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O estudo que presentamos hoxe trata sobre a prescrición inadecuada

Dentro dos criterios START destacou a falta de antiagregantes en

(PI), un problema frecuente nas consultas dos médicos de familia.

pacientes diabéticos con múltiples factores de risco cardiovascular,
a omisión de estatinas nestes mesmos pacientes, así como a non

OBXECTIVO
Estudar a PI en pacientes polimedicados maiores de 64 anos de

prescrición de metformina en pacientes diabéticos con síndrome
metabólica.

idade pertencentes a catro centros docentes de Atención Primaria de
Barcelona.

DESEÑO
Trátase dun estudo descritivo, transversal e multicéntrico.

MATERIAL E MÉTODO
O estudo realizouse sobre 5667 pacientes con máis de 5 principios
activos prescritos, o que supoñía o 51% da poboación maior de 64
anos de idade dos catro centros participantes no estudo. O tamaño
mostral resultante foi de 467 pacientes, dos que se recolleron variables
demográficas e clínicas. Etiquetouse como PI aqueles pacientes que
cumprían polo menos un dos criterios STOPP/START.

FIGURA 1

DISCUSIÓN
A polimedicación pódese definir en termos cuantitativos, atendendo á

RESULTADOS
Dos 467 pacientes incluídos inicialmente excluíronse por diferentes
motivos 40 pacientes, quedando finalmente 427 (91%) (Fig. 1). O
60% eran mulleres e a media de fármacos prescritos era de 8.9 (±2,8

utilización de máis dun número determinado de fármacos, pero tamén
pode definirse en termos cualitativos, tendo en conta a utilización de
fármacos pouco axeitados (criterios STOPP) ou pola contra pola non
utilización dun fármaco indicado (criterios START).

DE). A PI afectou ao 76.4% da mostra, sendo maior a maior número

Pode acontecer que os pacientes teñan unha soa enfermidade que

de fármacos e sen presentar diferenzas significativas coa idade ou o

require múltiples fármacos ou pacientes con múltiples enfermidades.

sexo (Fig. 1). Así mesmo, afectou ao 51.4% dos criterios STOPP e ao

A polimedicación constitúe un problema de saúde pública nos países

53.6% dos criterios START. Entre os criterios STOPP, o máis frecuente

desenvolvidos e ademais está asociada a maior mortalidade en

fai referencia á aspirina en pacientes sen indicación clara para ela.

persoas anciás, de aí a importancia das conclusións que se obteñen

Tamén resultou rechamante o uso inadecuado de benzodiacepinas e a

de estudos coma o presente1. O 18% da poboación española ten

duplicación de fármacos, entre os que destacaron os antiinflamatorios.

máis de 65 anos de idade2 e o 80% dos usuarios do sistema público
presenta algunha enfermidade crónica, das cales deriva o 70% do
gasto sanitario. Sabemos que o 80% das consultas en atención
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primaria son crónicas e que o 60% dos ingresos hospitalarios son
de pacientes crónicos que ademáis ingresarán en múltiples ocasións
e consumirán múltiples fármacos. As enfermidades crónicas non se
curan senón que se coidan.

CADERNOS
de atención primaria

Prescripción inadecuada en pacientes polimedicados mayores de 64 años en atención primaria

Por todo isto, o debate está servido; xa no ano 2013 a revista Atención

2.

Instituto Nacional de Estadística. Cifras de población a 1 de julio de 2013, resultados

Primaria publicaba un artigo especial sobre a medicalización da vida

provisionales. Población residente por fecha, sexo, grupo de edad y nacionalidad.

na consulta3. É evidente que o sistema sanitario ten que dar un

Disponible

calidade da atención que prestamos, como dicía Donabedian, é o
balance entre os beneficios e os danos á saúde, de aí a importancia
dunha prescrición adecuada4. E para levar a cabo unha prescrición
prudente son indispensables tres principios: a formación, a honestidade

3.

Mexicana. 1984;95-151.
5.

de seis principios activos5.

6.

Treatment). Consensus validation. Int J Clin Pharmacol Ther. 2008;46:72-83.
7.

mayores: los criterios STOPP/START. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2009;44:273-9.
8.

consensus panel of experts. Arch Intern Med. 2003;163:2716-24.

guías de práctica clínica baseadas na evidencia, etc., pero en ocasións
coa interpretación persoal que temos da evidencia9. Por outra parte,
o que é bo para unha enfermidade non sempre é o mellor para
unha persoa maior; por iso se require un equilibrio entre o exceso de
prescricións e as infraprescricións. A miúdo as persoas maiores teñen
múltiples problemas de saúde. Así, para un hipotético paciente de
idade avanzada que padece unha enfermidade pulmonar obstrutiva
crónica, diabete tipo 2, osteoporose, hipertensión e artrose, as guías
de práctica clínica recomendarían máis de 12 medicamentos10.
Isto xera o que chamamos cascadas terapéuticas, porque aparecen
efectos secundarios dun fármaco que a miúdo non se identifican
como tal senón coma un novo síntoma para o cal se prescribe un
novo medicamento11. Por exemplo, os antipsicóticos poden producir
síntomas e signos extrapiramidais e simular unha enfemidade de
Parkinson, os inhibidores da colinesterasa incontinencia urinaria, os
diuréticos tiazídicos hiperuricemia, os antiinflamatorios non esteroideos
hipertensión arterial, etc., todos eles fármacos prescritos con moita
frecuencia en persoas maiores, e cuxos síntomas son tamén moi
prevalentes.
Este estudo pon polo tanto de manifesto a importancia de revisar
e individualizar os tratamentos dos nosos pacientes, ademáis da
necesidade de posuír sistemas computarizados que nos axuden a
prescribir ou a identificar prescricións inadecuadas utilizando criterios
coma os aquí empregados.
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