
  

 

Nota informativa en relació amb l’ús de la hidroxicloroquina en la 

COVID-19 

A l’inici de l’epidèmia de la COVID-19 a Catalunya, es va valorar la utilització de la hidroxicloroquina 

com a tractament farmacològic per als pacients diagnosticats amb SARS-CoV-2. L’elecció d’aquest 

fàrmac es va basar en la plausibilitat mecanística i els resultats obtinguts en dades d’experimentació in 

vitro i de modelització farmacocinètica.  

En les darreres setmanes, s’han fet públics diferents estudis que ens han fet reconsiderar la valoració 

inicial. En aquest sentit, l’evidència disponible sobre l’eficàcia i la seguretat de la hidroxicloroquina en el 

tractament dels pacients amb COVID-19 es basa en tres assaigs clínics que presenten limitacions 

(disseny obert, sense emmascarament, i amb un nombre reduït de pacients) i diversos estudis 

observacionals retrospectius que no sempre tenen grup control.  

Una metaanàlisi, que va incloure les dades dels tres assaigs clínics i de vuit estudis observacionals amb 

un total de 2.354 pacients tractats amb hidroxicloroquina, amb o sense azitromicina, i 1.952 que no la 

van rebre, va concloure que els resultats no indiquen que la hidroxicloroquina tingui eficàcia antiviral, ni 

que millori l’evolució clínica dels pacients, ni la mortalitat i, en canvi, s’associa amb una major incidència 

d’efectes adversos. A més, el major estudi observacional fet fins ara que ha inclòs dades de més 14.800 

pacients tractats amb hidroxicloroquina o cloroquina, amb o sense macròlids, i més de 81.100 pacients 

d’un grup control va concloure que el tractament amb aquests medicaments es va associar amb un 

augment de la mortalitat hospitalària i de la freqüència d’arítmies ventriculars.  

Les dades dels estudis suggereixen un augment del risc d’efectes adversos gastrointestinals, 

generalment lleus, i d’alteracions del QT, poc freqüents però que poden ser molt greus. El risc de 

prolongació del QT i d’aparició d’arítmies ventriculars augmenta si es combinen diferents medicaments 

amb aquest efecte. També s’han descrit, de forma poc freqüent, trastorns neuropsiquiàtrics. 

En aquest context i atesa la manca d’evidències d’eficàcia i els riscos potencials identificats de forma 

consistent en diferents fonts, actualment no es recomana la utilització sistemàtica 

d’hidroxicloroquina, amb o sense azitromicina, en el tractament de la infecció per SARS-CoV-2. 

Hi ha assaigs clínics en curs que permetran determinar si cal modificar aquesta recomanació en un 

futur. 

Programa d’harmonització farmacoterapèutica 

Gerència del Medicament – Àrea Assistencial 

Servei Català de la Salut 

Aquesta nota ha estat aprovada per la Comissió Assessora per al Tractament Farmacològic de la Infecció per 

SARS-CoV-2. 
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