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Guies de referència 





Novetats de l’actualització 2018 respecte 2014 

6. La inclusió de l’oxigenoteràpia, del suport ventilatori, d’altres teràpies 
(educació sanitària, rehabilitació respiratòria i tractaments quirúrgics), i 
de les cures pal·liatives. 

Pautes per a l’harmonització del tractament farmacològic de la malaltia pulmonar obstructiva crònica 
Programa d’harmonització farmacoterapèutica. CatSalut 

1. Actualització de l’algorisme de tractament de l’MPOC estable 

2. Inclusió dels pacients amb fenotip mixt de superposició asma-MPOC. 

3. Actualització dels medicaments recomanats en l’MPOC. 

4. Incorporació de recomanacions sobre la revaloració del tractament i la 
retirada dels corticoides inhalats. 

5. Ampliació de l’apartat d’inhaladors 



PROCÉS  de DIFUSIÓ  de les PAUTES 
D’HARMONITZACIÓ AL CST: 

SESSIONS A 
TOTS ELS CAPS 

• 2 sessions teòriques (1h) 

• 1-2 Tallers Inhaladors (2h) 

• Quan: Migdia 

CANVI 
ORGANITZATIU 

• Acords en l’establiment de NOUS CIRCUITS 

REGISTRE 

• On? Entorn ECAP 

• Què registrem? Poques variables (útils i  de fàcil 
registre, temps limitat) 

• Docents: Professionals 
grup MPOC CST 

• Assistents: MAPs / Inf 



Us presentem: 

Isabel Sr. Lluís Maria 



 20 cig/d des dels 17 
anys   

(48 paq/a) 

FEV1/FVC <0.7 +  

FEV1post-BD ≥80% 
(lleu) 

 dispnea si camina 
ràpid en terreny pla o 

puja pendents poc 
pronunciats  

(mMRC1) 

NO exacerbacions / 
hospitalitzacions 

65 anys 

R1 



Recomanacions de Tractament: 
Pacients no exacerbadors  

(0-1 exacerbació moderada durant l’últim any) 

Pautes per a l’harmonització del tractament farmacològic de la malaltia pulmonar obstructiva crònica 
Programa d’harmonització farmacoterapèutica. CatSalut 



Medicaments Recomanats segons Pautes 
Harmonització MPOC: Monoteràpia 

Broncodilatadors (BD) acció curta, a demanda:  
• SABA: Salbutamol (*) 

• SAMA: Bromur d’Ipratropi  

Què diu l’evidència? 
Són dels que es disposa més experiència d’ús.  
La Terbutalina és un SABA amb menys experiència d’ús i un cost 
més elevat que el salbutamol. 

(*)  Inici d’acció més ràpid 



Medicaments Recomanats segons Pautes 
Harmonització MPOC: Monoteràpia 

BD acció llarga: LABA  

Fàrmac 
Què diu l'evidència? 

Dispositius Pauta 
Cost 
(1<3) 

Dispnea 
Qualitat 
de vida 

Funcio 
pulmonar Exacerbacions 

Salmeterol √ √ √ √ pMDI/Pols seca 2 cops/dia 2 

Formoterol * √ √ √ √ pMDI/Pols seca 2 cops/dia 1 

Indacaterol √ √ √ √ Pols seca 1 cop/dia 3 

Olodaterol 
No 

concloent √ √ ? boira fina 1 cop/dia 2 

(*) Inici acció ràpida 



Medicaments Recomanats segons Pautes 
Harmonització MPOC: Monoteràpia 

BD acció llarga: LAMA  

Fàrmac 
Què diu l'evidència? 

Dispositius Pauta Cost 

Dispnea 
Qualitat de 

vida 
Funcio 

pulmonar Exacerbacions 

Tiotropi √ √ √ √ 
Pols 

seca/boira fina 1 cop/dia 1 

Glicopirroni √ √ √  ? Pols seca 1 cop/dia 3 

Aclidini √ √ √ ? Pols seca 2 cops/dia 3 

Umeclidini √ √ √ ? Pols seca 1 cop/dia 2 
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Selecció LABA o LAMA segons Comorbiditat del Pacient 

 Efectes secundaris:  

 Freqüents: tremolor fi de les mans, 
palpitacions i taquicàrdia.. 

 Menys freqüents: broncoespasme, 
reaccions d’hipersensibilitat 
immediata, nerviosisme, cefalea, 
hiperglucèmia, hipoxèmia i 
hipopotassèmia amb dosis altes.  

Pautes per a l’harmonització del tractament farmacològic de la malaltia pulmonar obstructiva 
crònicaPrograma d’harmonització farmacoterapèutica. CatSalut 

 Efectes secundaris:  

 Freqüents: sequedat de boca, 
cefalea i nerviosisme.  

– Menys freqüents: retenció 
urinària, estrenyiment, 
palpitacions, arrítmies, 
broncoespasme i empitjorament 
del glaucoma d’angle tancat. 

LABA  LAMA 

Tractament d’elecció en pacients: 
• Glaucoma d’angle tancat  
• HBP amb residu postmiccional 

elevat o antecedents de retenció 
urinària 

Tractament d’elecció en pacients: 
 
• Risc d’alteracions del ritme 

cardíac 



Pautes per a l’harmonització del tractament farmacològic de la malaltia pulmonar obstructiva crònica 
Programa d’harmonització farmacoterapèutica. CatSalut 

Recomanació: la monoteràpia amb LAMA és d’elecció 
davant de la monoteràpia amb LABA en pacients 
exacerbadors.  

Què diu l’evidència? :  En pacients amb antecedents d’exacerbacions TIO 
presenta millors resultats en exacerbacions que els LABA amb els que s’ha 
comparat, malgrat que la magnitud de les diferències és modesta. En 
pacients sense antecedents d’exacerbacions no es disposa d’evidència de 
superioritat d’una classe de BD d’acció llarga davant de l’altra (Assaig POET-
COPD  i INVIGORATE).  

Medicaments Recomanats segons Pautes 
Harmonització MPOC: Monoteràpia en pacients 

exacerbadors  

Novetat 



Possibles Opcions de Tractament: 

 Salmeterol o Formoterol  pMDI 

 Indacaterol pols seca (Breezhaler) 

 Salbutamol o Ipratropi pMDI 

 Salmeterol o Formoterol pols seca 

• Pauta a demanda,  baixa consciencia 
de percepció de malaltia 

• Pauta fixa. Es prefereix perquè 
assegura una millor adherència en 
fases mes evolucionades. 

• pMDI:  mateixa tècnica que el rescat 

+/- càmera 

• Pacients amb problemes coordinacio 
o aprenentatge tecnica  

• Requereix minima capacitat 
pulmonar  

• Existeix associacio recomanada 
LABA/LAMA amb el mateix 
dispositiu. 

• Pauta que facilita el cumpliment. 

+/- càmera 

 Tiotropi (pols seca o boira fina) • Selecció segons comorbiditat 



VARIABLES IMPRESCINDIBLES 

 Tenir identificat el Fenotip Mixt. 

Nº paq/any 
FEV1 post-BD 

(classificació de la 
gravetat GOLD)  

Correcte ús 
inhaladors 

mMRC  (escala de 
dispnea) o CAT  

Nº exacerbacions 
anuals 

Nº hospitalitzacions 
anuals 



Criteris diagnòstics del fenotip mixt 
(consens GesEPOC-Asma): 

Novetat 





fuma 
FEV1post-BD 65% 
(moderada)  

Incorrecte ús 
inhaladors 

li costa mantenir el 
pas dels  seus 

amics en terreny 
pla (mMRC 2) 

No exacerbacions 
ni hospitalitzacions  

R3 

67 anys 
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Recomanacions de tractament Pacients no exacerbadors  
(0-1 exacerbació moderada durant l’últim any) 

Pautes per a l’harmonització del tractament farmacològic de la malaltia pulmonar obstructiva 
crònica 

Programa d’harmonització farmacoterapèutica. CatSalut 
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Pautes per a l’harmonització del tractament farmacològic de la malaltia pulmonar obstructiva 

crònica 
Programa d’harmonització farmacoterapèutica. CatSalut 

 
 

Una tècnica inhalatòria dolenta  

equival a NO prendre la medicació 



Visites de seguiment en l’MPOC estable 

Hàbit tabàquic 
Afectació funcional 

(Espirometria)  

Clínica: símptomes 
(Ús de BD d’acció 

curta), mMRC,  

comorbilitats 

Aguditzacions: nº i 
gravetat  

(hospitalitzacions) 

Comprovar l’ADHERÈNCIA, la TÈCNICA d’inhalació i 
l’ADEQUACIÓ del dispositiu inhalador . Efectivitat i 
tolerabilitat. 



Circuit derivació CST: 

MPOC 

Inici/Aguditzat 

Infermera At. 
Continuada 

Infermera  

UBA 

Estable 

Infermera 
UBA/ anual 



Taller d’Inhaladors al CST:  

Dispositius i 
Instruccions 

Selecció 

Instruccions 
verbals i 
escrites 

Comprovar 
tècnica 
/Errors 

Eines 
avaluació 

TAI 

Cedimcat 
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DISPOSITIUS INHALADORS 

Pautes per a l’harmonització del tractament farmacològic de la malaltia pulmonar obstructiva crònica 
Programa d’harmonització farmacoterapèutica. CatSalut 

 

 

 

CARTUTX 

PRESSURITZAT 

(pMDI) 

 

BOIRA FINA 

 

POLS SECA   

(DPI) 

 

Informacio 
actualitzada 
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INHALADORS DE CARTUTX PRESSURITZAT    (pMDI) 

 Sistema JET (Ribujet®) 

• pMDI convencional amb espaiador acoblat.  

Pautes per a l’harmonització del tractament farmacològic de la malaltia pulmonar obstructiva crònica 
Programa d’harmonització farmacoterapèutica. CatSalut 

 pMDI convencional  

• El fàrmac està SUSPÈS en un propel·lent líquid: És essencial agitar el 
dispositiu per homogeneïtzar la suspensió. 

 pMDI de partícules extrafines (Modulite® i Alvesco®) 

• El fàrmac està DISOLT en el propel·lent i per tant no cal agitar el 
dispositiu 

 pMDI d’autotret (Easybreath®) 

• L’alliberament de la dosi es produeix amb la inspiració:  innecessària 
la coordinació inspiració-pulsació.  
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INHALADORS DE CARTUTX 
PRESSURITZAT 

AVANTATGES  INCONVENIENTS 

No precisa flux alt per a la 
inhalació. Inhalació lenta 

Sincronització entre 
inspiració i activació del 
sistema 

Es poden acoblar a 
càmeres d’inhalació: 
d’elecció en les 
exacerbacions 

Efectes secundaris per 
Additius, Efecte freó-fred 
(CFC). 
 

La inhalació és perceptible 
per qui la realitza 
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AVANTATGES  INCONVENIENTS 

Fàcil coordinació inspiració-
pulsació Càrrega inicial complicada: 

S’ha de carregar el cartutx 
abans del primer ús 

No cal agitar 

Disposa de comptador de dosi 

Es pot acoblar a càmeres 
d’inhalació Requereix força o habilitat 

per obrir-lo 
 

Un cop buit es queda bloquejat 

Impacte orofaringi 
Baix/DIPÒSIT PULMONAR ALT 

INHALADOR DE BOIRA  FINA (Respimat®) 
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CÀMERA D’INHALACIÓ 

AVANTATGES INCONVENIENTS 

No precisa coordinació 
pulsació-inspiració 

Poc manejable pel seu tamany 

Disminueix la candidiasi bucal 
Incompatibilitat entre càmeres i 
ICP 

Anul·la  l’efecte freó-fred És necessari entrenament 

Augmenta disponibilitat del 
fàrmac en pulmons 

Neteja 

Baix flux inspiratori, d’eleccció 
en crisis 

Amb  mascareta,  nens petits o 
persones inconscients 



29 

Dispositius Inhaladors de Pols Seca (DPI) 
 DPI unidosi 

Cada dosi es troba en una càpsula que s’ha 
d’introduir en el dipòsit del dispositiu. 

 DPI multidosi predosificador 

Les dosis individuals es troben en alvèols 
disposats en blísters. Tenen comptador de dosis. 

Pautes per a l’harmonització del tractament farmacològic de la malaltia pulmonar obstructiva crònica 
Programa d’harmonització farmacoterapèutica. CatSalut 

                 Aerolizer®                           Breezhaler ® 

 

 

 

 

               Handihaler ®                           Zonda® 

                                    Accuhaler® 

 

 

 

 

                   Ellipta®                               Forspiro® 

DPI multidosi de dipòsit 

El fàrmac es troba en un dipòsit dins del dispositiu i les dosis individuals s’alliberen mitjançant un 
dosificador. Tenen comptador de dosis.  

Easyhaler®  Genuair® Nexthaler® Novolizer® Spiromax®  Turbuhaler® Twisthaler® 

 



DISPOSITIUS INHALADORS DE  
POLS SECA 

AVANTATGES  INCONVENIENTS 

Tècnica d’inhalació 
senzilla, coordinació 
inspiració-pulsació no 
necessària, s’activen amb 
la inspiració.  

Inspiració enèrgica: 
Només en persones amb 
flux inspiratori alt 

Control de dosis 
disponibles 

Alguns no tenen gust 

No porta gassos 
contaminants 



Selecció d’Inhaladors segons característiques 
del pacient: RECOMANACIONS PRÀCTIQUES 

• Evitar pols seca  DPI 
CAPACITAT PULMONAR 

REDUÏDA 

CAPACITAT 
D’APRENENTATGE LIMITAT 

• Evitar pMDI sols.  

• Recomanar pMDI + càmera 
o boira fina +/- càmera, o 
pols seca multidosi. 

HABILITAT FÍSICA 
REDUïDA 

• Evitar boira fina i pols seca 
amb dosis  emblistades 







fuma 
FEV1post-BD 

48% (greu)  

Correcte ús 
inhaladors 

ha d’aturar-se a descansar 
als pocs minuts de 
caminar en terreny pla 
 (mMRC 3). 

1 exacerbació  en el 
darrer any que va  
precisar de atb + 

cortis v.o. No ingrés. 

R4 

68 anys 



Recomanacions de tractament Pacients no exacerbadors  
(0-1 exacerbació moderada durant l’últim any) 

Pautes per a l’harmonització del tractament farmacològic de la malaltia pulmonar obstructiva crònica 
Programa d’harmonització farmacoterapèutica. CatSalut 
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Pautes per a l’harmonització del tractament farmacològic de la malaltia pulmonar obstructiva crònica 

Programa d’harmonització farmacoterapèutica. CatSalut 

Recomanació de les pautes: La combinació d’un LAMA i un 
LABA és d’elecció davant de la combinació d’un LABA i un CI.  

Què diu l’evidència? En pacients amb MPOC la combinació d’un LAMA i un 
LABA presenta millors resultats en funció pulmonar i en exacerbacions que la 
combinació d’un LABA i un CI. Addicionalment, l’ús de CI està associat amb un 
risc incrementat de pneumònia.   

Tractament de l’MPOC estable: Tractament 
combinat d’elecció  

Novetat 

Recomanació de les pautes com a doble broncodilatació: 
•  TIOTROPI + FORMOTEROL, SALMETEROL o INDACATEROL en 

dispositius separats,  
• combinació a dosis fixes INDACATEROL/GLICOPIRRONI.  



REAVALUACIÓ DE LES COMBINACIONS LABA/LAMA A DOSIS FIXES 



Categories Anteriors 

Noves Categories 

Canvi de les Categories d’Avaluació de Medicaments 
CATSALUT 



Fàrmac 

Què diu l'evidència? 

Dispositius Pauta 
Cost 
(1<3) 

 Dispnea 
Qualitat de 

vida 
Funcio 

pulmonar 
Exacerbacions 

INDA/GLIC 
No 

concloents 
No 

concloents 
√ √ 

Pols seca 
(Breezhaler) 

1 cop/dia 3 

TIO/OLO 
No 

concloents 
No 

concloents 
√ No > TIO Boira fina 1 cop/dia 2 

ACL/FOR 
No 

concloents 
No 

concloents 
No > LABA/CI Pols seca 2 cops/dia 1 

UME/VILAN 
No 

concloents 
No 

concloents 
√ Pols seca 1 cop/dia 1 

REAVALUACIÓ DE LES COMBINACIONS LABA/LAMA A 
DOSIS FIXES 



Indacaterol/Glicopirroni DPI (Breezhaler)  

• Dispositiu pols seca, reeducacio inhalador  si no s’ha 
triat inialment.  

• No incrementa costos respecte fàrmacs per separat 
• Requereix  un mínim de capacitat pulmonar 

 Espirometria:  repetir  als 2-3 mesos  per valorar la resposta. 

• 2 dispositius diferents. 
• Millor  opció en capacitat pulmonar molt reduida  

 

Salmeterol /Formoterol  pMDI + Tiotropi (boira fina) 
+/- camara 

Possibles Opcions de Tractament: 



fuma FEV1post-BD 45% (greu)
  

Correcte ús 
inhaladors 

Ha d’aturar-se a 
descansar als pocs 
minuts de caminar en 
terreny pla (mMRC 3). 

3 exacerbacions  en el 
darrer any  (1 ingrés) 

Suplent 

71 anys 



Recomanacions de tractament Pacients exacerbadors  
(≥ 2 exacerbacions moderades o ≥ 1 hospitalització per exacerbació durant 

l’últim any) 



Visites de seguiment en l’MPOC estable 

Unitat 
TABAC 
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Teràpia substitutiva amb Nicotina 

Presentacions: 
Pegats (no tallar) 
Xiclets, comprimits, aerosol (rescat). Important: Instruccions 

d’ús 

Precaucions: 
Malalties mediades per catecolamines: hipertiroidisme, etc. 
Cardiopaties 
HTA, etc. 
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Vareniciclina 

Pautes per a l’harmonització del tractament farmacològic de la malaltia pulmonar obstructiva crònica 
Programa d’harmonització farmacoterapèutica. CatSalut 

Precaucions: 
Risc trastorns 

neuropsiquiàtrics. 
Risc convulsions 
Risc IAM, AVC 
Reaccions cutànies 

greus.  
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Bupropion 

Pautes per a l’harmonització del tractament farmacològic de la malaltia pulmonar obstructiva crònica 
Programa d’harmonització farmacoterapèutica. CatSalut 

Contraindicacions: 
 

Pacients amb risc elevat de convulsions: deshabituació 
alcohòlica, interaccions farmacològiques potenciadores del 
risc (antipalúdics, quinolones) 

IMAO-A 
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Indicació dels Corticoides Inhalats (CI)  

 Pacients MPOC en els que estarien indicats (sempre combinats amb 
Broncodilatadors.):  

  
 Simptomatologia alta (mMRC≥ 2 o CAT ≥ 10) i Afectació funcional 

greu-molt greu (FEV1< 50%) + PACIENTS EXACERBADORS (≥2 
exacerbacions moderades / any o ≥1 hospitalització/any).  

 
 Fenotip mixt (ACO): es recomana intentar reduir la dosi del CI fins la 

mínima efectiva, però NO s’ha de retirar el tractament.  

Novetat 

Pautes per a l’harmonització del tractament farmacològic de la malaltia pulmonar obstructiva crònica 
Programa d’harmonització farmacoterapèutica. CatSalut 
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Indicació dels Corticoides Inhalats (CI)  
Novetat 

Seguretat:  
 El tractament a llarg termini amb CI està associat a risc augmentat de 

pneumònia. No s’han trobat diferències concloents entre els diferents 
CI en la magnitud del risc  

 Es recomana avaluar individualment el balanç benefici-risc del seu ús 
en tots els pacients tractats.  

Pautes per a l’harmonització del tractament farmacològic de la malaltia pulmonar obstructiva crònica 
Programa d’harmonització farmacoterapèutica. CatSalut 

 Selecció:  
 No hi ha diferències en l’eficàcia dels diferents CI a dosis equipotents. 
 Es recomana utilitzar el CI en un dispositiu a banda, perquè facilita 

l’ajustament de dosi o la retirada, si aquesta és possible. 



• Indacaterol/Glicopirroni + CI ,  
Breezhaler  

• Salmeterol o Formoterol,  
pMDI + Tiotropi, boira fina + 
CI pMDI  +/- camara 

• Formeterol/Glicopirroni/Beclometasona, 
pMDI, 2 cops/dia +/- camara 
 

• Umeclidini/Vilanterol/ Furoat de 
fluticasona, pols seca (Ellipta), 1 cop/ dia. 

Inconvenient si posteriorment 
vols  retirar el CI 

 Triple terapia en un sol 
dispositiu: 

 (LABA/CI) + LAMA  +/- camara 
 

 (LABA /LAMA) + CI: 

Permet ajustar dosi mínima de 
CI i/o fer retirada progresiva. 

Es reservaria per a pacients en 
els que s’hagi de mantenir el 
CI, principalment amb 
problemes d’adherència per 
estalviar inhaladors.  

• Salmeterol/Fluticasona, pols seca, pMDI 
• Formoterol/Budesonida, pols seca, pMDI  
• Formoterol/beclometasona, pols seca, pMDI 
• Vilanterol/Fluticasona furoat, pols seca (1c/d) 



Dispositius  de 2on nivell assistencial 
al CST: 

 

 

Derivació a CCEE 
Pneumo/ H.  de Dia 

Consultoria 
mensual 

Pregunta 
assistencial 



Ha deixat 
de fumar 

FEV1 post-BD 48% 

Correcte ús inhaladors 

s’ha d’aturar a descansar 
als pocs minuts de 

caminar en terreny pla 
 (mMRC 3). 

cap exacerbació 
en els darrers 

2a. 

Metge de 
plantilla 

75 anys 



 Es recomana  la retirada dels CI en tots els pacients en qui no 
estiguin recomanats. 

  
 Es podria considerar en pacients estables que no han presentat 

cap exacerbació almenys durant els dos últims anys.  
 
 Es recomana suspendre el tractament de forma gradual i amb un 

seguiment estret clínic i funcional.  
 
 Per a la suspensió gradual es pot administrar el CI en un dispositiu 

separat o fer servir les CDF LABA/CI amb diferents dosis de CI. 

Revaloració del tractament i Retirada dels 
Corticoides Inhalats  

Novetat 



Conclusions 

Ritme de difusió diferent a cada 
CAP 

Canvis organitzatius adaptats a cada 
realitat 

Feed-Back positiu  
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Futur 

Avaluació: indicadors, seguiment,… 
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