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Resum 

El Diccionari enciclopèdic de medicina (DEM) és una obra de terminologia mèdica en 

català que va ser publicada en versió impresa l’any 1990. Des de llavors se n’han fet 

algunes actualitzacions per a adaptar els continguts als avanços en el coneixement 

científic i mèdic que es van produint. El 2009 es va iniciar el projecte anomenat DEMCAT, 

que pretén aconseguir un diccionari renovat i posat al dia, coordinat per experts en 

terminologia i ciències de la salut, però on també hi puguin participar els usuaris 

interessats. Actualment hi podem trobar més de 70.000 entrades, organitzades en unes 

40 àrees temàtiques, 4.496 de les quals pertanyen a l’àrea de Farmacologia. L’objectiu 

del treball que presentem és fer una revisió dels més de 1.400 termes que corresponen a 

noms de fàrmacs, enfocant el treball en la millora de definicions, sinònims, sigles, 

llengües d’equivalència i notes complementàries d’interès, d’acord amb la metodologia 

del treball terminològic. La consulta bibliogràfica de treballs com el Diccionario de 

términos médicos o el  Dorland's Medical Dictionary, és clau per desenvolupar aquesta 

tasca. El resultat d’aquesta revisió serà la creació d’un model de fitxa terminogràfica per 

als fàrmacs en el DEMCAT, amb la finalitat d’homogeneïtzar-ne la informació i 

d’optimitzar la validació de les dades. Això permetrà facilitar la feina dels terminòlegs i 

especialistes i contribuirà a la qualitat terminològica dels nous continguts publicats. 

Paraules clau: català, noms de fàrmacs, farmacologia, terminologia. 
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Abstract 

The Diccionari Enciclopèdic de Medicina (Encyclopaedic Dictionary of Medicine; DEM), a 

medical dictionary in Catalan, was first published in 1990. To ensure that DEM keeps up 

with the constant advances in science and medicine, the “Encyclopaedic dictionary of 

medicine in Catalan project” (DEMCAT) was established in 2009. Both terminologists and 

scientific professionals coordinate this dictionary, and the users can also participate. 

Nowadays, DEM contains more than 70,000 entries in 40 subject areas, one of which is 

pharmacology, with 4,496 entries. Our role in this project is to review and update around 

1,400 entries corresponding to drug names. We reformulated and improved the 

definitions, synonyms, acronyms, equivalents in other languages (Spanish, English, and 

French), and complementary notes in these entries. To carry out with this work we used 

available terminology resources as references, such as Diccionario de Términos Médicos 

or Dorland's Medical Dictionary. Furthermore, we devised a terminology template for 

drugs to facilitate the inclusion of the information required in a definition, and it will be 

used to review all drug-name entries from DEM. Establishing clear guidelines for entries 

will improve the quality and structural homogeneity of the current and future entries, 

benefiting both terminologists and scientific professionals. 

Key words: Catalan, drug names, pharmacology, terminology. 
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1. Introducció i antecedents del problema

Cap a principis del segle XX es va produir un ressorgiment de la cultura i la llengua en la 

població catalana, incloent els metges i altres professionals de la salut. Alguns metges 

van organitzar trobades científiques en català, però es van trobar amb el problema que la 

llengua catalana no tenia cap normativa fixada, ni hi havia indicacions en el món de les 

ciències i la medicina, on el català és una llengua minoritària –i ho continua essent–. 

Aquest fet ha portat a la invasió de manlleus, normalment anglosaxons, a la introducció 

de neologismes, i a traduccions errònies de termes, molts d’ells utilitzats encara 

àmpliament.1 

1.1 “El Corachan” 

A causa dels grans problemes de comunicació que es produïen en conferències o 

publicacions científiques en català, els membres del Sisè Congrés de Metges de Llengua 

Catalana (1930) van acordar la creació d’un diccionari de medicina. El Dr. Manuel 

Corachan en va ser el coordinador amb l’ajuda de més de vuitanta professionals, tant 

lingüistes com experts en ciències de la salut. Es va publicar en 4 fascicles entre el 1932 i 

el 1936, que comunament s’anomenarien “el Corachan”. En esclatar la guerra civil, 

aquests llibres es van guardar secretament als soterranis de diverses entitats i 

agrupacions de medicina o de ciències de la salut, mentre es repartien clandestinament 

amb molta discreció.1,2 

1.2 El Vocabulari mèdic 

Després dels anys de represàlia a la cultura catalana, al 1971, l’Acadèmia de Ciències 

Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears va decidir crear un nou diccionari, vist 

que “el Corachan” ja s’havia quedat antiquat. Els problemes de pressupost i de temps van 

limitar les dimensions del Vocabulari mèdic, publicat el 1975, que només va comprendre 

els termes amb dificultats ortogràfiques o molt distants de l’equivalent castellà.1,2 

1.3 El Diccionari enciclopèdic de medicina 

L’any 1980 es va començar a plantejar el projecte d’un nou diccionari més ampli i renovat, 

en un conveni entre l’Enciclopèdia Catalana i l’Acadèmia. Durant el 1982 es van proposar 

les 56.000 entrades que contindria, amb la seva categoria gramatical, l’etimologia i les 

equivalències a altres llengües; i a la vegada es van adquirir diccionaris i obres mèdiques 

de consulta. Amb la finalitat de cobrir la despesa de l’edició, es va comptar amb la 

participació dels departaments de Sanitat i Cultura de la Generalitat de Catalunya i el 

Col·legi de Metges de Barcelona. El Diccionari enciclopèdic de medicina (DEM) va ser 
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publicat el 1990, i el 1995 ja s’havia editat la versió electrònica. Les novetats científiques, 

els mots obsolets i les noves directrius ortogràfiques van constituir la base per la segona 

edició, publicada l’any 2000. Malgrat tot, molta feina feta no es va poder introduir a causa 

de la falta de pressupost, i es va haver de guardar per a una futura tercera edició. 

Afortunadament, al 2003 es va actualitzar la versió digital del DEM, on s’hi van incloure 

tots els treballs que no van poder estar plasmats a la versió en paper.1,2,3 

1.4 DEMCAT 

Atès que l’actualització d’un diccionari no pot cessar mai, es va revisar el contingut del 

DEM fins al 2006, uns anys marcats pels problemes de finançament. Finalment, al 2009 

es va establir un conveni entre l’Institut d’Estudis Catalans, l’Acadèmia i l’Enciclopèdia 

Catalana (empresa editora del DEM). Considerant la complexitat de la gestió de la seva 

actualització, al 2010 s’hi va afegir el Centre de Terminologia de Catalunya (TERMCAT). 

Aquest complex projecte passaria a anomenar-se DEMCAT, i comptaria amb el suport del 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de la Fundació Dr. 

Antoni Esteve. Durant els anys 2010 i 2011, es va treballar rigorosament en l’adaptació 

de les dades als requisits metodològics de la terminografia. Primerament, es va realitzar 

el traspàs de les dades originals del DEM al gestor de terminologia del TERMCAT (GdT), 

una eina adequada pel treball terminogràfic, tot obtenint un corpus de 114.326 fitxes 

terminològiques. Posteriorment, es va haver d’adaptar l’estructura de la base de dades 

(lexicogràfica) a la del GdT (terminològica). Com que el DEM original no tenia cap 

classificació temàtica, durant aquest mateix període, es va confeccionar l’arbre de camp i 

es va classificar cada entrada del corpus de partida del DEM dins d’una o més àrees 

temàtiques. La classificació ajuda a la feina dels terminòlegs i també facilita la nova 

incorporació de termes o branques. Durant l’any 2012 es va depurar la informació 

(eliminació de duplicats i sistematització de la representació dels termes, de manera que 

un concepte contingui totes les denominacions sinònimes en una fitxa) i marcar les dades 

de cara a intervencions futures. També es va intervenir en profunditat en quatre àrees 

concretes, a mode de prova per treballs futurs.1,4,5 

Actualment al DEMCAT s’hi troben més de 70.000 entrades, organitzades en diferents 

àrees temàtiques, com Farmacologia, Neurologia, Bioètica o Anatomia. Els objectius del 

projecte són obtenir un diccionari de referència en llengua catalana, adequat als 

coneixements actuals i a les noves tecnologies. Tots aquests termes s’estan revisant i 

harmonitzant, amb la col·laboració tant d’experts en terminologia i ciències de la salut, 

com dels usuaris que hi estiguin interessats. D’aquesta manera es vol assegurar una 

actualització contínua, fiable i de referència. Amb aquesta múltiple col·laboració es pretén 
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fundar un diàleg entre diferents professionals i establir una supervisió científica i 

lingüística experta i de qualitat. L’actualització del DEMCAT serà un projecte extens que 

es durà a terme a mitjà termini.  De moment, l’objectiu a curt termini que es pretén 

desenvolupar durant l’any 2015 és l’actualització dels termes de les àrees de 

Farmacologia, Immunologia i Cirurgia general, per tal d’adaptar-les als coneixements 

científics i mèdics actuals.4 

 

Per fer-ne difusió, s’ha creat el portal DEMCAT, que comparteix nom amb el que és el 

diccionari pròpiament. Des d’aquesta pàgina web, els usuaris poden accedir als enllaços 

del Diccionari en línia, contactar amb els responsables, preguntar dubtes, aportar idees, 

accedir a recursos terminològics, etc. Per altra banda, també s’hi pot trobar informació 

sobre la història del DEM, els objectius del projecte, i altres notícies d’interès.4 

 

 

2. Plantejament del problema i objectius del treball 

Com s’ha explicat, l’àrea temàtica de Farmacologia, amb les dades del DEM, és una de 

les escollides per actualitzar i revisar durant el 2015. Aquesta àrea està formada 

actualment per unes 4.496 fitxes de termes, molts dels quals estan desactualitzats; per 

tant, s’ha de dur a terme una revisió exhaustiva de tots ells.  

A causa de la limitació temporal d’aquest treball de fi de grau, s’ha procedit a una 

delimitació dels termes a revisar. D’aquesta manera, l’objectiu d’aquest projecte és fer 

una revisió dels més de 1.400 termes que corresponen a noms de fàrmacs. A partir 

d’aquesta experiència, juntament amb la consulta de bibliografia especialitzada en 

terminologia mèdica, també es pretén crear un model de fitxa per les definicions de 

fàrmacs, per tal d’homogeneïtzar les entrades d’aquesta classe de termes del DEMCAT i 

facilitar la feina dels terminòlegs i especialistes.  

 

 

3. Metodologia 

Per comprendre l’abast aquest projecte, que dista molt de les tècniques i els materials del 

laboratori als que estem acostumats, són necessàries unes pinzellades sobre la 

terminologia i el treball terminològic. 

 

3.1 Elaboració d’una obra terminològica 

Un treball terminològic és un treball de recerca, monolingüe o plurilingüe, sobre els 

termes d’una especialitat concreta, en forma de diccionari, glossari, lèxic, etc.6  
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L’elaboració d’un treball terminològic consta de diferents fases, tal i com podem veure 

esquematitzat a la figura 1.7 Cal tenir en compte que en la majoria de fases d’aquest 

procés és necessària una simbiosi entre terminòlegs i especialistes. Un terminòleg és un 

lingüista especialitzat en el treball de la llengua en un domini d’especialitat concret; 

mentre que un especialista és una persona experta en un camp determinat i que fa 

d’informador i consultor en fases del treball terminològic. En conseqüència, és necessària 

la cooperació de les dues parts. Cal tenir en compte que, al cap i a la fi, l’obra 

Figura 1. Elaboració d’una obra terminològica 
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terminològica li serà necessària a l’especialista per comunicar-se amb altres professionals 

del seu àmbit i per divulgar el seu treball al públic general.6,8 

 

3.1.1 Necessitat de l’obra i preparació del treball  

Per començar, ha d’existir la necessitat de crear l’obra, i tal i com hem explicat, la 

necessitat d’actualitzar i modernitzar el Diccionari enciclopèdic de medicina era ben real. 

Posteriorment, es procedeix a la preparació del treball, que inclou la definició del projecte, 

l’equip de treball, l’anàlisi de l’àrea i la creació de l’arbre de camp. La definició del projecte 

comprèn la determinació del tema del treball, el contingut (definicions, equivalents en 

altres llengües, etc.), el públic a qui s’adreça (des de molt especialitzat al públic en 

general), els recursos de què es disposen (humans i materials) i l’establiment d’un pla de 

treball. D’altra banda, també es crea un equip de treball, format per terminòlegs i 

especialistes en la matèria del diccionari, en aquest cas professionals de l’àmbit de les 

ciències de la salut. Seguidament, caldrà fer un anàlisi de l’àmbit d’especialitat, amb una 

recerca institucional (organitzacions vinculades a l’àrea, com universitats o associacions 

professionals) i una recerca documental en obres especialitzades i terminològiques. Per 

últim, es procedeix a la creació de l’arbre de camp, una categorització temàtica que 

representa les grans branques en que s’estructura cada especialitat, amb àrees i 

subàrees. L’arbre de camp confereix l’esquelet dels àmbits que recull un diccionari, i és 

un punt clau que necessita el consens d’experts de tots els àmbits. Un cop determinat, es 

podrà passar a la següent fase, però això no descarta que s’hagi de canviar durant el 

transcurs del treball.6,8 

 

3.1.2 Elaboració del treball 

Arribats a aquest punt, pot començar l’elaboració del treball, que al TERMCAT es realitza 

mitjançant una eina desenvolupada pel Centre mateix, anomenada Gestor de 

Terminologia. La primera fase és la de buidatge dels termes, que consisteix a seleccionar 

aquells termes del corpus original que corresponen a l’àrea que es treballa i que 

s’adeqüin als objectius del treball i a l’arbre de camp. A més, també es recullen altres 

informacions dels termes, com potencials definicions. Un cop s’ha acabat el buidatge, 

trobem la compleció de dades, on els terminòlegs completen els buits d’informació que 

han quedat de la fase prèvia, amb l’ajuda dels especialistes i d’obres de referència. Un 

cop ja tenim completades totes les dades que inclou cada entrada del diccionari, 

comença la fase de revisió temàtica, on es corrobora que cada terme pertanyi a l’àrea o 

àrees temàtiques que li corresponen. Els especialistes també revisen les definicions per 

assegurar que no falti ni sobri informació i s’ajustin als estàndards de la definició 

terminològica, i les relacions de sinonímia. Seguint aquesta fase trobem la normalització, 
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on es detecten possibles casos de patir un procés de normalització, com per exemple 

termes que fins ara es denominaven amb una forma pròpia d’una altra llengua. 

Posteriorment, trobem la revisió global, duta a terme per especialistes, i si l’obra es dóna 

per bona, es procedirà al tancament del treball, on el terminòleg redactarà una introducció 

que expliqui els criteris en què es fonamenta i en faciliti l’ús.6,8,9 

 

3.1.3 Edició i difusió 

Un cop editada l’obra, la difusió que se’n fa és tant o més important que la pròpia 

elaboració del treball terminològic, ja que s’ha de fer arribar a un públic molt ampli.6  

 

3.2 Entrades d’un diccionari 

A mode d’exemple, s’adjunten dues entrades (o termes) del Diccionari d’immunologia del 

TERMCAT10, on es poden observar cadascuna de les parts que componen una entrada 

d’una obra terminològica. 

 

 

 

 

 

Denominació principal (català) 

Categoria lèxica 

Equivalents en altres llengües: castellà, francès i anglès 

Subàrea temàtica 

Definició terminològica 

Sigla en català 

Sigla en les llengües d’equivalència: castellà, francès i anglès 

Nota 1 

Nota 2 
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3.3 Treball terminològic mitjançant el Gestor de Terminologia 

Quan em vaig incorporar al projecte, tenint en compte que el corpus de partida ja estava 

fet, ja s’havia elaborat l’arbre de camp i s’havia començat el buidatge, per completar i 

actualitzar la informació. Per això, la meva tasca ha estat la compleció de dades. Així 

doncs, el meu treball ha consistit en la revisió de les entrades corresponents a noms de 

fàrmacs, on s’inclou l’eliminació de termes del diccionari no pertinents (duplicats, 

obsolets, etc.), la millora d’algunes definicions i l’alta de termes nous. També s’hauran de 

revisar els equivalents en altres llengües (castellà, francès i anglès), els sinònims, les 

sigles en cada una de les llengües d’equivalència, les nomenclatures científiques, i decidir 

quina informació es posa a les notes complementàries (denominacions comunes, efectes 

adversos, usos antics, etimologia, etc.). 

 

Com s’ha explicat anteriorment, l’elaboració del treball terminològic es du a terme 

mitjançant el Gestor de Terminologia. Aquesta eina m’ha servit per revisar la informació 

que contenen totes aquestes entrades: 

 

 

 

 

Tal i com veiem a la figura, a dalt de tot hi ha un camp de la fitxa terminològica on 

consten les àrees temàtiques del DEM a les quals pertany la fitxa, en aquest cas l’àrea de 

farmacologia (AT 12). A més, per identificar les fitxes a les que ja s’ha fet alguna 

intervenció o es té previst fer-la, s’ha establert un senzill sistema de marcatge: 

Denominacions  
(català i llengües d’equivalència)  Fonts Comentaris Àrees temàtiques 
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- <FITXA AMB ESMENES PUNTUALS> Fitxes on s’han fet canvis menors. 

- <FITXA EN CURS DE REVISIÓ> Fitxes objecte de revisió terminològica sistemàtica. 

- <FITXA VALIDADA> Fitxes validades per la Direcció Editorial del DEMCAT.5 

A la dreta, trobem una finestra on es pot deixar algun comentari respecte la fitxa. Aquests 

comentaris no es mostraran a la versió pública del DEMCAT. 

La pròxima finestra que trobem és la de les denominacions. Cada línia correspon a un 

terme, on hi ha de constar: la llengua, la marca de ponderació (del 0 al 6, com més alta 

més fiable), el terme, la seva categoria gramatical, i la jerarquia (terme principal, sigla, 

abreviatura, etc.). Cal destacar que a més de les llengües d’equivalència, hi podem trobar 

fórmules químiques, amb el codi “for”.  

A baix, hi trobem tres finestres més. La primera conté la descripció (en català) del terme, 

la segona les notes complementaries, i la tercera el context. Les dos primeres seran 

publicades i accessibles als usuaris, mentre que la tercera només serveix per 

emmagatzemar-hi informació que no volem perdre però que no serà publicada.  

Per últim, a la dreta tenim finestres on col·locarem les fonts de referència de cadascuna 

de les informacions anteriors.  

 

 

4. Resultats 

En aquest projecte, s’han revisat els termes de l’àrea de farmacologia del DEMCAT que 

corresponien a noms de fàrmacs. Les fitxes de partida contenien definicions provinents 

del DEM, les quals eren enciclopèdiques i massa llargues. En el cas del DEMCAT, com 

que es pretén crear un diccionari terminològic, les definicions han de ser més concises, 

afegint notes per aclarir o exemplificar conceptes, en cas que sigui necessari.  

 

4.1 Model de fitxa de fàrmac 

A partir dels centenars de termes consultats i de la bibliografia terminogràfica de 

referència (veure apartat 7.2 de la bibliografia), s’ha considerat que els aspectes i informacions 

que s’haurien d’incloure en una entrada d’un nom de fàrmac són els següents: 

- Denominació 

- Equivalents en altres llengües 

- Nomenclatura científica 

- Camp terapèutic 

- Mecanisme d’acció 

- Indicacions terapèutiques 

- Efectes adversos 

- Via d’administració 

- Origen 

- Denominacions comunes 

- Any de patent del fàrmac 

- Any de comercialització 
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Tenint en compte tota la informació que s’hauria d’incloure al diccionari, s’ha creat un 

model de fitxa de fàrmacs que conté la informació necessària: 

 

DENOMINACIÓ Català 

EQUIVALENTS 

Sinònims complementaris en català [inclou sigles i abreviatures, si escau] 

Castellà [inclou sigles i abreviatures, si escau] 

Anglès [inclou sigles i abreviatures, si escau] 

Francès [inclou sigles i abreviatures, si escau] 

Fórmula química 

DEFINICIÓ 

Descriptor: camp terapèutic 

Mecanisme d’acció 

Via d’administració 

NOTES 

Denominacions comunes: DCI, BAN, USAN i DOE 

Indicacions terapèutiques 

Efectes adversos 

Origen 

Any de la primera patent i any de comercialització 

 

4.2 Exemples 

Per exemplificar aquest treball realitzat, seguidament es mostren alguns exemples 

d’entrades revisades. Primer s’adjunta la fitxa tal i com era abans, i després es mostren 

els canvis realitzats, des del Gestor de Terminologia del TERMCAT. 

 

4.2.1 Acebutolol 

 

Proposta d’entrada: 

 

 

 

 

 

<.FITXA EN CURS DE REVISIÓ><Bioquímica i biologia molecular><Cardiologia> 
<Farmacologia><Química> 

 

ca 3 acebutolol n m (DEM_2012) 

es 0 acebutolol n m (FARMACS-E) 

en 0 acebutolol n m (FARMACS-E) 

fr 0 acébutolol n m (FARMACS-E) 

for 0 C18H28N2O4 (DEM_2012) 
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4.2.2 Àcid acetilsalicílic 

 

Proposta d’entrada: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definicions  

 ca Blocador d'adrenoreceptors ß1 usat com a agent antagonista cardioselectiu, amb activitat 
simpaticomimètica, administrat per via oral. (DEM_2012; DTMED-E) 

 
Notes  

 ca Denominació comuna internacional, British Approved Name, United States Adopted Name i 
Denominación Oficial Española. 

 ca L'acebutolol és emprat en el tractament de la hipertensió arterial, l'angina de pit i les arítmies. 

 ca L'acebutolol pot produir reaccions adverses com marejos, nàusees, cansament excessiu o cefalea. 

 ca L'acebutolol és d'origen sintètic. 

 ca L'any 1969 es va patentar com a producte i al 1973 es va comercialitzar per primera vegada. 
 
Contextos  

 ca Nom químic: N[3-acetil-4[2-hidroxi-3[(1-metiletil)amino]propoxil]fenil]butanamida (DEM_2012) 

 

<.FITXA EN CURS DE REVISIÓ><Anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació> 
<Farmacologia> 

 

ca 3 àcid acetilsalicílic n m (DEM_2012) 

ca 3 aspirina n f sin. compl. (DEM_2012) 

ca 3 AAS sigla (DEM_2012; DTMED-E) 

es 0 ácido acetilsalicílico n m (FARMACS-E) 

es 0 aspirina n f (DTMED-E) 

es 0 AAS sigla (DTMED-E) 

en 0 acetylsalicilic acid n m (FARMACS-E) 

en 0 aspirin n f (TERMIUM) 

en 0 AAS sigla (DORLANDS-E) 

fr 0 acide acétylsalicylique n m (FARMACS-E) 

fr 0 aspirine n f (TERMIUM) 

fr 0 AAS sigla (LGDT) 

for 0 CH3COOC6H4COOH (DEM_2012) 
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4.2.3 Ampicil·lina 

 

Proposta d’entrada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definicions  

 ca Analgèsic, antipirètic i antiinflamatòri que boqueja la síntesi de prostanoides mitjançant la 
inhibició de les ciclooxigenases COX-1 i COX-2, administrat per via oral. (DEM_2012; 
DTMED-E) 

 
Notes  

 ca Àcid acetilsalicílic és Denominació comuna internacional, British Approved Name, United States 
Adopted Name i Denominación Oficial Española. 

 ca La sigla AAS prové de l'anglès acetylsalicilic acid. 

 ca L'àcid acetilsalicílic s'empra per calmar el dolor de l'artritis reumatoide, el mal de cap o els dolors 
musculars, entre d'altres. També és utilitzat com a antiagregant plaquetari en la prevenció d'accidents 
tromboembòlics en persones que han tingut un infart de miocardi o bé han sofert una intervenció 
quirúrgica cardiovascular. 

 ca L'àcid acetilsalicílic pot produir toxicitat gàstrica i neurològica. 

 ca L'àcid acetilsalicílic és d'origen sintètic. 

 ca La primera referència de l'àcid acetilsalicílic data del 1853, tot i que va ser comercialitzat com a tal l'any 
1899. 

 
Contextos  

 ca Nom químic: àcid 2-acetoxibenzoic (DEM_2012) 

 

<.FITXA EN CURS DE REVISIÓ><Farmacologia><Microbiologia i patologia 
infecciosa> <Química> 

 

ca 3 ampicil·lina n f (DEM_2012) 

es 0 ampicilina n f (FARMACS-E) 

en 0 ampicillin n f (FARMACS-E) 

fr 0 ampicilline n f (FARMACS-E) 

for 0 C16H19N3O4S (DEM_2012) 

 
Definicions  

 ca Antibiòtic betalactàmic del grup de les aminopenicil·lines que inhibeix la síntesi de la paret 
bacteriana, administrat per via oral i parenteral. (DEM_2012; DTMED-E) 

 
Notes  

 ca Denominació comuna internacional, British Approved Name, United States Adopted Name i 
Denominación Oficial Española. 

 ca L'ampicil·lina és emprada en el tractament d'infeccions bacterianes, tant de grampositius com 
gramnegatius. 

 ca L'ampicil·lina pot ocasionar reaccions adverses com malestar estomacal, diarrea o vòmits. 

 ca L'ampicil·lina és d'origen semisintètic. 

 ca La primera referència de l'ampicil·lina data del 1959, tot i que va ser comercialitzada com a tal l'any 
1961. 

 
Contextos  

 ca Nom químic: àcid 6[D(-)-aaminofenilacetamido]penicil·lànic (DEM_2012) 
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4.2.4 Clormadinona 

 

Proposta d’entrada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 Diazepam 

 

Proposta d’entrada: 

 

 

 

 

<.FITXA EN CURS DE REVISIÓ><Farmacologia>  

ca 3 clormadinona n f (DEM_2012) 

es 0 clormadinona n f (FARMACS-E) 

en 0 chlormadinone n f (FARMACS-E) 

fr 0 chlormadinone n f (FARMACS-E) 

for 0 C21H27ClO2 (DEM_2012) 

 
Definicions  

 ca Progestagen que manté la fase lútia de manera artificial, administrat oralment. (DEM_2012; 
VADEMEC-E) 

 
Notes  

 ca Denominació comuna internacional, British Approved Name, United States Adopted Name i 
Denominación Oficial Española. 

 ca La clormadinona s'empra associada amb el mestranol o amb l'etinilestradiol, com a contraceptiu oral. 
També està indicat per al tractament de la dismenorrea. 

 ca La clormadinona pot produir reaccions adverses com alopècia, acne o variacions de pes. 

 ca La clormadinona és d'origen sintètic. 

 ca L'any 1969 es va patentar com a producte i al 1981 es va comercialitzar per primera vegada. 
 
Contextos  

 ca Nom químic: 6-cloro-17-hidroxipregna-4,6-dien-3,20-diona (DEM_2012) 

 

<.FITXA EN CURS DE REVISIÓ><Farmacologia>  

ca 3 diazepam n m (DEM_2012) 

es 0 diazepam n m (FARMACS-E) 

en 0 diazepam n m (FARMACS-E) 

fr 0 diazépam n m (FARMACS-E) 

for 0 C16H13ClN2O (DEM_2012) 
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4.2.6 Estavudina 

 

Proposta d’entrada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definicions  

 ca Ansiolític del grup de les benzodiazepines, administrat per via oral, rectal i parenteral. 
(DEM_2012; DORLANDS-E; DTMED-E) 

 
Notes  

 ca Denominació comuna internacional, British Approved Name, United States Adopted Name i 
Denominación Oficial Española. 

 ca El diazepam s'empra en el tractament dels trastorns d'ansietat greus, de les convulsions epilèptiques i 
febrils, dels espasmes musculars, dels símptomes de l'abstinència alcohòlica aguda, i com a medicació 
preoperatòria. 

 ca El diazepam pot provocar reaccions adverses com somnolència, marejos, cansament o debilitat. 

 ca El diazepam és d'origen sintètic. 

 ca La primera referència del diazepam data del 1951, tot i que va ser comercialitzat com a tal l’any 1961. 
 
Contextos  

 ca Nom químic: 7-cloro-1,3-dihidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona (DEM_2012) 

 

<.FITXA EN CURS DE REVISIÓ><Farmacologia><Química>  

ca 3 estavudina n f (DEM_2012) 

ca 3 d4T abrev. (DTMED-E) 

es 0 estavudina n f (FARMACS-E) 

es 0 d4T abrev. (DTMED-E) 

en 0 stavudine n f (FARMACS-E) 

en 0 d4T abrev. (BRIT-E) 

fr 0 stavudine n f (FARMACS-E) 

fr 0 d4T abrev. (TERMIUM) 

for 0 C10H12N2O4 (DEM_2012) 

 
Definicions  

 ca Retroviral anti-VIH anàleg del nucleòsid timidina, administrat per via oral. (DEM_2012; 
DORLANDS-E; DTMED-E) 

 
Notes  

 ca Denominació comuna internacional, British Approved Name, United States Adopted Name i 
Denominación Oficial Española. 

 ca L'estavudina és emprada en el tractament de la infecció pel virus de la immunodeficiència adquirida, 
generalment associat a altres antivirals. 

 ca L'estavudina pot provocar reaccions adverses com neuropatia perifèrica, alteracions gastrointestinals, 
al·lèrgies dermatològiques i, amb escassa freqüència, alteracions hematològiques. 

 ca L'estavudina és d'origen sintètic. 

 ca L'any 1989 es va patentar com a producte i al 1994 es va comercialitzar per primera vegada. 
 
Contextos  

 ca Nom químic: 2',3'-dideshidro-3'-desoxitimidina (DEM_2012) 
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4.2.7 Maprotilina 

 

Proposta d’entrada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.8 Metotrexat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<.FITXA EN CURS DE REVISIÓ><Farmacologia><Neurologia><Psiquiatria> 
<Química> 

 

ca 3 maprotilina n f (DEM_2012) 

es 0 maprotilina n f (FARMACS-E) 

en 0 maprotiline n f (FARMACS-E) 

fr 0 maprotiline n f (FARMACS-E) 

for 0 C20H23N (DEM_2012) 

 
Definicions  

 ca Antidepressiu tetracíclic que inhibeix la recaptació de noradrenalina, administrat per via oral. 
(DEM_2012; DTMED-E) 

 
Notes  

 ca Denominació comuna internacional, British Approved Name, United States Adopted Name i 
Denominación Oficial Española. 

 ca La maprotilina és emprada en el tractament de la depressió major, en la fase depressiva del trastorn 
bipolar i en l'ansietat associada a la depressió. 

 ca La maprotilina pot originar reaccions adverses com sedació, efectes anticolinèrgics i augment de pes. 

 ca La maprotilina és d'origen sintètic. 

 ca L'any 1968 es va patentar com a producte i al 1975 es va comercialitzar per primera vegada. 
 
Contextos  

 ca Nom químic: N-metil-9,10-etanoantracè-9(10H)-propanamina (DEM_2012) 

 ca De propietats similars a l'amitriptilina. (DEM_2012) 
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Proposta d’entrada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4.2.9 Omeprazole 

 

 

<.FITXA EN CURS DE REVISIÓ><Bioquímica i biologia molecular><Farmacologia> 
<Oncologia i radioteràpia> 

 

ca 3 metotrexat n m (DEM_2012) 

ca 3 ametopterina n f sin. compl. (DEM_2012) 

ca 3 MTX sigla (DTMED-E) 

es 0 ametopterina n f (IMMUNOL-E) 

es 0 metotrexato n m (FARMACS-E) 

es 0 MTX sigla (DTMED-E) 

en 0 amethopterin n f (IMMUNOL-E) 

en 0 methotrexate n m (FARMACS-E) 

en 0 MTX sigla (DORLANDS-E) 

fr 0 améthptérine n f (IMMUNOL-E) 

fr 0 méthotrexate n m (FARMACS-E) 

fr 0 MTX sigla (TERMIUM) 

for 0 C20H22N8O5 (DEM_2012) 

 
Definicions  

 ca Antineoplàstic antagonista de l'àcid fòlic que inhibeix la síntesi de DNA i RNA, administrat 
per via oral. (DEM_2012; DORLANDS-E; DTMED-E) 

 
Notes  

 ca Metotrexat és denominació comuna internacional, British Approved Name, United States Adopted 
Name i Denominación Oficial Española. 

 ca El metotrexat és emprat especialment en la leucèmia limfocítica, el coriocarcinoma, el corioadenoma, la 
mola hidatidiforme i el limfosarcoma, tot i que també és emprat com a antipsoriàsic i com a agent 
immunosupressor. 

 ca El metotrexat pot provocar reaccions adverses com leucopènia, trombocitopènia o anèmia. 

 ca El metotrexat és d'origen sintètic. 

 ca L'any 1950 es va patentar com a producte i al 1954 es va comercialitzar per primera vegada. 
 
Observacions  

20150617_TGB: antipsoriàsic o antipsoriàtic? 
 
Contextos  

 ca Nom químic: àcid 4-amino-10-metilfòlic (DEM_2012) 
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Proposta d’entrada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.10 Paracetamol 

 

Proposta d’entrada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<.FITXA EN CURS DE REVISIÓ><Farmacologia>  

ca 3 omeprazole n m (DEM_2012) 

es 0 omeprazol n m (FARMACS-E) 

en 0 omeprazole n m (FARMACS-E) 

fr 0 oméprazole n m (FARMACS-E) 

for 0 C17H19N3O3S (DTMED-E) 

 
Definicions  

 ca Antisecretor gàstric del grup dels inhibidors de la bomba de protons, administrat per via oral. 
(DEM_2012; DTMED-E) 

 
Notes  

 ca Denominació comuna internacional, British Approved Name, United States Adopted Name i 
Denominación Oficial Española. 

 ca L'omeprazole s'empra en processos on es requereixi una inhibició de la secreció d'àcid gàstric, com la 
hipergastrinèmia, l'úlcera pèptica, el reflux gastroesofàgic o la síndrome de Zollinger-Ellison. 

 ca L'omeprazole pot produir reaccions adverses com cefalea, restrenyiment, dolor abdominal, nàusees o 
flatulència. 

 ca L'omeprazole és d'origen sintètic. 

 ca L'any 1979 es va patentar com a producte i al 1988 es va comercialitzar per primera vegada. 

 

<.FITXA EN CURS DE REVISIÓ><Semiologia><Anestesiologia, dolor, pal·liatives, 
ressuscitació><Farmacologia> 

 

ca 3 paracetamol n m (DEM_2012) 

ca 3 acetaminofèn n m sin. compl. (DEM_2012) 

ca 3 NAPAP sigla (DTMED-E) 

es 0 acetaminofeno n m (DTMED-E) 

es 0 paracetamol n m (FARMACS-E) 

es 0 NAPAP sigla (DTMED-E) 

en 0 acetaminophen n m (DTMED-E) 

en 0 paracetamol n m (FARMACS-E) 

en 0 NAPAP sigla (PUBMED-E) 

fr 0 acétaminophène n m (TERMIUM) 

fr 0 paracétamol n m (FARMACS-E) 

fr 0 NAPAP sigla (LGDT) 

for 0 C8H9NO2 (DEM_2012) 
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5. Discussió 

El més destacat d’aquest projecte és la creació d’un model de fitxa terminològica per als 

fàrmacs inclosos en el DEMCAT. Aquest model no pretén ser un model definitiu, sinó que 

és un inici de discussió entre experts, tant terminòlegs com especialistes. De fet, durant la 

realització d’aquest treball, s’ha arribat a un consens sobre la informació que ha de figurar 

en una fitxa terminològica, però no sobre com s’ha de distribuir.  

 

Primerament, hi ha la part dels equivalents en altres llengües. La coordinació del 

DEMCAT va decidir incloure els equivalents en castellà, anglès i francès, i de moment no 

donar entrada a altres llengües com l’alemany i l’italià. A part, també podem trobar-hi 

sigles i abreviacions. El primer punt de conflicte és la “llengua d’equivalència” fórmula. La 

fórmula química no hauria d’incloure’s a la definició, ja que no és un tret característic del 

concepte, i no contribueix a singularitzar-lo, sinó que el defineix per si sol; i tampoc hauria 

de formar part d’una nota, ja que no es tracta d’informació complementària, sinó 

essencial. Per consegüent, els terminòlegs del TERMCAT creuen que el millor lloc per 

col·locar la fórmula química del fàrmac és en forma de llengua d’equivalència. 

Personalment, crec que si s’ha d’incloure, aquest és el millor lloc per fer-ho. Però 

realment cal incloure la fórmula química en el DEMCAT? En realitat, la fórmula química 

d’un compost no és totalment exclusiva d’ell sol, i a més a més cal destacar que el 

DEMCAT és un diccionari de medicina, no un diccionari de química. De tota manera, de 

moment s’ha inclòs al model de fitxa com a llengua d’equivalència, pendent de la decisió 

Definicions  

 ca Analgèsic que bloqueja la síntesi de prostaglandines mitjançant la inhibició de la 
ciclooxigenasa COX-3 i antipirètic que regula el centre termorregulador hipotalàmic, 
administrat per via oral. (DEM_2012; DORLANDS-E; DTMED-E) 

 
Notes  

 ca Paracetamol és Denominació comuna internacional, British Approved Name i Denominación Oficial 
Española. Acetaminofèn és United States Adopted Name. 

 ca La sigla NAPAP prové de l'anglès N-acetyl-p-aminophenol. 

 ca El paracetamol és emprat per processos febrils i dolors lleus o moderats. 

 ca El paracetamol a dosis altes causa necrosi hepàtica potencialment mortal, però com a analgèsic menor 
té l'avantatge que no provoca irritació gàstrica. 

 ca El paracetamol és d'origen sintètic. 

 ca La primera referència del paracetamol data del 1878, tot i que va ser comercialitzat com a tal l'any 
1955. 

 
Observacions  

20150615_TGB: revisar els descriptors. 
 
Contextos  

 ca Nom químic: N-(4-hidroxifenil)acetamida, N-acetyl-p-aminophenol (DEM_2012; PUBMED-E) 
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de consens dels experts de la Direcció Editorial de l’obra, i sempre serem a temps 

d’ocultar aquesta informació a l’hora de publicar l’actualització. 

 

Per altra banda tenim el camp de definició i el de notes. S’ha de tenir en compte que la 

definició ha de contenir la informació principal i essencial, mentre que les notes són 

clarificadores i exemplificadores. Tothom està d’acord que el camp terapèutic del fàrmac 

és un punt clau de la definició; però per exemple, la via d’administració ha originat 

controvèrsia, ja que per a alguns és important i ha de figurar a la definició, i per a altres és 

una informació secundària que hauria de figurar com a nota. Un altre exemple serien les 

denominacions comunes. S’han d’especificar la DCI, BAN, USAN i DOE? O amb la DCI 

és suficient? De moment s’han inclòs les quatre a totes les fitxes revisades, però deixem 

la porta oberta a eliminar-ne algunes en un futur. I el mecanisme d’acció del fàrmac, 

molècula a molècula? Per a alguns serà molt important i per a altres els sobrarà 

informació ja que la trobaran massa exhaustiva.  

Pel que fa a les 5 notes que de moment figuren al model, s’ha plantejat la possibilitat 

d’agrupar-les de manera que la primera contingui la nota terminològica (denominacions 

comunes i origen de les sigles), la segona les característiques farmacològiques 

(indicacions terapèutiques, efectes adversos i origen) i la tercera la informació 

documental (patent i comercialització). També s’ha de tenir en compte que ens podem 

trobar amb alguns casos on s’hagi d’incloure una nota per indicar que aquell fàrmac es 

troba actualment en desús. 

 

En definitiva, s’ha creat un punt de partida, i ara és el torn dels experts, que han de jutjar 

segons el grau d’importància que donin a les diferents dades. Per això, els animo a tots a 

aportar la seva opinió, tant durant la presentació d’aquest treball de fi de grau, com durant 

la presentació del pòster amb què l’exposarem en el 36è congrés de la Societat 

espanyola de farmacologia a València, durant els dies 16, 17 i 18 de setembre. 

 

 

6. Conclusions 

La segona edició del Diccionari enciclopèdic de medicina ja s’havia quedat antiga i 

necessitava una revisió, així com la introducció de nous continguts. El projecte DEMCAT 

s’ha proposat fer una actualització del DEM a mitjà termini, però de moment, durant el 

2015 l’àrea de farmacologia ha sigut una de les tres escollides. La qualitat distintiva 

d’aquest projecte és que es presenta com un diccionari obert, és a dir, que a part dels 

terminòlegs i especialistes de cada àmbit, els usuaris que ho vulguin poden suggerir 

millores o donar la seva opinió durant el transcurs de la revisió. De tota manera, presenta 
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certa verticalitat, ja que hi ha una estructura complexa de persones i institucions que hi 

treballa, presidida per una Direcció Editorial que accepta o desestima els suggeriments 

dels usuaris, organismes públics o empreses. Per tant, tot i ser un diccionari obert, no 

presenta l’horitzontalitat que caracteritza plataformes com Viquipèdia, on tots els usuaris 

tenen el mateix rang i poden intervenir de la mateixa manera i amb total llibertat.   

 

Així doncs, durant aquest projecte s’ha realitzat amb èxit una revisió de termes 

corresponents a noms de fàrmacs del DEMCAT. El més destacat ha sigut la instauració 

d’una primera proposta de model de fitxa terminològica, ja que s’ha aconseguit millorar la 

qualitat i funcionalitat de les entrades del DEMCAT, permetent la homogeneïtzació de 

totes elles. En efecte, és una fita important, ja que els continus avanços científics i mèdics 

fan que la introducció de fàrmacs nous sigui constant. D’aquesta manera, quan els 

especialistes desitgin introduir nous termes, tindran una base que facilitarà la feina als 

terminòlegs i optimitzarà la validació de les dades. 

 

Cal remarcar que durant aquest estiu es continuaran revisant els termes que encara 

resten de l’àrea de farmacologia, ja que es necessita molt de temps per actualitzar tantes 

entrades. Tot i la feina que queda per fer, crec fermament que ha sigut un bon inici, i que 

és bo marcar uns criteris per extrapolar les decisions terminològiques. Al capdavall, 

nosaltres, com a científics i creadors de terminologia, som els usuaris més interessats en 

l’estandardització de la terminologia científica, ja que la necessitem per comunicar-nos 

amb els companys científics i per divulgar els nostres coneixements al públic en general.  

 

Igual que a la recerca biomèdica, aquest projecte també ha de ser aplicable a  

l’assistència i a la docència. La regulació de la nomenclatura científica en català, s’hauria 

d’instaurar en centres hospitalaris, farmàcies, etc., on encara s’empren àmpliament les 

denominacions castellanes o angleses. Per altra banda, a les universitats també s’hauria 

de difondre aquesta normalització, en assignatures com farmacologia. 

 

En última instància, insisteixo en la gran utilitat del treball realitzat, per la seva contribució 

a millorar la divulgació de la ciència, en aquest cas de l’àrea de farmacologia d’una obra 

que aspira a ser una referència en l’àmbit de la terminologia biomèdica. 
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