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Al número anterior hi vàrem revisar l’eficàcia 
i la inseguretat dels fàrmacs neurolèptics en 
el tractament de trastorns psicòtics. Aquests 
fàrmacs tenen un marge terapèutic estret, una 
eficàcia modesta, i efectes indesitjats nombro-
sos i freqüents. Són considerablement més cars 
que els altres psicofàrmacs, un fet que estimula 
les companyies a fer-ne una promoció 
comercial indeguda i il·legal. En els 
darrers anys el seu consum ha 
augmentat de manera desmesu-
rada, en gran part perquè se n’ha 
promogut l’ús en situacions clíni-
ques en les quals no han mostrat 
eficàcia o bé hi tenen una relació 
benefici-risc desfavorable (indi-
cacions no autoritzades). En aquest 
número en revisem l’ús en indicacions 
no autoritzades per les agències reguladores, i 
comentem els nous neurolèptics d’acció prolon-
gada.

Les fitxes tècniques dels nous neurolèptics (co-
mercialitzats des de finals dels anys noranta) en 
limiten les indicacions pràcticament a l’esquizo-
frènia i els episodis maníacs del trastorn bipolar 
II. En pacients amb demència, l’únic autoritzat 
és la risperidona, però només per al tracta-
ment simptomàtic i puntual (fins a 6 setmanes) 
d’episodis greus d’agressivitat i de símptomes 
psicòtics greus que no responen a mesures no 
farmacològiques, després de descartar altres 
etiologies.1

En contrast amb l’anterior, a Catalunya el con-
sum es concentra en la gent gran: l’any 2015 
un 9,4% dels més grans de 70 anys va rebre 
algun neurolèptic; entre els ingressats en 
residències, en van rebre un 33,5%, la gran 
majoria de manera continuada.2

Una revisió sistemàtica i metanàlisi de 162 
assaigs (per a l’eficàcia) i 100 assaigs 

clínics i estudis observacionals (per 
als efectes adversos) en indi-
cacions no autoritzades, no va 
poder documentar l’eficàcia dels 
neurolèptics atípics en el tracta-
ment de símptomes de demència 

(14 assaigs), el trastorn d’ansietat 
generalitzada (TAG) (tres assaigs) ni el 

trastorn obsessiu compulsiu (TOC) (vegeu 
el Quadre 13,4). No es va identificar cap assaig 
clínic rellevant sobre asenapina, iloperidona ni 
paliperidona).5

Els neurolèptics empitjoren la salut i la funció 
cognitiva i incrementen considerablement la 
mortalitat de les persones amb demència. En 
un assaig clínic s’hi va avaluar l’efecte de retirar 
un neurolèptic a pacients amb demència que 
n’estaven prenent. Els 165 participants van ser 
aleatoritzats a continuar amb el neurolèptic o bé 
a passar a placebo. La mortalitat al cap de 12, 
24 i 36 mesos va ser, respectivament, de 30%, 
54% i 70% en els que van continuar amb el 
neurolèptic, comparat amb 23%, 29% i 41% en 
els que van passar a placebo.6

Una revisió Cochrane i el NICE7 han indicat que 
en la majoria dels pacients amb demència que 
reben neurolèptics de manera crònica, aquests 
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bg Procureu evitar els neurolèptics fora de 
la psiquiatria. Sobretot els més nous



es poden retirar sense que apareguin efectes 
perjudicials.

En la gent gran l’insomni hi és freqüent. Per al 
seu tractament al nostre país recorrem amb 
molta facilitat als fàrmacs hipnòtics.8 Tal 
com hem comentat en altres ocasions, 
l’ús crònic de fàrmacs hipnòtics i 
ansiolítics s’associa a increments 
del risc de caiguda i fractura i de 
pneumònia, així com de demència.9 
També produeixen tolerància, de 
manera que al cap de tres o quatre 
setmanes no es diferencien de place-
bo. Aquestes limitacions dels fàrmacs 
hipnosedants han estat aprofitades per 
promoure il·legalment la quetiapina a dosi baixa 
per al tractament de l’insomni en gent gran, 
malgrat que no està autoritzada per a aquesta 
indicació.10 Com s’indica al Quadre 2, no hi 
ha proves de la seva eficàcia, a la vegada que 
té efectes indesitjats freqüents i potencialment 
greus,11-13 fins al punt que, segons la mateixa 
fitxa tècnica,14 incrementa considerablement 
la mortalitat (de 3,2% a 5,5%).

En els menors de 18 anys només hi estan au-
toritzats aripiprazol i paliperidona (en esquizo-
frènia a partir de 15 anys, i el primer també per a 

episodis maníacs), risperidona (en trastorns de 
conducta a partir de 5 anys) i ziprasidona (no-
més en la mania bipolar, i no en l’esquizofrènia). 
No obstant, s’hi utilitzen sovint per al tractament 
de trastorns afectius i conductuals, del TDAH i 
de l’autisme. 

En una revisió sistemàtica Cochrane s’hi van 
incloure només 6 assaigs clínics, de 6 a 12 

setmanes de durada; es va concloure que 
les proves sobre els seus efectes en 

nens i adolescents són escasses. 
Una nova revisió sistemàtica, amb 
10 assaigs, no va treure conclusions 
sobre eficàcia, però va revelar que 
els efectes adversos metabòlics són 
particularment freqüents i notables.15 

Per exemple,16 a més de dislipèmia, 
hiperglucèmia, i de vegades resistèn-

cia a la insulina i diabetis, 11 setmanes 
de tractament amb aripiprazol produeixen un 
augment de 4 kg, amb risperidona de 5 kg, amb 
quetiapina de 6 kg i amb olanzapina de 8 kg. 
També hi són freqüents la somnolència, la seda-
ció, els trastorns extrapiramidals i els endocrins 
(hiperprolactinèmia).17

Malgrat la manca de proves d’eficàcia i mal-
grat la seva important toxicitat, les companyies 
fabricants promouen l’ús de neurolèptics per a 
indicacions no autoritzades. Nombrosos estudis 
han mostrat que també a altres països més de la 
meitat dels neurolèptics s’utilitzen en aquestes 
indicacions no autoritzades.18-22 
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La quetiapina no serveix per 
a l’insomni

Quadre 1. L’ús dels neurolèptics mal anomenats “de segona generació” en indicacions no autoritzades no es basa en 
proves convincents.3

Demència.- En 18 assaigs clínics (AC) controlats amb placebo amb escala de símptomes com psicosi (al·lucinació, deliri), agi-
tació (agressió física o verbal, excitació, oposició, resistència), s’hi va registrar un efecte significatiu però considerat clínicament 
irrellevant amb aripiprazol, olanzapina i risperidona, i un efecte nul amb quetiapina.

Una altra metanàlisi amb 14 AC va revelar també una eficàcia limitada d’aquests fàrmacs. En una altra metanàlisi de 15 AC, 
generalment de 10 a 12 setmanes de durada, la taxa de retirada del tractament, que és una bona mesura d’eficàcia, no va 
mostrar diferència entre cap dels fàrmacs i placebo (tres assaigs amb aripiprazol, cinc amb olanzapina, tres amb quetiapina i 
cinc amb risperidona).a 

Ansietat.- Es coneixen quatre AC en trastorn d’ansietat generalitzada, dels quals tres van mostrar un efecte de quetiapina 
clínicament no significatiu: cal tractar 8 pacients durant unes setmanes per aconseguir que en un d’ells millorin els símptomes 
en un 50%.

Trastorn obsessiu-compulsiu (TOC).- Dos AC amb olanzapina controlats amb placebo (sense diferències), 5 AC amb que-
tiapina (sense diferències) i tres AC amb risperidona (NNT=5 per millorar els símptomes en un 25%). No obstant, hi ha una 
alta probabilitat de biaix de publicació: si només s’han fet públics els resultats d’assaigs “positius”, es plantegen dubtes sobre 
l’eficàcia real.

Altres indicacions.- No hi ha proves d’eficàcia en trastorns alimentaris (5 AC amb olanzapina i un amb quetiapina), trastorns 
de personalitat (12 AC), síndrome d’estrès posttraumàtic (10 AC amb risperidona o olanzapina), depressió (36 AC), depen-
dència de drogues (33 AC amb aripiprazol, olanzapina, quetiapina i risperidona) ni insomni (un AC).

a Schneider LS, Dagerman KS, Insel P. JAMA 2005; 294: 1934-43.

En nens i adoles-
cents, 3 mesos de 

tractament augmenten 
el pes entre 4 i 8 kg de 

mitjana

Efectes metabòlics en els 
joves

Promoció il·legal, conseqüèn-
cies letals



Als EUA, es calcula que més d’un 60% de les 
persones que reben un neurolèptic no té cap 
diagnòstic psiquiàtric registrat.23,24 Al Regne 
Unit, en atenció primària, més de la 
meitat de les persones que rebien 
un neurolèptic atípic (sobretot 
quetiapina i olanzapina) no tenia 
un diagnòstic de psicosi o de 
trastorn bipolar.25 

Als EUA aquesta activitat il·legal 
ha estat objecte de repetides multes i 
sancions, sovint de l’ordre de milers de milions 
de dòlars26-34 (vegeu el Quadre 3). No ens consta 
que a Espanya o a Catalunya cap autoritat regu-
ladora ni gestor sanitari hagi pres alguna mesura 
per acabar amb la promoció il·legal dels neuro-
lèptics per a indicacions no autoritzades.

Actualment es disposa de sis neurolèptics d’ac-
ció prolongada (vegeu la taula 1). El principal 
argument de la seva promoció comercial és que 
augmenten el compliment del tractament.35

No obstant, les proves disponibles, tot i haver 
estat majoritàriament produïdes per les com-

panyies fabricants, no confirmen aquest 
suposat avantatge. En una revisió 

sistemàtica de 212 assaigs clínics, 
amb 43.049 pacients, sobre la 
tolerabilitat i l’eficàcia de 15 
neurolèptics, no s’hi van trobar 
diferències d’eficàcia entre les 

formulacions orals i les paren-
terals.36 Es van registrar diferències 

de tolerabilitat, tant en termes quantita-
tius com qualitatius, perquè cada fàrmac té un 

perfil específic d’efectes adversos.37

No s’ha demostrat que la via parenteral millori 
el compliment del tractament en comparació de 
la via oral, ni que disminueixi la taxa de recai-
gudes. Els resultats d’una metanàlisi d’assaigs 
clínics suggereixen que en conjunt, la prevenció 
de les recaigudes és similar entre els de llarga 
durada i els orals; no obstant, entre els de pri-
mera generació, la flufenazina de llarga durada 
sembla ser més eficaç que els d’administració 
per via oral.38 Altres metanàlisis tampoc no han 
identificat diferències entre neurolèptics conven-
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Quadre 2. Quetiapina i insomni.

La quetiapina és antagonista de diversos receptors: 5HT1A, 5HT2, D1, D2, H1, adrenèrgics alfa 1 i alfa 2. No obstant, es des-
coneix el seu mecanisme d’acció.

Té una t½ de 6-7 h en adults joves; la fitxa tècnica informa que en més grans de 65 anys és més llarga. Una cerca a PubMed 
no ha identificat cap estudi farmacocinètic en gent gran.

A Catalunya la quetiapina és el neurolèptic utilitzat amb més freqüència per la gent gran. L’any 2015, 41.018 persones més 
grans de 70 anys van rebre quetiapina. D’aquestes persones, un 75% (30.857) va rebre’n dosis baixes (comprimits de 25 mg). 
(La DHD de la quetiapina és de 400 mg).

Eficàcia en l’insomni

Es coneixen dos assaigs clínics sobre quetiapina en el tractament de l’insomni:13

• Un de fase II, en 14 voluntaris sans que no patien insomni, a dosis úniques de 0 (placebo), 25 i 100 mg. S’hi van obser-
var efectes significatius en el temps dormit, l’eficiència del son, el període de latència i la satisfacció amb el son.

• Un de quetiapina en dosi única diària (25 mg), controlat amb placebo, en 16 pacients de 18 a 65 anys d’edat amb 
insomni primari. No s’hi van observar diferències estadísticament significatives en les variables principals (temps total 
dormit, temps de latència, alerta durant el dia, satisfacció amb el son).11

Per tant, no hi ha proves de l’eficàcia de la quetiapina en el tractament de l’insomni en gent gran.12

Efectes adversos

La majoria dels efectes adversos de quetiapina han estat observats durant tractaments amb dosis de més de 125 mg. Dos 
dels 14 voluntaris sans de l’assaig en fase II es van retirar a causa d’hipotensió ortostàtica.

La incidència d’efectes extrapiramidals no és més baixa amb dosis baixes. Com els altres neurolèptics, la quetiapina produeix 
acatísia (inquietud incontenible).

En l’assaig CATIE-AD s’hi van comparar olanzapina (5,5 mg al dia de mitjana), quetiapina (56,5 mg al dia), risperidona (1 mg) i 
placebo. Es van retirar 53% dels pacients del grup quetiapina per manca d’eficàcia (39% amb olanzapina, 44% amb risperido-
na i 70% amb placebo). Aquesta diferència va motivar que els autors consideressin que la dosi de quetiapina era comparativa-
ment baixa. Tot i això, la quetiapina va produir algun efecte advers greu en un 18% dels pacients (11-14% en els altres grups). 
La mortalitat va ser de 3% amb quetiapina (1% amb risperidona i olanzapina; 2% amb placebo). 

Mortalitat.- Segons la fitxa tècnica, en els assaigs clínics controlats amb placebo la mortalitat per totes les causes va ser de 
5,5% amb quetiapina i 3,2% amb placebo (NNH=43,5). Això implicaria, segons les dades de consum de CatSalut, uns cente-
nars de morts addicionals.

Fins a març de 2017, la quetiapina a dosi de 25 mg al dia ha estat quatre vegades més cara que els hipnosedants. Això 
explica la pressió per induir la seva prescripció en situacions injustificades.

Neurolèptics d’efecte prolon-
gat per via parenteral

No sabem que a 
Espanya o a Catalunya 

el regulador hagi pres alguna 
mesura per acabar amb la 
promoció il·legal de neuro-

lèptics



cionals i de llarga durada en la incidència d’efec-
tes adversos greus ni en la mortalitat.39,40 

Per tant, les dades d’eficàcia i de segure-
tat dels neurolèptics injectables d’acció 
prolongada són tant o més limitades 
que les dels que s’administren per 
via oral.41,42 Per altra banda, cal tenir 
en compte que el compliment de la 
prescripció per part del pacient depèn 
de nombrosos factors, i no sols de la pauta 
de dosificació o la via d’administració.

La paliperidona no és un fàrmac nou; és la 9-hi-
droxirisperidona, el principal metabòlit actiu de 
la risperidona. La comercialització de la palipe-
ridona obeeix a una estratègia empresarial per 
promoure el canvi de prescripció de risperidona 
a paliperidona en caducar la patent de la prime-
ra. L’any 2007, just quan caducava la patent de 
la risperidona, es va autoritzar la paliperidona 
oral (Invega®). Aquesta estratègia, d’altra banda, 
és ben coneguda i ha estat utilitzada en els dar-
rers anys amb altres metabòlits (desloratadina) 
o alguns isòmers (esomeprazol, escitalopram, 
dexketoprofèn).43

El 2011, quan va caducar la patent de la rispe-
ridona depot (Risperdal Consta®), es va comer-
cialitzar paliperidona d’alliberació prolongada 
per via intramuscular (Xeplion®), d’administració 
mensual. Recentment se n’ha comercialitzat 
una formulació per administrar cada tres mesos 
(Trevicta®).

Crida l’atenció la pobresa i la debilitat de les 
dades sobre Xeplion® i Trevicta®: els assaigs clí-
nics han estat majoritàriament comparatius amb 
placebo, Els comparatius amb altres fàrmacs 
(risperidona) han estat de no inferioritat, i els 
seus resultats són poc convincents. En tres as-

saigs clínics de no inferioritat comparatius amb 
risperidona intramuscular d’alliberació prolon-

gada, la paliperidona no va ser ni tan sols no 
inferior a risperidona.44 En un altre assaig 

comparatiu amb haloperidol d’allibe-
ració retardada (no comercialitzat a 
Espanya), que va durar 16 mesos, no 
s’hi van trobar diferències en la taxa 

de fracàs terapèutic.45 

La paliperidona d’acció prolongada sem-
bla més fàcil d’utilitzar que la risperidona d’alli-
beració prolongada: s’administra mensualment i 
se subministra en xeringues precarregades que 
no necessiten especials condicions de conser-
vació, a diferència de la risperidona, la qual és 
d’administració quinzenal i requereix nevera. No 
obstant, un medicament administrat mensual-
ment també pot tenir inconvenients: impedeix 
ajustar la dosi a curt termini, i no es pot retirar 
el fàrmac si apareix toxicitat. Els avantatges 
marginals de paliperidona sobre risperidona no 
justifiquen la notable diferència de preus (vegeu 
la taula 1).

L’aripiprazol d’acció prolongada (Abilify 
Maintena®) costa 3,5 vegades més que l’oral 
(Abilify®), sense que se n’hagi demostrat cap 
avantatge comparatiu. En un assaig clínic de 
no inferioritat en 662 pacients adults no ingres-
sats i estabilitzats després de dos mesos amb 
aripiprazol oral (10 a 30 mg al dia), no s’hi van 
identificar avantatges del d’acció prolongada 
sobre l’oral. Al cap de 26 setmanes la taxa de 
recaiguda (la variable principal) va ser similar en 
els dos grups.46 Els trastorns extrapiramidals 
van ser més freqüents amb aripiprazol injecta-
ble (22%) que amb l’oral (12%), inclosa l’acatí-
sia (11% i 7%, respectivament).47 L’aripiprazol 
intramuscular va ser causa de lesions en el punt 
d’injecció i va donar lloc a leucopènia amb més 
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No s’han trobat 
diferències d’efi-

càcia entre les for-
mulacions orals i les 

parenterals

Paliperidona d’acció prolon-
gada

Aripiprazol d’alliberació pro-
longada

Taula 1. Neurolèptics d’acció prolongada d’administració parenteral comercialitzats a Espanya.a 

 
 
Fàrmac  Nom comercial Dosi recomanada Cost anual 
                  (any comercialització)                 (€) 

 

�ufenazina  Modecate (1974)  25 mg cada 2-4 setmanes       18,7-77,2 

zuclopentixol  Clopixol depot (1995) 200-400 mg cada 2-4 setmanes    214,7-429,5 

risperidona  Risperdal Consta (2003) 37,5 mg cada 2 setmanes          4.484 

olanzapina  Zypahera (2010) 300-400 mg al mes o 300 mg cada 2 setm.   3.422-6.844 

paliperidona  Xeplion (2011) 75 mg al mes (dosi de manteniment)        4.808b 

   Trevicta (2016) 175 a 525 mg cada 3 mesos     2.375-5.376 

aripiprazol  Abilify Maintena (2014) 400 mg al mes            3.831 

 

a  Aripiprazole intramuscular depot en el tractament de manteniment de l’esquizofrènia. Barcelona: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. 
Servei Català de la Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2016. 

b  Cost anual el primer any. 4.226,4 € el segon any. 



freqüència. L’EMA recomana vigilar especialment 
l’aparició d’efectes extrapiramidals, així com la 
neutropènia i la síndrome neurolèptica maligna.48 
També es recomana determinar urea i electròlits i 
fer recompte sanguini complet i proves de 
funció hepàtica a intervals anuals.

No s’han publicat altres assaigs 
comparatius amb altres neurolèp-
tics, ni orals ni depot. Per tant, amb 
les dades actualment disponibles 
no es pot concloure que l’aripiprazol 
d’alliberació prolongada aporti algun 
avantatge sobre les altres opcions.
 

L’aparició dels nous neurolèptics a partir dels 
anys noranta s’ha acompanyat de situacions 
d’interrupció intermitent o definitiva del sub-
ministrament de diversos neurolèptics antics, 
com perfenazina, trifluperazina i pipotiazina, 
que són de preu baix. En aquests anys hem re-
but diverses consultes que han posat de mani-
fest les conseqüències adverses d’aquestes si-
tuacions per als pacients que rebien tractament 
amb aquests fàrmacs. Les interrupcions de 
subministrament de fàrmacs neurolèptics tenen 
per objecte desplaçar el consum cap als més 
nous, els quals, sense ser millors, són sensible-
ment més cars que els antics. Per altra banda, la 

comercialització de versions genèriques d’olan-
zapina, risperidona, quetiapina i aripiprazol oral 
ha determinat una caiguda dels preus d’aquests 
medicaments. 

Sense cap avantatge d’eficàcia o de 
seguretat demostrat, els nous neuro-
lèptics d’acció prolongada costen 
50 vegades més que la flufenazina 
d’acció prolongada (vegeu la taula 

1). Els neurolèptics d’acció prolon-
gada administrats per via parenteral 

són fàrmacs “jo també”, productes d’una 
estratègia comercial que té per objecte defugir 

la competència dels fàrmacs genèrics i allargar 
l’exclusivitat de patent sense oferir una innovació 
terapèutica.

Hi ha pacients que, en un marc de presa de de-
cisions compartida, prefereixen la via parenteral 
a l’oral, com a forma menys intrusiva de rebre 
un tractament crònic. A més, cal tenir en compte 
que la via parenteral no s’ha mostrat més eficaç 
ni més segura que la via oral. Per a pacients que 
no responen al tractament de manera satisfac-
tòria, la via parenteral també s’ha proposat per 
comprovar si la manca de resposta es deu a 
manca d’adhesió del pacient al pla terapèutic.
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Quadre 3. Promoció il·legal de fàrmacs neurolèptics.

2007: BMS rep una multa de 515 M$ del Departament de Justícia dels EUA,  per, entre altres activitats delictives, la promo-
ció il·legal d’Abilify® (aripiprazol) en nens i en pacients amb demència. BMS va afirmar en un comunicat “estar satisfeta… i 
orgullosa del seu compromís de fer negoci amb els més alts nivells d’integritat en la seva missió d’allargar i potenciar la vida 
humana”.26

2008: Per un acord extrajudicial, Lilly abona 62 M$ per compensar demandes de 32 estats per promoció il·legal de Zyprexa® 
(olanzapina) per a nens i per al tractament de la demència, entre altres indicacions no autoritzades.27

2009: Lilly rep multes i altres sancions per valor de 1.420 M$, per promoció il·legal de Zyprexa® per a indicacions no autoritza-
des.28

2009: Johnson & Johnson rep una multa de 2.000 M$ per promoció il·legal de Risperdal® (risperidona) per a indicacions no 
aprovades. Un jutjat de l’estat d’Arkansas va condemnar la mateixa companyia amb una multa de més de 1.190 M$ per ama-
gar els riscos d’aquest fàrmac.29

2009: Pfizer rep una multa de 2.300 M$ per promoció il·legal de quatre medicaments, entre ells Zeldox® (ziprasidona). El NYT 
comenta que l’import de la multa equival al valor de la facturació de la companyia als EEUU durant tres setmanes.30

2009: Lilly rep diverses multes per valor de 1.400 M$, per conducta criminal en la promoció de Zyprexa®.31

2010: AstraZeneca rep una multa de 520.000 $ als EEUU per promoció il·legal de Seroquel® (quetiapina), per al tractament 
d’agressivitat, demència, malaltia d’Alzheimer, tristesa, ansietat, TDAH, trastorn bipolar, depressió, alteracions de l’humor, 
síndrome d’estrès posttraumàtic i insomni.32

2011: Un jutjat de Carolina del Sud imposa una multa de 327 M$ a Johnson & Johnson per promoció il·legal de Risperdal®. 
L’any 2010 Louisiana i Texes li havien imposat multes de 258 M$ i 158 M$, respectivament, per compensació de lesions cau-
sades per risperidona.33,34

2012: Janssen, filial de Johnson & Johnson, rep una multa de 181 M$ per promoció il·legal i enganyosa de Risperdal® i Invega® 
(paliperidona) per a indicacions no autoritzades (demència, esquizofrènia i trastorn bipolar en nens i adolescents, depressió, 
ansietat, TOC i síndrome d’estrès posttraumàtic). Janssen havia establert un sistema d’incentius salarials entre els seus visita-
dors mèdics per a la promoció de l’ús en aquestes indicacions no aprovades.34

Costos

Abilify Maintena® i 
Trevicta® són fàrmacs 

“jo també” que no ofe-
reixen una innovació 

terapèutica

Neurolèptics d’acció prolon-
gada. Lloc en terapèutica?



Tots els psicofàrmacs, i en particular els neuro-
lèptics, empitjoren considerablement la funció 
cognitiva de les persones grans, sobretot les 
que tenen demència incipient. Els neurolèptics 
incrementen la mortalitat i tenen altres efectes 
adversos greus. En les ocasions en les que pot 
ser útil (per ex., episodis d’agressió amb deliri), 
el tractament ha de ser breu, amb les dosis més 
baixes possibles i amb seguiment clínic estret. El 
seu ús continuat empitjora considerablement 
la salut física i mental i redueix l’esperança 
de vida. És urgent modificar aquesta pràctica, 
sobretot en les residències geriàtriques. Els neu-
rolèptics no són ni poden ser un substitut d’una 
atenció clínica adequada de les persones grans, 
fràgils i amb funció cognitiva limitada.

La quetiapina no té eficàcia demostrada en 
l’insomni i a més hi pot produir efectes indesit-
jats freqüents i greus. No està autoritzada per a 
aquesta indicació.

En menors de 18 anys els neurolèptics hi tenen 
indicacions autoritzades molt escasses. Actual-
ment el consum en aquest grup creix de manera 
considerable, en part com a conseqüència de les 
redefinicions abusives dels diagnòstics de malal-
tia mental en el DSM V.

A Espanya i a Catalunya els neurolèptics són for-
tament promoguts per a ser usats en indica-

cions no autoritzades. Així com a altres països 
aquesta pràctica industrial ha estat objecte de 
multes mil milionàries, no sabem que a casa 
nostra cap autoritat estatal o autonòmica hagi fet 
res per impedir-ho.

En termes generals no hi ha motius per preferir 
els neurolèptics d’acció prolongada als d’admi-
nistració oral: no són més eficaços en el tracta-
ment d’un episodi psicòtic, no tenen més efecte 
preventiu de recaigudes, incrementen la mortali-
tat en el mateix grau que els d’administració oral, 
i la incidència i gravetat dels efectes indesitjats no 
és diferent.

En particular, la paliperidona té una eficàcia 
dubtosa. L’aripiprazol d’acció prolongada no és 
més eficaç que els neurolèptics d’administració 
oral, i dóna lloc a una incidència particularment 
elevada d’efectes extrapiramidals (inclosa la 
discinèsia).

Alguns pacients poden expressar una preferèn-
cia per un neurolèptic d’acció prolongada. En 
aquests casos, cal informar que la contrapartida 
de la comoditat de no haver de prendre medi-
cació diàriament és la impossibilitat de retirar el 
fàrmac si apareixen efectes adversos. No obs-
tant, ens preguntem si la voluntat de simplificar 
el tractament és real, i en concret si els pacients 
que reben neurolèptics d’acció prolongada per 
via parenteral no reben cap altre neurolèptic ni 
psicofàrmac. Ens temem que no.
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