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Afegint valor a la pràctica clínica

Agència de Qualitat                            
i Avaluació Sanitàries de Catalunya

L’Essencial és una iniciativa de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS) del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que identifica pràctiques clíniques 
de poc valor i promou recomanacions per tal d’evitar-ne la realització. Aquestes reco-
manacions són consensuades i avalades per les societats científiques, els professionals 
sanitaris, els pacients i l’AQuAS.

Aquesta fitxa és una recomanació adreçada als ciutadans per a l’ajuda a la presa de de-
cisions en l’atenció sanitària i ha comptat amb la col·laboració de la CAMFiC-Societat 
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i el suport de la Societat Catalana de Car-
diologia i  la Societat Catalana de Nefrologia. No és de compliment obligat ni substitueix 
el judici clínic del personal sanitari. 

Què són els antiinflamatoris no esteroïdals (AINE)?

Els antiinflamatoris no esteroïdals (tipus aspirina, ibuprofèn o naproxèn) són medica-
ments que redueixen els símptomes de la inflamació, el dolor i la febre. Actualment són 
uns dels fàrmacs més utilitzats i poden produir efectes secundaris en pacients amb ma-
lalties del cor, renals o del fetge.

Les persones amb malalties del cor,               
renals o malalties del fetge no haurien              
de prendre de manera rutinària 
antiinflamatoris no esteroïdals                              
(tipus aspirina, ibuprofèn o naproxèn)

Els antiinflamatoris tipus aspirina                     
o ibuprofèn i les malalties del cor,               

renals o del fetge
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� Per a la redacció d’aquesta recomanació s’ha comptat amb la participació i col-

laboració del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya

� La recomanació completa es pot consultar a la pàgina web del Projecte  

Essencial http://essencialsalut.gencat.cat

 �  Per a qualsevol informació addicional pot adreçar-se a 061 CatSalut Respon  

 trucant per telèfon al 061, des de l’APP del 061 CatSalut Respon o enviant   

 un correu electrònic a 061catsalutrespon@gencat.cat
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Els antiinflamatoris tipus aspirina                     
o ibuprofèn i les malalties del cor,               

renals o del fetge

Per què els pacients amb malalties de cor, renals o del fetge no han de prendre 
de manera rutinària antiinflamatoris no esteroïdals?

� Els resultats dels estudis mostren que aquests tipus d’antiinflamatoris poden afavo-
rir la descompensació de la insuficiència cardíaca. 

� Cal evitar-ne l’ús o extremar la precaució pel risc de pèrdua sobtada de la funció 
renal en pacients fràgils, amb edat avançada, que prenen més de 5 medicaments, 
i que a més prenen medicaments per al cor i per a la hipertensió arterial. 

� Els antiinflamatoris no esteroïdals estan contraindicats en pacients amb malaltia del 
fetge greu. Amb els pacients amb malaltia de fetge lleu s’hauria de reduir la dosi i 
fer controls analítics.


