
FARMACOLOGIA APARELL RESPIRATORI!!
CLASSIFICACIÓ DELS FARACS DE L'APARELL RESPIRATORI!

1. BRONCODILATADORS!
2. ANTITUSÍGENOS!
3. MUCOACTIUS!!

EPOC!
• Malatia pulmonar obstructiva crònica!
• El flux d'aire disminueïx de forma progressiva 

i esta associada amb una resposta 
inflamatoria anormal dels pulmons a 
particules nocives o a gassos!!!

BRONCODILATADORS!
Relaxenmla musculatura llisa bronquial: dilaten 
els bronquis permeten el fluxe d'aire !!
INDICACIONS!

• Broncoespame!
• Asma!
• EPOC!!
BRONCO: ADRENÉRGICS!
• Actuen estimulant els  receptors 

adrenergics beta 2 bronquial 
(broncodilatadors)!!

ACCIÓ ADENERGICA AGONISTA RECEPTORS BETA 2!
• Acció curta:  SALBUTAMOL 4 h./TERBUTALINA!
• Acció llarga: SALMETEROL 8-10 h / FORMOTEROL!!

• ADRENERGICS ACCIÓ CURTA!
• Atenuen la resposta alergica inmediata 

despres d'estar un pacient al alargen!
• Tractament en : EPOC i Asma broquial lleu o 

intermtent!
• O tractament preventiu: Inhibeix la resposta 

broncoconstrictora al exercici o a l'exposició 
al aire fret als pacients amb asma!!

A. SALBUTAMOL!
• Tenen u efecta rapid de --> broncodilatador!
• En situacions que cursen amb un espasme bronquial prexixent con en : Asma o EPOC!!

ADMINISTRACIÓ!
• Via oral!
• Via parental!
• Via inhalatoria!!

EXCRECIÓ!
• Via hepàticca!
• Via renal!!

CLINICA DEL EPOC!
• Tos!
• Expectoració o flemes!
• Falta d'aire i/o fatiga!
• Silbants o sorolls de pit!
• Van a pitor quan tene un refredat

• ADRENERGICS ACCIÓ LLARGA!
• inhibeixen la resposta inmdiata i la tardia al 

alargen!
• Milloren la qualitat de vida en: EPOC, Asma 

broquial persistent o sever!
• A més de : corticoides inhalats i 

tractament asma nucturn

RAM !
Per augmentar en SN SIMPAT. IC!
1. Augment frequencia cardiaca: palpitacions, taquicadies, 
extrasistoliques!
2. Hipotensió arterial: per vasodilatació sistemica!
3. Hipopotasemia: per increment de les perdues renals de K!
4. Hiperglicemia!
5.Tolerancia: perdua d'efectivitat broncodiatadora!!
LA VIA INHALATORIA PERMET L'ADMINISTRACIÓ DE LES VIES 
TÓPIQUES EN LES VIES RESPIRATORIES FINS ALS AVEOLS. 
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• BRONCO: ADRENÉRGICS: CURES D'INFERMERIA:Administrar al pacient per que aprengui 
la forma correcte d'adm: com utilitzar les cambres espaciadores i els aerosols!!

BRONCODILATADORS METILXANTINAS! !
A.TEOFILINA!!
ACCCIONS FARMACOLOGIQUES!
• Broncodilaatadors!
•Augment freqüencia cardiaca!
• Increment del flux renal moderat per 
l'efecte diuretic!
•Estimulant del centre respiratori!
• Estimuant SNC!!
INDICACIONS!
• ASMA BRONQUIAL: moderat i sever 
aguditzacions i manteniment!
• MPOC: aguditzacions i tractament de!
•manteniment!
• Te un efecte antiinflamatori!
•S o l u t i l i t z a r s e e n c a s o s  d e 
broncoconstricció dificils de controlar!!

VIA D'ADMINISTRACIÓ!
• Via oral: capules, solucions, tabletes!
• Via parentarl: Injectables, endovenos!
• Via rectal: erratica!!!

RAM!
1. Cardiovasculars: arr i tmies, extrasistol iques, 
palpitacions, taquicardia!
2. Digestives: epigastralgia, acidesa, nauses i vomits, 
diarrees, i risc d'hemorragia digestiva alta!
3. SNC: cefalees, insomni, nerviosisme , tempblor i 
convlcions !!

BRONCODILATADORS ANTICOLINÉRGICS!
• Les terminacions nervioses pulmonars colinergiques procedents del Vago tenen com a 

neurotransmmisors a --> acetilcolina!
• En les fibres musculars llises provoca--> BRONCOCONTRICCIÓ!
• En les glndules submucoses provoca --> AUGMENTA LA PRODUCCIO DEL MOC 

BRONQUIAL!
• ELS ANTICOLINERGICS INHIBEIXEN LA FUNCIO DE LA ACTETILCOLINA !!

A. BROMUR DE IPRATROPIO!!
MECANISME D'ACCIÓ: Bloqueja l'acció de la ACETILCOLINA en els R- muscarínics a nivell 
bronquial.!
VIES ADMINISTRACIÓ: Per INHALADOR o amb CAMARA ESPAIADORAexclusivament!!
RAM!
1. Boca seca i amarga : netejar la boca depres de cada inhalació !
2. Midriasis, visió borros!
3.Retenció urinaria en pacients protatica!
4. Dependencia del inhalador!

PRECAUCIONS 
D'ADMINISTRACIÓ!

• L'administració intravenosa ha de 
s e r m o l t l e n t a p e r e v i t a r 
l'estimulació cardíaca i nerviosa.!

• Les dosis de teofilina han de ser 
individualitzades: control nivells 
plasmàtics.



INDICACIONS!
• Per via inhalatoria es el 

BRONcodilaTador d'elecció en EPOC!
- Millora la disnea!
- La tolerancia al exercici!
- L'intercanvi gasos!

• També en lASMA BROQUIAL!!

!
ANTITUSIGENOS!!

LA TOS!
• Es un reflex respiratori que permet la expulsió brusca del contingut del aire de les vies aeeries 

inferiors i cntribueix a la neteja del arbre bronquial!!
RECEPTORS!

• Vies aferents: laringe, traquea i grans bronquis!
• A nivel central: centre de la tos!
• Vies eferent!

- Que parteixen de la medul·la i el bulb raquídi cap a la musculatura!
- Que exerceixen l'acció mecanica de la tos!!

A. CODEÍNA: ANTITUSIGENO OPIACIT D'ACCIÓ CENTRAL (+ EFECTE ANALGESIC)!!
ACTUA: en medul·la espinal i tronc cerebral!!
INDICACIONS!

• Tractament de la tos seca irritativa no productiva ( d'origen viric, tumoral, toxic)!
• Analgesic (control del dolor cronic, neoplasies i degenerativa no controlada amb altres 

anelgésics)!!
VIA D'ADMINISTRACIÓ--> CODEISAN!

• Via oral: xarop, solució i comprimits!
• De alliberació gastrica, ranudara  per dos fraccions!
• Es pot tragar sencer o fraccionat, amb aigua i els aliments no interfereixen en l'absorció!
• Supositori!!!
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RAM!
• 1. SNC: somnolencia, confusió mental!
• 2. DIGESTIU: nausea, estrenyiment!
• 3. CARDIOVASCULAR: Bradicardia, 
hipotensió!
• 4. PELL: toxicodermies.!
• 5. SOBREDOSIFICACIÓ: depresió 
respiratoria, coma.!!
PRECAUSIONS!
• No adm en nens menors de 12 anys!
•En pacients grans hi ha que vigilar la 
somnolencia i l'estrenyiment!!!
B.DEXTROMETORFÁN( SENSE EFECTE 
ANALGÉSIC)!!

MUCOACTIUS!!
• Modifiquen la viscositat del esput patologic facilitan l'eliminació per l'abre bonquial per mitja de 

tos productiva!
• Tipus:!

- CISTEINES: N-ACETIL-CISTEINA!
- BROMHEXINA CLORHIDRAT: AMBROXOL/ MESA!!
N - ACETILCISTEINA!

MECANISME D'ACCIÓ!
• Despolaritzen les glucoproteïnes del moc!
• Liqüefacció del moc patològic!
• Aclariment de l'arbre traqueobronquial!!

VIA ADMINISTRACIÓ --> FLUIMICIL!
• Via oral: sobres --> 600 mg / dia (fraccionat 200 mg / 3v / dia)!
• Via aerosólica i parenteral: ampolles 600-900 mg / dia!
• Infusió intravenosa intermitent: diluir la dosi prescrita en 50-100 ml de SG 5% i administrar en 

15- 30 minuts.!
• Infusió contínua intravenosa en 

intoxicacions per paracetamol 
diluir la dosi prescrita en 500 ml 
de SG 5%.!!

RAM!
• 1. Nauseas, pirosis, dispepsia!
• 2. Vomits i diarrees: que s'acaben 

al disminuir la dossis!
• 3. Cefalees, somnolencia!
• 4. Reaccions alergiques!!

CONTRAINDICACIONS!
• Hiperensivilitat a bromhexia 

( madicament mucolitic)!
• No durant el primer trimestre de 

l'embaras!
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