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VELLESA... 
podria permetre potser trobar la saviesa. 

Moment quan les passions es calmen, el cos i 
els seus desitjos deixen la preferència a 

l’esperit. 
Gran edat, temps de reflexió sobre el saber, 

el saber ésser i l’envellir, 
moment de l’ésser cap a la 
comprensió de les coses, 

reflectint la qualitat de l’ànima de l’ancià, 
qui se’l podria anomenar un fi psicòleg..

(Jacques Gaucher)    )



L’ENVELLIMENT...
produeix una disminució progressiva de 
la capacitat funcional

augment de les malalties cròniques (1%)
major incapacitat

major prevalença dolor crònic



La OMS adverteix que els 
anys no són l’indicador 
exacte dels canvis que es 
produeixen en l’envelliment



Ha tenir en compte….

• Canvis fisiològics en la distribució, 
metabolisme i eliminació de fàrmacs

• Selecció d’un analgèsic en funció de la 
comorbiditat i polifarmàcia

• Dificultat del maneig del dolor condicionada 
a la pluripatologia, polifarmacia (+ 
autoprescripció), característiques del dolor

• Major risc d’ efectes 2aris i interaccions 

Envelliment

↑ prevalença 
mties cròniques

↑ consum 
de fc.

Interaccions 
fc



FETGE
↓ MIDA
↓ PRODUCCIÓ BILIS
DIF. METABOLISME
↓ CAPACITAT REGENERACIÓ
ESTIL DE VIDA (FC, 
NUTRICIÓ, ALCOHOL…)

SISTEMA DIGESTIU

BOCA
APRIMAMENT GENIVES
PÈRDUA DENTAL
↓PRODUCCIÓ SALIVA
SEQUETAT BUCAL
↓ SENSACIÓ DE SET
DIF. MASTICACIÓ I 
DEGLUCIÓ

ESÒFAG
↓ EN LA MOTILITAT
DETERIORAMENT ESFINTER ESOFÀGIC INFERIOR
↑ REFLUXE GASTROESOFÀGIC
↓ DEL NOMBRE DE FIBRES MUSCULARS (LLISES I 
ESQUELÈTIQUES)

ESTÒMAC
↓ SECRECCIÓ ÀCID GÀSTRIC
↓ MOVILITAT
ATRÒFIA MUCOSA
↑ PH GÀSTRIC
↓ BUIDAMENT GÀSTRIC
↑ PROBABILITAT D’ÚLCERA



PÈRDUA DE NEFRONES
↓ DEL PES A 100 -90 gr NORMAL 130 gr
↓ DE LA TAXA DE FILTRAT GLOMERULAR 40%
↓ FLUXE PLASMÀTIC RENAL 53%. NORMAL 1200 ml/min
↓ REABSORCIÓ DE GLUCOSA 43%
↓ CAPACITAT De REABSORBIR SODI
↓ CAPACITAT DE CONCENTRACIÓ DE L’ORINA
↓ CAPACITAT D’EXCRECCIÓ DE NITROGEN

BUDELL PRIM
↓REC SANGUINI
↓ MOBILITAT
ATRÒFIA MUCOSA
MAL ABSORCIÓ

BUDELL GROS
↑ TEIXIT CONNECTIU
ATRÒFIA MUCOSA
ESCURÇAMENT COLON
↓ PERISTALTISME
↓ ABSORCIÓ D’AIGIA A LA FEMPTA

SISTEMA RENAL



↓ DEL GAST CARDÍAC
↓ DE LA FREQÜÈNCIA CARDÍACA
↓ DEL FLUXE SANGUINI CORONARI
↑ DURADA DE LA CONTRACCIÓ VENTRICULAR
↓ TO VASMOTOR
↓ ESTIMULACIÓ β-ADRENÈRGICA
↑ RESISTÈNCIA PERIFÈRICA (PARETS MÉS RÍGIDES)
↑ PRESSIÓ ARTERIAL, MAJOR EN LA SISTÒLICA
↑ DE LA VELOCITAT DE L’ONA DE POLS

SISTEMA CARDIOVASCULAR

↓ CAPACITAT RESPIRATÒRIA MÀXIMA
↓ EFECTIVITAT PROPULSIVA DE LA TOS
↓ QUANTITAT MÀXIMA D’O2
↑CAPACIITAT RESIDUAL

SISTEMA RESPIRATORI

↓ FLUXE SANGUINI
ATROFIA CEREBRAL
ATRÒFIA NEURONAL
DEGENERACIÓ CEL NV PERIFÈRICA 
↓ NT  I R OPIOIDES

SISTEMA NERVIÓS



FARMACOCINÈTICA EN L’ANCIÀ
ABSORCIÓ DISTRIBUCIÓ METABOLISME ELIMINACIÓ

GAIREBÉ SENSE 
AFECTACIÓ

MODIFICACIÓ DE 
LA COMPOSICIÓ 
CORPORAL (AIGUA, 
MASSA CORPORAL I 
GREIX)

EL METABOLISME 
HEPÀTIC ÉS MÉS 
LENT
(ACUMULACIÓ)

ELIMINACIÓ RENAL 
MÉS LENTA, 
AUGMENTA VIDA ½ 
ELIMINACIÓ



Sistema Canvis Efectes Efecte del fàrmac

Gastrointestinal Secreció, absorció, motilitat alterada ,
<Flux sanguini 

Altera absorció. Biodisponibilitat i 
temps de trànsit

Biodisponibilitat oral alterada

Fetge
<Massa hepàtica,<Flux sanguini
< Enzims hepàtics i síntesi proteïnes 
<Regeneració

<Albúmina sèrica
<Metabolisme de fàrmacs (30-
40%)

Biodisponibilitat augmentada
Risc de toxicitat

Cardíac
<Índex cardíac, <l’elasticitat arterial, 
Fibrosi miocàrdia, valvular i sistema de 
conducció,<cel NSA

Pic del fàrmac més alt i ràpid Risc de toxicitat

Renal <Mida,<Flux sanguini , <Funció renal <Eliminació renal Requereix ajustament de dosi

General > Greix corporal,< Aigua corporal
> Vol. distribució per Fàrmacs 
lipofílics.> Concentració per 
fàrmacs hidrofílics

Retard en eliminació i
començament d'acció
> Efectes secundaris

Sistema Nerviós

<Fluxe sanguini. atrofia cerebral
Atròfia neuronal, Degeneració cel nv
perifèrica 
<NT  i R opioides

Disminuït el control del dolor
Procés de dolor alterat

<Dolor davant estímuls 
nociceptius
Resposta al dolor alterada

Múscul <Massa muscular Menor funció

Respiratori ↓ elasticitat tisular. ↓  sensibilitat 
centre respit hipercapnia i  hipoxemia

Pell aprimament i canvis circulació



> 70 anys: 3 comorbilitats mèdiques
i prenen un promig de 7 fàrmacs

COMORBIDITATS: 
presencia simultanea de 2 o més malalties diagnosticades en la mateixa persona.

Pacient amb Comorbiditats

Insuficiència Renal
Insuficiència Cardiaca
Insuficiència Hepàtica
Deteriorament Cognitiu
Insuficiència Respiratòria



DOLOR Y INSUFICIÈNCIA RENAL
• Prevalença     Dolor + IR avançada: 47-50%

Dolor + Diàlisi: 50-63%. 42-55%  Qualifiquen el seu dolor de sever
• 1/3 pacients amb IRC reben opiàcis.
• D. Crònic multifactorial: isquèmic, neuropàtic, òssi, musculoesquelètic, abdominal...
• Funció renal ha de ser  estimada
• ACLARAMENT  CREATININA/ TASA FG

Classificació estadis de la malaltia  Insuficiència renal

Grau o 
naturalesa Causa Filtrat Glomerular (FG) 

ml/min

I
Dany renal 

amb FG 
normal

> 90

II Leu 60-89 
III Moderat 30-59
IV Greu 15-29
V Fallo renal <15



AINE : NO es recomana  estadi 3

CONTRAINDICAT:  estadis 4 i 5.

Amitriptilina : començar a dosis baixes i anar augmentant la dosi amb precaució.

Gabapentina i  pregabalina : Ajustar de dosi 

La majoria dels Opioides (incloent la morfina, l'oxicodona i el tramadol) ajustar dosi (si FG 
< 50)
Buprenorfina i Fentanil tenen millor perfil en pacients amb IRenal.. B, indicada en dialisi

Tapentadol: No es recomana FG  <10
La Duloxetina no necessita ajustos de dosi amb Ccr >de 30 ml / min. <30 ml / min  evitar.

Els tractaments tòpics no requereixen ajust de dosi en casos d'insuficiència renal.



Prevalença dolor +IH: 30-40%
Etiologia: n+dolor abdominal, 

ascitis, mastàlgia.

DOLOR I 
INSUFICIÈNCIA HEPÀTICA



 N. Hepatocits

MAJOR 
TOXICITAT-
E.HEPÀTICA

Efecte de primer pas hepàtic
(detoxificació de fàrmacs)

INSUFICIÈNCIA HEPÀTICA
↓ capacitat funcional del sistema P450

↑ BIODISPONIBILITAT

ACUMULACIÓ DE 
FÀRMAC

↑ Sensibilitat del SNC

↑ permeabilitat de BHE o
sensibilitat dels receptors



ESCALA DE CHILD-PUGH (IHC)

A: Malaltia compensada 5-6

B : Compromis funcional significatiu 7-9

C: Malaltia Descompensada 10-15

CRITERi 1 punt 2 punts 3 punts
Bilirrubina sèrica 
(mg/dL) <2 2-3 >3

Albúmina sèrica 
(g/dL) >3.5 2.8-3.5 <2.8

T protrombina <1.70 1.71-2.20 >2.20
Ascitis No Controlada NO controlada
Encefalopatia No Controlada NO controlada

Mínim 5, màxim 15

Síndrome HEPATORENAL



Paracetamol : 2-1,5 gr / 24 h. Vigilar si hipoproteinemia i OH. No interfereix ACO.
AINE No està recomanat el seu ús en cirrosi hepàtica .
Tramadol: es recomana disminuir la dosi a 50 mg / 12 h amb l'ús de la formulació 
d'alliberament normal. Evitar les fórmules d'alliberament retardat.

Morfina / Oxicodona / Tapentadol : disminuir les dosis + AUGMENTAR INTERVAL.

Buprenorfina: Precaució.control transaminases

Fentanil: Fc elecció
Gabapentina i pregabalina: Mateixa dosi

Carbamacepina: Evitar

Duloxetina: evitar
Pegat de lidocaïna : evitar (IH severa)
Capsaïcina en crema o en pegats no requereix ajustos.



DOLOR I INSUFICIÈNCIA CARDIACA

Prevalença: Dolor + IC avançada: 41-77%

Orígen: Causa cardíaca, comorbilitat o intervencions mèdiques
AINES: evitar x retenció hídrica (> risc diclofenac)
Els opioides tenen un efecte inotrópic mínim sobre el miocardi

(Metadona: Prolongación intervalo QT)
Naloxona: evitar Insuficiéncia coronaria, IC o HTA
Amitriptilina: molta precaució. Dosis molt baixes (taquicardia, 
arritmies i  hipotensió postural).CI si IAM recent
Duloxetina: Pot aumentar Ta i FC.
Gabapentina/pregabalina: IC i arritmies. Edema perifèric.



   

Prevalença dolor + MPOC avançada: 34-77%
Orígen_ multifactorial
Incidencia de depresió respiratòria:

• 0’07-0’49%
• 0’01-7% tras ad. MFN intratecal
• 0’08-3% tras ad. MFN epidural
• Causada x tots opioides:Lípofilics <2h/Morf: 6-24h
Opioids: utilitzar-los amb precaució en pacients amb 
I.resp. Augment depressió respiratòria en MPOC/SAOS
AINES/AAS: 9% asmàtics es poden exacerbar



• Dificultat en el reconeixement del dolor.
• No s’aprecien canvis en el llindar de resposta

al dolor però si a la tolerancia.
• El component sensitiu está indemne i l’afectiu

es troba modificat.
• Mtia Alzheimer: Disminució de la resposta

autonómica al dolor 
• D. vascular: Augmentat el component

emocional
• D. frontotemporal: Dísminució c. emocional
• D.cossos Lewy:disminució percepció del dolor 

i del patiment
• ATD triciclics , anticomicials i opioids poden 

empitjorar els transtorns de la memoria o 
dèficits cognitius

DOLOR I DETERIORAMENT COGNITIU Estic sol en el darrer tram de 
l’absència i el dolor fa horitzó
en la meva demència

(Manuel Maples Arce) 



Interaccions Farmacològiques
Probabilitat de que un Fc alteri la 

intensitat dels efectes intrinsecs de 
l’altre, quan s’ad de manera simultània

 PROPIETATS FARMACOLÒGIQUES
 CONDICIONS MÈDIQUES DEL PACIENT

BAIX PES
INSUFICIÈNCIA RENAL MODERADA-GREU
COMORBIDITATS
> 85 ANYS
POLI FARMÀCIA
Hª PRÈVIA DE REACCIÓ ADVERSA

 DOSI DE FÀRMAC
 ALTRES FÀRMACS



FREQÜÈNCIA DE LES INTERACCIONS FARMACOLÒGIQUES 

Quan s’administren dos fàrmacs és posible que es 
produeixi una interacción medicamentosa

Quan s’administren tres fàrmacs és molt probable

Quan s’administren quatre fàrmacs, el difícil és
que no es produeixi una interacción 
medicamentosa

En el tractament del dolor la polifarmàcia
és més la norma que l’excepció



Interaccions dels AINES

AUGMENTEN ELS EFECTES DISMINUEIXEN ELS EFECTES
+ AINES
Anticoagulants
Antidiabètics orals
Antibiòtics:

Aminoglucòsids
Quinolones

Digoxina
Inmunosupressors:

Ciclosporina
Metotrexate
Esteroids

Fenitoïna
Liti

IECA
Betabloquejants
Diurètics

D’ansa
Tiazídics

Insulina



• Paracetamol: + carbamacepina/altres antiepileptics /rifampicina: aug
metabolits hepatotoxics.

• AINE + AAS: > Efecte gastrolesiu
Evitarem AAS + Ibuprofè/ Naproxè: pot anul-lar efecte cardioprotector de l’ AAS.
• AINES:  interracciona amb qualsevol fc que pot afectar a coagulacio, agregació

plaquetaria o ta.
• Aines + ISRS:  > HDA
• Aines + amitriptilina: > risc sagnat GI.
• Warfarina/ Clopidogrel + AAS/ diclofenac/ ibuprofè/ naproxe: > Hrr
• Tramadol + ISRS/ Neurolèptics: Sdme serotoninergic.
• Opioide + BZD:  Augmenten depressió del SNC i la respiratòria
• Claritromicina/eritro + fentanil: disminució aclarament fentanil
• Gabapentina i pregabalina. Tenen poques interraccions fc (si amb enalapril: IC)
• Metamizol + ACO: Augment de l’efecte anticoagulant.





No es deix de riure en envellir.
S’envelleix quan es deix de riure.

J. Nohain
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