
Comentari al treball: ¿En que punto estamos con el paracetamol? 

 

1.- Per què es recomanable que els residents facin una lectura? 

 

Article interessant pels residents perquè toca un tema summament important en la pràctica 

diària com és el de la prescripció de medicaments relacionat amb la seguretat dels pacients. 

Segurament no és el fàrmac que més ens preocupa ni ens ocupa referent a la prescripció 

(tampoc a la institució: no forma part de l’Índex de Qualitat de la Prescripció Farmacèutica 

2015 del Catsalut), però si que té algun aspecte interessant i a més ens serveix per estar 

amatents en el tema de la seguretat del pacient. 

Un altre aspecte a considerar és que es tracta d’un medicament que porta molt temps al 

mercat, no és el cas d’un fàrmac nou en que tots tenim molt clar que poden haver efectes 

secundaris i interaccions que no s’han detectat en la fase d’estudi previ a la comercialització i 

que poden sortir després un cop el rebi la població real, no la que forma part en els assajos 

clínics. En aquests cas la suposada tranquil·litat que suposa el portar molt temps en el mercat 

no ens ha de fer baixar la guàrdia ni relaxar-nos en la seva prescripció (valorar la necessitat, 

tendència a donar dosis altes, no valorar l’efectivitat que té en el pacient concret, no 

reflexionar si precisa continuïtat en el temps...). No hi ha medicament innocu, qualsevol 

producte pot produir secundarismes i interaccions en un pacient concret, sempre s’ha de 

valorar el risc/benefici de les prescripcions. Pensem en el cas dels inhibidors de la bomba de 

protons que ha passat de ser donat “per protegir l’estomac” a prescriure’l segons les 

indicacions establertes. 

Un tercer aspecte a tenir en compte seria el relacionat a un concepte cada vegada més  valorat 

que és el que fa referència a la desprescripció dels medicaments (retirar els medicaments 

inadequats després d’una anàlisi  sistemàtica i raonada de la prescripció d’un pacient). 

 

2.- Què ens aporta aquest treball per la nostra praxis diària? 

 

La prescripció forma part d’un contínuum de l’acte mèdic juntament amb l’anamnesi, 

l’exploració física, les proves complementàries, el diagnòstic diferencial i la prescripció (amb el 

corresponent seguiment, si és el cas). Aquesta prescripció ha de ser raonada, per alguns també 

prudent (la XII Jornada d’Actualització terapèutica del 2012 va tocar aquests aspectes). 

El procés de selecció d’un medicaments ha d’estar en relació amb els objectius terapèutics que 

tinguem plantejats. Hem de tenir en compte: la necessitat (valorar si és necessari el 

medicament, si hi ha mesures no farmacològiques que es poden utilitzar, o no cal donar res); 

l’eficàcia; els efectes indesitjables; la conveniència (se`l  prendrà el pacient?, afavoreix el 

compliment?); i, finalment, el cost (cost/benefici, cost/oportunitat). Sempre d’acord amb les 

característiques específiques del pacient (resposta  anterior, comorbiditat, contraindicacions, 

interaccions...). 

Com he dit anteriorment el paracetamol no seria el fàrmac que més tenim al cap quan pensem 

en la seguretat del pacient.  Aquest treball ens recorda que malgrat que porta molts anys al 

mercat i és dels més prescrits no deixa de ser un medicament que està subjecte a les mateixes 

“regles” de procés de selecció.  

Certament no és útil en qualsevol tipus de dolor, hi ha altres alternatives millors en el cas de la 

cefalea (inclús pot contribuir a produir cefalea per abús d’analgèsics), poca eficàcia en el dolor 



neuropàtic, en les lumbàlgies i altres dolors osteomusculars pot tenir un benefici marginal; 

però, com diu el treball, és un analgèsic de primera línia. Poques possibilitats més ens queden 

si tenim en comte els efectes secundaris del metamizol, dels AINES, el tramadol i la codeïna, 

pel tractament del dolor lleu moderat. 

Poc aporta el treball quan fa referència als efectes secundaris, es ben conegut l’augment de 

l’ALT, generalment de forma transitòria si es pren el mínim temps necessari i a les dosis 

mínimes terapèutiques seria el fàrmac d’elecció en les hepatopaties cròniques, vigilant en els 

casos establers d’insuficiència hepàtica i renal. Pel que als efectes cardiovasculars semblen 

inferiors als produïts pels AINEs i fent les mateixes recomanacions en quant a durada del 

tractament i dosi administrada, pot ser una bona alternativa. 

Quan fa esment a les dones embarassades el treball tampoc conclou res clar. Recordar que 

està considerat com categoria B sent el fàrmac d’elecció a l’embaràs i categoria A en la 

lactància. 

La sobredosis terapèutica és excepcional, per tant el tractament amb acetil cisteïna també ho 

serà. 

Recordar que el paracetamol forma part del llistat de medicaments essencials de l’OMS com 

analgèsic pel dolor lleu moderat (primer graó del tractament), que és dels medicaments que 

menys interactuen amb anticoagulants orals i que en ancians no forma part dels criteris 

STOPP. 

Hi ha altres aspectes que voldria remarcar: tendim a donar dosis altes d’entrada sense tindre 

en compte que s’ha de donar la mínima dosis eficaç; la possible alteració del control tensional 

per utilitzar formes amb alt contingut de sodi (sobre tot els sobres) i la tendència a donar 

l’associació amb tramadol sense una clara necessitat a inici de la prescripció ni en el 

manteniment, sobre tot en la gent gran (interaccions amb altres medicament, i efectes 

secundaris importants). 

Finalment remarcar la importància que les professionals d’infermeria, tant en consulta 

ordinària com quan fan atenció de la demanda, han de conèixer, a part de les indicacions, les 

interaccions i els efectes secundaris del fàrmacs, en aquest cas del paracetamol. 

Hem de tenir una informació sobre els medicaments que ens generi confiança, fora de la 

industria farmacèutica i de vegades també de la institucional (conflicte d’interessos?), ser 

crítics amb la informació rebuda; formar-nos més en farmacologia clínica i promoure la 

investigació sobre la prescripció des de l’AP. 

 

Miquel Casanovas Gabal 

Metge de Família 

ABS Eixample 

 


