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Intervenció del farmacèutic a l’equip interdisciplinari 
d’ortogeriatria 

• Conciliació de la medicació:  

   Les transicions assistencials representen 
punts vulnerables. Poden aparèixer 
errors de medicació i efectes adversos.  

   Permet revisar els medicaments a 
l’ingrés, realitzar intercanvi terapèutic, 
supervisar protocols i  promoure 
seguretat clínica. 
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Intervenció del farmacèutic a l’equip interdisciplinari 
d’ortogeriatria 

Utilització dels criteris STOPP/START per 
a revisar el tractament farmacològic. 
79+33 

 

• STOPP: benzodiacepines (48,7%), 
neurolèptics (17,9%) i opiacis (7,1%). 

 

• START: Calci+ Vitamina D (24,8%). 



Les fractures es produeixen freqüentment per la coincidència d’un 
factor predisposant ( osteoporosi ) i d’un factor precipitant (caigudes). 
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Incidència de caigudes 
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Fractures de maluc 



Estimació del risc de presentar fractures 

Criteris majors 

• > 65 anys  

• IMC < 20  

• Antecedent personal de fractura 

• Antecedent familiar (primer grau) de fractura de maluc 

• Glucocorticoides > 5 mg de Prednisona / dia per un 
període superior a 3 mesos  

• Més de 2 caigudes en l’últim any  

• Hiperparatiroïdisme  

• Trastorn de la conducta alimentària (anorèxia, bulímia)  

• Malnutrició crònica i malabsorció 

 

 

Criteris menors 

• Evidència radiològica d’osteopènia o deformitat vertebral 

• Tabaquisme actiu  

• Consum d’alcohol > 3 unitats / dia 

• Menopausa precoç (≤ 45 anys ) 

• Hipertiroidisme 

• Sexe femení 

• Artritis reumatoide  

• Diabetis tipus 1 (insulinodepenent) 

Dos criteris majors o un major i dos menors permet establir que el pacient presenta risc de fractures per fragilitat 



Actuació en pacients de risc 

• Fomentar els hàbits de vida saludables: calci, vitamina D, exercici... 

• Incidir sobre els factors de risc de fractura modificables: 

• Tractament amb corticosteroides 

• Caigudes recurrents 

• Tabaquisme 

• Alcoholisme 

• Deficiència d’estrògens 

• Baixa densitat mineral de l’os 

• Baix pes  
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Factors de risc de caigudes: 

• Història de caigudes 
• Ortostatisme 
• Polifarmàcia 
• Alteracions marxa i equilibri 
• Barreres al domicili 
• Calçat i ajudes tècniques incorrectes 
• Osteoporosi 
• Dèficits visuals 
• Deteriorament cognitiu 
• Problemes de continència 
• Malnutrició 

 



  Intervencions generals per reduir el risc de caigudes: 

• Exercici físic: potenciar l’equilibri, la força, flexibilitat, resistència i la 
marxa. (Grau de recomanació A) 

 

• L’adaptació de l’entorn a la llar i ajudes tècniques. (Grau de 
recomanació A) 

 

• Maneig de problemes en els peus i el calçat. (Grau de recomanació C) 



Consells generals per prevenir caigudes: 
 • Eliminar obstacles: mobles, catifes… 

• Correcta il·luminació 

• Objectes d’us freqüent a l’alçada dels ulls i braços 

• Bany: alçadores, dutxa antilliscant amb seient, agafadors. No caminar descalç amb peus 
molls. 

• Vestir-se i despullar-se assegut 

• No pujar a tamborets, cadires… 

• Posar baranes a les escales 

• Portar telèfon inalàmbric. No córrer a contestar 

• Emprar ajudes tècniques (bastons, caminadors, crosses...) 

• Emprar cadires amb reposa braços 

• Correcció de la visió i audició 

• Sabates antilliscants, lligades amb velcro 

• Evitar moviments sobtats 

• Evitar ingesta elevada de líquids i diürètics abans de dormir  

 



Intervencions clíniques específiques: 
 
• Retirada o reducció al mínim dels psicofàrmacs (sedants hipnòtics, 
ansiolítics, antidepressius, antipsicòtics). (Grau de recomanació B) 
 
• Retirada o  reducció al mínim d’altres medicaments que 
augmenten el risc de caigudes. (Grau de recomanació C) 
 
• Revisió de la medicació i reducció al mínim la seva dosis o retirada. 
(Grau de recomanació B) 
 
• Tractament de la hipotensió postural i transtorns del moviment. 
(Grau de recomanació C) 



Fall-Risk Increasing Drugs (FRID) 



Fàrmacs que causen sarcopènia 

• Estatines 

• Corticoides 

• Antiandrògens: finasterida, dutasterida, ciproterona 

• Espironolactona 

 



Conclusions: 
 

• Les caigudes son una síndrome i solen tenir múltiples causes.  

• Cal fer avaluació periòdica del risc de caigudes amb intervenció 
individualitzada i seguiment  (Grau de recomanació A). 

 
 
• Seria interessant la creació                                                                         

de unitats de prevenció de 
caigudes i fractures 
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