5 de juny de 2020

Actualització de la nota informativa en relació amb l’ús dels IECA
i els ARA-II amb la COVID-19
S’han marcat amb un fons blau els continguts modificats o afegits respecte a la versió anterior.

A l’inici de l’epidèmia per SARS-CoV-2 a Catalunya, a mitjans del mes de març, van sorgir algunes
informacions en l’àmbit internacional que relacionaven l’ús dels inhibidors de l’enzim conversiu de
l’angiotensina (IECA) i els antagonistes del receptor de l’angiotensina II (ARA-II) amb la COVID-19. Es
va suggerir que, pel seu mecanisme d’acció, podrien augmentar el risc d’infecció per SARS-CoV-2 i
empitjorar-ne la gravetat.
Des de la Gerència del Medicament es va elaborar una nota informativa per a professionals el 13 de
març, en la qual s’indicava que aquestes informacions no estaven basades en l’evidència científica
disponible i s’informava els professionals sanitaris que no s’han de suspendre aquests tractaments per a
la infecció per SARS-CoV-2, si no és per motius de compromís hemodinàmic en relació amb la infecció.
Les darreres setmanes, s’han fet públics diferents estudis observacionals que avaluen l’associació entre
l’ús d’IECA o ARA-II i la gravetat i la mortalitat de la COVID-19. Una revisió sistemàtica amb metanàlisi
en la qual s’inclouen set estudis conclou que l’ús d’IECA o ARA-II en pacients amb COVID-19 no
augmenta el risc de patir esdeveniments greus (OR 0,83; IC 95% 0,61 a 1,15) ni la mortalitat (OR 0,65;
IC 95% 0,36 a 1,19). Els autors d’un dels estudis inclosos a la metanàlisi s’han retractat i han sol·licitat
que s’elimini la publicació atès els dubtes sobre la validesa de les dades. S’han identificat tres estudis
addicionals no inclosos en la metanàlisi, un d’ells realitzat a Madrid. Dos dels estudis mostren resultats
similars mentre que en l’altre s’observa una tendència a una major gravetat amb els IECA però els
mateixos autors comenten que el resultat és incert perquè el nombre de pacients és baix i poden existir
factors de confusió com el pitjor pronòstic dels pacients amb patologia cardiovascular de base. En
alguns d’aquests estudis també s’ha analitzat la relació entre l’ús d’IECA i ARA-II i el risc de patir una
infecció per SARS-CoV-2, i els resultats mostren que utilitzar aquests medicaments no augmenta el risc
de patir la COVID-19.
Malgrat les limitacions inherents als estudis observacionals, el fet que, en general, els resultats siguin
consistents entre diferents estudis amb dissenys heterogenis i realitzats en països i poblacions diferents
augmenta la robustesa de les conclusions.
Tot i que s’ha postulat també un possible efecte beneficiós d’aquests tractaments, cal esperar a
disposar dels resultats d’assaigs clínics que avaluïn el paper d’aquests fàrmacs en el tractament
d’aquesta infecció.
L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) i diferents societats científiques
nacionals i internacionals han emès també notes informatives en les quals recorden als professionals
sanitaris que no hi ha motius per suspendre o canviar aquests tractaments per a la COVID-19 i que
s’han de seguir les recomanacions habituals de tractaments dels pacients amb patologia cardiovascular.

-

No s’ha observat un increment del risc d’infecció per SARS-CoV-2 en pacients tractats amb
IECA o ARA-II en els estudis observacionals disponibles.

-

Tampoc s’ha observat un risc més alt d’empitjorament de la clínica respiratòria i de mortalitat per
COVID-19 associat a l’ús d’IECA o ARA-II en la majoria dels estudis.

-

En els pacients amb COVID-19 prèviament tractats amb IECA o ARA-II, no s’han de
suspendre o canviar els tractaments si no és per motius de compromís hemodinàmic en
relació amb la infecció.
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