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Antipsicòtics: mala ciència, pseudo-
innovació, prescripció desbordada 
i iatrogènia 

En els darrers anys el consum dels anomenats 
antipsicòtics ha crescut considerablement. 
A més, des dels anys noranta se’n continuen 
comercialitzant de nous. A Espanya ja n’hi ha 
23 de comercialitzats. També se’n comercialit-
zen noves formes farmacèutiques. Les seves 
indicacions (autoritzades o no) també s’han 
ampliat. En aquest número doble en revisem 
l’eficàcia i la toxicitat. En el proper número 
comentarem l’ús d’aquests fàrmacs en indica-
cions no contrastades, així com alguns fàrmacs 
de comercialització recent, d’administració 
parenteral i efecte prolongat.

L’any 1952 Henri Laborit va descriure els efec-
tes de la clorpromazina com a ataràctics o 
neurolèptics. En grec l’ataràxia és l’absència 
de torbació, que segons els epicuris es deu a 
l’apaivagament de les passions i els desigs. 
Neurolèptic significa que lliga o bloqueja el 
cervell, que l’aïlla. També se’ls va anomenar 
tranquil·litzants majors, però des dels anys sei-
xanta, sobretot arran de la introducció de l’ha-
loperidol, se’ls anomena antipsicòtics. Aquest 
terme és enganyós, perquè suggereix un efecte 
específic, quan en realitat aquests i altres psico-
fàrmacs només modifiquen símptomes, però no  
actuen directament sobre la malaltia mental.

Antipsicòtics o neurolèptics? 

Els neurolèptics són antagonistes dels recep-
tors dopaminèrgics D2. Els seus efectes sobre 
els símptomes de malaltia mental depenen del 
grau d’ocupació d’aquests receptors. Es consi-
dera que per obtenir un efecte l’ocupació ha de 
ser d’entre 65 i 80%. No obstant, a partir d’un 
80% comencen a aparèixer símptomes extrapi-
ramidals i altres efectes indesitjats. El marge te-
rapèutic és per tant molt estret. Les dosis altes 
d’alguns vells neurolèptics, com haloperidol a 
10-12 mg al dia, donen lloc a una ocupació de 
receptors D2 de 100%. L’associació entre an-
tagonisme D2 i efecte sobre els símptomes de 
psicosi és tan consistent, que està en l’origen 
de la hipòtesi dopaminèrgica de l’esquizofrènia. 
De tota manera, no s’han registrat diferències 
de nivells de dopamina o de concentració de 
receptors D2 entre persones amb psicosi i per-
sones sanes, i per tant no es pot afirmar que 
en aquestes patologies hi hagi una anormalitat 
concreta de la dopamina.1 

Els neurolèptics indueixen un “estat de desac-
tivació”, un terme que descriu la restricció de 
l’activitat física i mental que generen.2 Redueixen 
l’activitat física (moviments lents, inexpressivitat 
facial) i mental (inhibició de la coordinació, l’aten-
ció, l’aprenentatge i la memòria), i així alleugen 
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la pertorbació i l’activació mental pròpies de la 
malaltia. Els pacients perden la iniciativa, fins i tot 
per a tasques domèstiques. Experiències emo-
cionals com la tristesa o la felicitat són descrites 
pels pacients com a “aplanades”.

Als anys vuitanta es va observar que un 
d’aquests fàrmacs, la clozapina, té un perfil 
“atípic” d’efectes indesitjats: en produïa menys 
d’extrapiramidals que els altres, a canvi d’altres 
toxicitats, com sedació excessiva, augment de 
pes, hipertrigliceridèmia i agranulocitosi. Uns 
anys després es van introduir nous fàrmacs, 
d’estructures químiques diverses però derivades 
de les dels anteriors, que van ser anomenats 
“de segona generació”. D’aquests, els dos que 
inicialment van tenir més èxit comercial van ser 
l’olanzapina (Zyprexa®, 1992) i la risperidona 
(Risperdal®, 1994). Aquests dos fàrmacs, i els 
que els van seguir, han estat promoguts amb el 
missatge que són més eficaços i menys tòxics 
que els més antics (els quals van passar a ser 
denominats “de primera generació”), i que 
aquestes característiques en millorarien 
l’adhesió al tractament prescrit, i en 
conseqüència el curs clínic. 

Les proves disponibles mostren 
que la divisió dels neurolèptics en 
els de primera i de segona gene-
ració és un muntatge comercial 
sense base científica. Ja a l’any 2000, 
una metanàlisi de 52 assaigs clínics 
comparatius entre un neurolèptic dels nous i 
un de més antic (“típic”), amb 12.649 pacients, 
va mostrar que en el tractament de les psico-
sis els nous no tenen més eficàcia que els 
antics, i que la tolerabilitat depèn de la dosi del 
fàrmac de comparació, de manera que, a les 
dosis recomanades, els nous neurolèptics no 
són més ben tolerats que els més antics (fi-
gura 1).3 Una metanàlisi posterior de 31 assaigs 
clínics, amb 2.320 pacients, va mostrar que 
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només la clozapina dóna lloc a una incidèn-
cia d’efectes extrapiramidals menor que els 
altres fàrmacs del grup.4

Una revisió sistemàtica més recent, de 2009, de 
150 assaigs clínics en 21.533 pacients amb es-
quizofrènia, va concloure que els nous neurolèp-
tics no es poden considerar un grup homogeni 
de fàrmacs i no suposen un avenç terapèutic 
respecte dels clàssics.5 Les taxes d’abandona-
ments van ser similars amb vells i nous fàrmacs, 
i van ser més degudes a manca d’eficàcia que a 
efectes adversos. Els autors van concloure que, 
tot i que durant gairebé 25 anys els neurolèp-
tics s’han dividit en dos grups, la distinció entre 
“clàssics” i “atípics” és eminentment comercial i 
incorrecta, i no respon a criteris clínics.

• A Espanya, entre 1994 (just abans de la 
comercialització d’olanzapina i risperidona) 
i 2006, el consum va créixer de 3 a 8,3 DDD 
per 1.000 habitants i dia (DHD). 

• A Catalunya va passar de 9,8 DHD el 
2008, a 11,9 DHD l’any 2013. 

• L’any 2012, a la Regió Sanitària 
de Barcelona (3,8 milions d’adults 
censats), el consum de neuro-
lèptics va ser de 19,47 DDD per 
1.000 habitants i dia. No obstant, 

només 9 de cada 1.000 persones 
tenien un diagnòstic principal de 

trastorn mental greu (3,6 per 1.000 
d’esquizofrènia).6

• A Catalunya l’increment del consum és par-
ticularment accelerat en la gent gran.7 L’any 
2015, un 9,1% dels més grans de 70 anys 
(60.000 dones i 30.000 homes) van rebre al-
gun 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.8

Consum creixent
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Figura 1. Assaigs clínics fraudulents per disseny: s’hi compara el nou fàrmac amb un de referència a dosis tòxiques. En 
aquesta revisió sistemàtica i metanàlisi d’assaigs clínics de comparació d’un nou neurolèptic amb haloperidol, s’hi va 
observar que quan el nou fàrmac neurolèptic era comparat amb una dosi habitual d’haloperidol (o d’un fàrmac equivalent), 
no hi havia diferències d’eficàcia (a) ni de retirades per efectes extrapiramidals (b). En molts assaigs es va donar una dosi 
excessivament alta del fàrmac comparador (grup control). Així va ser com es va “demostrar” que els neurolèptics més nous 
són més eficaços i produeixen menys efectes extrapiramidals que els vells.



Eficàcia: proves dèbils

• Un 17% d’aquests usuaris de neurolèptics 
també pren medicació per a la demència 
d’Alzheimer. Un terç dels pacients tractats 
amb fàrmacs per a la demència també rep 
neurolèptics.

• Altres indicacions freqüents són ansietat, 
depressió, dependència de drogues i més 
recentment insomni (la quetiapina és promo-
guda per a aquesta indicació no autoritzada; 
vegeu més endavant).9

Les raons d’aquest fort increment del consum 
rauen en la contínua comercialització de nous 
fàrmacs i formes farmacèutiques, de preu ele-
vat. Això comporta una pressió comercial crei-
xent, que en difon una imatge de seguretat amb 
missatges ambigus, enganyosos o simplement 
falsos, que n’exageren l’eficàcia, en minimitzen 
o n’oculten els efectes indesitjats, i en promouen 
l’ús en indicacions no autoritzades durant perío-
des llargs.10

Un comentari editorial recent conclou que les 
proves disponibles indiquen que els nous neuro-
lèptics no són ni segurs ni eficaços en el trac-
tament de trastorns psicòtics en adults d’edat 

mitjana o avançada. Les suposades “proves” 
d’eficàcia i de seguretat són efectivament molt 
dèbils.11

Els assaigs clínics sobre el tractament dels 
trastorns de l’espectre de l’esquizofrènia poden 
incloure pacients crònics, o bé pacients amb un 
brot psicòtic sense antecedents. Atès que l’ex-
posició crònica a neurolèptics és causa d’efectes 
extrapiramidals i de dependència, en general són 
més fàcils d’interpretar els resultats dels assaigs 
clínics en pacients sense antecedents que han 
patit només un brot. També s’han publicat nom-
brosos assaigs clínics de retirada del tractament 
farmacològic (comparat amb no retirar-lo) en 
pacients que n’havien rebut crònicament (vegeu 
Tractament prolongat). Per altra banda, un fet 
que dificulta la interpretació dels assaigs clínics 
comparatius entre neurolèptics és que sovint el 
fàrmac de comparació s’hi dona a dosis massa 
baixes o massa altes (vegeu la figura 1).

Els criteris d’inclusió i exclusió dels assaigs 
clínics acostumen a seleccionar pacients poc 
representatius, amb més probabilitats d’experi-
mentar efectes beneficiosos i menys d’experi-
mentar-ne d’indesitjats. Les escales de gravetat 
de l’esquizofrènia (per ex., PANSS) avaluen 
símptomes “positius” i “negatius” (vegeu el 
Quadre 1).12-16 Els neurolèptics poden millorar els 
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Quadre 1. Escales de mesura de símptomes utilitzades en assaigs clínics amb fàrmacs neurolèptics, en el tractament 
de psicosis i en altres indicacions. 

Escala PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale)12

• Mesura la gravetat dels símptomes d’esquizofrènia. 
• S’hi avaluen 30 símptomes positius (per ex., al·lucinacions, deliri, delusió, agitació motora) i negatius (inhibició de la parla, 

reducció de la motivació, aïllament social, aplanament emocional), que són puntuats entre 1 (absència) i 7 (greu). 
• El recorregut és per tant de 30 a 210 punts.
• En la pràctica, les puntuacions de pacients estables no hospitalitzats se situen entre 60 i 80, i les dels ingressats general-

ment entre 80 i 150, fins i tot en casos refractaris al tractament. 
• Es considera que pot ser clínicament rellevant una reducció d’un 25% o més respecte de la puntuació basal. En els assaigs 

de no inferioritat, el límit inferior de la diferència acostuma a ser de 5-5,5 punts.

Escala BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale)13

• Mesura la gravetat dels símptomes de psicosi.
• S’hi avaluen 18 elements (per ex., hostilitat, al·lucinacions, delusions), que són puntuats entre 1 (absent) i 7 (extraordinària-

ment greu). 
• El recorregut és per tant de 18 (absència de símptomes) a 126 (màxima gravetat) punts. 
• Es considera que “milloria mínima” és una reducció de la puntuació en un 22 a 34%, i que “molta milloria” equival a una 

reducció de 46-59%.14 

Escala MSAS (Modified Simpson–Angus Scale)15

• Mesura la presència i gravetat d’efectes extrapiramidals.
• S’hi avaluen 10 elements (per ex., baveig, tremolor, marxa anormal, diverses formes de rigidesa muscular, acatísia, agitació 

i malestar), que són puntuats entre 0 (absent) i 4 punts. 
• El recorregut és per tant de 0 a 40 punts. 
• Es considera que per sobre d’11 punts hi ha una alteració greu del moviment.

Escala AIMS (Abnormal Involuntary Movement Scale)16

• Mesura la discinèsia tardana. 
• Conté set elements, que són puntuats de 0 (absent) a 4 (greu). 
• El recorregut és per tant de 0 a 28 punts.
• El diagnòstic de discinèsia tardana es defineix generalment com a dos elements amb 2 o més punts cadascun, o un ele-

ment amb 3 punts, o també com a una puntuació total de 3 o més.



símptomes positius, però generalment empitjo-
ren els negatius. 

Prenguem l’exemple de la quetiapina, el neu-
rolèptic actualment més prescrit a la gent gran 
a Catalunya. En els estudis farmacocinètics 
en voluntaris sans i joves ja s’hi van identificar 
problemes de tolerabilitat,11,17 que van reaparèi-
xer 10 anys després quan se’n va estudiar una 
formulació d’alliberació sostinguda.18 A més, els 
assaigs clínics controlats amb placebo no van 
donar bons resultats.19 En l’assaig 0013, sobre el 
tractament de brots de la malaltia en pacients 
amb esquizofrènia crònica, de 6 setmanes de 
durada prevista, s’hi van comparar diferents dosis 
de quetiapina amb haloperidol a dosi alta (12 mg 
al dia). En una mitjana de quatre setmanes se’n 
van haver de retirar prop d’un 60% dels partici-
pants. S’hi va registrar una milloria clínicament 
no significativa en l’escala BPRS. Un 11 a 17% 
dels pacients aleatoritzats a quetiapina, segons 
la dosi, va presentar augment de pes significatiu 
(4% amb haloperidol, 6% amb placebo).20 En 
altres estudis (assaigs 008,20 001219 i 00620), de 
comparació de dosis variables de quetiapina amb 
placebo, tampoc no s’hi van registrar diferències, 
de manera que en conjunt aquests resultats no 
constitueixen proves d’efecte beneficiós ni de se-
guretat raonable, per al tractament a curt termini 
de les exacerbacions d’esquizofrènia.19

Convé continuar el tractament neurolèptic un 
cop s’ha superat un brot psicòtic? La majoria 
dels llibres de text i guies de pràctica clínica re-
comana continuar el tractament farmacològic de 
manera indefinida, per tal d’evitar les recaigudes. 
Aquesta recomanació es basa en els resultats 
d’assaigs clínics de retirada. En aquests as-
saigs, pacients que han estat rebent i han tolerat 
un neurolèptic durant un temps són aleatoritzats 
a continuar el tractament, o bé a placebo (retira-
da). Els aleatoritzats a retirada poden patir símp-
tomes d’abstinència, com ansietat i agitació, que 
poden ser confoses amb una recaiguda de la 
malaltia. Aquest quadre també es coneix com a 
síndrome de discontinuació.21

Efectivament, l’exposició prolongada a neuro-
lèptics determina un risc elevat d’episodis 
psicòtics en deixar el tractament.22 Els pa-
cients que n’han pres dosis més altes són els 
més afectats.21 De fet, una revisió sistemàtica de 
66 assaigs de retirada de neurolèptics va mostrar 
una taxa de recaiguda en els 10 mesos següents 
més alta després de la retirada (56%), comparada 
amb la continuació (16%).23 Es creu que aquests 
episodis són sovint manifestacions d’abstinència, 
perquè també han estat observats en pacients 
amb trastorn bipolar que han rebut tractament 

amb neurolèptics,24 i en pacients sense trastorn 
mental que han rebut altres bloquejadors dopa-
minèrgics com la metoclopramida.25 Per tant, no 
indiquen una recaiguda de la malaltia, sinó que 
reflecteixen de manera total o parcial les conse-
qüències de l’abstinència, les quals s’atribueixen 
a la supersensibilització dopaminèrgica causada 
per l’exposició prolongada al neurolèptic. 

Així per exemple, en una altra metanàlisi d’as-
saigs clínics de retirada s’hi va registrar una fre-
qüència de recaiguda de 32% després de la re-
tirada gradual en tres setmanes, comparat amb 
65% amb una retirada brusca.26 Per altra banda, 
en les revisions sistemàtiques d’assaigs clínics 
de retirada en les quals la variable principal ha 
estat 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.19 

Així doncs, la retirada brusca pot donar lloc a 
símptomes psicòtics, que poden ser confosos 
per pacients, metges, cuidadors i familiars amb 
els propis de la malaltia. El principal problema 
per interpretar els assaigs clínics de retirada 
d’un neurolèptic és que el tractament farmaco-
lògic prolongat pot haver induït dependència. 
Per això tenen especial interès els resultats dels 
assaigs clínics en pacients que només han 
patit un episodi psicòtic sense haver rebut 
tractament previ. Aquests resultats indiquen que 
el tractament intermitent dona lloc a menys 
recaigudes que el de manteniment.27 L’absti-
nència farmacològica també és la causa de les 
nàusees i diarrea, més freqüents quan es deixa 
un tractament neurolèptic de cop.1

Podem concloure que les dades disponibles so-
bre els neurolèptics en el tractament de la psicosi 
aguda i crònica són molt dèbils. Els assaigs són 
comparatius amb placebo. S’hi avaluen varia-
bles de resultat orientades a la malaltia (millora 
dels símptomes) abans que al pacient (recaigu-
des, preferències, ingressos, mortalitat). La seva 
curta durada 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. A més, en 
molts dels assaigs de comparació entre fàrmacs, 
el de referència, generalment haloperidol, ha estat 
prescrit a dosis massa altes (12 mg al dia o més) 
(vegeu la figura 1).

La majoria dels danys documentats dels neu-
rolèptics semblen ser conseqüència del seu 
mecanisme d’acció principal, que és el bloqueig 
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Durada del tractament

Els efectes adversos són fre-
qüents i poden ser greus



dels receptors D2. Aquests receptors es troben 
a moltes regions del sistema nerviós central 
(SNC) i perifèric. Són mediadors de nombroses 
i diverses funcions bàsiques (aprenentatge, me-
mòria, recompenses, atenció, control d’impul-
sos, capacitat de prendre decisions, son i gana), 
i interactuen amb tal varietat d’altres neuro-
transmissors i proteïnes, que situen a 
les persones tractades en risc elevat 
de danys, el qual augmenta amb la 
durada de l’exposició. A més, fora 
del SNC, els receptors D2 regulen 
la secreció de prolactina i d’aldos-
terona, la pressió arterial, la vasodi-
latació i la motilitat gastrointestinal.

L’ús continuat de neurolèptics augmenta la 
mortalitat, produeix atròfia cerebral i declivi 
cognitiu i indueix efectes extrapiramidals, 
cardiovasculars, metabòlics i altres (vegeu 
el Quadre 2). En general els que tenen menys 
tendència a produir efectes extrapiramidals són 

clozapina i olanzapina, però a canvi d’efectes 
metabòlics més freqüents i greus (vegeu la 
figura 2).

En la gent gran, la menor capacitat d’eliminació 
de fàrmacs i les interaccions farmacològiques 

incrementen la toxicitat.28,29 La variabilitat 
farmacodinàmica hi obliga a ajustar-ne 

les dosis amb freqüència.30 Crida 
l’atenció la manca d’estudis sobre 
farmacocinètica i variabilitat de la 
resposta en gent gran, que és la 
que en concentra el consum.29 

L’any 2004, una metanàlisi de l’EMA 
va identificar un increment del doble de 

la mortalitat amb olanzapina en gent gran.31 
El 2005, una metanàlisi de 17 assaigs clínics feta 
per la FDA va registrar una mortalitat per totes 
les causes del doble en usuaris d’olanzapina, 
risperidona, quetiapina o aripiprazol.32 Una altra 
metanàlisi, amb 16 assaigs clínics, va confirmar 
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Quadre 2. Efectes adversos dels neurolèptics.

Mortalitat.- En una metanàlisi de 15 assaigs clínics en més de 5.000 pacients d’edat avançada (mitjana de 81 anys) i majo-
ritàriament amb demència, de només 8 a 12 setmanes de durada, van morir 3,5% dels aleatoritzats a neurolèptic comparat 
amb 2,3% amb placebo, que implica una mort addicional per cada 87 pacients tractats en dos a sis mesos.a No es van trobar 
diferències entre aripiprazol (tres assaigs), olanzapina (cinc), quetiapina (tres) i risperidona (cinc). A Catalunya aquesta xifra es 
traduiria, només en més grans de 70 anys, en unes 1.000 morts addicionals a l’any.

Allargament del QT i mort sobtada.- En un estudi als EUA, l’excés d’incidència de mort sobtada en més grans de 70 anys 
va ser de 47,6 per 10.000 persones tractades i any (vegeu la figura 3).60 La projecció no ajustada d’aquesta xifra a les actuals 
xifres de consum a Catalunya donaria 425 casos addicionals de mort sobtada en més grans de 70 anys, atribuïbles a fàrmacs 
neurolèptics. Abans de prescriure un neurolèptic cal descartar un QT llarg, i considerar el risc d’interaccions amb altres fàr-
macs.61

Ictus.- Risperidona i olanzapina incrementen el risc en unes tres vegades, NNH=53. En metanàlisis d’assaigs clínics no s’hi ha 
registrat increment del risc amb aripiprazol i quetiapina. El risc podria ser lleugerament més baix amb els neurolèptics antics 
(vegeu el text).

Altres efectes cardiovasculars.- En assaigs clínics amb olanzapina i risperidona s’hi han registrat regularment incidències 
més elevades d’edema i vasodilatació.

Símptomes psicòtics i discontinuïtat.- Més freqüents amb olanzapina (7%) que amb placebo (2%), quetiapina (0%) o rispe-
ridona (0%). 

Declivi cognitiu.- En l’assaig CATIE-AD, de finançament no comercial i l’únic de més de 12 setmanes de durada en pacients 
amb demència, olanzapina, quetiapina i risperidona varen produir declivi cognitiu (7,5-8 punts de pèrdua en l’escala BPRS), en 
comparació de placebo (4 punts).81

Atròfia cerebral.- El risc és comú a l’exposició crònica per a tots els neurolèptics. Vegeu el text.

Parkinsonisme i altres símptomes extrapiramidals.- Menys freqüents amb clozapina, quetiapina i potser amb olanzapina. 
A l’assaig CATIE, en pacients amb psicosi, la incidència de nous casos de parkinsonisme va ser de 37-44%, la d’acatísia de 
35% i la de discinèsia tardana de 8,3 a 11,8%), sense diferències significatives entre els fàrmacs.a Tots els neurolèptics han 
estat causa de síndrome neurolèptica maligna.

Augment de pes.- Increments amb tots, sobretot olanzapina i risperidona.

Símptomes anticolinèrgics perifèrics.- Retenció urinària (NNH 16 a 36). Risc més alt amb olanzapina. Vegeu Butll Groc 2015;28:2.

Sedació.- Tots.

Caiguda i fractura de coll de fèmur.- Risc relatiu d’1,5 a 2 en diversos estudis observacionals.

Pneumònia.- Els assaigs clínics i estudis observacionals han registrat un risc d’ingrés hospitalari i de mortalitat per pneumònia 
del doble al triple en gent gran que pren un neurolèptic.

Insuficiència renal aguda, trombosi venosa, iris hipotònic, disfunció sexual. Vegeu el text.

Fatiga.- Tots, excepte risperidona.

Els autors de l’assaig CATIE AD, en pacients amb demència, conclouen que els efectes adversos (d’olanzapina, quetia-
pina i risperidona) són més evidents que l’eficàcia d’aquests fàrmacs per tractar la psicosi, l’agressió i l’agitació. 

a Schneider LS, Tariot PN, Dagerman KS, et al. NEJM 2006; 355:1525-38.

Crida l’atenció la 
manca d’estudis sobre 
farmacocinètica en gent 
gran, que és la que en 
concentra el consum

http://www.icf.uab.cat/ca/pdf/informacio/bg/bg281.15c.pdf


aquests resultats.33 El 2008 la FDA va anunciar 
que aquest efecte és similar per a tots els neuro-
lèptics.34 Els estudis observacionals han confir-
mat aquests resultats35,36 i la relació dosi-respos-
ta, i han mostrat que el risc és particularment 
elevat a l’inici del tractament.37,38 Les 
principals causes d’aquest increment 
de la mortalitat són pneumònia, mort 
sobtada cardíaca i ictus. El Depar-
tament de Salut del Regne Unit va 
concloure que l’ús innecessari de 
neurolèptics produeix anualment 
1.600 casos d’ictus i 1.800 morts 
addicionals en gent gran amb demèn-
cia.39

Diverses metanàlisis d’assaigs clínics40-42 i es-
tudis observacionals43-46 han trobat un augment 
de tres vegades en el risc d’ictus, en pacients 
amb demència. Hi ha poques dades sobre la 
relació dosi-resposta. No se’n coneix ben bé 
el mecanisme; s’ha suggerit la contribució de 
la hipotensió ortostàtica (deguda al bloqueig 
adrenèrgic alfa), la hiperprolactinèmia (que afa-
voreix l’arteriosclerosi), malaltia tromboembòlica 
(vegeu més endavant) i la sedació excessiva.47 
Quatre estudis observacionals han trobat 
un risc lleugerament més baix amb els 
neurolèptics antics, comparats amb 
els nous.44-46,48 Els neurolèptics 
que causen més hipotensió són 
clozapina, quetiapina, risperidona i 
olanzapina, per ordre descendent; 
haloperidol i ziprasidona són els 
que en produeixen menys.49 

L’exposició prolongada a neurolèptics 
produeix atròfia cerebral i afecta les 
funcions cognitives de manera previsiblement 
irreversible.50 L’efecte lesiu dels neurolèptics 
sobre el teixit cerebral es va posar de manifest 
en estudis en simis, en els quals es va registrar 
una pèrdua significativa de substància cerebral 
després d’una exposició de dos anys.51 Diversos 

estudis han observat efectes similars en pacients 
que havien rebut tractament prolongat.52,53 Un 
recent seguiment de 211 pacients esquizofrènics 
durant 7 a 14 anys, amb ressonància magnètica 
d’alta resolució, va mostrar una relació depen-

dent de la dosi acumulada entre exposició 
a neurolèptics i pèrdua de matèria gris 

i matèria blanca, així com hipertròfia 
dels ganglis basals.54 

Els neurolèptics poden produir mort 
sobtada, per arrítmia ventricular,55 

causada per l’allargament de l’inter-
val QT.56 Els que tenen més tendència 

a produir-ne són sertindol i tioridazina 
(retirats del mercat per aquesta causa), seguits 

d’amisulprida i ziprasidona.57-61 La incidència és 
elevada, de 0,21 a 0,34 morts per 100 pacients i 
any (vegeu la figura 3),62 de manera que abans de 
prescriure un neurolèptic caldria fer un ECG per 
descartar un interval QT llarg. 

Una revisió sistemàtica de 22 estudis en prop de 
80.000 pacients, feta pels serveis de salut pú-
blica dels EUA, va estimar un augment del risc 
de fractura de fèmur de 40% en les persones 

que prenen neurolèptics.63 Aquest risc és de 
magnitud comparable al de les benzodia-

zepines i els antidepressius.64-66

Els resultats d’assaigs clínics i d’es-
tudis observacionals indiquen que 
l’ús de neurolèptics incrementa el 
risc de pneumònia en dues a tres 

vegades, en relació directa amb la 
dosi.49,67-70 No se’n coneix el mecanis-

me. És possible que els efectes extrapi-
ramidals (disfàgia) i la sedació incrementin 

el risc de pneumònia per aspiració.

Els neurolèptics estimulen la gana. La quetia-
pina produeix augment de pes (de 7% o més) 
en un 18% dels pacients,71 hiperglucèmia en 
pacients amb diabetis72 i diabetis. En l’assaig 

Abans de prescriu-
re un neurolèptic cal 

descartar un QT llarg, i 
considerar el risc d’in-
teraccions amb altres 

fàrmacs
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Figura 2. Els neurolèptics amb tendència a produir efectes extrapiramidals (EEP) són els que en tenen menys a 
produir efectes metabòlics (excepte la clorpromazina).57

A Catalunya l’ús 
innecessari de neuro-

lèptics pot estar causant 
un excés d’un miler de 

morts a l’any



CATIE, un 30% dels pacients va augmentar com 
a mínim 1 kg de pes per cada mes de tractament, 
i continuaven augmentant de pes si no s’aturava 
el tractament.73 El mecanisme més probable és 
que els neurolèptics incrementen la resistència a 
la insulina.74 Els efectes metabòlics poden contri-
buir a augmentar el risc cardiovascular.75

En un estudi observacional s’hi ha registrat un 
lleuger increment del risc de trombosi venosa 
associat a neurolèptics.76 L’agència britànica de 
medicaments també ha informat de notifica-
cions de casos de trombosi venosa en 
usuaris de neurolèptics.77

El 2013 l’Agència Francesa del Me-
dicament va alertar d’anomalies 
de l’iris (iris hipotònic) detectades 
durant intervencions de cataracta 
en pacients tractats amb risperidona, 
paliperidona i quetiapina. La síndrome de l’iris 
hipotònic perioperatori ja havia estat descrita 
amb tamsulosina i altres bloquejadors alfa-adre-
nèrgics emprats en urologia.78

Un estudi de base poblacional al Canadà va 
revelar un augment del risc d’ingrés per insu-
ficiència 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.79 També es van registrar hipotensió, re-
tenció urinària aguda i un augment de la mortali-
tat per totes les causes. Per tant, en els pacients 
d’edat avançada que prenen un neurolèptic, cal 
vigilar-hi la funció renal.80

La majoria dels assaigs clínics amb neurolèptics 
han estat controlats amb placebo, i se n’han fet 
pocs de comparatius entre dos o més fàrmacs. 

Figura 3.- Risc relatiu de mort sobtada cardíaca en usuaris de neurolèptics, segons siguin antics o nous, i segons la 
dosi. Les dosis s’expressen en equivalents de clorpromazina (dosi baixa, <100 mg; intermèdia de 100 a 299 mg i alta de 
300 mg o més).

A l’assaig clínic CATIE s’hi van comparar 
quatre nous neurolèptics (olanzapina, risperido-
na, quetiapina i ziprasidona) amb un d’antic, la 
perfenazina.81 Hi va participar un nombre elevat 
de pacients (1.493) i la durada va ser més llarga 
que la d’altres assaigs (18 mesos). Va ser un 
assaig independent de les companyies (pro-
mogut pels NIH dels EUA). El metge hi podia 
ajustar la dosi de fàrmac per a cada pacient. La 
variable principal va ser el fracàs del tractament; 
aquesta variable és particularment interes-
sant perquè reflecteix a la vegada els efectes 

beneficiosos i els danys del tractament. 
Els participants tenien psicosi greu: 

havien estat prenent neurolèptics 
anteriorment durant una mitjana 
de 14 anys i un 85% no treballava, 
el que indica el grau del seu dete-

riorament, bé a causa de la malaltia 
o a causa de l’exposició prolongada a 

neurolèptics.

Durant els 18 mesos de seguiment es va regis-
trar fracàs terapèutic en un 72% dels partici-
pants, amb poques diferències entre els cinc 
fàrmacs.81 L’olanzapina va ser el fàrmac amb el 
qual els tractaments van durar més (9,2 mesos 
de mitjana) i el que va donar lloc a una menor 
taxa d’abandonaments per fracàs del tracta-
ment (64%); la quetiapina va ser el fàrmac amb 
resultats més problemàtics: durada mitjana de 
4,6 mesos i 82% d’abandonaments. La incidèn-
cia de nous casos de parkinsonisme (37-44%), 
acatísia (35%) i discinèsia tardana (8,3-11,8%) 
va ser elevada.

Altres efectes indesitjats van ser recollits mit-
jançant un qüestionari específic (en comptes de 
la notificació espontània per part del pacient, 
habitual en altres assaigs amb neurolèptics). Un 
67% dels participants va experimentar un dany 
qualificat de moderat o greu; un 19 a 27% va 
notificar disfunció sexual, un 24 a 30% efectes 

Sovint, els neurolèptics 
són causa de patologia 

urològica i ocular

Hi ha algun neurolèptic    
preferible als altres?
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sedants i un 20 a 24% efectes anticolinèrgics 
(dificultat a la micció, restrenyiment, seque-
dat de boca). L’augment de pes va ser particu-
larment notable amb olanzapina (30%, comparat 
amb 12 a 14% amb els altres) i més baix amb 
ziprasidona (7%).

Un assaig posterior de la Veterans Adminis-
tration dels EUA, en el qual es va comparar 
olanzapina amb haloperidol,82 i un altre del NHS 
britànic (assaig CUtLASS 1),83 en el qual es van 
comparar 13 neurolèptics antics amb quatre de 
nous, varen confirmar els resultats del CATIE. 
Anàlogament, en un estudi danès en pacients 
institucionalitzats no s’hi van trobar diferències 
d’incidència d’efectes extrapiramidals entre vells 
i nous antipsicòtics.84 

En un altre assaig d’orientació pragmàtica, 
també finançat pels NIH dels EUA, s’hi van 
comparar aripiprazol, olanzapina, quetiapina 
i risperidona en 332 pacients més grans 
(edat mínima de 40 anys, mitjana de 
67), amb diferents tipus de psico-
sis i comorbiditat psiquiàtrica, i 
puntuació mitjana BPRS de 40,1 
a l’inici. Les taxes de fracàs de 
tractament van ser més altes que 
en l’assaig CATIE, des de 78,6% 
amb quetiapina fins a 81,5% amb 
aripiprazol, després d’una mediana de 
26 setmanes; un 25% dels pacients es va 
retirar en les primeres 6 setmanes. La quetiapina 
va donar lloc a una incidència inesperadament 
alta d’efectes adversos greus.85

Així doncs, els assaigs clínics independents de 
la indústria han mostrat que els nous neurolèp-
tics no tenen avantatges sobre els antics.

El millor coneixement dels greus efectes adver-
sos que poden causar els neurolèptics ha fet 
ressorgir la idea d’evitar-ne l’ús en tant que si-
gui possible, també en malalts crònics. Diversos 
estudis no aleatoritzats suggereixen que entre 
un 30 i un 40% dels pacients amb psicopatia 
greu podrien evitar completament l’ús de neu-
rolèptics.86,87 Fins i tot recentment s’ha posat en 
dubte la superioritat dels neurolèptics sobre altres 
fàrmacs en el tractament d’un brot psicòtic agut. 
En un antic assaig clínic no s’hi van observar di-
ferències amb opiacis al cap de tres setmanes,88 
i es coneixen set assaigs de comparació d’un 
neurolèptic amb una benzodiazepina (diazepam 
o lorazepam) en el tractament d’un brot psicòtic 
agut: en tres va ser superior el neurolèptic, en tres 
la benzodiazepina i en un no s’hi van observar 
diferències.89,90

Els fàrmacs neurolèptics (mal anomenats 
antipsicòtics) indueixen un “estat de desactiva-
ció” física i mental que pot alleujar símptomes 
psicòtics, però no modifica la fisiopatologia de 
la malaltia mental.

Des de fa 20 anys el seu consum creix de 
manera continuada. Als anys noranta, quan es 
van comercialitzar olanzapina i risperidona, se’n 
consumien 3 DHD. Vint anys després, el 2015 a 
Catalunya els més grans de 70 en van consumir 
30 vegades més (90 DHD).

Els nous neurolèptics no són ni més eficaços ni 
menys tòxics que els més antics. La diferencia-
ció entre els de primera i de segona generació 
no té base científica ni mèdica. Els nous són, 

això sí, més cars, fet que explica la forta 
pressió comercial per prescriure’ls.

En el tractament de l’esquizofrènia 
i altres psicosis, els neurolèptics 
poden millorar els símptomes “po-
sitius”, però tenen un efecte nul o 
desfavorable sobre els símptomes 

“negatius”. Les taxes de fracàs 
terapèutic (per manca d’eficàcia o 

per efectes indesitjats que obliguen a 
suspendre el tractament) són de 60 a 80% en 6 
a 18 mesos. La majoria dels assaigs clínics han 
durat poc (no més de 12 setmanes), han estat 
controlats amb placebo i s’han fet en pacients 
poc representatius dels de la pràctica clínica, 
en termes d’edat i de comorbiditat. Aquestes 
debilitats impedeixen esbrinar si hi ha verita-
bles diferències entre ells (excepte la clozapina, 
vegeu el text).

L’exposició continuada i duradora a neurolèptics 
produeix atròfia cerebral i disminució irrever-
sible de la funció cognitiva. La incidència i la 
gravetat dels efectes extrapiramidals i meta-
bòlics augmenten amb la durada del tractament. 
A pesar d’això, les companyies fabricants i 
nombroses guies de pràctica clínica recoma-
nen el tractament indefinit dels pacients amb 
un brot psicòtic. Aquesta recomanació està en 
contradicció amb els resultats de metanàlisis 
d’assaigs clínics, que han mostrat que el tracta-
ment intermitent dóna lloc a menys recaigudes. 
Els neurolèptics produeixen dependència; això 
obliga a aturar el tractament de manera progres-
siva, per tal d’evitar els símptomes d’abstinència 
(“síndrome de discontinuïtat”).

Els neurolèptics afecten el sistema extrapirami-
dal, el metabolisme de la glucosa, la regulació 
vascular i la funció sexual, entre altres. Incre-

Els assaigs clínics 
independents de la 

indústria han mostrat que 
els nous neurolèptics no 
tenen avantatges sobre 

els antics

Conclusions

Alternatives als neurolèptics
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menten la mortalitat (de 2-3% amb placebo a 
5-6%) per causes diverses, sobretot pneumònia, 
arrítmia ventricular, ictus i fractura de fèmur. En 
assaigs clínics de fins a 18 mesos de durada, 
la incidència d’efectes indesitjats moderats o 

greus va ser de 67% (sobretot sedació excessi-
va, efectes anticolinèrgics, efectes extrapirami-
dals i disfunció sexual). En general els que tenen 
més tendència a produir efectes extrapiramidals 
tendeixen a produir menys efectes metabòlics.
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