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Paracetamol en l’embaràs: sem-
pre que es necessiti, però sense 

prolongar el tractament més enllà 

del necessari  
 

M. Estrella Barceló (ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 
                            

Què en sabíem fins ara?  
El paracetamol és el fàrmac d’elecció per al maneig 
del dolor i la febre en l’embaràs. Fins a un 65-70% 
d’embarassades americanes i entre un 50 i un 60% 

d’europees l’utilitzen.  
L’any 2013, un estudi noruec en bessons va sugge-

rir que l’ús de paracetamol en l’embaràs més de 28 

dies podia associar-se amb pitjor motricitat, pro-
blemes de comunicació, manca d’atenció i agressi-
vitat. Posteriorment, un estudi danès amb avalua-
ció prospectiva dels nadons va suggerir l’associació 

tant amb impulsivitat com amb trastorn per dèficit 
d’atenció i hiperactivitat (TDAH). D’altres autors 
han postulat l’associació amb desinhibició. La prin-

cipal limitació d’aquests estudis observacionals és 
que no permeten establir una inferència causal, 

per no poder avaluar la influència de totes les si-
tuacions que per si mateixes ja s’associen a major 

risc de trastorns del desenvolupament.  
 

Resum de la publicació 
És un estudi observacional fet a Noruega, amb una 
cohort poblacional que recull dades de gestacions 

(del Norwegian Mother and Child Cohort Study) i 
diagnòstics de TDAH (del Norwegian Patient Re-
gistry). Inclou 112.973 nens nascuts entre 1999 i 

2009 i els seus pares. S’envien qüestionaris auto-
administrats als pares a partir de les 18 setmanes 
d’embaràs i a les mares al final de la gestació i 
després del part i s’analitza l’estat del nen amb 6 

mesos, 1,5 anys i 3 anys de vida. S’identifiquen els 
nens amb diagnòstic de TDAH segons ICD-10 di-
agnosticats entre 2008 i 2014. 
 

L’ús de paracetamol s’obté a partir de qüestionaris 
a les setmanes 18 i 30 de gestació i després de 6 

mesos del part, recollint-ne el consum des de 6 

mesos abans de l’embaràs. Es demana a les dones 
que informin de les malalties que han tingut i dels 

fàrmacs que han pres. Es recull informació de pa-
tologia psiquiàtrica de la mare, consum d’alcohol i 

tabac, nivell educatiu, índex de massa corporal 

(IMC), edat de la mare, tipus de part (únic, de bes-
sons) i possibles complicacions.   
  

2.246 nens es diagnostiquen de TDAH (prevalença 
estimada del 4% en nens de 13 anys). 52.707 
(46,7%) embarassades utilitzen paracetamol, un 
27% un trimestre, un 16% dos trimestres i un 

3,3% tot l’embaràs. Després d'ajustar per diferents 
variables, com és l’ús de paracetamol matern 

abans de l'embaràs, els antecedents familiars de 

TDAH i les indicacions del paracetamol, només tro-
ben associació positiva amb l’ús en dos trimestres 
(hazard ratio-HR d'1,22 i IC95% 1,07-1,38) i quan 
el paracetamol es fa servir a llarg termini (més 

d'un mes amb HR 2,20 i IC95% 1,5-3,24). L'ús a 
curt termini en l’embaràs (< de 8 dies) s’associa 
negativament a TDAH (HR 0,9 i IC95% 0,81-1), 

invertint-se la tendència a mesura que els pares 
augmenten la durada del tractament. Els resultats 

no varien segons indicació del paracetamol (febre, 
infeccions o dolor).  

 
Algunes de les limitacions de l’estudi són: no haver 
pogut tenir en compte la gravetat de les malalties 
per les quals s'ha indicat el paracetamol, que no 

s'ha validat el diagnòstic de TDAH i que els fuma-
dors estan poc representats, dificultant la genera-
lització de resultats.  
 

 
Per a més informació vegeu l’article 
Ystrom E, Gustavson K, Brandlistuen RE, Knudsen GP, Magnus P, Susser 

E et al. Prenatal Exposure to Acetaminophen and Risk of ADHD. Pedia-

trics 2017;140:e20163840 Enllaç 

Repercussions a la pràctica clínica 
El paracetamol continua essent el tractament d'e-

lecció per al dolor i la febre en l'embaràs. No 
s’haurien de prolongar els tractaments més enllà 
del necessari perquè no es pot descartar que l’ús 
a llarg termini incrementi significativament el risc 

d’impulsivitat o TDAH en el nen.  

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_37/2017_Prenatal_exposure_acetaminophen_Paediatrics.pdf


 

 

Tramadol i ibuprofèn en pedia-
tria. Algunes reflexions 

 
M. Estrella Barceló 
(ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 

 
Què en sabíem fins ara?  
En el maneig del dolor en el nen se segueixen les 

mateixes premisses que en la població adulta. Així, 
per tractar el dolor lleu se sol utilitzar paracetamol 
i/o antiinflamatoris no esteroïdals (AINE), entre els 

quals ibuprofèn és d’elecció. En el dolor moderat o 

greu, sol ser necessari l’ús d’opioides. En alguns 
casos seran necessaris tractaments adjuvants.  
 

En el número 14 del Butlletí Comptagotes (maig de 
2014) ens fèiem ressò de les restriccions per a l’ús 
de codeïna en nens, metabolitzadors ràpids i dones 
lactants. 

 
Ibuprofèn és l’AINE més utilitzat en pediatria. La 
seva eficàcia s’ha provat en nens de més de 3 me-

sos, tant per la febre com per dolors de molts ti-
pus: musculoesquelètics, cefalea, odontàlgia, otitis 
mitjana aguda, faringitis o amigdalitis. La posolo-
gia recomanada és de 20-30 mg/kg/dia repartits 

en 3-4 preses. L’any 2010, l’Agència Italiana de 
Medicaments va comunicar que s’havia detectat un 
augment de reaccions adverses per AINE en nens, 

que anava paral·lel a l’augment en el seu consum; 
posteriorment es va comunicar que l’ús d’ibuprofèn 
sense recepta mèdica havia passat del 28% el 

2008 al 70% de casos el 2015. Aquesta pujada en 

el consum sense control mèdic augmenta els pro-
blemes de seguretat. 
 
Volem posar al dia la informació de seguretat de 

tramadol i d’ibuprofèn en nens, arran de diferents 
publicacions que l’han posat en qüestió.  

 
Resum de la publicació 

 
Tramadol. Una revisió sistemàtica de la Cochrane 

Collaboration sobre l’eficàcia i seguretat de trama-
dol en el dolor postoperatori en nens que va in-
cloure 20 assaigs clínics controlats i 1.170 pa-

cients, va concloure que les evidències per emprar 
tramadol eren gairebé inexistents per tractar-se 
d’estudis petits amb problemes metodològics 
(diferents escales de mesura del dolor, o no fer 

anàlisi per intenció de tractament). No es va poder 

fer una avaluació acurada del benefici-risc perquè 
només s’havien dut a terme assaigs comparatius 
amb placebo però no enfront d’altres opioides i 

perquè hi va haver una infranotificació d’esdeveni-
ments adversos. 
 

A això se li ha de sumar que el 2017, la FDA ame-
ricana, ha publicat una alerta en què avisa dels ris-
cos de l’ús de tramadol en menors de 12 anys i en 
dones lactants. S’explica que tant codeïna com tra-

madol es metabolitzen al fetge pel CYP2D6; codeï-
na passa a morfina i tramadol a O-
desmetiltramadol, un metabòlit actiu responsable 

de la major part d’activitat del fàrmac. L’activitat 
del CYP2D6 ve determinada genèticament, catego-

ritzant-se les persones en metabolitzadors ultrarà-
pids, normals, intermedis o lents. Aquestes dife-
rències en la metabolització tenen com a conse-
qüència un menor efecte analgèsic en els metabo-

litzadors lents i més risc de toxicitat en els meta-
bolitzadors ultraràpids. Alguns fenotips estan més 
presents en determinades poblacions: així, entre 
un 5 i un 10% de caucàsics són metabolitzadors 

lents i un 1-2% ultraràpids. No hi ha cap test amb 
què es pugui saber de forma ràpida el tipus de me-

tabolisme de CYP2D6. Codeïna, tramadol i els seus 

metabòlits actius passen a la llet. 
 
Pel fet de no poder saber qui és metabolitzador 
lent o ràpid i no poder predir en qui apareixerà to-

xicitat, s‘apliquen les mateixes restriccions amb 
tramadol que amb codeïna. Són les següents:  
 

a) contraindicar tant l’ús de codeïna com de tra-

madol en menors de 12 anys. 
b) contraindicar l’ús de tramadol en el dolor des-

prés d’amigdalectomia o adenoidectomia en 

menors de 18 anys. 
c) no recomanar l’ús de codeïna ni tramadol en 

nens entre 12 i 18 anys obesos o que tenen 
problemes respiratoris com apnea obstructiva 

del son o malaltia pulmonar greu.  
d) evitar l’ús de codeïna i tramadol en cas d’alleta-

ment matern, pels riscos de reaccions adverses 

greus en el lactant, que inclouen somnolència 
excessiva i problemes respiratoris.  

 
Ibuprofèn. Revisió narrativa exhaustiva amb 55 

publicacions rellevants dels darrers 15 anys refe-
rents a reaccions adverses d’ibuprofèn en què es 
proposen identificar les  situacions de més risc i 

algunes recomanacions per afavorir-ne un ús se-
gur. Assenyalen que les reaccions adverses per 
ibuprofèn són infreqüents, sent necessari tenir en 

compte per la seva importància: 

 
1) Reaccions adverses digestives: inclou tant 

l’epiteli com els vasos petits en qualsevol tram 
del tub digestiu. Les lesions en el tracte digestiu 

alt solen ser lleus i transitòries. Es recomana 
valorar possibles contraindicacions abans d’em-
prar l’AINE, com ara malaltia inflamatòria intes-

tinal, que el nen no el prengui amb l’estómac 
buit i no augmentar ni prolongar els tracta-

ments més enllà del necessari.  
 

2) Reaccions adverses renals: els AINE inhibei-
xen l’efecte protector de les prostaglandines 
sobre la perfusió i el filtrat renal sobretot en cas 

d’hipovolèmia. La deshidratació, per tant, és el 
principal factor de risc de reaccions adverses 
renals pels AINE. La disminució de la perfusió 
renal generalment és asimptomàtica i reverteix 

quan se suprimeix el tractament. L’ús d’ibupro-
fèn està contraindicat en persones amb risc de 
deshidratació (amb febre, diarrea i vòmits). Es 
recomana molta precaució quan es faci servir el 

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/BUTLLETI_COMPTAGOTES/COMPTAGOTES_NUM_14_062014.pdf


 

 

Quina sulfonilurea és més  
segura? 

 
Joan Anton Vallès 
(javalles.bcn.ics@gencat.cat) 
 

Què en sabíem fins ara?  

Les anàlisis sobre la seguretat de les sulfonilurees 
(SU) moltes vegades es basen en estudis observa-

cionals, amb  limitacions metodològiques i presèn-
cia de biaixos. Tenint en compte això, estudis re-
cents (Azoulay; Varvaki) mostren que les SU de 2a 

i 3a generació no s’associen a una major mortalitat 
cardiovascular o per qualsevol causa  respecte a 
d’altres fàrmacs hipoglucemiants. 
 

Resum de la publicació 

Amb l’objectiu d’aclarir si hi ha diferències en el 
risc cardiovascular i d’hipoglucèmia entre les dife-

rents SU, es va analitzar la base de dades britànica 
“UK Clinical Practice Research Datalink” per tal de 
constituir una cohort de pacients amb diabetis me-
llitus tipus 2 que haguessin iniciat monoteràpia 

amb SU entre 1998 i 2013.  
 
La cohort va incloure 17.604 pacients iniciadors 
d’una SU i es va fer un seguiment mig [SD] d’1,2 

[1,5] anys. En comparació amb les SU d'acció curta 
(15.741 iniciadors, 92% gliclazida, 5% glipizida, 
3% tolbutamida), les SU d'acció prolongada (1.863 

iniciadors; 51% glimepirida, 49% glibenclamida) 
no estaven associades a un augment de risc ajus-

tat d'infart agut de miocardi (Hazard ratio-HR 0,86; 
IC 95% 0,55-1,34), ictus isquèmic (HR 0,92; IC 
95%: 0,59-1,45), mort cardiovascular (HR 1,01; 
IC95% 0,72-1,4) ni mort per qualsevol motiu (HR 

0,81; IC 95% 0,66-1,003). No obstant això, les 

d’acció prolongada varen tenir un major risc d'hi-
poglucèmia greu (HR 2,83; IC 95% 1,64-4,88). 

Per a més informació vegeu l’article 
 Douros A, Yin H, Yu OHY, Filion KB, Azoulay L, Suissa S. Pharmacologic 

Differences of Sulfonylureas and the Risk of Adverse Cardiovascular 

and Hypoglycemic Events. Diabetes Care. 2017;40(11):1506-1513. 

Enllaç 
 

Referències bibliogràfiques  
 Azoulay L, Suissa S. Sulfonylureas and the Risks of Cardiovascular 

Events and Death: A Methodological Meta-Regression Analysis of the 

Observational Studies. Diabetis Care. 2017; 40 (5): 706-714. doi: 

10.2337 / dc16-1943.Varvaki Rados D, Catani Pinto L, Reck Remonti L, 

Bauermann Leitão C, The Association between Sulfonylurea Use and All

-Cause and Cardiovascular Mortality: A Meta-Analysis with Trial Se-
quential Analysis of Randomized Clinical Trials. PLoS Med. 2016; 13 

(4): e1001992. doi: 10.1371 

fàrmac en nens preter-
me o amb baix pes, ja 

que la massa renal és 
inferior i el risc de dany 
renal més gran.  

 

3) Reaccions adverses 
pulmonars: en alguns 
estudis s’havia postulat 
que ibuprofèn podia 

augmentar el risc d’em-
pitjorament i de compli-

cacions d’infeccions res-

piratòries bacterianes com a resultat de la re-
ducció de la perfusió i la producció de citoquines 
pulmonars. Es recomana, per tant, fer servir 
l’ibuprofèn amb precaució en nens amb infecci-

ons respiratòries de vies altes o baixes greus.  
 

4) Hipersensibilitat i asma: s’han descrit reac-

cions encreuades en persones que tenen hiper-

sensibilitat a AINE o àcid acetilsalicílic (AAS), 
per la qual cosa no s’hauria de donar ibuprofèn. 
En el moment de prescriure’l cal tenir en comp-

te que pot produir reaccions mitjançades per 
IgE, entre les quals s’inclou la síndrome d’Ste-
ven-Johnson, tot i que aquestes són molt infre-
qüents.  

 
5) Contraindicacions: està contraindicat en na-

dons i nens de menys de 3 mesos, amb bron-

cospasme o asma persistent i en cas de vari-
cel·la o síndrome de Kawasaki amb AAS.  

Per a més informació vegeu l’article 
 Schnabel A, Reichl SU, Meyer-Frießem C, Zahn PK, Pogatzki-Zahn E. 

Tramadol for postoperative pain treatment in children. Cochrane Data-

base Syst Rev 2015 Mar 18;(3):CD009574. doi: 

10.1002/14651858.CD009574.pub2.  

 FDA warns agains use of codeine and tramadol in children and breast-

feeding women. The Medical Letter on Drugs and Therapeutics 

2017;59:86-7. 

 De Martino M, Chiarugi A, Boner A, Montini G, de Angelis G. Working 

towards an appropiate use of ibuprofen in children: an evidence-based 
appraisal. Drugs 2017;77:1295-311. Enllaç 

 

Referències bibliogràfiques  
 Hauer J, Jones BL. Evaluation and management of pain in children. 

www.uptodate.com 

 Lewis SR, Nicholson A, Cardwell ME, Siviter G, Smith AF. Nonsteroidal 

anti-inflammatory drugs and perioperative bleeding in paediatric tonsil-

lectomy. Cochrane Database Syst Rev 2013 Jul 18;(7):CD003591. 

doi:10.1002/14651858.CD003591.pub3.  

 Riggin L, Ramakrishna J, Sommer DD, Koren G. A 2013 updated sys-

tematic review & meta-analysis of 36 randomized controlled trials; no 

apparent effects of non steroidal anti-inflammatory agents on the risk 

of bleeding after tonsillectomy. Clin Otolaryngol. 2013 Apr;38(2):115-
29. doi: 10.1111/coa.12106.  

Repercussions a la pràctica clínica 
Tant codeïna com tramadol estan contraindicats en menors de 12 anys i 

en mares lactants. Se n’ha de fer un ús molt restringit entre 12 i 18 
anys.  
 
Ibuprofèn és l’AINE més segur en nens. S’hauria d’utilitzar sobretot en el 

maneig del dolor amb component inflamatori. El seu ús com antitèrmic 
s’hauria de reservar per a pacients que no responen al paracetamol, més 
encara quan concorrin situacions que predisposin a un augment de risc 
de reaccions adverses per ibuprofèn (deshidratació, hipovolèmia, o in-

feccions respiratòries greus entre altres). 

 

Repercussions a la pràctica clínica 
Les SU d’acció prolongada (glimepirida, glibencla-

mida) no varen associar-se a cap augment del 
risc d'esdeveniments adversos cardiovasculars en 
comparació amb les SU d’acció curta (gliclazida o 
glipizida) tot i que sí presenten un major risc 

d’hipoglucèmia greu. 

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_37/2017_Pharmacological_diffe_Sufonilurees_risc_cardio_hypoglycemic_events_Diabetes_care.pdf
http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_37/2017_Working_towards_Ibuprofen_Children_Drugs.pdf
http://www.uptodate.com


 

 

Repercussions a la pràctica clínica 
Mirabegró no produeix tanta sequedat de boca 

(1,7%) com els anticolinèrgics però, en canvi, 
s’ha associat a taquicàrdia, arrítmies cardíaques, 
hipertensió arterial greu i crisis hipertensives 
(efecte dosi-dependent, associat a esdeveni-

ments cardiovasculars i, especialment, cerebro-
vasculars: ictus), allargament de l’interval QT, 
urticària, altres reaccions cutànies greus i reacci-
ons d’hipersensibilitat, que es consideren riscos 

potencialment importants. També s’ha associat a 
litiasi i infeccions urinàries, restrenyiment, cefa-
lea, lumbàlgies i mareig.  
 

Mirabegró s’ha de reservar per als pacients amb  

síndrome de bufeta hiperactiva quan els anticoli-

nèrgics estan contraindicats, són ineficaços o 
presenten efectes adversos inacceptables. 
 

L’ús combinat amb un anticolinèrgic incrementa 
el risc d’efectes adversos cardíacs. 

Reaccions adverses greus per mi-
rabegró  
 
Joan Anton Vallès 
(javalles.bcn.ics@gencat.cat) 
                            

Què en sabíem fins ara?  
El mirabegró (▼Betmiga®) és un fàrmac agonista 

dels receptors β3 adrenèrgics, autoritzat en el trac-

tament simptomàtic (urgència, increment de la fre-
qüència miccional o incontinència d’urgència) de 
pacients amb síndrome de bufeta hiperactiva 
(SBH). Tot i estar autoritzat, el mirabegró ha mos-

trat una eficàcia molt modesta i la seva seguretat 
no es coneix del tot. 
 

La seva selectivitat cap els receptors β3 adrenèr-
gics és relativa i podria també estimular els recep-
tors β1 adrenèrgics de forma parcial. Els receptors 
β3 també estan en el cor i altres teixits. Aquest 

fàrmac no ha estat estudiat en pacients amb hiper-
tensió arterial (HTA) greu o amb antecedents de 

prolongació de l’interval QT ni en combinació amb 

fàrmacs que poden alterar l’interval QT. L’any 
2015, en una carta adreçada als professionals sa-
nitaris s’avisava que mirabegró està contraindicat 
en pacients amb hipertensió arterial no controlada 

greu (TAS ≥180 mmHg o TAD ≥110 mmHg).1-2 
Dels problemes de seguretat amb aquest fàrmac 
ens n’hem fet ressò en números anteriors (vegeu 
el Butlletí Comptagotes, núm. 29). 

 

Resum de la publicació 
Durant l’any 2017 s’han publicat nous estudis so-

bre la seguretat de mirabegró. Així, la incidència 
de reaccions adverses (RAM) relacionades amb el 
seu ús seria d’entre el 30-34% amb les dosis de 50 

mg i 100 mg/dia en un estudi obert de 52 

setmanes de durada. 2-4 
 
Una revisió dels assaigs clínics Aries, Capricorn i 

Scorpio, tots tres de 12 setmanes de durada, va 

mostrar que el 53,4% dels pacients va presentar 
algun efecte advers, entre els quals cal destacar 

nasofaringitis (7,4%), HTA (5,2%), hiperglucèmia 
(5,7%), cefalea (3,1%), infeccions urinàries 
(2,9%), restrenyiment (2,1%) o taquicàrdia 
(1,2%). El 4% dels pacients va abandonar el trac-

tament amb mirabegró a causa d’efectes adversos. 
 
L’ús combinat de mirabegró i un anticolinèrgic in-
crementa el risc d’efectes adversos cardíacs. L’es-

tudi Beside, assaig clínic aleatoritzat en pacients 
amb SBH, va mostrar que la combinació de mira-
begró 50 mg amb solifenacina, respecte de solife-

nacina 10 mg sola incrementa el risc d’HTA (1,1% 
vs 0,8%) i de taquicàrdia (del 0% al 0,3%).5  
 
Una revisió sistemàtica que va incloure 5 assaigs 

clínics aleatoritzats controlats i doble cec amb la 
combinació mirabegró + solifenacina (3.309 pa-

cients), va concloure que tendia a augmentar el 

risc de retenció urinària (OR 1,74; IC95% 0,55-
5,45) i de visió borrosa (OR 1,80; IC95% 0,52–
6,18) respecte de solifenacina sola.6 

Pel que fa a la insuficiència renal o hepàtica, la 
taula publicada en l’informe del programa d’harmo-

nització farmacèutica de Catsalut mostra que mira-
begró no es recomana en insuficiència renal greu 
ni en insuficiència hepàtica moderada (és a dir, 
Child-Pugh Class B) quan també es prenen inhibi-

dors del citocrom P450-3A. En altres casos, la dosi 
s'ha de reduir a 25 mg una vegada al dia, però 
aquesta presentació no està comercialitzada i els 
comprimits de 50 mg no es poden partir. 
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Taula 1. Recomanacions d’ajust de dosi de mirabegró en funció  del grau d’insuficiència renal o 

hepàtica i l’administració concomitant d’inhibidors potents del CYP3A 

  

Sense administració 
concomitant amb un 
inhibidor potent del 

CYP3A‡ 

Administració con-
comitant amb un 

inhibidor potent del 
CYP3A‡ 

Insuficiència renal* 

Lleu  50 mg 25 mg§ 

Moderada 50 mg 25 mg§ 

Greu 25 mg§ No recomanada 

Insuficiència hepàtica† 

Lleu 50 mg 25 mg§ 

Moderada 25 mg§ No recomanada 

* IR lleu: TFG de 60 a 89 ml/min/1,73 m2; IR moderada: TFG de 30 a 59 ml/min/1,73 m2;  IR  
  greu: TFG de 15 a 29 ml/min/1,73 m2 

† IH lleu: Child-Pugh Classe A; Moderada: Child-Pugh Classe B. 
‡ Inhibidors potents del CYP3A: itraconazole, ketoconazole, claritromicina, ritonavir. 
§ A data de publicació de l’informe la dosi de 25 mg no està comercialitzada. Els comprimits de 50  
  mg no es poden partir. 
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Dispositius d’inhalació  
L’ús correcte dels dispositius d’inhalació permet administrar la medicació directament 

als pulmons, on actua per controlar els símptomes de patologies com l’asma o 
l’MPOC. Tot i que la utilització és senzilla, s’estima que aproximadament la meitat dels pacients amb 
prescripció d’un inhalador no l’utilitzen correctament, motiu pel qual és important que els pacients 
aprenguin bé la tècnica a partir de formació específica i fer-ne seguiment de forma periòdica. L’article 

Dispositius d’inhalació és un recull d’informació adreçada a pacients on es detalla com fer la tècnica 
inhalatòria, així com els errors més freqüents dels diferents dispositius d’inhalació.  Enllaç 
 

 

Errors de medicació amb els inhaladors: un problema freqüent en el control 
de les malalties respiratòries  
En aquest article, publicat al Butlletí de Prevenció d’Errors de Medicació de Catalunya, 

també s’aborden els errors més freqüents amb l’ús dels inhaladors, un recurs d’utilitat per a aquells pro-
fessionals encarregats d’ensenyar i supervisar la tècnica inhalatòria. Enllaç  
 

 

Riscos dels medicaments en la insuficiència cardíaca  

En aquest article es detalla els diferents fàrmacs que poden exacerbar aquesta malal-
tia, així com aquells que poden prolongar l’interval QT i induir torsade de pointes en 

aquests pacients, aquells que poden pressuposar un risc afegit de sobrecàrrega de sodi, els productes 
que interaccionen amb els fàrmacs que s’utilitzen en el tractament de la patologia cardiovascular, així 
com recomanacions generals per minimitzar la polimedicació i millorar la seguretat en l’àmbit terapèutic 
d’aquests pacients. Enllaç 
 
 

Quan els excipients poden ser causa de problemes  

Els excipients són substàncies necessàries per a la fabricació dels medicaments, que tot i que són subs-
tàncies inertes i sense acció terapèutica, en alguns pacients poden provocar efectes adversos no desit-

jats. Aquest article aborda algun dels problemes més freqüents dels excipients en determinats pacients, 

com ara les reaccions al·lèrgiques més freqüents (gluten, lactosa, oli de cacauet, ous, etc.), quines pre-
caucions s’han de tenir en compte, on buscar la informació sobre un excipient en concret i quines alter-
natives es poden valorar en cada cas. Enllaç 

DESTAQUEM... 
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