
TEMA 1: FARMACOLOGIA CLÍNICA I TERAPEUTICA!!
FARMACOLOGIA CLÍNICA!
• Ciència que estudia les relacions entre medicaments i éssers vius!!
DEFINICIONS!
Malaltia: !

• És l'alteració de l'estat de la salut normal d'un ens biològic individual. !
• Una malaltia és qualsevol trastorn del cuerpoo la menteque pot provocar malestar i / o alteració 

de les funcions normals. !
Avui en dia, s'entén més la malaltia com un estat en el qual el funcionament físic, emocional, 
intel · lectual, social, de desenvolupament o espiritual d'una persona està disminuït o alterat 
en comparació amb l'experiència prèvia. La malaltia té un efecte multidimensional que afecta 
múltiples nivells fisiològics (Potter & Perry). L'Organització Mundial de la Saludhace especial 
èmfasi en els factors emocionals i socials. !!

Fàrmac:!
• És tota substància de procedència química o natural amb accions sobre l'organisme humà!
• Té efectes terapèutics: substàncies que curen o alleugen signes i símptomes d'una persona 

malalta. !
• Amb ell aconseguim restablir, corregir o modificar certes funcions orgàniques!
• Diferencia curatius/ paliatius !

!
Medicament!

• Un medicament es un o més farmacs, integrats en una forma 
farmacèutica, presentat per expendio i ús industrial o clínic, i 
destinat per a la seva utilització en les persones o en els 
animals, dotat de propietats que permetin el millor efecte 
farmacológic dels seus components amb la finalitat de prevenir, 
alleujar o millorar malalties, o per modificar estats fisiològics!!

Tóxic:!
• És una substància lesiva per a l'organisme humà capaç de 

provocar la necrosi del teixit i la mort cel · lular, o segons la dosi, 
la mort de l'organisme.!

• Tots els farmecs tene dosis adecuades.!
• La administracio donen millora amb efectes no desitjats pero una 

mala dossi pot comporta la mort d'aquest.!!
Droga: !

• Substància que introduïda en un organisme viu per qualsevol via és capaç d'actuar sobre el 
sistema nerviós central, provocant una alteració física i / o psicològica". OMS !

- Generen tolerància i dependència!!
Efecte placebo:!

• Substancia inerta capaç de provocar un efecte positiu a certs pacients malalts si aquests creuen 
o suposen que la mateixa pot ser efectiva. !

• Totes les substàncies que s'empren amb fins curatius o pal · liatives provoquen administrar un 
doble efecte: l'efecte farmacològic real i l'efecte provocat per la suggestió o transferència 
terapèutica pel professional de medicina o infermeria.!!

Terapeutica farmacológica:!
• S'anomenen així a tots els fármacs que es fan servi en els tractaments profilactics o preentius, 

curatius o paliatius.!
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Condicions per que un 
farmac sigui considerat un 

medicament: !
1. Que estigui ben indicat 

2. Que estigui ben 
dosificat 

3. Que no estigui 
contraindicat  
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VIAS D'ADMINISTRACIÓ!
• Via d'administració: és el lloc o zona per on el medicament entra en l'organisme. !
1. ENTERAL: via oral, sublingual, rectal !!

ORAL: absorció a l'estomac i porció proximal intesti prim.!

Esta sudmesa a el efecte del primer pas: es a dir que tel prens i es absorbit en el lloc correcte 
o per la mucosa del estomac o inici de intesti prim!!

SUBLINGUAL: absorció ràpida, es posen sota la llengua i son absorbits per la mucosa sublingual 
directament al torrent circulatori. (no en pacients inconcients)!!
BUCAL:Es dipositen sobre la llengua o entre la geniva bucal i la mucosa de la boca. Juntament 
amb la saliva crea una suspensió i són ingerits. No són absorbits per la mucosa sublingual. Tenen 
l'efecte de primer pas. No té un efecte tan ràpid com la sublingual, però si més ràpid que l'oral!!
RECTAL: absorción muy varible.!

! - Alternativa a la via oral. /Administració a través del recte. /Posició decu.late. esquerre (sims)!!
2. PARENTERAL : intravenosa, intramuscular, subcutània, 

intradèrmica, intrarraquídea, intralingual, intraarterial, intraarticular, 
intracardíaca ... !!
INTRAMUSCULAR: absorció més ràpida que via oral!

- utilitzar agulla de 25 a 40 mm/21/32 g!
- Ull: tecnica z: consisteix principalment en estirar la pell abans de punxar per evitar marca( en 

farmacs especials)!
- Evita intramuscular en estat de shock!!
SUBCUTANEA: absorció més lenta que via intramuscular!

- Utilitzar agulla 16 a 22 mm / 24-27 G !
Zona d'administració: sota la dermis. !
condicions asèptiques  Preparar medicació injectable !
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Malaltia cutània / edema!
Estat de xoc !
Trastorns de la coagulació!

NO RECOMANAT

Mai en malaltia cutanea!
En estat de shock!
Trastorn de la coagulació

Avantatjes Inconvenients

- Més natural i fàcil d'utilitzar !
- Barata !
- En cas d'intoxicació pot realitzar rentat 
gàstric o provocar el vòmit

- Irritació gàstrica !
- No útil en pacients poc col · laboradors o inconscients !
- No útil si vòmits !
- Absorción molt variable. Depèn de la forma 
farmacèutica.



!
INTRADERMICA:!

- Utilitzar agulla 16 mm / 25 G !
condicions asèptiques !
Preparar medicació injectable !
proves diagnòstiques!!

I N T R AV E N O S A : n o h i h a f a s e 
d'absorcio, es directa!

- Condicions asèptiques !
- Preparar medicació injectable !
- Efectes tòxics !
- Dilucions !
- Tècnica directament o en bol : !
- Tècnica en perfusió contínua : !
- Tècnica en perfusió intermitent !
- Catèter venós Perifèric!!

INTRATECAL:!
- Espai intradural: cateters per arribar 
a la dura madre, en molts poc casos!
- Afeccions al SNC!
 !

INTRAOSEA: !
- Ràpida absorció!
- Situació d'urgencia!
- Pediatria!!

INTRAARTERIAL: nomes en casos concrets exploracions radiologiques. Sino no, mai!!!
- Contrasts (exploracions radiologiques)!
- Medicació vasodilatadora!!

INTRAARTICULAR: medicacio entre articulacions, normalment per reduir inflamacions.!
- S'injcta en la cavitat sinovial d'una artculació!!

3. VIA TÒPICA: via Cutània, mucosa ocular, òptica, ... !
CUTÀNEA/OCULAR/ÓPTICA:!

- Aplicació local del fàrmac !
- Absorció a través de la pell / mucoses !
pomades /Emulsions: líquid dispers en un altre líquid /col·liris /òvuls gotes!

TRANSDÉRMICA:Permet una absorció lenta i continuada durant hores o dies (parches/pegats)!
- Nitrits / fentanil / estrògens!
- Preparats amb substàncies químiques que faciliten la penetració a la pell. Dosis baixes i 
diàries!!

4. VIA RESPIRATÒRIA: inhalació, instil·lació, endotraqueal.!
INHALATORIA: absorció ràpida, ja que va directa al alveol!

- Aplicació d'un fàrmac diluït, mitjançant pressurització de les partícules de manera en inhalar 
van vehiculitzades en l'aire inspirat arribant fins a la mucosa dels bronquis i fins i tot als 
alvèols. (Efecte directe) ---> Pot autoadministrar. !
-Vies: !

Inhalació: broncodilatadors-anestèsia !
Instil·lació: gotes o nebulitzador nasal !
Endotraqueal: medicació d'urgència!
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INTRACARDIACA INTRALINGUAL

- Punció directa en la cavitat 
cardíaca. !
Situacions de RCP on no 
batega el cor i no hi ha accés 
venós. Metge.

- Punció en múscul geniogloso 
de la llengua. !
Casos de xoc anafilàctic i 
sense possibilitat de via 
endovenosa



FORMA FARMACÉUTICA!
Forma física externa que es dona en els farmacs per que puguin ser administrats per la via adecuada 
al organisme!
! Conte:!
! - Principi actiu: base farmacologica activa el que volem que arribi!

- Exipientes: substancies quimiques inactives, perquè sigui mes facil administrar.!

1. VIA ORAL:!
• Coprimits amb cuberta entèrica: !

- Dragees-càpsules. !
- Recoberts d'una substància resistent al suc gàstric arriben al duodè inalterats on poden ser 

absorbits. Aquesta capsul sencarrga de queno es desfaci fins que arribi al duode.!
- Aquetes no pode ser alterades: xafarles, obrirles.., ja que conviarial'efecte!

• Comprimits ranurats: es poden partir per dosificar, el mateix que la gragees pero comprimit, 
alhora que es poen dosifiar i partir!

• Comprimits efervescents: es dispersen en aigua per millorar la tolerància gàstrica, hem d'anar 
en comte de amb que ho diluim ja que el sucper exemp pot alterar el seu foncionamet.!

• Pols!
Formes liquides:!

• Xarops: (fàrmac + sucre + aigua) !
• Elixirs (fàrmac + sucre alcohol + aigua) ; alerta amb aquest ja que porten alchol no administrar 

en nens ni alcoholics!
• Gotes !
• Ampolles!!

2. VIA PARENTERAL:!
• Injectables!
• Polvos per dministració parenteral!
• Infusions intravenoses:  farmacs que ya venen diluits!!

3. APLICACIÓ EXTERNA!
• Suspencion: !

- Loció/gel/pomada/pasta/supositori!
• Emulsió: cremes!!

4. ALTRES!
• Cartuxos pressuritzats: com el ventolin!
• dispositius de pols secs!
• Injeccions precargades: com per exemple les vacunes !
• Parches: fa que la seva abosrció s'allargui molt perque s'absorbeixi a poc a poc!
• Nebulizadors 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Ibuprofeno 600 mg (granulado para solución oral) Ibuprofeno 600 mg (comprimidos recubiertos)

- Principi actiu: ibuprofèn 600 mg (arginina) !
- Excipients: aspartam 30 mg, sacarosa 1'340, 
sacarina sòdica, aroma de menta i aroma d'anís

- Principi actiu: ibuprofèn 600 mg !
- Excipients: !
• Nucli: croscarmelosa de sodi, cel · lulosa 
microcristal (E-460), sílice coloidal anhidra i àcid 
esteàric. !
• Recobriment: lactosa monohidrat, hipromelosa, 
diòxid de titani (E-171) i Macrogol 4000



FARMACOPEA ESPANYOLA!
• És el repertori de medicaments que cada estat declara oficial i obligatori. !
• Recull les normes oficials de preparació de medicaments i els estàndards de qualitat, identificació 

i activitat de les substàncies medicamentoses d'ús comú.!!
PRODUCTES OFICIALS REAL FARMACOPEA ESPANYOLA!

Preparacions magistrals: Formules no inscrites en la farmacopea. Prescritas per el metge 
especialment per un pacient.!!
Especialitat famacèutica: És el medicament de composició i informació defines i de forma 
farmacèutica i dosificació determinada, reparada per el seu ús medicinal immediat. Disposat i 
condiciont per la seva dispensació al públic, es a dir,  envasat o amb preparació específica que 
s'adquireix a la famacia.!!
Nomenclatura dels fàrmacs: !

• Número de codi o designació codificada: són les inicials del laboratori o equip investigador més 
el numero identificador.!

• Nom químic: Descriu l'estructura fisicoquímica del fàrmac, segons les regles de nomenclatura 
de compostos químics.(Formula dibuix)!

• Nom genéric oficial: DCI: denominació comuna internacional Ha de ser senzill, concís i 
significatiu. Elegit, aprovat i divulgat per l'OMS.!

• Nom del comercial o regitrat: Escollit per el fabricant!

!
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!
ASPECTES ORGANITZATIUS EN FARMACOLOGÍA!!

PRESCRIPCIÓ MÉDICA:!
• Hospital: Hoja de órdenes médicas!

- Prescrit per metge facultatiu Amb boli lrecepte electronica.!
- Debe constar: medicament, dosi, pauta d'administració, via administració i data. !
- En cas d'administració d'estupefaents o medicaments de dispensació controlada cal una 

recepta especial signada pel metge per a la farmàcia de l'hospital!!
• En consultas o CAP: !

- La recepta facilita la comunicació entre el metge i el farmacèutic. !
- Consta de 2 fulles: !

- • 1era per farmàcia on consta: nom medicament, forma farmacèutica, dosi, ... !
- • 2a volant per pacient on són anotades les instruccions.!

- RECEPTES VERDS: els usuaris aporten un%. !
- RECEPTES VERMELLES: pensionistes. Sense aportació. !
- RECEPTES NEGRES: són les especials per estupefaents.!!

PRESCRIPCIÓ INFERMERA: !
• Avanços en prescripció de certs medicaments per part de la infermera (material de cures, pegats 

medicamentosos, tto substitutiu del tabac, vitamines, antiàcids, analgèsics, antiemètics, sèrum 
fisiològic o productes relacionats amb la incontinència.!

• Medicaments sense prescripció mèdica !
• Medicaments amb prescripció mèdica a través de protocols institucionals. !

!!!
• Els professionals comptaran amb una plataforma de prescripció infermera desenvolupada per 

l'Organització Col · legial que donarà suport continuat als coneixements adquirits !!
Curs d'Expert en Indicació, Ús i Autorització de Medicaments i Productes Sanitaris !

• Acreditació oficial. 6 crèdits acadèmics ECTS i 150 hores de durada. La formació serà 
semipresencial !
• Competències són: conèixer l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures 
d'infermeria; conèixer els diferents grups de fàrmacs, els principis de la seva indicació, ús i 
autorització, i els mecanismes d'acció dels mateixos; així com utilitzar els medicaments, 
avaluant els beneficis esperats i els riscos associats i / o efectes derivats de la seva 
administració i consum. 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PRESCRIPCIÓ INDEPENDENT: PRESCRIPCIÓ COL·LABORATIVA 
INDIVIDUALITZADA / DEPENDENT 

PRESCRIPCIÓN 
COL·LABORATIVA / 
ESTANDARIZADA

•Analgèsics AINE s !
• Anestèsics locals per a cures i 
sutures de ferides !
• Desinfectants i antisèptics cutanis 
i per a la mucosa oral. !
• Saponificadores per a eliminació 
de taps de cera óticos. !
• Fàrmacs per pediculosi. !
• Productes tòpics per a cures 
(excepte antibiòtics)

En consens amb l'equip sanitari, 
generalment en el pacient crònic una 
vegada conegut el diagnòstic i el 
tractament establert pel médico!!
•ADO: !
•Fluidoterapia!
•Insulinas!
•Nutrició enteral i suplens nutricionals!
•Respiratoris com inhaladors

En situacions clíniques 
determinades, dins d'un protocol 
d'actuació!!
• Acid Fólic!
• Alcalinitzants!
• Analgesics!
• Antiarritmics!
• Anticonceptius orals 
d'emergencia ( matrones més)!
• Antitermics 
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FARMACOCINETICA!!
• Farmacocinetica: ciencia que estudia els procecsos fisico-quimics que que te un farmac quan 

s'administra  incorpora a un organisme fins a la seva completa eliminació!
• 5 procesos del farmac:!

ALLIBERAMENT: el medicament entra en el cos i s'allibera el contingut de principi 
actiuadministrat!
ABSORCIÓ: pas del medicament a la sang. !

• El principi actiu atravessa la barrera cèl·lular, que serà diferent segons la via d'administració. El 
farmac administrat per vis intravenosa no sufreix el proces d'absorció.!

• Las caracteristiques fisico-quimiques del farmac i de la membrana cèl·lular determinen el 
resultat del proces!

• Modifique la absorció del medicament:!
Solubilitat:!
Forma farmaceutica!
Concentració del farmac!
Circulació en el lloc d'absorció!

• La membrana cel · lular està constituïda per lípids i proteïnes. La part lipídica de la membrana 
és una doble capa de fosfolípids que formen una pel·lícula bimolecular que li confereix 
estructura a la cèl·lula, i constitueix una barrera que impedeix el pas de substàncies 
hidrosolubles!

• Mecanismes de pas del fàrmac a través de la membrana cel · lular: !
- Difusión passiva: El pas de la substància implicada es produeix sense despesa 

d'energia, a favor de gradients de concentració. !
- Transporte actiu: Requereix un transportador i energia per al seu transport a l'interior 

cel·lular!!
• Fenomen "Efecto de primer paso": (via oral) ès la perdua de art del prncipi actiu per absorció 

del tub digestiu, que es metabolitzat primer pel fetge abans de passar a la circulació sistèmatica. 
A la resta de la mucosa digestiva el fàrmac s'incorpora, un cop absorbit, al circuit venós menor, 
que passa pel fetge abans d'arribar al cor. Aquesta dada és molt important, ja que el pas pel 
fetge implica una primera metabolització del fàrmac, disminuint la biodisponibilitat del mateix. És 

el que es coneix com a efecte de primer pas o metabolisme de primer pas.!!
DISTRIBUCIÓ: Arribada i disposició del fàrmac en els diferents teixits de l'organisme. !

- Un cop es absorvit a nivell de la circulació sanguinea!
- El fàrmac circula a treves del del cos i penetra en els diferent teixits !
- fins la cèl.lula diana!
- on fara les seves accion i els seus efectes.!

• Segons la seva naturalesa, cada teixit pot rebre quantitats diferents del fàrmac. !
• Compartiment: teixit o grup de teixits que tenen similar flux sanguini i afinitat per un fàrmac!

- Compartiment central: constituït pels òrgans i sistemes més intensament irrigats. Ex: ronyons, 
fetge, plasma, cor, .. --> Presenten una velocitat de distribució més elevada!

- Compartiment periféric : constituït per òrgans menys irrigats. Ex: pell, teixit adipós, múscul, 
moll d'os, ... -->  El fàrmac arriba més lent i en menys quantitat!

• Alguns fàrmacs tenen la capacitat d'unir-se a proteïnes plasmàtiques (ex: albúmina): !

�7

BIODISPONIBILITAT

- Fracció p percentatge del fàrmac que arriba en forma activa a la circulació sistèmatica del pacient!
- Dependrà de la via d'administració!
- La biodisponibilitat de la via intravenosa és del 100%. !
- Coneixent la biodisponibilitat d'un fàrmac podrem calcular quines modificacions cal realitzar en la seva 
posologia (dosificació de farmacs)  per assolir els nivells sanguinis desitjats. !
Dosi eficaç = biodisponibilitat x dosi administrada --> De = B x Da
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• Atencio: amb índex de fixació alt: reservori --> disminució concentració del fàrmac en els teixits!
• Vida mitja o semivida d'eliminació: Temps que tarda la la concentració plasmàtica del farmac a 

reduir-se a la mitat. !!
METABOLITZACIÓ: !

• Enzimes: transformen molecules dels farmacs a --> metabolits!
- Metabolits actius: augmenten o mantenen els afectes dels farmacs!
- Metabolits pasius: disminueixen el efectes.!
- Profàrmacs: son inactius i s'activen al ser metabolitzats.!

• Tota aquesta transformació es pot fer mitjançant difernets procesos: oxidació, reducció, hidrolísi i 
conjugació.!

• Tot aquest proces del metabolisme es dur a terme principalment en el fetge.!!
ELIMINACIÓ:! !

•En l'eliminació renal, els fàrmacs són excretats per: 
filtració glomerular, secreció tubular  o reabsorció 
tubular!!
•ACLARAMENT RENAL: el volum plasmàtic que al 
seu pas pel ronyó queda lliure totalment de fàrmac per 
unitat de temps, de manera que es mesura en unitats 
de volum per unitats de temps.!!
• Tecniques de depuració extrarenal: dialisis!!!
•L'aplicació pràctica de la farmacocinética clínica 
permet disenyar les pautes posologiques (de 

dossificació de dossis) més adecuades per arribar amb la major rapidesada al lloc d'acció 
farmacológia i mantenir durant el temps necesari les concentraccions terapeutiques 
segures i efectives fins arribar al efecte terapeuic desitjat amb la minima toxicitat!!
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PRINCIPALS ORGANS 
EXCRETORS

VIES 
D'ELIMINACIÓ 

El més important : rinyons!
- fetge!
- pell!
- pulmons!
- gl. salivals!
- llagrimes

- orina !
- llagrimes!
- suor!
- saliva!
- Respiració!
- llet materna!
- femtes!
- bilis



FARMACODINÀMIA!
• Estudia el mecanisme d'acció dels farmacs i 

els seus effectes sobre l'organisme.!!
MECANISME D'ACCIÓ DELS FARMACS!

• La majoria dels fàrmacs actuen amb 
mecanismes d'acció específics i produeixen el 
seu efecte després de la seva interacció amb 
molècules cel · lulars anomenades receptors 
que es troben a la membrana oa l'interior de 
les cèl · lules--> Inici efecte farmacologic.!!
• R e c e p t o r s : s o n m a c r o m o l . l e c u l e s 

tridimensionals, de naturaleza proteica, en les qual encaixen les mol.lecules des farmacs, formant 
unions complexes, mantingudes mitjançant enllaços químics. Aquest poden ser a diferents llocs: 
membrana cèl.lular, citoplasmatica, nucli..!!

COMPLEX FÀRMACO-RECEPTOR!

• Caracteristiques: !
• En funció de l'afinitat i l'activitat intrínseca els farmacs es classifiquen en : !

- F.agonistes: tenen eficacia, afinitat o activitat intrinseca!
- F. agonistes parcials: tenen afinitat pero eficacia en % inferior al agonista.!
- F. antagonistas: tenen afinitat pero NO activitat intrinseca, bloquegen l'acció del farmac 

agonista.!!
ACCIONS FARMACOLOGIQUES !

• Son totes les accions que un farmac provoca en l'organisme humà:!
1. Terapeutiques: efecte fundamental desitjat de la droga!
2. RAM: ( reaccions adverses a medicaments): son totes les accions farmacologiques qe son 

perjudicials, nocives, o toxiques.!
- A dosis terapeutiques habitualment utilitzades er fins com: diagnostics, profilactics o 

terapeutics!
- Excluyent totes les dosis tòxiques, que son ingerides o administrades per error , accident o 

en fins suicides o homicides.!
- Predictives (RAM conegudes): Són les esperades. Podem prevenir-les o alleujar-les. Ex: 

antiinflamatori -protector gàstric. !
- Impredecibles (RAM desconeguda):  No tenen relació amb l'acció del fàrmac ni amb la dosi 

adm. No es poden prevenir.!
• Classificació: !

- Efectes colaterals: Són els que es produeixen en un òrgan o 
teixit diferent al que volem tractar. !

- Inherent al fàrmac. !
- Conseqüència de l'administració  + dosi + probabilitat!
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ESPECIFICITAT AFINITAT

- Capacitat de discriminació molecular!
capacitat de discriminar una mol.lecula d'una 
altre encara que siguin molt iguals

- Tendencia del farmac a unir-se amb el receptor!
Probabilitat de que una mol.lecula pugui interactuar 
amb el receptor

EFICÀCIA ACT. INTINSECA

-  Capacitat per modificar el receptor i iniciar 
l'acció determinada

- Mesura de l'activitat del farmac (% d'efectivitat 
biologica del farmac)!
Relacciona la quantitat de complexes formats amb la 
magnitud d'efectes farmacologics produit. 

Exemple

1. ácido acetil-salicílico: tto 
dolor!
2. Efecto colateral: irritación 
gástrica
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!
- Efectes secundaris: Són els que es produeixen com a 

conseqüència de l'acció terapèutica del medicament. Apareix 
a ttos continus o augments de dosi.!

- Sobredosificació a dosis terapeutiques: !
1. Per interaccións farmacologiques!
2. Per interval terapeutic estret!
3. Acumulació del farmac en teixits  liposolubles !

- Yatrogenia: és tota mòlestia, símptoma, síndrome, malaltia o defunció per causa de 
l'administració de madicaments.!

- Reaccions de hipersensibilitat o al.lergia:  reaccions immunologiques de antigen-anticos. 
El farmac es comporta com un antígen. Des de reaccions anafilàctiques a reaccions 
cutanees.!

- Aquestes poden ser en funció del temps d'aparició:!
1. Inmediates: en els primers 60 min, que solen ser les més greus.!
2. Intermedies: entre 1-48 hores despres de l'administració!
3.Tardanes: a partir de 48 hores !!

3. Toxiques: Provoquen lesió cèl.lular i/o tissular irreverible segons la dosis, temps i via 
d'administració!!

ÍNDEX TERAPÉUTIC!
• Es la relacció entre efectes 

terapeutics i els afectes 
indeseables.!

• Mesura del margen de 
seguretat d'un medicament!

• Índex terapèutic estret: 
poca diferència entre la dosi tòxica i terapèutica, per tant requereix control de dosificació 
ajustada segons mesures dels nivells reals en sang de la persona al prendre-la.!!

!
• Com que el numero de Index terpèutic es més alt en augmentine, significa qur serà aques el que 

podem administrar a més facilitat. !!!
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Exemple

1. adm. Antibióticos!
2. ef.secundario: disbacteriosis 
intestinal



BIODISPONIBILITAT : la biodisponibilitat s'utilitza per a descriure la porció d'una dosi administrada 
d'un medicament que assoleix el sistema circulatori, una de les principals propietats 
farmacocinètiques d'un fàrmac. Així, quan 
s'administra un fàrmac de forma intravenosa, 
la seua biodisponibilitat assoleix el 100%. 
Per contra, quan un medicament s'administra 
mitjançant altres vies (com per via oral o 
tòpica), la seua biodisponibilitat decreix (a 
causa de l 'absorció incompleta i un 
metabolisme primari). La biodisponibilitat és 
una de les ferramentes essencials en la 
farmacocinètica que ha de ser considerada 
per a calcular dosis per a vies d'administració 
no intravenoses.Biodisponibilitat és la 
mesura del ritme i l'extensió del fàrmac 
terapèuticament actiu que assoleix la 
circulació sistèmica i és disponible al lloc 
d'acció --> S'expressa amb la lletra F.!!
INTERACCIONS FARMACOLÓGIQUES!

• Modificacions o alteracions quantitatives o qualitatives de l'efecte d'un fàrmac, causades  per: !
- Administració simultània / successiva d'un altre fàrmac !
- Planta medicinal !
- Aliment, beguda o contaminant ambiental !

• Produint: Variació de la intensitat (augment o disminució efecte habitual) o aparició d'efecte diferent !
(subterapéutico, terapèutic o toxicològic) a l'esperat.!
• TIPUS: !
1. Interaccions farmaceutiques: Es deuen a reaccions químiques entre fàrmacs prèvies a la seva 
administració. Quan es combinen en ampolla, xeringa. Evitar associacions.Vigilar possible 
precipitació, terbolesa o canvi de color. Minimitzar el temps entre associació i administració !
Ex: penicil·lina i aminoglicòsid!!
 2. Interaccions farmacocinétiques: afecten a la absorció, distribució metabolització i excreció!
Ex: antiàcids impedeixen l'absorció d'antibiòtics!

!
3. Interaccions farmacodinamiques: Els efectes del fàrmac canvien en presència de l'altre, 
clínicament es produeix: !
• Efecte potenciador o additiu (sinergisme) --> SUMEN O POTENCIEN (Ex: hipnòtics + ansiolítics )!
• Efecte disminuït o oposat (antagonisme) --> COMPETEIXEN O S'ANUL·LEN (Ex: vasodilatador -!
vasoconstrictor)!!
4. Altres: !
• Amb aliments: Aliments amb tiramina + IMAO = crisi HTA !
• Amb Plantes medicinals : Herba de Sant Joan disminueix efecte warfarina !
• Amb altres substàncies: Alcohol, Tabac, .. 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FARMACOVIGILANCIA !!
• Conjunt d'accions i mesures dirigides a: identificar - valorar - 
quantificar - prevenir les RAM (Reaccions adverses a medicaments) !!
• Es tenen que notificar:!
- Les RAM greus: que requereixin hospitalització, baixa laboral o  risc 
de defunció. !
- Les RAM produïdes per fàrmacs de recent introducció. !
- Les malformacions congénitas per l'ús de fàrmacs durant l'embaràs.!!
• Objectiu!

1. Identificar les RAM noves no descrites amb anterioritat o no conegudes. !
2. Quantificar el risc para el pacient. !
3. Proposar mesures de salut pública per a: !

- Disminuir la incidència de les RAM !
- Informar a tots els professionals sanitaris.!!

TOLERANCIA: disminució de la resposta al medicament per l'administració prolongada d'aquest.!
L'administració repetida d'un fàrmac pot provocar la disminució progressiva del seu efecte 
farmacològic per alteració en la configuració dels receptors o disminució del seu nombre.!!

FARMACODEPENDENCIA: es la desviació del us terapeutic d'un medicament per experimentar !
els seus efectes, !
Produeix dependencia fisica i psiquica del efectes farmacologics per fenomens de neuroadaptació. !
D'ona lloc al sindrome d'abstinencia si es suprimeix bruscament el farmac.!!
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LA LLEI DEL !
MEDICAMENT :!

estableix el deure de tots els 
professionals de la salut de 
declarar tots e ls efectes 
adversos o tòxics per a les 
persones o per a la salut 
pública que puguin ser atribuïts 
a medicaments

Georgina
Highlight


