
TEMA 3 : TERAPÉUTICA FARMACOLÓGICA DEL DOLOR I LA IMFLAMACIÓ

EL DOLOR
• Def: experiencia sensitiva i emocional desagradable asociada a una lesió tissular real o 

potencial (asociació internacional del dolor)

FISIOPATOLOGIA 
• El dolor es una resposta del sistema nervios a estimuls: 

mecanics /termics/quimics/Emocionals
• Les prostaglandines augmentes --> activació dels receptors 

del dolor  nociorecpetors
• El circuit neuronal del dolor: l'estimul doloros va des de el 

gangli espinal --> a la medula espina fins --> al cortex 
cerebral

VALORACIÓ
• Medidas fisiológicas:

- Frecuencia cardiaca
- Presión arterial
- Liberación hormonal
- Postura corporal
- Expresión facial
- Tensión muscular

•  Escalas de valoración del dolor
• Escales númeriques

TRACTAMENT 
• Previsió del dolor 
• Associacions de fàrmacs 
•  OMS: 

- El dolor d'escassa intensitat es tracta amb analgèsics antitèrmics (paracetamol, AAS, 
pirazolones). 

-  En un nivell més gran de dolor pot optar per un opiaci feble associat a un antitèrmic o un 
altre AINE. 

- El següent pas es necessitaria un opiaci mes potent VO o IV i si fracassés es recorreria a 
tècniques d'anestèsia-analgèsia.

DEFINICIÓ ANALGÉSIC: droga que calma o elimina el dolor

ANALGÉSICS I ANTIINFLAMATORIS

CLASSIFICACIÓ DELS ANAGÉSICS

 

CLASSIFICACIÓ

DURACIÓ INTENSITAT

-  Dolor agut
- Dolor cronic

-Leve
- Moderat
- Greu

ANALGÉSICS MENORS ANALGESICS MAJORS

1. Farmacs no  opiodes ( basicament AINE) 3.Opiaciis majors

2. Opiacits menors 4. Farmacs adyuvantes: antidepresius, 
corticoideos..



AINE: FARMAC ANTIINFLAMATORI NO ESTEROIDE
• Tenen activitat analgesica, antitermica i antiinflamatoria
• Aquest tmb -->  inibeixen la síntesi de prostaglandines
• Grup de fàrmacs molt heterogeni. 
• Menor acció analgèsia que els opiacis. 
• Ampli grau d'aplicació en el tractament del dolor: no son especifics per un dolor 
• Metabolització hepàtica (efecte de primer pas)
• Eliminacio: renal 
• Via administració d'elecció en dolor agut: endovenosa 
• La via oral té una ràpida i bona absorció (encara que n hi ha de moltes formes)
• Vida mitjana (molt variable):

- Vida mitjana curta (<6h): aspirina, diclofenac, ibuprofèn, indometacina, ... 
- Vida mitjana intermèdia (entre 6 i 10 h): diflunisal, fenbufen, carprofeno 
- Vida mitjana llarga (> 10 h): nabumetona, naproxè, fenilbutazona, piroxicam i sulindac

CLASSIFICACIÓ:
• SALICILATOS --> ( AAS, acetilsalicilato de lisina, difunisal, fosfosal)
• DERIVADOS DEL PARA-AMINOFENOL -->(paracetamol)
• DERIVADOS DE LAS PIRAZOLONAS --> (metamizol)
• DERIVADOS DEL ACIDO ACÉTICO--> (indometacina, diclofenaco)
• DERIVADOS DEL ACIDO PROPIÓNICO --> (ibuprofeno, naxoprofeno...)
• DERIVADOS ANTRALÍNICOS --> (Meclofenamato...)
• DERIVADOS DEL OXICAM --> (piroxicam, tenoxicam)
• INHIBIDORES DE LA COX 2 --> (rofecoxib, celecoxib..)

RAM:
1. Gastralgies i alteracions digestives: gastritis, ulceració i hemorragia dijestiva alta
2. Renals: retenen aigua Na k
3, Neuropaties:  en tractament prolongats
4. Hipersensibilitat:  Urticaria,broncoespasme, asma,angiodema
5. Hematologiques: anemia, leucopenia..
6. SNC: mareig , cefalees i confució mental
7. Disfunció hepática



EFECTE MIXTA
• Efecte analgesic es periferic i central
• Trobem: SALICILATOS I PARAMINOFENOLES

A. SALICILATOS
• La farmacocinètica és complexa i les dosis varien en funció de l'efecte que vulguem conseguir 

(antipirètic, analgèsic, antiinflamatori o antiagregant plaquetar i es un dels millor antitermics)

INDICACIONS:

TIPUS

1. Ácido acetilsalicílico: un dela més utilitzats
2. Acetilsalicilato de lisina: forma soluble de A.A.S generalment injectables
3. Salsalato
4. Diflunisal: es un dels més nous( + potent, - irritació gastrica i més duració d'acció)
5. Salicilamida
6. Fosfosal 

AFECTES ADVERSOSO

CONTRAINDICACIONS

1. En pacients alérgics
2. En pacients amb úlceres duodenals o gastritis
3. En pacients en tractament anticoagulant o en pacients per cirurgia
4. En nens menors de 12 anys per evitar sindrome de Reye ( asidosi metabolica, nenes el hi 

senta fatal)
5. En acidosis metabolica

ALGESIC ANTIPIRETIC ANTIINFLAMATORI ANTIAGREGANT 
PLAQUETARI

- Dolor lleu o mederat 
no viceral ( per vicera 
necesitarem coses més 
potents)
- Associat a opiacids o 
altres analgesics

- Dolor lleu o mederat no 
viceral
- Associat a opiacids o 
altres analgesics

- Dolor lleu o mederat no 
viceral
- Associat a opiacids o 
altres analgesics

- Dosis baixes 75-300 mg / 
dia 
- cardiopatia isquèmica 
- accidents 
cerebrovasculars
Una dossis major augmenta 
el risc i no l'eficàcia

TRASTORNS GASTROINTEST. ALTERACIONS COAGULACIÓ REACCIONS AL.LERGIQUES

• Gastritis 
• Pirosis: cremor d'estomac 
• Ulcus pèptic 
• Hemorràgies digestives 

• Hematúria, gingivorragias, ... • Rinitis 
• Urticària 
• Xoc anafilàctic 
• Broncoespasmo (en pacients 
asmàtics)



B. PARAMINOFENOLES : PARACETAMOL/PROPACETAMOL
• Potència analgèsica i antipirètica pràcticament idèntiques a A.A.S. 
• No causa irritació gàstrica. 
• Manca d'acció antiinflamatòria. 
• Hepatotoxicitat en cas de intoxicació massiva aguda (més de 10 grams).
• Es metabolitza en fetge. 
• Eliminació: ronyó. 
• Vida mitjana: 4 - 5 hores. 
• Administració: oral o rectal

INDICACIONS
• Indicat tant per dolor lleuger i moderat com agut i cronic
• Febre, cefalees,malgies, mal d'esquena, dolor dental, dismenorrea, molesties asociades 

als refredats o grips
• Sal de paracetamol adecuada para administración iv.

RAM
• En dosis terapeutiques i dministracions curtes presenta poques resaacions adverses es  

ben tolerat i poc toxic

TOXICITAT
• El paracetamol es hepatotoxic: per sobredosis o dosis excessves administrades 

cronicament (>4g/dia)
• Primeros sintomes ( a les 2-3 hores) : Nàusees / vòmits ;Anorèxia ; Dolor abdominal ; 

Elevació enzims hepàtics : hipoprotrombinemia
• Manifestacions cliniques: ( als 2 - 3 dies):

- Necrosis hepatica 
- Ictericia
- Hemorragies
- Encefalopaties

• Generalment recuperació als 5 - 10 dies. 
- Tractament segons gravetat: 
- En cas d'intoxicació massiva aguda: Rentat gàstric, xarop ipecacuana, carbó 

activat. 
- Vigilància amb monitoratge 
- Antídot: N-acetilcisteïna (Fluimucil ®)

• Pot produir nefrotoxicitat:
- Poc freqüent sense hepatotoxicitat prèvia. 
- Més risc en: 

- pacients alcohòlics 
- Pacients amb insuficiència renal

C. PIRAZOLONES/METANIZOL(NOLOTIL)
• Analgèsic, antiinflamatori i antipirètic. 
• Vida mitjana: 8 hores. 
• Via oral o iv (diluït i en perfusió lenta). 
• Indicacions: dolor agut post iq, posttraumàtic, dolor còlic, febres que no responen a altres 

antitèrmics. 
• Precaució hipotensió 
• Toxicitat baixa 
• Efectes adversos: 
• reaccions anafilàctiques /anèmia aplàstica / agranulocitosi / trombocitopènia /leucopènia 
• No recomanat per a quadres dolorosos lleus. 



D.DERIVATS DEL ÁCID ACÉTIC :INDOMETACINA/DICLOFENACO
• Analgèsic - antiinflamatori 
• Generalment administrat en artritis, càlculs renals, migranyes, ... 
• A llarg termini pot causar úlceres pèptiques, sagnats gastrointestinals, --> administrar amb 

protector estómac. 
• Administració: tiu, via rectal, im, ev, via tòpica. 
• Potencia l'efecte d'anticoagulants orals.

E. DERIVATS DEL ÀCID PROPANOIC:  IBUPROFENO/ NAPROXENO
• Acción analgésica – antiinflamatoria - antipirética
• Utilitzat en: cefalea, dolor dental, miàlgia, dismenorrea, postquirúrgics, febre .... 
• Menor irritació gàstrica que A.A.S. 
• Aconsellar prendre després d'ingerir algun aliment. 
• Administració: vo

OPIACITS MENORS

A. DEXTROPROPOXIFENO: es l'opiacit més débil

B. CODEÍNA: Antitussigen, analgèsic associat a altres AINES. 
• Principal inconvenient: restrenyiment. 
• Administrats amb A.A.S o paracetamol potencien l'acció analgèsica

C. TRAMADOL: 
• tto dolor moderat - sever / agut - crònic 
• Administració: via oral o parenteral 
• Eliminació: renal 
• 1-2 mg / kg / dosi cada 6 h  



OPIACITS MAJORS
MECANISMES D'ACCIÓ
• S'uneixen als receptors del SNC, alterant la 

percepció del dolor i resposta emocional d'aquest.
• Fàrmacs analgèsics més potents: 

- Naturales: opiacis 
- Sintéticos: opioide 

• No presenten sostre terapèutic. 
• Inconvenients: 

- Son estupefaents, deprimeixen el SNC en les 
primeres dosis. 

- Riesgo important d'addicció

CLASSIFICACIÓ:

RAM:
1. Addició ràpida
2. Depressió respiratoria--> segons la dossis 
3. Náusees i vomits 
4. Estrenyiment
5. Miosis pupilar
6. Estupor i coma 

A. MORFINA
• Actua estimulant receptors específics provocant un 

efecte inhibidor de manera que atenuen la sensació 
dolorosa i anul·len o redueixen la sensació 
desagradable que l'acompanya. 

• D'elecció en dolors intensos de molt curta durada com 
IAM i en dolor associat a la fase terminal d'estats 
cancerosos.

• V í a s d e a d m i n i s t r a c i ó n d e l a m o r fi n a : 
Oral,Rectal,Sublingual,

- PARENTERAL: Subcutánea, IM y EV y Espinal
• ANALGÈSIC -ANTIDIARREICO -ANTITUSÍGENO 
• Vida mitjana: 2 a 5 hores 
• Metabolisme: hepàtic 
• Eliminació: 85% renal, 7-10% biliar 
• Inici acció: 1 a 5 minuts

RECEPTORS SON 
RESPONSABLES DE:

" MU" I "DELTA" Analgesia

"KAPPA" Determinats effectes 
subjectiu i 
psicomimetrics

AGONISTES ANTAGONISTES AGONISTES PARCIALS

• MORFINA
• METADONA
• FENTANILO

• NALOXONA
•NALTREXONA

• MEPERIDINA
• BUPRENORFINA
• PENTAZOCINA

INDICACIONS 

- Tractament del solor sever
- Coadyvnte d'anestesia
- Edema agut de pulmó ( nomes 
morfina) 
- Sindrome d'abstinencia opiacits 
(metadona)

- Toxicitat per opiacits: la 
nolaxona es el tto d'elecció 

- Analgesia obstétrica
- Coadyvante d'anestesia

Via SC s'utilitza cadireta salinitzada 
en regió precordial o EESS, dosi 
cada 4 hores.  
• La via preferida sempre és l'oral 
(comprimits, supensión, ..)  
• La via sublingual s'usa només en 
situacions molt terminals.  
• La via rectal és erràtica.  
• Via intravenosa:  
- En perfusió contínua: 50 mg clorur 
mòrfic en 100 ml SF.  
- En bolus: 1 cc (10 mg) de clorur 
mòrfic +9 cc de SF



EFECTES ADVERSOS
• Estrenyiment: utilitzar sempre laxants de forma preventiva
• Vomits: sols al inici del tractament, tratat profilactiament amb Metoclopramida(primeran 

oral) 
• Sedació i somnolencia: al inici i que desapareix en en el seguents dies
• Agitació: neuroléptics tipus haloperidol

RAM:
• Vertigen
• Prurito: es tracta amb corticoides o antihistaminics tipo hidroxicina ( Atarax)
• Retenció urinaria
• Sudoració 
• Sequedat bucal 

CONTRAINDICACIONS
• Alergia a la morfina
• Depresió respiratoria: si no hi ha equip de reanimació
• Asma agut o sever
• La seva administració demana recepta de estupefacients.

• 1. La adm. Ràpida de morfina endovenosa pot provocar: Xoc o aturada cardíaca 
• 2. Atenció síndrome abstinència: no aturar tractament bruscament. 
• 3. Pot provocar addicció ++++

B.METADONA
• Es un analgesic opioide sintetic, derivat de la morfina, pero sense un efecte sedant tant fort.
• S'utilitza en programees especials per tractar la dependencia de la heroina:

- Neutralitza la euforia de la heroina
- Evita l'aparició del sindrome d'abstinencia
- S'administra per : via oral , im o ev

C. FENTANILO
• Opioide sintetic de gran potencia
• Com analgesic es molt més potent que la morfina
• No conte metabolits actius i no causa venodilatació secundaris per alliberació de histamina.
• Vies administració: 

- Transdérmico: Durogesic ® 
- Parenteral: fentanest ® 

- Bolus 
- Perfusión 
- Epidural 

• Indicacions: analgèsic, sedació, inducció i manteniment de l'anestèsia general.
• Iniciodeacción: 30segundos 
•  Efecto máximo: 5-15minutos 
• Duraciónde acción: 30-60 minutos 
• Vida media: 3 hores 
• Es l'analgesic preferit de pacients critics amb inestabilitat hemodinamica, aqueslls que 

manifesten sintomes de alliberació d'histamina amb morfina ( pro amb alergia a aquestes) 



D. MEPERIDINA O PETIDINA --> DOLANTINA
• Tt a curt termini dolor agut 
• Produeix bloqueig dels canals iònics: proveeix analgèsia mitjançant un mecanisme anestèsic 

local. 
• Acció més curta que morfina 
• Pot Causar: 

- Disforia, irritabilitat, tremolors, convulsions, ..
• Vida mitjana 3 hores 
• Administració: intramuscular o sc. 
• Síndrome d'abstinència és menys greu que amb la morfina pel que fa a la durada i als 

símptomes. 
• Eliminació renal

E. BUPRENORFINA
• Acció analgésica sense eforia ni addició
• Es antagonista de la morfina en dossis altes

F. PENTAZOCINA
• Acció analgesica
• A dossis baixes actua com la morfina
• A dossis altes: accions disforiques ( antagonista de la morfina)

G. NALOXONA/NALTREXONA
• Actua com  antagonistes de tots els derivats opiacits

• NALOXONA:
- La Naltrexona s'utilitza en programes de deshabituació 
- En dosis de 4 mg per via intravenosa intramuscular o 

subcutània. 
- Alleuja la depressió respiratòria i l'estat de coma 

produïts per la intoxicació aguda 
- Si no hi ha resposta després de 3 dosis aplicades en 

intervals de 3 minuts, és possible que  una altra droga 
estigui implicada o existeixi alguna malaltia de base.

SINDROME D'ABSTINENCIA A OPIACITS
S'urgeix en el moment que : 

• Al suspendre el tractament 
• Al administració d'un antagonista

• 1r: 8 -12 hores posterior consum 
- Ansiedad, anhel per consumir, debilitat, llagrimeig, hipersudoració, nàusees, .. 

• 2n: 12 -36 hores: intranquil·litat, insomni, símptomes anteriors. 
• 3r: de 36 -72 hores a 7 -14 dies 

- Escalofríos, hipertèrmia, HTA, taquicàrdia, pal·lidesa, hipersudoració, midriasi, rigidesa, 
convulsions, ... ..

TRACTAMENT
• Metadona
• Clonidina
• Buprenorfina  

INTOXICACIÓ PER OPIACITS
• Clinica:

- Miosis
- Depresió respiratoria
- Coma

• ANTIDOT: --> NOLAXONA



FARMACS ADYUVANTES: CORTICOSTERIDES

• HORMONES GLUCOCORTICOIDES: mantene el control de la glucosa disminuint la resposta 
inmmunitaria i ajuden al cos a respondre a l'estres --> Ex: CORTISOL

ACCIONS FARMACOLOGIQUES
• Antiinflamatoris: son inespecifics , bloquegen tots els procesos d'inflamació
• Inmunodupresors: 

- Ajuden a evitar el rebuig d'empelts 
- Prevenen la reacció immunològica inflamatòria. 
- Són fàrmacs adjuvants: potencien la acció de qualsevol analgèsic en associació.

INDICACIONS: 
• Profilaxis post-iq transplant: prevenció al rebuig
• Són d'eleció en el tractament del rebuig agut de 

transplantaments.
• Corticoides en broncoespasme sever:

- Hidrocortisona: 
- 200 mg/ 100 ml SF o SG 5%
- Administración rápida ev
- Metilprednisolona 
- 20 mg bolus ev

• Asma bronquial greu 
• Malaltia al·lèrgica greu 
• Inflamacions oculars agudes 
• Artritis reumatoide 
• Febre reumàtica aguda 

CLASSIFICACIÓ

MALATIES:
• Greus
• Autoinmunes
• Incapacitants: ??
• Croniques
• Potencialment mortals 
• Profilaxis post-iq transplant: 

prevenció al rebuig

• Artritis gotosa aguda 
• Anèmia hemolítica adquirida 
• Malalties acte immunes 
• Reaccions anafilàctiques greus 
• Edema de gloti

SEGONS VIA D'ADMINISTRACIÓ

VIA SITEMICA VIA TÓPICA AEROSOL

Hidrocortisona
Betametasona
Dexametasona

Prednisona
Prednisolona

Metilprednisolona
Deflazacort

Betametasona
Clobetasol

Fluocortolona
Hidrocortisona
Mometasona
Diflucortolona
Fluocinolona
Flumetasona

Beclometasona
Budesonide
Fluticasona

SEGONS LA SEVA VIDA MITJANA 

ACCIÓ CORTA ACCIÓ INTERMEDIA ACCIÓ LLARGA

Cortisona
Predinsona Dacortin R

Triamcinolona Betametasona
Dexametasona

VM: 24H VM: 48H VM: + 48H

ADM: 8-12 H ADM: 12-36 H ADM: 36-54 H



VIES D'ADMINISTRACIÓ
• Oral
• Parenteral
• Tópical
• Ocular
• Inhalatoria

RAM
1. Augment de la suceptibilitat a les infeccions : viceres/bacterianes/micotiques
Degut a la Inmmunosupresió
2. Degut a us continuat: EDEMAS- HTA: per retenció de h2o, sodi i potassi
3. Estríes cutánees: degut a la sintesis de colagen en la dermis
4. Osteoporosis: per augment de la excreció renal de calci
5. Diabetis: agraven la diabetis i provoca 
hiperglicemia
6. indrome iatrogénic de chshing: (cara de luna 
plena): exces dde cortisol en sang
7. Irritació gastroduodenal:

- Gastritis
- ülcera péptica
- Pancreatitis

8. RAM sobre el SNC:
- Drepresió 
- Insomni
- Nerviosisme
- Canvis de caracter i personalitat

9. Disminució cicatrius de les ferides
10. Via ocular: catarata, subcapsular i glaculoma
11.Via inhalatoria: candidiasis orofarinfea, disfonia

CONTRAINDICACIONS
• La presència d'úlcera gastrointestinal. 
• Síndrome de Cushing 
• Formes greus d'insuficiència cardíaca. 
• Hipertensió severa. 
• Diabetis mellitus descompensada. 
• Tuberculosi sistèmica. 
• Infeccions virals, bacterianes o fúngiques greus. 
• Glaucoma preexistent. 
• Osteoporosi

• Els corticoides ni poden suprimir-se bruscament en els tractament prolongats--> hi ha atrofia de 
la glandula suprarenal per suspensió del eix, hipotalem, hipofisari, suprarenal

• Administrar al matí: per respectarel ritme circadià del cortisol. 
• Les dosis s'ajusten en funció de la edat, pes corporal i gravetat de la malaltia.

SUPRESIÓ DEL TRACTAMENT
• Mai suspendre el tractament prolongat demanera brusca: 
• Insuficciencia suprarenal aguda: Febre - Hipotensió /Debilitat - Nàusees / Vòmits - 

Deshidratació / Shock - Coma 
• Cal disminuir la dosi al llarg de dies o setmanes (tècnica dels dies alterns) utilitzant corticoides 

de semivida més llarga.



A. DEXAMETASONA
• S'utilitza en: 
- Artritis reumatoide, malalties autoimmunes, .. 
- Pacients amb càncer sotmesos a quimioteràpia 
- Tumors cerebrals 
- Malalties inflamatòries 
- Afeccions agudes acompanyades d'edema o xoc de qualsevol etiologia, edema cerebral, 

lèrgies, quadres infecciosos greus, cremades, intoxicacions, fallada suprarenal


