de treball RS

a) Definició de la pregunta clínica d’interès

Impacte de la revisió de la medicació en pacients de mes de 65 anys, PCC, polimedicats, en la 

morbimortalitat relacionada amb  el tractament farmacològic.

b) Criteris de selecció dels estudis primaris
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4.1 Metodologia de treball RS

c) Identificació dels articles dels estudis primaris

Medication review AND [deprescribing AND/OR prescribing omissions] AND polypharmacy

AND elderly AND Humans [Mesh]. Decembre 2017.

d) Selecció dels estudis primaris a incloure. Revisió assoliment criteris de inclusió / exclusió

Realitzada la revisió amb text complet per dos revisors, amb condició necessària de un índex 

kappa concordança > 0,61.

c) Extracció de les dades dels estudis primaris seleccionats per la revisió sistemàtica.

d) Informació sobre la qualitat metodològica de l´estudi. 

Criteris qualitat Consort v2010
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4.2 Resultats RS

a) Revisió i selecció dels estudis primaris 

b) Resultats dels estudis primaris inclosos a la revisió sistemàtica.

• Disseny, tipus d´intervenció, àmbit d´aplicació dels estudis primaris inclosos a la RS.

Heterogeneïtat en totes aquestes variables.

• Grandària mostral, dades basals de la població inclosa.

En total s´inclouen 4662 pacients, entre grup control (2164; 46%) i de intervenció (2498; 

53%). La grandària mostral mínima es de 63 i la màxima de 674.



4. Revisió sistemática

4.2 Resultats RS

b) Resultats dels estudis primaris inclosos a la revisió sistemàtica.

• Resultats de la intervenció en els estudis primaris (variable principal).



4. Revisió sistemática

4.3 Conclusions RS

o Medicaments d´us habituals: 3 confirmen reducció significativa en el numero de medicaments d´us

habitual7,9,12, altres 3 estudis troben una tendència a la baixa que no es estadísticament

significativa13,15,16

o Reducció PIMs: 4 estudis confirmen reducció PIMS amb significació estadística5,8,14,17 i 1 estudi13 no

mostra diferencies significatives.

o Necessitat de ingrés després de la revisió (per EAMs o no): 2 estudis no troben diferències 9,10 i 1 sí

que troba diferències entre grups, amb menys ingresso relacionats amb EAMs en els pacients amb

revisió de la medicació 12

o Reducció dels EAMs: 1 estudi no troba diferencies11 i un altre estudi si que troba una reducció en

EAMs en grup de pacients amb revisisó de la medicació15

o Adequació: s'utilitzen diferents índex de valoració de adequació de prescripció, 1 estudi si que

mostra una millora18i 1 estudi no mostra diferències17.
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5. Prova pilot i descripció població PCC al nostre entorn

5.1 Metodologia

Anàlisi de les opcions de intervenció multidisciplinària i multidimensional centrada en el pacient i destinada a identificar i minimitzar el risc i 
optimitzar la terapèutica del pacient crònic complex

• Descriure les característiques clíniques dels PCC polimedicats i els riscos i problemes potencials derivats d´aquesta 

polimedicació en el nostre entorn, les possibilitats de revisió i deprescripció de la medicació i el potencial impacte 

de la intervenció

• Analitzar un estudi pilot on es proposa una metodologia de treball per a la revisió de medicació en el pacient crònic 

complex centrada en el pacient i destinada a identificar i minimitzar el risc i a optimitzar la terapèutica.

a) Elaboració del protocol per la recollida de dades de l´estudi pilot de la metodologia proposada de 

revisió de la medicació.

- Definició població i variables:

PCC que viuen a la comunitat o a la Residència Geriàtrica de l’àrea d’influència, Unitats de 

Convalescència, Unitats de llarga estada, Residències Geriàtriques, Atenció Primària, Unitat de 

Geriatria d’aguts, Unitat funcional de pacients pluripatològics de les organitzacions sanitàries: 

Consorci Sanitari de Terrassa, Corporació Parc Taulí i Parc Sanitari Pere Virgili.



5. Prova pilot i descripció població PCC al nostre entorn

5.1 Metodologia

a) Elaboració del protocol per la recollida de dades de l´estudi pilot de la metodologia proposada de 

revisió de la medicació.

• Variable principal: Numero medicaments d´us habitual per pacient 

• Variables secundàries: Numero de medicaments potencialment inapropiats per pacient 

(PIMs), Índex complexitat terapèutica (Gerog et al).

b) Disseny estudi
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Grandària mostra: 
- Optimització amb 

metodologia revisió  25% 
(RD) vs basal del 5%

- Raó de mostreig 2:1, 
- Risc tipus I 5%; potència 

estadística 90%.
- ITT: 0,63 (acceptació 

90%, pèrdues 30%).
- 105 al grup 

d´intervenció i 54 al 
grup control.



5. Prova pilot i descripció població PCC al nostre entorn

5.1 Resultats

a) Resultats avaluació multidimensional.

• Característiques basals poblacionals

 

Característiques basals Grup Intervenció (GI) 
N=113 

Grup Control (GC) 
N=58 p 

Sexo (femení)  n (%) 73 (64,6%) 33 (56,9%) 0,326 
Edat  (mitjana [IC95%]) 80,38 (78,59-82,17) 81,60 (79,64-83,57) 0,397 
Comorbiditats  (mitjana [IC95%]) 5,28 (4,90-5,66) 5,76 (5,24-6,29<) 0,141 
Charlson Index  (mitjana [IC95%]) 6,25 (5,78-6,72) 6,72 (6,01-7,42) 0,270 
Barthel Index (mitjana [IC95%]) 65,58 (60,06-71,10) 62,07 (54,21-69,93) 0,463 
Valoració emocional  n (%)   0,431 

- No depressió 74 (67.3%) 4 (57.1%)  
- Depressió lleu-moderada 23 (20.09%) 1 (14.38%)  
- Depressió greu 13 (11.8%) 2 (28,6%)  

Qualitat de Vida (mitjana [IC95%]) 54,08 (49,25-58,92) 55,89 (37,17-74,61) 0,809 
Valoració caigudes  n (%)   0,900 

- Baix risc 11 (9,7%) 6 (10,3%)  
- Alt risc 102 (90,3%) 52 (89,7%)  

Risc Síndrome Confusional  n (%)   0,893 
- Sense risc 2 (1,8%) 1 (1,7%)  
- 1-2 factors de risc 51 (45,1%) 24 (41,4%)  
- 3 o mes factors de risc 60 (53,1%) 33 (56,9%)  

Valoració Cognitiva Pfeiffer  n (%)   0,061 
- Normal 34 (72,3%) 9 (60,0%)  
- Lleu 9 (19,1%) 1 (6,7%)  
- Moderat 2 (4,3%) 1 (6,7%)  
- Greu 2 (4,3%) 4 (26,7%)  

Valoració Cognitiva MiniMental  n (%)   0,172 
- Normal 3 (11,5%) 0  
- Greu 23 (88,5%) 15 (100%)  

Valoració símptomes ESAS (mitjana 
[IC95%]) 34,93 (31,45-38,42) 31,68 (27,28-36,08) 0,384 

 
Nivell estudis  n (%)   0,750 

- Analfabet 10 (9,6%) 1 (25,0%)  
- Sap escriure/llegir 46 (41,4%) 2 (50,0%)  
- Primària 33 (29,7%) 1 (25,0%)  
- Secundària 13 (11,7%) 0  
- Superiors 9 (8,1%) 0  

Informació social  n (%)   0,473 
- Viu sol 19 (17,0%) 10 (17,9%)  
- Cuidadors/familiars 68 (60,7%) 29 (51,8%)  
- Residència 25 (22,3%) 17 (30,4%)  

Zarit n (%)    0,01 
- Sense sobrecarrega 42 (37,2%) 8 (13,8%)  
- Sobrecarrega moderada 6 (5,3%) 0  
- Sobrecarrega intensa 65 (57,5%) 50 (86,2%)  

Num. Criteris PCC  n (%)   0,585 
- Nomes 1 criteri 88 (77,9%) 43 (74,1%)  
- 2 o mes criteris 43 (74,1%) 15 (25,9%)  



5. Prova pilot i descripció població PCC al nostre entorn

5.1 Resultats

a) Resultats avaluació multidimensional.

• Priorització objectius de Salut pel pacient i 
revisió adherència i percepció al 
tractament. (Només GI).

Priorització Objectius Salut pel Pacient (EVA) (mitjana [IC95%]) 
Mantenir-se viu 70,87 (65,65-76,10) 
Mantenir-se independent 70,17 (65,83-74,50) 
Controlar  el Dolor 78,66 (74,80-82,52) 
Controlar altres símptomes 75,28 (71,41-79,14) 

Revisió Tipus II (n, %) 
Pacient 39 (34,5%) 
Cuidador 28 (24,8%) 
Física 34 (30,1%) 
Combinació mètodes 3 (2,7%) 
No saben/contesten 9 (8,0%) 

Valoració Adherència global (Test Morinsky-Green) (n, %) 
Adherent 73 (64,6%) 
No adherent 35 (31,0%) 
No saben/contesten 5 (4,4%) 

Identificació manca d´adherència específica (n, %) 
No 83 (73,5%) 
Si  22 (19,5%) 
No saben/contesten 8 (7,1%) 

Motiu manca adherència global o específica (n, %) 
Involuntària 10 (8,8%) 
Voluntària 23 (20,4%) 
SV/No saben/contesten 80 (70,8%) 

Percepció de utilitat tractament concret o global (n, %) 
No 8 (7,1%) 
Si 60 (53,1%) 
No saben/contesten 45 (39,8%) 

 
• Valoració Objectius generals clínic. Equip multidisciplinari, només GI.

 1ª opció 2ª opció 3ª opció 4ª opció 5ª opció 

Prevenció aparició 
símptomes 5 (4,8%) 2 (1,9%) 19 (18,3%) 36 (34,6%) 42 (40,4%) 

Millorar la 
funcionalitat 13 (12,5%) 33 (31,7%) 38 (36,5%) 9 (8,6%) 11 (10,6%) 

Evitar complicacions 14 (13,5%) 30 (28,8%) 28 (26,9%) 29 (27,9%) 3 (2,9%) 

Control símptomes 68 (65,4%) 20 (19,2%) 6 (5,8%) 10 (9,6%) 0 (0,0%) 

Protegir davant nova 
agressió 4 (3,8%) 19 (18,3%) 13 (12,5%) 20 (19,2%) 48 (46,2%) 

 
 



5. Prova pilot i descripció població PCC al nostre entorn

Anàlisi de les opcions de intervenció multidisciplinària i multidimensional centrada en el pacient i destinada a identificar i minimitzar el risc i 
optimitzar la terapèutica del pacient crònic complex

5.1 Resultats

- Variable principal:

Dif. mitjana GI:-2,0 (IC95%:-2,4 a -1,6) p=0,000
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5.1 Resultats

- Variable secundàries:

- Índex de complexitat terapèutica: diferencia en la reducció de ICT inicial i final entre 

grups: -3,76 (IC95%: -2,05 a -5,48); p=0,000 

- Reducció en el numero de medicament potencialment inapropiats: -0,46 (IC95%: -0,19 a 

-0,73); p=0,001



5. Prova pilot i descripció població PCC al nostre entorn
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6. Conclusions

- Tendència a la reducció progressiva en el numero de medicament d´us habitual, amb 

significació estadística al compara al grup intervenció la situació inicial i final, i al calcular la 

reducció de risc absolut entre grups.

- Reducció en la mitjana de medicaments potencialment inapropiats per pacient, i de la seva 

complexitat terapèutica.

- Biaix: El canvi successiu en els seguiments a 3, 6 i 12 mesos indica que el període  de 12 

mesos podria no ser òptim perquè varia molt la condició del pacient en aquest temps.

- Biaix: els equips formats, eren de professionals altament motivats, la interpretació i 

extrapolació els restats a altres equips es difícil.
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