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Resum 
D’ençà que es va publicar el Diccionari de medicina de Manuel Corachan, l’any 1936, la terminologia 

mèdica en català no ha evolucionat a un ritme constant; ans al contrari, ha hagut de superar nombrosos 
entrebancs. Gairebé 80 anys després de l’aparició d’aquesta obra, entre el 2009 i el 2015, la 
terminologia mèdica en català ha pres una nova embranzida amb la posada en marxa del projecte del 
nou Diccionari enciclopèdic de medicina de Catalunya (DEMCAT). El DEMCAT és un portal en línia 

amb una estructura interna consolidada, que agrupa la totalitat d’entrades en més de 40 àrees 
temàtiques diferents, entre elles l’àrea de farmacologia. Els termes pertanyents a aquesta àrea han 
experimentat un procés de revisió i actualització intermitent, dut a terme per terminòlogues i 

especialistes. L’objectiu d’aquest treball ha estat seleccionar 200 fàrmacs indispensables que han de 
constar al DEMCAT i, a continuació, dur a terme la revisió i actualització de la seva entrada al 
diccionari. La metodologia s’ha estructurat en tres apartats: la contextualització històrica del projecte, la 
selecció de 200 fàrmacs de rellevància i, finalment, el treball terminològic. Els resultats inclouen les 

fitxes actualitzades dels fàrmacs seleccionats, de les quals 13 eren de nova creació. La tasca duta a 
terme ha suposat una aportació significativa a la tasca de revisió i estandardització del DEMCAT i, al 
mateix temps, ha permès optimitzar el procés de revisió de les fitxes de cara al futur. Així doncs, aquest 

treball és un pas endavant a l’hora de disposar d’una eina de consulta actualitzada i avalada per experts 
de terminologia mèdica i científica en català. 

 

Paraules clau: català, fàrmacs, revisió, terminologia mèdica 

________ 
 
Review and update of essential drug entries in the new Catalan Encyclopaedic 
Dictionary of Medicine (DEMCAT) 
 
Abstract 
The Diccionari de medicina by Manuel Corachan was released in 1936; this was the first ensemble of 
medical terms in Catalan to be published. Ever since, the evolution of medical Catalan terminology has 
been intermittent due to many difficulties that have aroused in its way. Between 2009 and 2015, after 

almost 80 years since the first publication, the Diccionari enciclopèdic de medicina de Catalunya 
(DEMCAT) is born. The DEMCAT is available online; it clusters all medical terms in more than 40 
subject areas, including pharmacology. This area has undergone a slow update process carried out by 
terminologists and specialists. The aim of this work has been to select 200 essential drugs, which must 

be included in the DEMCAT, and afterwards revise and update their dictionary entry. The methodology 
has been structured in the following sections: historical contextualization of the project, selection of 200 
essential active principles and, finally, the terminological work. Results include updated dictionary entries 

of the selected medicines, 13 of which were created from the ground up. This task is a significant 
contribution to the revision and standardization of the DEMCAT; besides, it has helped to optimize the 
review process of the dictionary entries, being useful for future projects. This work is a step forward for 
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medical Catalan terminology, allowing the development of an updated and reliable dictionary curated by 

experts.  

 
Key words: Catalan, medicines, dictionary, medical terminology 
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1. Introducció i antecedents  
1.1. Una mica d'història: la terminologia mèdica en català 
Tothom ha sentit dir alguna vegada que allò que no s'anomena ni es defineix no existeix; 

per això, des de la prehistòria, els éssers humans necessitem posar noms i definicions a 

tot allò que ens envolta. La terminologia és la ciència que s'ocupa d'aquesta necessitat 

humana de categoritzar el món per entendre’l i crear coneixement especialitzat.. Al llarg 

del temps, aquesta tasca de creació terminològica s’ha materialitzat en l’elaboració de 

reculls que presenten aquestes definicions amb el grau de precisió que requereix la 

fixació del coneixement especialitzat1. 
 

En l'àmbit científic, en particular, aquesta necessitat de denominar unívocament els 

conceptes és inherent al progrés del coneixement. La terminologia, com a disciplina, ha 

esdevingut cabdal per al desenvolupament i la comunicació de la ciència, però també per 

a facilitar una porta d'accés al coneixement per a tota la societat. És per això que els 

termes requereixen una actualització constant, que respongui a les necessitats de les 

persones expertes en un camp especialitzat del saber i, alhora, extensivament, també a 

les de tots els parlants d’una llengua. Igualment, la terminologia ha de mostrar capacitat 

d’adaptació a les necessitats canviants del context2. 

 

Els orígens de la terminologia biomèdica en català es remunten a l'edat mitjana, moment 

en el qual se’n troben les primeres evidències. Des d’aleshores, i malgrat els diversos 

escenaris històrics i polítics que han travessat els territoris de parla catalana al llarg de la 

seva història, s'han produït molts esforços —puntuals i sostinguts— per mantenir viva la 

terminologia de les ciències de la salut i la seva interacció amb el desenvolupament 

científic2. 
 

1.1.1. El primer diccionari mèdic en català: «El Corachan» 

A conseqüència de les constants dificultats amb què s’ha hagut d’enfrontar la llengua 

catalana al llarg de la seva història, no va ser fins l’any 1936 que un col·lectiu de metges 

va elaborar el primer Diccionari de Medicina en català, popularment conegut com «el 

Corachan» (en homenatge al seu autor, el cirurgià valencià Manuel Corachan i Garcia). El 

diccionari consistia, en realitat, en una recopilació de diferents fascicles. La seva 

distribució, però, es va veure relegada a la clandestinitat a partir del 1936 per l’esclat de 
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la Guerra Civil espanyola i la posterior dictadura3. Vegeu l’evolució històrica dels 

diccionaris a la Figura 1. 

 

1.1.2. El Vocabulari mèdic 

Després d’un llarg període de repressió del català, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de 

la Salut de Catalunya i Balears va prendre la decisió, el 1971, d’actualitzar «el 

Corachan», ja que molts dels termes que contenia havien quedat desfasats. Per manca 

de finançament, aquest nou recull terminològic, batejat amb el nom de Vocabulari mèdic, 
va acabar sent molt més reduït que l’inicial «Corachan». Amb la publicació del primer 

Vocabulari mèdic, l’any 1975, va quedar palès que calia iniciar un projecte més ambiciós 

que s'encarregués d'actualitzar activament la terminologia mèdica en català3,4. 
 

1.1.3. El Diccionari enciclopèdic de medicina (DEM) 

El successor del Vocabulari mèdic no es va fer esperar. El Diccionari enciclopèdic de 

medicina (DEM) va començar a agafar cos l’any 1981, gràcies a un conveni signat entre 

l’Acadèmia i l’Enciclopèdia Catalana. Aquesta vegada el projecte va comptar amb el 

suport dels departaments de Sanitat i Cultura de la Generalitat de Catalunya i del Col·legi 

de Metges de Barcelona. A més a més, per poder abordar la gran tasca terminològica 

d’actualitzar tots els termes mèdics i biomèdics, molts dels quals eren neologismes, es va 

haver de recórrer a experts de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). La primera edició i 

publicació en paper del DEM va veure la llum l’any 19903. 
 

El DEM va ser reeditat en suport paper l'any 2000, i també va ser publicat en format CD-

ROM l'any 1995. Paral·lelament, es va començar a traslladar el seu contingut al format en 

línia, i va esdevenir el primer diccionari mèdic en llengua romànica disponible a Internet 

l’any 20033. 

 

1.1.4. Del DEM al DEMCAT 

L'any 2009 es va signar un conveni entre l'IEC, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i 

Enciclopèdia Catalana que pogués garantir la continuïtat del DEM; una tasca que 

continuava essent ben complexa per la dedicació constant que requereix. 

 



9 

Un any més tard, la gestió terminològica del projecte es va delegar, l’any 2010, al Centre 

de Terminologia de Catalunya (TERMCAT, www.termcat.cat), per la idoneïtat de les 

seves infraestructures tècniques i humanes5. 

 
El TERMCAT és una institució que va ser creada l’any 1985 per la Generalitat de 

Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans i, des d’aleshores, s'ha ocupat de tenir cura de la 

terminologia en llengua catalana ininterrompudament, en tots els camps del coneixement, 

i de fomentar l’ús de la llengua en els àmbits d’especialitat, i molt especialment en el 

camp de les ciències de la salut. Tenia sentit, per tant, que esdevingués la base de la 

continuïtat del Diccionari enciclopèdic de medicina (DEM)5. 

 

En els anys 2010-2011 es va dur a terme el traspàs de totes les dades originals del DEM 

al gestor de dades terminològiques del TERMCAT (GdT), amb la finalitat d’adequar-les a 

una estructura de base de dades terminològica. D’altra banda, es va elaborar per primer 

cop un arbre de camp que ordenava per disciplines  totes les entrades del diccionari. 

Aquesta eina va permetre determinar l’estructura interna del diccionari, mitjançant la 

classificació aproximada dels termes en àrees temàtiques, i va facilitar que, a partir 

d’aleshores, el DEM pogués evolucionar de manera més homogènia i ordenada3,5. Es pot 

consultar l’arbre de camp actual del DEMCAT a l’Annex 1. 

 

Entre el 2013 i el 2015 es va iniciar una revisió sistemàtica del DEM. L’any 2014 es va 

canviar el nom del diccionari pel de Diccionari enciclopèdic de medicina en català: 
DEMCAT. Amb aquesta denominació, que s'ha preservat fins l'actualitat, es manté un 

vincle amb la llarga història del diccionari. No obstant això, cal tenir present que, a hores 

d’ara, el DEMCAT no només recull termes mèdics, sinó que pretén englobar tota la 

terminologia relacionada amb les ciències de la salut. Aquest projecte, que vol anar més 

enllà de ser un diccionari convencional, compta amb el suport de l’Acadèmia de Ciències 

Mèdiques, l’Enciclopèdia Catalana, l’Institut d’Estudis Catalans, el TERMCAT, el 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i, des del 2014, també amb el 

patrocini de la Fundació Dr. Antoni Esteve2. 
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Figura 1: recorregut històric del «Corachan» al DEMCAT 

 

 

1.2. El DEMCAT en l'actualitat 
Amb la publicació de la primera versió en línia del DEMCAT, el 2015, es va crear la 

Societat Catalana del Diccionari enciclopèdic de medicina (SocDemcat), integrada dins 

l’Acadèmia com a entitat de suport i gestió jurídica pròpia del DEMCAT2. 
 

El DEMCAT s’erigeix com el primer diccionari en línia integral de medicina i ciències de la 

salut en llengua catalana, renovat i adaptat a les noves tecnologies de la informació, als 

valors, als interessos i a les necessitats de la societat actual. A banda de facilitar 

l’actualització permanent dels continguts, el nou format digital fa possible l’adaptació a 

nous escenaris futurs. 

 

Es pot accedir al DEMCAT directament des del lloc web propi (www.demcat.cat) i també 

des del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/183/). 
El propòsit del portal és, precisament, esdevenir un punt de trobada per a usuaris de la 

terminologia i una eina de consulta pràctica i actualitzada entre les diferents institucions i 

els professionals de l’àmbit de les ciències de la salut; al capdavall, pretén esdevenir un 

canal d’accés lliure que impulsi la participació i la implicació, tant de la comunitat científica 

com de la societat6. Per a la seva gestió, ha estat, i continua essent imprescindible, la 

tasca col·laborativa i sinèrgica entre els especialistes de diferents disciplines i les 

terminòlogues6. 

 

Des de la creació del DEMCAT, s’ha dut a terme una actualització completa programada 

de forma semestral. El 2015 va començar la revisió de la terminologia pertinent a tres 

àrees temàtiques de les ciències de la salut: la immunologia, la cirurgia general i la 

farmacologia, i avui dia són aquestes les àrees que més han progressat en la revisió6. 
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1975 

Vocabulari 

mèdic 
 

1990 - DEM 

1a edició 

paper 
 

2003 - DEM 

1a edició en 

línia 
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1a edició 

DEMCAT 
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Com que el propòsit del DEMCAT és revisar la totalitat d’àrees, també s’ha progressat en 

les àrees de la cirurgia per especialitats, la dermatologia, l’oncologia o les malalties 

infeccioses. No obstant això, la revisió puntual de termes d'actualitat és una tasca 

prioritària i és per això que, dins el marc d'aquest treball, es revisaran tots aquells fàrmacs 

relacionats (en el moment actual) amb la COVID-195. 
 

Actualment, el DEMCAT conté aproximadament 75.300 fitxes de termes, classificades en 

més d’una setantena d’àrees i subàrees temàtiques de les ciències de la salut6. 

 

 

Cada fitxa terminològica conté: 

- la denominació catalana (i sinonímia, si escau), més la categoria gramatical 

- les denominacions equivalents en castellà, francès i anglès, més la categoria 

gramatical 

- les nomenclatures científiques (en els casos pertinents) 

- una definició 

- les notes complementàries (si escau) 

- les àrees temàtiques en les quals s'inclou el terme 

- les fonts documentals consultades per a cadascun dels camps de la fitxa 

terminològica  

 

Al seu torn, els usuaris poden conèixer l’estat de revisió de les fitxes mitjançant un 

sistema d’etiquetes descriptives que indiquen el tipus d’intervenció que s’hi ha fet (fitxa 

modificada o fitxa revisada) i l’any corresponent. 
 

Finalment, és important remarcar que, per tal de donar empenta a l’actualització del 

DEMCAT, —que ha de ser permanent, com l’evolució de la llengua catalana—, cal que el 

projecte aconsegueixi un nivell de difusió superior entre els especialistes de l’àmbit de les 

ciències de la salut; incloent-hi, també, empreses del sector, centres de recerca, i 

universitats6. 
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1.3. La farmacologia dins el DEMCAT: el Diccionari de recerca clínica de 

medicaments 
Com ja s'ha explicat, des que es va constituir el DEMCAT l’any 2015, la farmacologia és 

una de les àrees temàtiques que es troba sota revisió constant, i és l’àrea de la qual 

s’ocupa el present Treball de Fi de Grau (TFG). Els termes inclosos dins d’aquesta àrea 

es troben directament relacionats amb el Diccionari de recerca clínica de medicaments, 

que conté un corpus de termes essencials sobre medicaments i assaigs clínics. 

 

Aquest diccionari va ser publicat per la Fundació Dr. Antoni Esteve i el TERMCAT, amb el 

suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Va ser una iniciativa de 

tres experts (Fèlix Bosch, Josep-Eladi Baños i Albert Cobos), amb la col·laboració d’altres 

especialistes, i conté 700 fitxes aproximadament. El conjunt d’aquestes fitxes s’ha 

incorporat al DEMCAT7. 

 

A diferència d’altres àrees, l’àrea temàtica de farmacologia > fàrmacs (amb l’etiqueta 

DEMCAT.011.002 dins l’arbre de camp, Annex 1) presenta uns requeriments diferencials. 

Gràcies a un TFG previ, l’any 2015 es va establir (de forma consensuada entre 

terminòlogues i especialistes) un model de fitxa específica per als fàrmacs*. A partir 

d’aleshores, les fitxes relatives als fàrmacs s’han revisat prenent aquesta plantilla com a 

referència, si bé s’hi han fet petites modificacions (per exemple, en la fórmula del redactat 

de les notes).8 

 

1.4. Elaboració d’una obra terminològica 
Un projecte terminològic és un procés de recerca complex sobre els termes d’una 

especialitat concreta que consta de diverses fases. El present treball s’ocupa 

essencialment  de la compleció, la normalització i la revisió de fitxes terminològiques9. Per 

comprendre la tasca desenvolupada, cal contextualitzar-la dins el procés d’elaboració 

d’una obra terminològica. 
                                                
*Aclariment terminològic: respecte a la diferència entre fàrmac i medicament: sovint en aquest treball es fan servir 

indistintament els termes fàrmac i medicament; no obstant això, són conceptes diferents que cal distingir. Un fàrmac 

o principi actiu, designat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), és un compost amb un potencial d’utilitat 

terapèutica en fase de recerca, que més tard pot arribar a comercialitzar-se. Un medicament, en canvi, és la 

denominació que rep un principi actiu quan es prepara amb els excipients corresponents per tal d’administrar-lo. 
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1.4.1. Preparació del treball 

Un cop definida la necessitat d’elaborar l’obra terminològica, es procedeix a la preparació 

del treball, que inclou: 

- la definició del projecte: comprèn la determinació del tema del treball, el contingut, 

el públic a qui s’adreça, els recursos disponibles i el pla de treball 

- l’equip de treball: es tracta d’un equip interdisciplinari format per terminòlogues i 

especialistes en la matèria que treballen en col·laboració  

- l’anàlisi de l’àrea: es duu a terme mitjançant una recerca institucional i documental 

- la creació de l’arbre de camp: consisteix en l’esquema jerarquitzat que delimita 

l’abast de l’obra i permet categoritzar els termes de l’especialitat en les diverses 

àrees i subàrees temàtiques que vertebren el treball9,10 

 

 

1.4.2. Elaboració del treball 

En aquest punt comença l’elaboració del treball, que al TERMCAT es duu a terme 

mitjançant el Gestor de Terminologia del Termcat (GdT), una eina desenvolupada pel 

centre mateix. 

La recerca terminològica en què es fonamenta l’elaboració d’una obra consta de diverses 

fases successives: 

- el buidatge: es basa en l’extracció i el registre dels termes del corpus original que 

corresponen a l’àrea de treball i que s’adeqüen als objectius i a l’arbre de camp  

- la compleció de dades: les terminòlogues omplen els buits de les dades 

procedents de la fase prèvia amb l’ajuda dels especialistes i d’obres de referència 

- la normalització: es comprova que la informació recollida s’ajusti al model 

d’estandardització de les fitxes terminològiques 

- la revisió temàtica: es revisen totes les dades procedents de les fases prèvies per 

garantir que s’adeqüin a l’arbre de camp 

- la revisió global: es torna a abordar el conjunt de l’obra i es procedeix al 

tancament del treball6,7,9 

 

 

1.4.3. Edició i difusió 

Un cop elaborada l’obra, i perquè tingui sentit, l’edició i la difusió esdevenen tant o més 

importants que la mateixa elaboració. Per a donar-li el ressò necessari, existeixen dues 
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vies principals: d’una banda, els especialistes i, de l’altra, la comunicació digital: els 

portals en línia vinculats al TERMCAT (el DEMCAT és el portal de termes de salut, 

compartit amb la resta d’institucions implicades en el projecte) i les xarxes socials, com 

Twitter7,11. 
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2. Plantejament del problema i dels objectius 
Aquest estudi té com objectiu seleccionar els fàrmacs més rellevants de l’arsenal 

terapèutic per adequar la seva incorporació al diccionari en línia DEMCAT. 

 

En primer lloc se seleccionaran els 200 principis actius considerats imprescindibles, 

segons els criteris decidits per les autores. Posteriorment, s’efectuarà una anàlisi dels 

fàrmacs seleccionats, que consistirà en recuperar-los de fonts prèvies o crear noves 

entrades, i es revisarà la seva definició, s’actualitzarà i s’adaptarà al format de fitxa per a 

fàrmacs del DEMCAT. 

 

Finalment, els termes hauran de ser validats per experts i lingüistes per a la seva 

posterior incorporació a la base de dades en línia del DEMCAT. 

 

3. Metodologia 

La metodologia del nostre estudi es compon essencialment de dues fases: la selecció 

dels fàrmacs per revisar i el treball terminològic.  

 
3.1. Confecció del corpus de 200 fàrmacs indispensables dins el DEMCAT 

Segons la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), es 

calcula que l’arsenal farmacològic actual al nostre entorn es compon d’aproximadament 

14.500 medicaments. Les diferents marques comercials i formes de presentació es 

fonamenten, al seu torn, en uns 2.500 principis actius. El primer pas per elaborar el recull 

de 200 fàrmacs que considerem que no poden faltar en el DEMCAT, ha estat definir els 

criteris que regeixen la nostra selecció de 200 fàrmacs, esquematitzats seguidament en la 

Figura 2. La Figura 3 esquematitza el diagrama de flux de tot el treball. 
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Per començar s’ha pres una llista model que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va 

elaborar el 2019 amb els fàrmacs que considera «essencials», classificats per àrees 

terapèutiques; aquesta llista conté els 460 fàrmacs amb major eficàcia, seguretat i cost-

eficàcia per a trastorns prioritaris dins la salut pública en el marc actual i futur12. 

 

Amb el llistat de l’OMS com a punt de partida, s’han seleccionat i afegit al recull els 

principals fàrmacs rellevants des del punt de vista històric per a cadascuna de les àrees 

terapèutiques. Per a fer-ho, s’ha utilitzat com a referència la 13a edició del llibre Las 

bases farmacológicas de la terapéutica de Goodman & Gilman13, a més del criteri 

subjectiu de les autores del treball i de les persones que han actuat com a tutores. 

 

Paral·lelament, s’ha procurat fer una cerca de dades referent als fàrmacs més venuts, 

tant a escala mundial com a escala espanyola. 

- A escala mundial s’ha fet servir una llista amb els 200 fàrmacs que més guanys 

han ingressat per prescripció el 201814 

- A escala d’Espanya s’han recopilat els informes publicats per l’AEMPS de consum 

de fàrmacs classificats per àrees terapèutiques durant el període 2010-201815 

 

Seguint aquest criteri, els fàrmacs de més consum i que més ingressos generen s’han 

seleccionat i afegit al recull. 

 

 

criteri de «fàrmac essencial» 

fàrmacs dels quals un sistema bàsic d’atenció a la salut ha de disposar, 

segons el llistat anual de l’OMS 

criteri històric 

fàrmacs de referència històrica segons el manual Las bases farmacológicas 

de la terapéutica de Goodman & Gilman (13a edició) 

criteri econòmic 

fàrmacs de més venda o consum, a escala mundial i de l'Estat espanyol 

criteri actualitat 
fàrmacs específics relacionats amb el tractament de la COVID-19 

Figura 2. Fusió de criteris per seleccionar els 200 fàrmacs 
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Figura 3. Diagrama de flux; selecció de fàrmacs i treball terminològic 
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Per acabar, s'han afegit els fàrmacs que s'han utilitzat en l’àmbit hospitalari a Espanya 

durant la gestió de la crisi sanitària de la COVID-19, així com els fàrmacs que s’han 

postulat com a possibles candidats útils per a aquesta malaltia segons la bibliografia 

científica16. 

 

Seguint els criteris esmentats, s’ha obtingut un llistat d’aproximadament 600 principis 

actius. El corpus de fàrmacs final s’ha reduït a 200 principis actius, d’acord amb el criteri 

de les autores del treball i sota la supervisió de Fèlix Bosch, expert en farmacologia i 

tutor. 

 

 

3.1.1. Diagnosi del corpus de fàrmacs inicial i posterior compleció 

Un cop seleccionats els 200 fàrmacs que confeccionen el corpus d’estudi, s’ha fet arribar 

a les terminòlogues del TERMCAT, M. Antònia Julià i Sílvia Escrig, cotutores d’aquest 

treball. 

Elles han dut a terme la diagnosi d’aquest corpus, que consisteix a comprovar l’estat de 

les fitxes terminològiques dels fàrmacs seleccionats dins el DEMCAT. A l’inici de la revisió 

de cada fàrmac, l’estat de la seva fitxa terminològica pot ser: 

- fitxa revisada 

- fitxa pendent de revisió 

- fitxa no existent en el DEMCAT i que cal crear de nou 

 

Dels 200 fàrmacs inicialment escollits, 16 ja tenien una fitxa revisada en el DEMCAT; per 

tant, s’han hagut de substituir per 16 fàrmacs nous per tenir un llistat amb 200 fàrmacs 

per revisar. Aquests 16 fàrmacs s’han triat seguint els mateixos criteris utilitzats en la 

selecció inicial, i comptant amb l’ajuda i la supervisió de Fèlix Bosch. També s’ha 

prioritzat incloure en el llistat més fàrmacs d’ús en la crisi sanitària de la COVID-19. 

 

El corpus definitiu comprèn 13 fitxes de nova creació, no existents en el DEMCAT, i 187 

fitxes amb una revisió incompleta o no iniciada. 
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3.2. Metodologia emprada en la revisió de les fitxes de fàrmacs 

L’any 2015, Meritxell Guardiola va proposar un model de fitxa específica per a la revisió 

de fitxes terminològiques de principis actius, que va ser consensuada i acceptada per 

terminòlogues i especialistes8. Gràcies a aquest treball previ, existeix una estructura 

bàsica a partir del qual es poden revisar les fitxes de fàrmacs, la qual cosa permet 

avançar àgilment en el procés de revisió i abastar un nombre de termes a revisar com el 

que es presenta en aquest treball. 

 

L’estandardització de Guardiola ha passat a ser part de la formació que reben els 

especialistes en farmacologia abans de començar a fer la feina terminològica. 

 

Cada fitxa terminològica consta dels components següents: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*si escau, s’inclourien també els sinònims en altres llengües i les sigles. El número de registre CAS, 

corresponent a Chemical Abstract Service, és un identificador numèric únic assignat a totes les substàncies 

químiques descrites en la literatura científica. 

 

 

Pel què fa a la definició i a les notes, també se segueixen uns criteris de contingut i 

redacció.  
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a) Exemple de l’estructura model per a la definició: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Exemple de l’estructura model per a la nota: 

*DCI (Denominació Comuna Internacional); BAN (British Approved Name); DOE (Denominación Oficial 

Española); USAN (United States Adopted Name) 

 

El procés de revisió de les fitxes consisteix a comprovar que s’ajusten a l’arbre de camp, i 

que contenen la informació essencial per poder classificar i identificar els principis actius. 

Per completar les fitxes s’ha dut a terme una recerca d’informació en diverses bases de 

dades especialitzades (de rellevància documental confirmada per les terminòlogues i 

especialistes); aquesta recerca s’ha sistematitzat per a totes les fitxes de fàrmacs 

pendents de revisió. Totes les fonts bibliogràfiques utilitzades es troben recollides en 

l’apartat de la bibliografia. 
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4. Resultats 

 

4.1. Selecció de fàrmacs 

En la Taula 1 s’adjunta la llista dels fàrmacs seleccionats per ordre alfabètic en anglès, ja 

que la font principal per al procés de selecció ha estat la llista de medicaments essencials 

publicada per l’OMS en anglès.  
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Taula 1: Llistat de fàrmacs seleccionats per ordre alfabètic en anglès 
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En la Taula 2 s’ha inclòs la llista mateixa llista de fàrmacs seleccionats que apareixen a la 

Taula 1 però, en aquest cas, s’han classificat segons la seva àrea terapèutica principal. A 

més, també s’informa sobre l’origen dels diferents fàrmacs. 

 

 
Àrea terapèutica principala 

 

 
Fàrmacsb 

 
Origenc 

Anaesthetics, preoperative 
medicines and medical gases 
 

bupivacaine 
chloroform 
ether 
halothane 
ketamine 
lidocaine 
nitrous oxide 
propofol 

S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

Medicines for pain and palliative 
care 
 

buprenorphine 
codeine 
cyclizine 
fentanyl 
hyoscine butylbromide 
ibuprofen 
ketoprofen 
loperamide 
loratadine 
metamizole 
methadone 
morphine 
paracetamol 
phenacetin 
scopolamine 
tramadol 

N 
N 
S 
S 
N 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
N 
S 
S 
N 
S 

Antiallergics and medicines used 
in anaphylaxis 
 

methscopolamine 
prednisolone 

S 
S 

Antidotes  naloxone S 
Anticonvulsants / antiepileptics carbamazepine 

lamotrigine 
lorazepam 
phenobarbital 
phenytoin 
valproic acid 

S 
S 
S 
S 
S 
S 

Anti-infective medicines atazanavir 
azithromycin 
benzylpenicillin 
bictegravir 
chloramphenicol 

S 
S 
N 
S 
S 
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chloroquine* 
ciprofloxacin 
clotrimazole 
cobicistat* 
danoprevir* 
dapsone 
darunavir* 
efavirenz 
emtricitabine 
erythromycin 
ethambutol 
favipiravir* 
fluconazole 
hydroxychloroquine* 
isoniazid 
ivermectin 
lamivudine 
lopinavir* 
mebendazole 
miconazole 
primaquine 
quinine 
remdesivir* 
rifampicin 
ritonavir* 
sofosbuvir 
spectinomycin 
streptomycin 
sulfanilamide 
tenofovir 
tetracycline 
triclabendazole 
umifenovir* 
zidovudine 

S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
N 
S 
S 
S 
S 
S 
N 
S 
S 
S 
S 
S 
N 
S 
N 
S 
S 
N 
N 
S 
S 
N 
S 
S 
S 

Antimigraine medicines dihydroergotamine 
rizatriptan 
sumatriptan 
zolmitriptan 

N 
S 
S 
S 

Immunomodulators and 
antineoplastics 

abiraterone 
adalimumab 
aflibercept 
anakinra* 
baricitinib* 
bevacizumab* 
camrelizumab* 
CD24Fc* 
ciclosporin 
colchicine* 
dexamethasone 

S 
B 
B 
B 
S 
B 
B 
B 
N 
N 
S 
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eculizumab* 
filgrastim 
fingolimod* 
gimsilumab* 
hydrocortisone 
ibrutinib 
imatinib* 
lenalidomide 
lenzilumab* 
leronlimab* 
leuprorelin 
nilotinib 
nivolumab 
paclitaxel 
palbociclib 
pembrolizumab 
pertuzumab 
plitidepsin* 
ruxolitinib* 
sarilumab* 
siltuximab* 
tamoxifen 
thalidomide 
tocilizumab* 
tofacitinib* 
trastuzumab 
tretinoin 
ustekinumab 
vafidemstat* 

B 
B 
S 
B 
N 
S 
S 
S 
B 
B 
B 
S 
B 
N 
S 
B 
B 
N 
S 
B 
B 
S 
S 
B 
S 
B 
N 
B 
B 

Antiparkinsonism medicines biperiden 
levodopa 
rasagiline 
rotigotine 

S 
N 
S 
S 

Medicines affecting the blood apixaban 
clopidogrel 
dabigatran etexilate 
enoxaparin 
heparin sodium 
warfarin 

S 
S 
S 
S 
N 
S 

Cardiovascular medicines amiodarone 
amlodipine 
atorvastatin 
aviptadil* 
bisoprolol 
digoxin 
enalapril 
fenofibrate* 
furosemide 
hydrochlorothiazide 

S 
S 
S 
S 
S 
N 
S 
S 
S 
S 
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irbesartan 
losartan 
methyldopa 
nifedipine 
nitroglycerin 
pravastatin 
propranolol 
rosuvastatin 
sildenafil 
simvastatin 
spironolactone 
streptokinase 
verapamil 

S 
S 
S 
S 
S 
N 
S 
S 
S 
N 
S 
B 
S 

Dermatological medicines 
(topical) 

betamethasone 
mupirocin 
permethrin 
silver sulfadiazine 

S 
N 
S 
S 

Gastrointestinal medicines cimetidine 
metoclopramide 
omeprazole 
ondansetron 
ranitidine 

S 
S 
S 
S 
S 

Medicines for endocrine disorders fludrocortisone 
glucagon 
levothyroxine 
metformin 
propylthiouracil 
testosterone 

S 
B 
S 
S 
S 
N 

Ophthalmological preparations atropine 
physostigmine 
pilocarpine 
tetracaine 

N 
N 
N 
S 

Medicines for reproductive health 
and perinatal care 

clomifene 
levonorgestrel 
medroxyprogesterone 
norethynodrel  
norethisterone  
oxytocin 
ulipristal 

S 
S 
S 
S 
S 
B 
N 
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Medicines for mental and 
behavioural disorders 

alprazolam 
amitriptyline 
aripiprazole 
chlorpromazine 
clomipramine 
clozapine 
diazepam 
duloxetine 
fluoxetine 
gabapentin 
haloperidol 
lithium carbonate 
lormetazepam 
meprobamate 
midazolam 
nicotine 
olanzapine 
paliperidone 
quetiapine 
risperidone 
zolpidem 

S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
N 
S 
S 
S 
S 
S 

Medicines acting on the 
respiratory tract 

budesonide 
salbutamol 

S 
S 

Vitamins and minerals ergocalciferol N 
 

a Segons la classificació de l’OMS. S’han deixat les etiquetes en anglès per respectar la 
classificació original de l’OMS. Els fàrmacs amb diverses indicacions s’han inclòs a la seva àrea 
terapèutica considerada principal. 
b També segons la terminologia en anglès de l’OMS. 
c S’ha completat la taula amb la informació respecte l’origen dels fàrmacs: N (natural o semisintètic); 
S (síntesi química) o B (obtenció biotecnològica). 
* Candidats avaluats pel seu possible ús per al tractament de la COVID-19. 

 
      Taula 2: Llistat de fàrmacs seleccionats classificats per àrees terapèutiques i origen en anglès 

 

4.2. Treball terminològic 
A continuació es presenta una mostra de 6 fitxes per il·lustrar el procés de revisió de les 

fitxes terminològiques; primer, s’adjunta la fitxa de partida provinent del DEM i, 

seguidament, la proposta de fitxa revisada amb els canvis realitzats. Totes les fitxes han 

estat supervisades per les terminòlogues, M. Antònia Julià i Sílvia Escrig, i l’especialista, 

Fèlix Bosch. En l’Annex 2 s’adjunta la llista final detallada de tots els fàrmacs revisats i 

actualitzats. 

 

Les 6 fitxes terminològiques que s’han escollit (del total de 200 revisades) compendien, 

de manera representativa, l’estat en què es trobaven les entrades de fàrmacs del DEM i 
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les modificacions que s’hi han hagut d’aplicar. El gros de les fitxes terminològiques que 

s’han revisat no havien passat revisions posteriors a l’any 2015, per la qual cosa no 

havien estat completades seguint els criteris establerts per Meritxell Guardiola. Després 

de comparar-les entre elles, s’hi va observar una manca global d’uniformitat, que s’ha 

corregit. 

 

4.2.1. Alprazolam 

Fitxa de partida:  

alprazolam n m 

<AEDEMCAT.07>; <DEMCAT.011.002> 

es alprazolam 

fr alprazolam 

en alprazolam 
CAS 28981-97-7 

Definició: tranquil·litzant 

 

L’alprazolam és un ansiolític del grup de les benzodiazepines, amb nombroses propietats 

referenciades a la literatura disponible. Com es pot veure a la fitxa de partida del DEM, la 

definició de l’alprazolam contenia només el descriptor «tranquil·litzant». Després de 

consultar les principals bases de dades, s’ha considerat més adequat substituir-lo pel 

descriptor «fàrmac ansiolític», comú en el cas de les benzodiazepines, i de forma 

addicional, esmentar les seves propietats com a fàrmac hipnòtic, miorelaxant i 

anticonvulsiu a la nota.  

 

D’altra banda, tot i que el mecanisme d’acció de l’alprazolam no és del tot conegut, la 

seva interacció amb els receptors BNZ-1, BNZ-2 i GABA-A del sistema nerviós està ben 

documentada. Aquesta informació té a veure amb el fet que és una benzodiazepina, per 

la qual cosa també hauria de constar en la definició.  

 

Per acabar, s’ha completat la nota amb la informació referent a les indicacions 

terapèutiques i l’origen. 
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Proposta d’entrada: 

alprazolam n m 

<AEDEMCAT.07>; <DEMCAT.011.002> // afegir àrea neurologia i salut mental 

es alprazolam n m 

fr alprazolam n m 
en alprazolam n 

CAS 28981-97-7 

Definició: Fàrmac ansiolític del grup de les benzodiazepines que actua sobre els receptors BNZ-1, BNZ-2 i 
GABA-A del sistema nerviós. 

Nota: L’alprazolam és una triazolobenzodiazepina que, a banda de les seves propietats ansiolítiques, s’empra 

com a fàrmac hipnòtic, miorelaxant i anticonvulsiu. També està indicat per al tractament de l’ansietat i els 
trastorns de pànic, amb o sense agorafòbia i, de manera secundària, en l’insomni, la síndrome premenstrual i 

la depressió. És d’origen sintètic. 

 

 

4.2.2. Benzilpenicil·lina 

Fitxa de partida: 

penicil·lina G n f 

<AEDEMCAT.07>; <DEMCAT.011.002>; <DEMCAT.018> 

sin. compl. benzilpenicil·lina n f 
es bencilpenicilina n f 

fr benzylpénicilline n f 

en benzylpenicillin n 
CAS 61-33-6 

Definició: Antibiòtic penicil·línic sensible a la penicil·linasa. 

Nota: La penicil·lina G és el compost de penicil·lina de major ús. És emprada en forma de sal sòdica o 

potàssica o de procaïna o de benzatina. 

 

La penicil·lina G és la penicil·lina que més s’empra clínicament. En la fitxa de partida 

original, hi faltava completar les denominacions en altres llengües. Igual que en català, 

aquest fàrmac s’anomena en les altres llengües tant penicil·lina G com bencilpenicil·lina. 
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Pel què fa a la definició, l’original no contenia el descriptor «fàrmac» ni el mecanisme 

d’acció i, per contra, contenia informació que no es considera rellevant d’acord amb el 

model de fitxa establert actualment. 

 

En la nota hi mancaven tant les indicacions terapèutiques com l’origen del fàrmac; 

tampoc hi constava la DCI. S’ha completat la nota consultant les bases de dades, i s’ha 

observat que la forma catalana corresponent a la DCI és benzilpenicil·lina; per això s’ha 

consensuat amb l’especialista canviar la denominació principal de la fitxa. 

 

Proposta d’entrada: 

benzilpenicil·lina n f 

<AEDEMCAT.07>; <DEMCAT.011.002>; <DEMCAT.018>  // afegir àrea antibiòtics 

sin. compl. penicil·lina G n f 

es bencilpenicilina n f 

es penicil·lina G n f 

fr benzylpénicilline n f 

fr pénicilline G n f 

en benzylpenicillin n 

en penicillin G 

CAS   61-33-6 

Definició: Fàrmac antibiòtic que bloqueja la reparació i la síntesi de la paret cel·lular bacteriana mitjançant la 
unió a proteïnes específiques d’unió a la penicil·lina. 

Nota: La penicil·lina G és el compost de penicil·lina més usat. És un antibiòtic d’espectre curt que s’empra en 
el tractament d’infeccions causades principalment per bacteris grampositius aerobis, com ara la sèpsia, la 
meningitis, la pericarditis, l’endocarditis i la pneumònia greu. És d’origen natural. 

La denominació benzilpenicil·lina és la forma catalana corresponent a la DCI. 
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4.2.3. Camrelizumab 

El camrelizumab és un anticòs monoclonal humanitzat, l’ús del qual és encara 

experimental. Després de consultar les bases de dades s’ha considerat oportú crear una 

nova entrada al DEMCAT, ja que és un dels fàrmacs que s’ha utilitzat per fer front a la 

COVID-19.  

 

Proposta d’entrada: 

camrelizumab n m 

<DEMCAT.011.002> // afegir àrea coronavirus 

es camrelizumab n m 

fr camrélizumab n m 

en camrelizumab n 

CAS   1798286-48-2  

Definició: Fàrmac amb potencial efecte inhibidor dels punts de control immunitari i antineoplàstic mitjançant el 

bloqueig del receptor del lligand 1 de l’apoptosi. 

Nota: El camrelizumab és un anticòs monoclonal humanitzat que s’empra com a tractament experimental en 
l’hepatocarcinoma i el limfoma de Hodgkin, entre d’altres. Se n’ha suggerit l’ ús, juntament amb la timosina 

alfa-1, en el tractament de la COVID-19. 

La denominació camrelizumab és la forma catalana corresponent a la DCI.  

 

4.2.4. Cloroform 

Fitxa de partida: 

cloroform n m 

<AEDEMCAT.02>; <DEMCAT.033.002> 

sin. compl. triclorometà n m 

Definició: Triclorometà, de fórmula CHCl3; líquid volàtil incolor, d'olor etèria i de gust dolcenc, té un alt poder 

de dissolució per la qual cosa és molt emprat com a solvent i agent d'extracció. També és emprat en l'obtenció 

de refrigerants, propel·lents i plàstics de fluorocarboni i colorants. Per acció de la llum solar s'oxida i dona 
fosgen. Havia estat usat com a agent anestèsic i analgèsic per via pulmonar, però té l'inconvenient que les 
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dosis tòxica (hepatonefrotoxicitat, arrítmies cardíaques) i anestèsica són molt pròximes; i també era utilitzat 

com a antitussigen, carminatiu i contrairritant. 

 

El cloroform estava classificat dins l’àrea Disciplines de suport > Química en l’arbre de 

camp del DEMCAT. S’ha proposat incloure’l dins l’àrea temàtica de fàrmacs, tenint en 

compte que és un fàrmac d’importància històrica, així com afegir-lo també a l’àrea de 

terminologia històrica, que és l’àrea temàtica del arbre de camp que recull tots els 

fàrmacs que s’han deixat d’utilitzar. En la fitxa original hi faltaven les denominacions en 

altres llengües; només hi constava la denominació i un sinònim complementari en català. 

 

La definició de la fitxa de partida era massa extensa i enciclopèdica: contenia molta 

informació sobre el compost químic, prescindible en la fitxa d’un fàrmac. S’ha proposat 

substituir aquesta informació per les seves propietats en el marc de la farmacologia 

actual, i assenyalar el seus usos com a fàrmac històric a la nota, juntament amb l’origen. 

 

Proposta d’entrada: 

cloroform n m 

<DEMCAT.011.002> // afegir àrea anestesiologia 

sin. compl. triclorometà n m 

es cloroformo n m 

es triclorometano n m 

fr chloroforme n m 

fr trichlorométhane n m 

en chloroform n 

en trichloromethane n 

CAS 67-66-3 

Definició: Fàrmac antihistamínic i antiexpectorant, de la família dels clorometans, que actua com a depressor 

del sistema nerviós central. 

Nota: El cloroform es va introduir després de l’èter com a anestèsic inhalat. Actualment ja no s’utilitza. És 

d’origen sintètic. 
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4.2.5. Cloroquina 

Fitxa de partida: 

cloroquina n f 

<AEDEMCAT.07>; <DEMCAT.011.002>; <DEMCAT.015> 

es cloroquina n f 

fr chloroquine n f 
en chloroquine n 

CAS 54-05-7 

Definició: Fàrmac antipalúdic, antiprotozoari i antireumàtic, del grup de les 4-aminoquinolines, emprat en el 

tractament de la malària i d'algunes malalties autoimmunitàries. 

Nota: La cloroquina s'utilitza, per exemple, per al tractament del lupus eritematós sistèmic i de l'artritis 
reumatoide. És d'origen sintètic. 

 
La cloroquina és un fàrmac antipalúdic històric, que s’emprava com a tractament de 

primera elecció abans de l’aparició dels nous fàrmacs antipalúdics. 

 

La definició que apareix en la fitxa de partida del DEM comença amb el descriptor 

«fàrmac antipalúdic, antiprotozoari i antireumàtic», ja que, en l’actualitat, la cloroquina 

també s’empra en el tractament de l’amebosi extraintestinal i de diverses malalties 

autoimmunitàries; per això, s’ha decidit conservar aquests adjectius a la definició i 

agrupar totes les indicacions terapèutiques de forma detallada a la nota. 

 

També s’ha considerat convenient afegir a la nota la informació actualitzada pel que fa al 

seu ús excepcional a causa de l’emergència sanitària pública de la COVID-19. 

 

La denominació comuna internacional (DCI) de la cloroquina no era present a la fitxa de 

partida del DEM, per la qual cosa s’ha afegit a la proposta d’entrada seguint la plantilla de 

fitxa de referència.  

 

Proposta d’entrada:  

cloroquina n f 

<AEDEMCAT.07>; <DEMCAT.011.002>; <DEMCAT.015> // afegir àrea microbiologia, patologia infecciosa i 

malària 
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es       cloroquina n f 

fr chloroquine n f 

fr cycloquine n f 

en chloroquine n 

CAS  54-05-7 

Definició: Fàrmac antipalúdic, antiprotozoari i antireumàtic que causa la mort del paràsit del gènere 

Plasmodium mitjançant la inhibició de l’enzim hemo-polimerasa i la consegüent acumulació del grup hemo, 
tòxic dins del paràsit.   

Nota: La cloroquina és un fàrmac del grup de les 4-aminoquinolines que s’empra en el tractament de la 
malària i de l’amebosi extraintestinal. També es fa servir en el tractament d’algunes malalties 

autoimmunitàries, com ara el lupus eritematós sistèmic o l'artritis reumatoide, i en el tractament i la profilaxi de 

la infecció pel virus del Zika. Se n’ha suggerit l’ ús per al tractament de la COVID-19. És d'origen sintètic. 

La denominació cloroquina és la forma catalana corresponent a la DCI. 

 

 

4.2.6. Lidocaïna 

Fitxa de partida: 

lidocaïna n f 

<AEDEMCAT.07>; <DEMCAT.011.002> 

sin. compl. lignocaïna n f 

es lidocaína n f 
fr lidocaïne n f 

en lidocaine n 

CAS 137-58-6 

Definició: Anestèsic local. 

Nota: Les propietats farmacològiques de la lidocaïna respecte a la permeabilitat de la membrana neuronal al 
sodi fan que sigui emprada en medicina, en forma d'hidroclorur, com a anestèsic local, per al tractament de les 

arrítmies ventriculars, com a sedant, analgèsic i anticonvulsiu.   

La denominació lidocaïna és la forma catalana corresponent a la DCI. 
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La lidocaïna és un dels anestèsics locals d’ús més freqüent en diverses pràctiques 

clíniques; per bé que el seu mecanisme d’acció com a blocador dels canals de calci s’ha 

estudiat en profunditat, aquesta informació no constava a la definició de la fitxa de partida 

del DEM. 

 

A la nota s’ha decidit reformular les accions terapèutiques de la lidocaïna i ressaltar-ne 

l’ús com a antiarrítmic de classe IB, atesa la classificació existent a les bases de dades 

consultades. 

 

A banda, calia comprovar que el sinònim complementari que figurava en català 

(lignocaïna) fos encara rellevant en l’actualitat i, en cas afirmatiu, completar els sinònims 

de les denominacions en les altres llengües. De fet, després de consultar les bases de 

dades i consensuar amb els especialistes, s’ha optat per afegir un nou sinònim de les 

denominacions en català i castellà: xilocaïna. 

 

Proposta d’entrada: 

lidocaïna n f 

<AEDEMCAT.07>; <DEMCAT.011.002> // afegir àrea anestesiologia i cardiologia 

sin. compl. lignocaïna n f 

sin. compl. xilocaïna n f 

es lidocaína n f 

es  lidocaina n f 

es  lignocaína n f 

es xilocaína n f 

fr lidocaïne n f 

fr lignocaïne n f 

en lidocaine n 

en lignocaine n 

CAS 137-58-6 

Definició: Fàrmac anestèsic local del grup de les amides que bloqueja els canals de sodi de la membrana 

nerviosa i impedeix la propagació de l’impuls nerviós.  
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Nota: La lidocaïna s’empra freqüentment com a anestèsic local en cirurgia i com a fàrmac antiarrítmic de la 

classe IB. La seva acció anestèsica s’empra també en el tractament de l’ejaculació prematura. La lidocaïna va 

ser el primer anestèsic local de la classe amida en descobrir-se. És d’origen sintètic. 

La denominació lidocaïna és la forma catalana corresponent a la DCI. 

 

 

4.3. Principals dubtes plantejats 
A mesura que ha avançat el procés de revisió terminològica, han anat sorgint dubtes 

referents a la compleció de fitxes de fàrmacs. Tot i tenir un model de fitxa que ens ha 

guiat en tot moment, treballar amb terminologia no és una tasca fàcil de sistematitzar i 

cada entrada de diccionari té unes necessitats; en el cas concret del nostre treball, cada 

fàrmac és diferent, i ens hem adonat que la informació que cal incloure a cada fitxa pot 

variar lleugerament. Això ha provocat que la tasca d’unificar les fitxes de fàrmacs hagi 

estat més costosa del que inicialment havíem previst. 

 

Segons el nostre parer, l’àrea de farmacologia del DEMCAT es troba en un punt en el 

qual caldria establir un major consens entre els especialistes; caldria confirmar de nou i 

determinar quina informació, a banda de la ja estipulada (mecanisme d’acció, indicacions 

terapèutiques i origen del fàrmac), pot ser inclosa a la fitxa d’un fàrmac determinat en cas 

de ser rellevant. Ens hem adonat que, en el cas d’alguns fàrmacs, la informació de caire 

històric pren importància des del punt de vista del diccionari; n’hi ha que van ser 

descoberts per científics catalans, o que van ser els primers fàrmacs a ser utilitzats per 

curar una determinada patologia. En altres casos, la informació química és rellevant; hi ha 

fàrmacs que són anàlegs de molècules o que se sintetitzen a partir d’altres fàrmacs 

coneguts. També ens hem adonat que les fitxes de fàrmacs d’elevada toxicitat haurien 

d’incloure informació relativa a la freqüència d’ús i la prescripció mèdica. 

 

A més a més, s’ha considerat fins a quin punt s’ha de detallar l’origen del fàrmac; alguns 

fàrmacs són d’origen natural, bé sigui de minerals, plantes, animals, o altres organismes 

vius, com ara bacteris. També tenim els fàrmacs obtinguts per biotecnologia i els produïts 

estrictament per síntesi química o bé els semisintètics. Per això, en molts casos s’ha 

trobat oportú especificar-ho, tot i que caldria sistematitzar aquesta classificació. 
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També seria positiu comptar amb uns criteris d’estructura i redacció de la informació dins 

la fitxa terminològica (particularment dins la nota, que és l’apartat més extens). En el marc 

d’aquest TFG s’han consensuat alguns d’aquests criteris amb les tutores; per exemple, 

en el cas dels fàrmacs que són anticossos monoclonals, s’ha decidit que la naturalesa del 

fàrmac s’especificaria a l’inici de la nota amb la frase següent: «és un anticòs monoclonal 

humà que s’empra en el tractament…». També s’ha consensuat amb les tutores mantenir 

l’ús d’abreviatures enlloc de denominacions desplegades, per raons d’economia formal i 

del nivell d’especialització, en els casos en què aquestes abreviatures són àmpliament 

usades pels professionals de les ciències de la salut (per exemple, s’ha decidit emprar 

«VIH-1» en lloc de «virus de la immunodeficiència humana 1»). 

 

Un altre tema a debatre amb especialistes en farmacologia és quan el fàrmac pot ser 

utilitzat com a medicament en forma d’una o diverses sals. Es planteja si crear només 

una entrada amb el principi actiu de base, o bé una entrada per a cadascuna de les sals 

disponibles al mercat farmacèutic. Molts dels fàrmacs seleccionats s’administren en forma 

de sals per afavorir-ne l’absorció; si bé, el principi actiu amb efecte farmacològic és la 

forma base. Com a regla general s’ha consensuat que el terme principal sigui sempre el 

principi actiu, però hi ha algunes excepcions en què cal diferenciar les sals de la forma 

activa, com ara, per exemple, la levotiroxina sòdica. 

 

Un dubte similar ha sorgit en el cas dels profàrmacs; caldria consensuar si el profàrmac 

ha de tenir una fitxa a banda de la fitxa corresponent a la forma activa del fàrmac, i alhora 

establir uns criteris més clars de redacció per a aquest tipus de fitxes. 

 

Totes aquestes qüestions han fet que el procés de compleció de fitxes esdevingués 

feixuc en molts moments, però han fet de l’experiència quelcom enriquidor i desafiant. És 

gràcies als interrogants plantejats que el DEMCAT pot seguir creixent, i quan aquests es 

resolguin en el futur ajudaran a marcar la direcció del camí a seguir. 
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5. Discussió 
En el marc del projecte DEMCAT, aquest treball aporta un llistat de 200 fàrmacs 

indispensables de l’arsenal terapèutic actual, així com la seva revisió i actualització en el 

DEMCAT.  

 

Anàlogament al que succeeix amb el procés de creació d’un model de fitxa terminològica 

per als fàrmacs, l’elaboració d’aquest primer llistat ha de servir com a punt de partida a 

l’hora d’establir els criteris de selecció dels fàrmacs inclosos en el DEMCAT. Aquest recull 

inicial suposarà una guia d’ara endavant, per seguir impulsant la tasca de revisió i 

actualització de fàrmacs amb un llistat cada cop més extens i justificat d’acord amb les 

dimensions que va prenent el projecte.  

 

Un altre punt clau d’aquest treball és que fa palesa la necessitat de seguir perfilant el 

model de fitxa terminològica establert per als fàrmacs perquè esdevingui una font 

d’informació flexible i alhora dinàmica. Disposar d’una guia és fonamental per a 

emprendre la tasca terminològica. Tot i això, és important avaluar permanentment 

aquesta guia i millorar-la, perquè doni resposta als nous reptes i qüestions que van 

sorgint a mesura que avança el projecte, i que s’han exposat prèviament a l’apartat de 

resultats. 

 

A diferència dels treballs previs realitzats dins el projecte DEMCAT, aquest treball posa 

de manifest la importància d’establir uns criteris per seleccionar les fitxes terminològiques 

a revisar en cada actualització del diccionari. Cal comptar al més aviat possible amb un 

diccionari actualitzat que respongui a les necessitats dels professionals, i per això és 

important triar amb cura l’ordre en el qual es revisen els termes.  

 

Com en tot treball, és necessari reconèixer una sèrie de limitacions. L’elaboració d’una 

obra terminològica és un procés lent i costós, que requereix d’una logística ben teixida. 

En aquest sentit, cal remarcar que la feina s’ha dut a terme en situació de confinament i 

amb un temps molt limitat, tenint en compte les dimensions del treball; ha estat gràcies a 

l’esforç i la implicació de tots els membres de l’equip que el projecte ha cobrat empenta i 

sentit. A més, el projecte DEMCAT creix progressivament en constant supervisió, la qual 

cosa demana unes infraestructures i uns recursos tècnics i econòmics molt grans. 
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Aquesta és una de les limitacions més importants del TFG, tot i que també li confereix un 

valor únic. 

 

Tot acceptant aquestes limitacions, creiem que aquest treball suposa una contribució 

puntual però significativa a la terminologia científica en general i a la farmacològica en 

particular. 

 

La transcendència del DEMCAT rau en el fet que és un projecte que dona resposta a una 

necessitat històrica: disposar d’una eina de terminologia mèdica i científica en català útil, 

fidedigna i actualitzada. També cal destacar-ne la utilitat pràctica: a diferència d’altres 

vehicles de divulgació científica en català, el DEMCAT es presenta en un format lliure i 

accessible per a tothom. En breu, tots els termes inclosos en aquest TFG estaran 

disponibles al diccionari en línia del DEMCAT. 

 

Després d’haver contribuït a la tasca d’estandardització i d’actualització del DEMCAT, ens 

adonem de la necessitat creixent de donar-li la projecció i la visibilitat que mereix la seva 

història. I, en relació amb això, podem formular-nos la pregunta següent: quina direcció 

prendrà el DEMCAT d’ara endavant? Al nostre entendre, la seva trajectòria va més enllà 

de la d’un mer repositori de terminologia mèdica en català: el seu compromís és unificar i 

actualitzar la informació existent en la diversitat de bases de dades científiques, i 

eventualment, dotar d’autoritat i reconeixement una font documental que integri la 

terminologia mèdica en català. Per aconseguir-ho, creiem que el DEMCAT s’ha de valdre 

del recolzament institucional, que actualment reuneix entitats i institucions reconegudes 

com el TERMCAT, la Fundació Dr. Antoni Esteve, el Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i 

de Balears, l’Insitut d’Estudis Catalans i Enciclopèdia Catalana. 
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6. Conclusions  
A continuació es detallen les principals conclusions que s’han assolit amb l’execució 

d’aquest treball: 

 

- S’ha pogut confeccionar una llista dels 200 fàrmacs indispensables que abasten la 

majoria de les indicacions terapèutiques i grups farmacològics de tot l’arsenal 

terapèutic actual. Constitueixen un primer pas per anar revisant i actualitzant la 

resta de principis actius existents al mercat. 

- Donada la situació actual provocada per la pandèmia del coronavirus, s’ha donat 

un toc d’actualitat a la selecció, incorporant aquells fàrmacs l’ús del qual s’ha 

suggerit en el tractament de la COVID-19.  

- S’ha seguit una plantilla prèviament definida com a model de fitxa per a incorporar 

els fàrmacs al DEMCAT. Aquesta plantilla inclou els principals sinònims 

relacionats amb cada fàrmac, el número d’identificació CAS, la definició del 

fàrmac i tot un seguit de notes aclaridores. Es va arribar a l’acord que aquesta és 

la informació mínima necessària que ha d’estar a l’abast de les persones 

interessades en emprar la forma catalana correcta de cada fàrmac. 

- S’han recuperat les fitxes prèvies dels fàrmacs seleccionats quan existien, i s’han 

revisat i actualitzat sota la supervisió terminològica i farmacològica de les 

persones expertes que han col·laborat en aquest treball. A més a més, s’han obert 

fitxes noves seguint els mateixos criteris, quan el fàrmac no disposava d’una 

entrada prèvia. 

- En breu, els 200 fàrmacs s’incorporaran al diccionari en línia del DEMCAT i seran 

consultables per a tothom. 

- Treballs com aquest són indispensables per anar completant progressivament la 

informació continguda en el Diccionari enciclopèdic de medicina. Cal tenir les 

definicions revisades i actualitzades, i poder-les posar a disposició de la comunitat 

mèdica i científica. Sense aquesta tasca seria impossible mantenir viva una 

llengua i oferir termes mèdics als professionals de la salut pel seu ús en el dia a 

dia, tant en l’entorn assistencial, com en la recerca i la docència. 
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ANNEX 1: arbre de camp del DEMCAT 
En color blau es destaquen les àrees temàtiques de farmacologia, és a dir, les emprades en 

aquest treball. 

 

Codi 

 

Àrea temàtica 

DEMCAT Classificació temàtica DEMCAT 

DEMCAT.000 Ciències de la salut > Conceptes troncals 

DEMCAT.000.001 Ciències de la salut > Semiologia 

DEMCAT.000.002 Malalties i síndromes 

DEMCAT.000.003 Ciències de la salut > Prefixos i sufixos 

DEMCAT.001 Anatomia 

DEMCAT.001.000 Anatomia > Conceptes generals 

DEMCAT.001.001 Anatomia > Embriologia 

DEMCAT.001.002 Anatomia > Òrgans i sistemes 

DEMCAT.001.003 Anatomia > Histologia 

DEMCAT.001.004 Anatomia > Citologia 

DEMCAT.002 Anatomia patològica 

DEMCAT.003 Anestesiologia. Tractament del dolor i medicines pal·liatives. Ressuscitació 

DEMCAT.003.001 Anestesiologia 

DEMCAT.003.002 Tractament del dolor i medicines pal·liatives 

DEMCAT.003.003 Ressuscitació 

DEMCAT.004 Angiologia 

DEMCAT.005 Bioètica 

DEMCAT.006 Bioquímica i biologia molecular 

DEMCAT.007 Cardiologia 

DEMCAT.008 Cirurgia 

DEMCAT.009 Dermatologia 

DEMCAT.010 Endocrinologia i nutrició 

DEMCAT.011 Farmacologia 

DEMCAT.011.000 Farmacologia > Conceptes generals 

DEMCAT.011.001 Farmacologia > Agents 

DEMCAT.011.002 Farmacologia > Fàrmacs 

DEMCAT.011.003 Farmacologia > Farmacognòsia 

DEMCAT.011.004 Farmacologia > Tecnologia farmacèutica 

DEMCAT.011.005 Farmacologia > Farmacocinètica 

DEMCAT.011.006 Farmacologia > Farmacodinàmica 

DEMCAT.011.007 Farmacologia > Farmacologia clínica i terapèutica 
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DEMCAT.011.008 Farmacologia > Reaccions adverses i seguretat 

DEMCAT.011.009 Farmacologia > Regulació legal i control de qualitat 

DEMCAT.011.010 Farmacologia > Màrqueting farmacèutic 

DEMCAT.011.011 Farmacologia > Farmacologia bàsica 

DEMCAT.011.050 Farmacologia > Recerca clínica de medicaments 

DEMCAT.012 Gastroenterologia 

DEMCAT.013 Geriatria 

DEMCAT.014 Hematologia i hemoteràpia 

DEMCAT.015 Immunologia 

DEMCAT.016 Recerca, metodologia i estadística 

DEMCAT.017 Medicina preventiva, epidemiologia i salut pública 

DEMCAT.018 Microbiologia i patologia infecciosa 

DEMCAT.019 Nefrologia 

DEMCAT.020 Neurologia 

DEMCAT.021 Ginecologia i obstetrícia 

DEMCAT.022 Odontoestomatologia 

DEMCAT.023 Oftalmologia 

DEMCAT.024 Oncologia i radioteràpia 

DEMCAT.025 Otorrinolaringologia 

DEMCAT.026 Pediatria 

DEMCAT.027 Pneumologia 

DEMCAT.028 Salut mental 

DEMCAT.028.001 Salut mental > Psiquiatria 

DEMCAT.028.002 Salut mental > Psicologia 

DEMCAT.029 Reumatologia 

DEMCAT.030 Tècniques diagnòstiques i de tractament 

DEMCAT.031 Traumatologia i ortopèdia 

DEMCAT.032 Urologia 

DEMCAT.033 Disciplines de suport 

DEMCAT.033.001 Disciplines de suport > Genètica i genòmica 

DEMCAT.033.002 Disciplines de suport > Química 

DEMCAT.033.003 Disciplines de suport > Biotecnologia 

DEMCAT.033.004 Disciplines de suport > Física 

DEMCAT.033.005 Disciplines de suport > Ciències de la vida 

DEMCAT.033.006 Disciplines de suport > Etnobotànica farmacèutica 

DEMCAT.034 Fisioteràpia 

DEMCAT.035 Homeopatia 

DEMCAT.036 Infermeria 
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DEMCAT.037 Podologia 

DEMCAT.038 Sinologia 

DEMCAT.039 Veterinària 

DEMCAT.040 Toxicologia 

DEMCAT.041 Entorn professional 

DEMCAT.041.001 Entorn professional > Institucions 

DEMCAT.041.002 Entorn professional > Professions 

DEMCAT.041.003 Material mèdic i ortopèdic 

DEMCAT.042 Disciplines connexes 

DEMCAT.043 Medicina legal i forense 

DEMCAT.098 Terminologia històrica 

DEMCAT.098.001 Terminologia històrica > Farmacologia 

DEMCAT.098.002 Terminologia històrica > Cirurgia 
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ANNEX 2: llista completa de les fitxes de fàrmacs revisades 
 
 abiraterona n f 
 
 es abiraterona n f 
 fr abiratérone n f 
 en abiraterone n 
 CAS 154229-19-3 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; ONCOLOGIA I 

RADIOTERÀPIA. Fàrmac antineoplàstic que 
impedeix la síntesi de la testosterona 
mitjançant la inhibició irreversible i 
selectiva de l'activitat de la 17α-hidroxilasa 
i la C17,20-liasa. 

 
 Nota: L'abiraterona és un derivat de la 

progesterona que s'empra en el tractament del 
càncer de pròstata resistent a la castració. És el 
metabòlit actiu del seu profàrmac, la sal 
abiraterona acetat. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació abiraterona és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 àcid acetilsalicílic n m 
 sin. compl. aspirina n f 
 sigla AAS n m 
 
 es ácido acetilsalicílico n m; aspirina n f; 

AAS n m 
 fr acide acétylsalicylique n m; aspirine n f; 

AAS n m 
 en acetylsalicilic acid n; aspirin n; ASA n 
 CAS 50-78-2 
 
 TRACTAMENT DEL DOLOR I MEDICINES PAL·

LIATIVES; CARDIOLOGIA; FARMACOLOGIA > 
FÀRMACS; GASTROENTEROLOGIA; 
HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA; ONCOLOGIA I 
RADIOTERÀPIA. Fàrmac antiinflamatori no 
esteroidal, de la família dels salicilats, amb 
propietats analgèsiques, antiinflamatòries, 
antipirètiques i anticoagulants, que 
bloqueja la síntesi de les prostaglandines 
mitjançant la inhibició de les 
ciclooxigenases COX-1 i COX-2. 

 
 Nota: L'àcid acetilsalicílic s'empra en el 

tractament del dolor i la febre associats a 
causes diverses. S'administra a dosis baixes i 

perllongades com a antiagregant plaquetari en la 
prevenció d'accidents tromboembòlics en 
persones que han tingut un infart de miocardi, i 
també en la prevenció de certs tipus de càncer, 
com el d'estómac i el colorectal. És d'origen 
sintètic. 

  
 La denominació aspirina és la forma catalana 

corresponent a la DCI, al BAN i a l'USAN i, àcid 
acetilsalicílic, la corresponent al DOE. 

  
 L'àcid acetilsalicílic es coneix sovint amb la 

forma aspirina, que és una marca comercial. 
 
 
 àcid valproic n m 
 sin. compl. valproat n m 
 
 es ácido valproico n m; valproato n m; AVP 

n m 
 fr acide valproïque n m; valproate n m; 

AVP n m 
 en valproate n; valproic acid n; VPA n 
 CAS 99-66-1 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; NEUROLOGIA; 

SALUT MENTAL > PSIQUIATRIA; DISCIPLINES DE 
SUPORT > QUÍMICA. Fàrmac antiepilèptic que 
augmenta la inhibició cortical i exerceix un 
efecte neuroprotector mitjançant l'augment 
dels nivells del neurotransmissor inhibidor 
GABA, la inhibició dels canals de sodi 
dependents de voltatge i la inhibició de les 
histones desacetilases. 

 
 Nota: L'àcid valproic és un derivat de l'àcid 

propilpentanoic que s'empra en monoteràpia o 
com a teràpia complementària en el tractament 
de l'epilèpsia, sobretot en les crisis d'absència. 
També s'utilitza en el tractament del trastorn 
bipolar, en els episodis maníacs, com a 
tractament de manteniment, i en la profilaxi de la 
migranya. L'àcid valproic és el principi actiu, si 
bé s'administra en forma de sals com a valproat 
càlcic, magnèsic o sòdic. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació àcid valproic  és la forma 

catalana corresponent a la DCI i, valproat sòdic, 
la corresponent a l'USAN. 
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 adalimumab n m 
 
 es adalimumab n m 
 fr adalimumab n m 
 en adalimumab n 
 CAS 331731-18-1 
 
 DERMATOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

GASTROENTEROLOGIA; IMMUNOLOGIA; 
REUMATOLOGIA. Fàrmac immunomodulador 
antireumàtic que inhibeix el factor de 
necrosi tumoral alfa. 

 
 Nota: L'adalimumab és un anticòs monoclonal 

humanitzat que s'empra en el tractament de 
l'artritis reumatoide i d'altres malalties 
inflamatòries cròniques mediades pel factor de 
necrosi tumoral alfa, com l'artritis psoriàsica, 
l'espondilitis anquilosant, la malaltia de Crohn, la 
psoriasi en plaques crònica i l'artritis idiopàtica 
juvenil. 

  
 La denominació adalimumab és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 aflibercept n m 
 
 es aflibercept n m 
 fr aflibercept n m 
 en aflibercept n 
 CAS 862111-32-8 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; IMMUNOLOGIA; 

OFTALMOLOGIA; ONCOLOGIA I RADIOTERÀPIA. 
Fàrmac antineoplàstic que bloqueja 
l'activació dels receptors de VEGF i 
impedeix la proliferació de cèl·lules 
endotelials i el creixement consegüent de 
nous vasos sanguinis. 

 
 Nota: L'aflibercept s'empra en el tractament de 

la degeneració macular neovascular associada 
a l'edat i l'edema macular generat per l'oclusió 
de la vena retinal central. A banda, en 
combinació amb altres fàrmacs, s'utilitza en el 
tractament del càncer colorectal metastàtic. 
L'aflibercept és una proteïna recombinant que 
presenta epítops del receptor del factor de 
creixement de l'endoteli vascular i evita la 
angiogènesi del tumor. 

  
 La denominació aflibercept és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 

 alprazolam n m 
 
 es alprazolam n m 
 fr alprazolam n m 
 en alprazolam n 
 CAS 28981-97-7 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; NEUROLOGIA; 

SALUT MENTAL > PSIQUIATRIA. Fàrmac 
ansiolític del grup de les benzodiazepines 
que actua sobre els receptors BNZ-1, BNZ-
2 i GABAA del sistema nerviós. 

 
 Nota: L'alprazolam és una 

triazolobenzodiazepina que, a més de propietats 
ansiolítiques, també té activitat com a fàrmac 
hipnòtic, miorelaxant i anticonvulsiu. També està 
indicat per al tractament de l'ansietat i els 
trastorns de pànic, amb o sense agorafòbia i, de 
manera secundària, en l'insomni, la síndrome 
premenstrual i la depressió. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació alprazolam és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 amiodarona n f 
 
 es amiodarona n f 
 fr amiodarone n f 
 en amiodarone n 
 CAS 1951-25-3 
 
 CARDIOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS. 

Fàrmac vasodilatador i antiarrítmic de la 
classe III que redueix l'excitabilitat del 
miocardi mitjançant el blocatge dels canals 
de potassi i la consegüent prolongació de 
la repolarització cel·lular i del període 
refractari. 

 
 Nota: L'amiodarona s'empra en el tractament de 

la fibril·lació auricular recurrent i en la prevenció i 
el tractament de l'arrítmia ventricular i 
supraventricular greu en pacients que no 
responen a altres antiarrítmics, o bé que no 
toleren altres fàrmacs. La seva utilitat es veu 
limitada pels múltiples efectes adversos que 
presenta ja que també interfereix amb els 
receptors adrenèrgics beta i amb els canals de 
sodi i calci. És un anàleg estructural de 
l'hormona tiroidal d'origen sintètic. 

  
 La denominació amiodarona és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
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 amitriptilina n f 
 
 es amitriptilina n f 
 fr amitriptyline n f 
 en amitriptyline n 
 CAS 50-48-6 
 
 TRACTAMENT DEL DOLOR I MEDICINES PAL·

LIATIVES; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 
NEUROLOGIA; SALUT MENTAL > PSIQUIATRIA. 
Fàrmac antidepressiu tricíclic i analgèsic 
que augmenta la disponibilitat de 
monoamines mitjançant la inhibició no 
selectiva de la recaptació de serotonina i 
noradrenalina a l'espai sinàptic de 
diferents regions cerebrals. 

 
 Nota: L'amitriptilina és un dibenzocicloheptè que 

també té propietats analgèsiques i sedants. 
S'empra en el tractament de la depressió, del 
dolor neuropàtic i de l'enuresi nocturna. També 
s'utilitza en la profilaxi de la cefalàlgia tensional i 
la migranya. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació amitriptilina és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 amlodipina n f 
 
 es amlodipino n m 
 fr amlodipine n f 
 en amlodipine n 
 CAS 88150-42-9 
 
 CARDIOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS. 

Fàrmac antihipertensiu d'acció prolongada 
del grup de les dihidropiridines que redueix 
la contractilitat del miocardi i exerceix un 
efecte vasodilatador arterial perifèric i 
coronari mitjançant el blocatge selectiu 
dels canals de calci. 

 
 Nota: L'amlodipina s'empra en monoteràpia, o 

en combinació amb altres antihipertensius i 
antianginosos, en el tractament de la 
hipertensió, la cardiopatia isquèmica, l'angina de 
pit i l'angina de Prinzmetal. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació amlodipina és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
  
 

anakinra n f 
 
 es anakinra n f 
 fr anakinra n m 
 en anakinra n 
 CAS 143090-92-0 
 
 ANESTESIOLOGIA. TRACTAMENT DEL DOLOR I 

MEDICINES PAL·LIATIVES. RESSUSCITACIÓ; 
FARMACOLOGIA > FÀRMACS; IMMUNOLOGIA; 
MICROBIOLOGIA I PATOLOGIA INFECCIOSA; 
REUMATOLOGIA. Fàrmac analgèsic i 
antiinflamatori que neutralitza l'activitat 
biològica de les interleucines 1 alfa i 1 beta 
mitjançant la inhibició competitiva del 
receptor de tipus I de la interleucina 1. 

 
 Nota: L'anakinra és una proteïna recombinant 

que s'empra en el tractament de l'artritis 
reumatoide, de la malaltia inflamatòria 
multisistèmica d'inici neonatal i de les síndromes 
periòdiques associades a la criopirina. S'ha 
suggerit el seu ús per al tractament de casos 
greus de la COVID-19. 

  
 La denominació anakinra és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 apixaban n m 
 
 es apixabán n m 
 fr apixaban n m 
 en apixaban n 
 CAS 503612-47-3 
 
 ANGIOLOGIA; CARDIOLOGIA; FARMACOLOGIA > 

FÀRMACS; HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA. 
Fàrmac anticoagulant que inhibeix de 
forma selectiva la protrombinasa i el factor 
Xa, tant en la forma lliure com en la forma 
unida al coàgul. 

 
 Nota: L'apixaban s'empra per reduir el risc de 

tromboembolisme venós en pacients adults 
sotmesos a cirurgia de reemplaçament de maluc 
o de genoll. També s'utilitza en la prevenció de 
l'ictus i l'embòlia sistèmica en pacients que 
pateixen fibril·lació auricular no valvular, i en el 
tractament i la prevenció de la trombosi venosa 
profunda i l'embòlia pulmonar. És d'origen 
sintètic. 

  
 La denominació apixaban és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
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 aripiprazole n m 
 
 es aripiprazol n m 
 fr aripiprazole n m 
 en aripiprazole n 
 CAS 129722-12-9 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; SALUT MENTAL > 

PSIQUIATRIA. Fàrmac antipsicòtic de segona 
generació que regula els nivells de 
monoamines mitjançant la combinació com 
a agonista parcial dels receptors 
dopaminèrgics D2, l'acció de diverses 
formes sobre els receptors serotoninèrgics 
i l'afinitat variable sobre altres tipus de 
receptors, com els adrenèrgics alfa i els 
d'histamina. 

 
 Nota: L'aripiprazole és un derivat de la 

quinolona. S'empra en el tractament de diversos 
trastorns psicòtics, com l'esquizofrènia, la 
psicosi aguda i la síndrome de Gilles de 
Tourette. També s'utilitza en el tractament del 
trastorn bipolar, de la irritabilitat associada al 
trastorn de l'espectre autista, i com a tractament 
complementari en la depressió. És d'origen 
sintètic. 

  
 La denominació aripiprazole és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 atazanavir n m 
 sigla ATV n m 
 
 es atazanavir n m; ATV n m 
 fr atazanavir n m; ATV n m 
 en atazanavir n; ATV n 
 CAS 198904-31-3 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; IMMUNOLOGIA; 

MICROBIOLOGIA I PATOLOGIA INFECCIOSA. 
Fàrmac antiretroviral inhibidor de la 
proteasa 1 del VIH. 

 
 Nota: L'atazanavir s'empra en combinació amb 

altres antiretrovirals en el tractament i la profilaxi 
postexposició de la infecció pel VIH. És un 
azapèptid d'origen sintètic. 

  
 La denominació atazanavir és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 

 atorvastatina n f 
 
 es atorvastatina n f 
 fr atorvastatine n f 
 en atorvastatin n 
 CAS 134523-00-5 
 
 CARDIOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS. 

Fàrmac hipolipemiant del grup de les 
estatines que redueix la concentració 
plasmàtica de colesterol mitjançant la 
inhibició competitiva i reversible de l'enzim 
hepàtic HMG-CoA-reductasa i la 
interferència subsegüent en la biosíntesi de 
colesterol. 

 
 Nota: L'atorvastatina també produeix un 

augment en la superfície cel·lular del nombre de 
receptors hepàtics per a lipoproteïnes de 
densitat baixa, la qual cosa dóna lloc a un 
increment de l'absorció i del catabolisme 
d'aquestes lipoproteïnes. S'empra en el 
tractament de diverses dislipèmies i com a 
tractament addicional a la dieta en la 
hipercolesterolèmia. També es fa servir com a 
tractament adjuvant en la prevenció de la 
malaltia cardiovascular en pacients considerats 
d'alt risc. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació atorvastatina és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 aviptadil n m 
 
 es aviptadil n m 
 fr aviptadil n m 
 en aviptadil n 
 CAS 40077-57-4 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; IMMUNOLOGIA; 

MICROBIOLOGIA I PATOLOGIA INFECCIOSA; 
PNEUMOLOGIA; UROLOGIA. Fàrmac 
vasodilatador que redueix la pressió 
sanguínia i actua sobre el sistema 
immunitari. 

 
 Nota: L'aviptadil és un anàleg del pèptid 

intestinal vasoactiu que s'empra en el tractament 
de la disfunció erèctil, la hipertensió pulmonar, la 
sarcoïdosi i la síndrome del destret respiratori 
agut. S'ha suggerit el seu ús per al tractament de 
la síndrome de dificultat respiratòria aguda 
associada a la COVID-19. És d'origen sintètic. 
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 La denominació aviptadil és la forma catalana 
corresponent a la DCI. 

 
 
 azitromicina n f 
 
 es azitromicina n f 
 fr azithromycine n f 
 en azithromycin n 
 CAS 83905-01-5 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; MICROBIOLOGIA I 

PATOLOGIA INFECCIOSA. Fàrmac antibiòtic del 
grup dels macròlids que inhibeix la síntesi 
de les proteïnes bacterianes mitjançant la 
unió a la subunitat 50S del ribosoma 
bacterià, de manera que impossibilita la 
translocació dels pèptids. 

 
 Nota: L'azitromicina és un antibiòtic d'espectre 

ampli que s'empra en el tractament de les 
infeccions respiratòries, entèriques i 
genitourinàries. Se n'ha suggerit l'ús per al 
tractament de la COVID-19. És un derivat 
semisintètic de l'eritromicina d'origen sintètic. 

  
 La denominació azitromicina és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 baricitinib n m 
 
 es baricitinib n m 
 fr baricitinib n m 
 en baricitinib n 
 CAS 1187594-09-7 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; IMMUNOLOGIA; 

MICROBIOLOGIA I PATOLOGIA INFECCIOSA; 
REUMATOLOGIA. Fàrmac immunomodulador 
amb activitat antiinflamatòria que inhibeix 
de forma selectiva les cinases JAK1 i 
JAK2. 

 
 Nota: El baricitinib s'empra en el tractament de 

l'artritis reumatoide en pacients que presenten 
intolerància a altres tractaments antireumàtics, 
en monoteràpia o combinat amb metotrexat. Se 
n'ha suggerit l'ús per al tractament de la COVID-
19. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació baricitinib és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 

 benzilpenicil·lina n f 
 sin. compl. penicil·lina G n f 
 
 es bencilpenicilina n f; penicilina G n f 
 fr benzylpénicilline n f; pénicilline G n f 
 en benzylpenicillin n; penicillin G n 
 CAS 61-33-6 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; MICROBIOLOGIA I 

PATOLOGIA INFECCIOSA. Fàrmac antibiòtic 
que bloqueja la reparació i la síntesi de la 
paret cel·lular bacteriana mitjançant l'enllaç 
a proteïnes específiques d'unió a la penicil·
lina. 

 
 Nota: La penicil·lina G és el compost de penicil·

lina de major ús. És un antibiòtic d'espectre curt 
que s'empra en el tractament d'infeccions 
causades principalment per bacteris 
grampositius aerobis, com ara la sèpsia, la 
meningitis, la pericarditis, l'endocarditis i la 
pneumònia greu. És d'origen natural. 

  
 La denominació benzilpenicil·lina és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 betametasona n f 
 
 es betametasona n f 
 fr bétaméthasone n f 
 en betamethasone n 
 CAS 378-44-9 
 
 ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ; FARMACOLOGIA > 

FÀRMACS; IMMUNOLOGIA; DISCIPLINES DE 
SUPORT > QUÍMICA. Fàrmac antiinflamatori i 
immunosupressor, de la família dels 
corticoesteroides, que inhibeix l'apoptosi 
dels neutròfils i els factors de transcripció 
inflamatoris. 

 
 Nota: La betametasona és un glucocorticoide 

que s'empra en el tractament de malalties amb 
un component inflamatori i al·lèrgic, en la 
prevenció de la malaltia de les membranes 
hialines i en el trasplantament d'òrgans. És 
d'origen sintètic. 

  
 La denominació betametasona és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
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bevacizumab n m 
 
 es bevacizumab n m 
 fr bévacizumab n m 
 en bevacizumab n 
 CAS 216974-75-3 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; IMMUNOLOGIA; 

ONCOLOGIA I RADIOTERÀPIA. Fàrmac 
immunomodulador i antineoplàstic que 
inhibeix l'angiogènesi mitjançant la 
inactivació de la proteïna sèrica VEGF-A. 

 
 Nota: El bevacizumab és un anticòs monoclonal 

humanitzat que s'empra, en combinació amb 
altres fàrmacs quimioteràpics, en el tractament 
de diversos tipus de càncers, com ara el 
colorectal metastàtic, el de mama metastàtic, el 
d'ovari epitelial, el de les trompes de Fal·lopi o 
del peritoneu, el carcinoma pulmonar no 
microcític avançat, el carcinoma renal 
metastàtic o avançat i el carcinoma cervical 
persistent, recurrent o metastàtic. També 
s'utilitza en monoteràpia en el tractament del 
glioblastoma. Se n'ha suggerit l'ús per al 
tractament de la COVID-19. 

  
 La denominació bevacizumab és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 bictegravir n m 
 
 es bictegravir n m 
 fr bictégravir n m 
 en bictegravir n 
 CAS 1611493-60-7 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; IMMUNOLOGIA; 

MICROBIOLOGIA I PATOLOGIA INFECCIOSA. 
Fàrmac antiretroviral inhibidor de la 
integrasa del VIH-1 que impedeix la 
inserció de la còpia del DNA víric en el 
genoma de la cèl·lula hoste. 

 
 Nota: El bictegravir s'empra juntament amb el 

tenofovir i l'emtricitabina en el tractament de la 
infecció pel VIH-1 en pacients que no han rebut 
tractament previ, i en pacients amb una 
supressió de la càrrega viral i sense resistència 
del virus als inhibidors de la integrasa, al 
tenofovir o a l'emtricitabina. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació bictegravir és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 

 biperidèn n m 
 
 es biperideno n m 
 fr bipéridène n m 
 en biperiden n 
 CAS 514-65-8 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; NEUROLOGIA; 

DISCIPLINES DE SUPORT > QUÍMICA. Fàrmac 
anticolinèrgic que bloqueja els receptors 
muscarínics del sistema nerviós central, 
concretament en el nucli estriat, i en menor 
mesura del sistema perifèric. 

 
 Nota: El biperidèn s'empra, juntament amb altres 

antiparkinsonians, en el tractament de totes les 
formes de la malaltia de Parkinson i dels 
símptomes extrapiramidals secundaris a l'ús de 
neurolèptics. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació biperidèn és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 bisoprolol n m 
 
 es bisoprolol n m 
 fr bisoprolol n m 
 en bisoprolol n 
 CAS 66722-44-9 
 
 CARDIOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

DISCIPLINES DE SUPORT > QUÍMICA. Fàrmac 
antiarrítmic i antihipertensiu selectiu del 
grup dels blocadors beta que redueix la 
contractilitat i la demanda d'oxigen 
cardíaques mitjançant el blocatge 
competitiu i cardioselectiu dels receptors 
adrenèrgics beta-1. 

 
 Nota: El bisoprolol també inhibeix la secreció de 

renina als ronyons i no presenta activitat 
simpaticomimètica intrínseca. S'empra en 
monoteràpia, o en combinació amb altres 
antihipertensius, en el tractament de la 
hipertensió arterial de lleu a moderada. També 
es fa servir en el tractament de la insuficiència 
cardíaca, la fibril·lació auricular i l'angina de pit. 
És d'origen sintètic. 

  
 La denominació bisoprolol és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
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 budesonida n f 
 
 es budesónida n f 
 fr budésonide n f 
 en budesonide n 
 CAS 51333-22-3 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

GASTROENTEROLOGIA; IMMUNOLOGIA; 
PNEUMOLOGIA; DISCIPLINES DE SUPORT > 
QUÍMICA. Fàrmac antiinflamatori local i 
immunosupressor de la família dels 
corticoesteroides que bloqueja la síntesi 
de mediadors de la cascada d'inflamació, 
disminueix la permeabilitat dels capil·lars i 
inhibeix la migració de leucòcits cap al 
focus de la inflamació mitjançant la unió 
als receptors de glucocorticoides. 

 
 Nota: La budesonida és un glucocorticoide que 

s'empra en el tractament de malalties 
inflamatòries pulmonars, com l'asma o la 
malaltia pulmonar obstructiva crònica, en rinitis 
al·lèrgica, així com en el tractament de malalties 
inflamatòries intestinals, com la malaltia de 
Crohn o la colitis ulcerosa. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació budesonida és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 bupivacaïna n f 
 
 es bupivacaína n f 
 fr bupivacaïne n f 
 en bupivacaine n 
 CAS 38396-93-3 
 
 TRACTAMENT DEL DOLOR I MEDICINES PAL·

LIATIVES; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 
ODONTOESTOMATOLOGIA; DISCIPLINES DE 
SUPORT > QUÍMICA. Fàrmac anestèsic local 
de llarga durada del grup de les amides 
que bloca els canals de sodi de la 
membrana de les cèl·lules nervioses i 
impedeix la propagació de l'impuls nerviós. 

 
 Nota: La bupivacaïna s'empra en l'anestèsia 

regional, especialment en el blocatge epidural 
durant el part o en diversos tipus de cirurgia. 
També s'utilitza en procediments odontològics. 
És d'origen sintètic. 

  
 La buvipacaïna no té DCI perquè el seu ús 

farmacològic és previ a l'assignació d'una 

denominació comuna internacional per part de 
l'OMS. 

 
 
 buprenorfina n f 
 
 es buprenorfina n f 
 fr buprénorphine n f 
 en buprenorphine n 
 CAS 52485-79-7 
 
 TRACTAMENT DEL DOLOR I MEDICINES PAL·

LIATIVES; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 
DISCIPLINES DE SUPORT > QUÍMICA; 
TOXICOLOGIA. Fàrmac analgèsic opioide que 
actua com a agonista parcial dels receptors 
d'opioides mu. 

 
 Nota: La buprenorfina s'empra en el tractament 

del dolor moderat o intens, com a complement 
de l'anestèsia i en el tractament de la 
dependència dels opioides. És d'origen 
semisintètic. 

  
 La buprenorfina no té DCI perquè el seu ús 

farmacològic és previ a l'assignació d'una 
denominació comuna internacional per part de 
l'OMS. 

 
 
 butilescopolamina n f 
 sin. compl. butilhioscina n f 
 
 es butilescopolamina n f; butilhioscina n f 
 fr butylhyoscine n f; butylscopolamine n f 
 en butylhyoscine n; butylscopolamine n 
 CAS 7182-53-8 
 
 TRACTAMENT DEL DOLOR I MEDICINES PAL·

LIATIVES; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 
GASTROENTEROLOGIA; NEFROLOGIA; UROLOGIA; 
DISCIPLINES DE SUPORT > QUÍMICA. Fàrmac 
anticolinèrgic que actua com a antagonista 
dels receptors muscarínics. 

 
 Nota: La butilescopolamina s'empra en el 

tractament de les molèsties i el dolor causats per 
espasmes en el tracte gastrointestinal, biliar i 
genitourinari. En el sistema nerviós central no té 
efectes anticolinèrgics. 

  
 La butilescopolamina no té DCI perquè el seu ús 

farmacològic és previ a l'assignació d'una 
denominació comuna internacional per part de 
l'OMS. 
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 camrelizumab n m 
 
 es camrelizumab n m 
 fr camrélizumab n m 
 en camrelizumab n 
 CAS 1798286-48-2 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

GASTROENTEROLOGIA; HEMATOLOGIA I 
HEMOTERÀPIA; IMMUNOLOGIA; MICROBIOLOGIA I 
PATOLOGIA INFECCIOSA; ONCOLOGIA I 
RADIOTERÀPIA. Fàrmac amb potencial efecte 
inhibidor dels punts de control immunitari i 
antineoplàstic mitjançant el blocatge del 
receptor del lligand 1 de l'apoptosi. 

 
 Nota: El camrelizumab és un anticòs 

monoclonal humanitzat que s'empra com a 
tractament experimental en l'hepatocarcinoma i 
el limfoma de Hodgkin, entre d'altres. Se n'ha 
suggerit l'ús, en combinació amb la timosina 
alfa-1, en el tractament de la COVID-19.  

  
 La denominació camrelizumab és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 carbamazepina n f 
 
 es carbamacepina n f; carbamazepina n f 
 fr carbamazépine n f 
 en carbamazepine n 
 CAS 298-46-4 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; NEUROLOGIA; 

SALUT MENTAL > PSIQUIATRIA. Fàrmac 
antiepilèptic i analgèsic que bloqueja 
selectivament les descàrregues neuronals 
d'alta freqüència. 

 
 Nota: La carbamazepina s'empra en el 

tractament de diverses formes d'epilèpsia, de la 
neuràlgia del trigemin i altres neuropaties, de la 
mania i de la síndrome de deshabituació 
alcohòlica. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació carbamazepina és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 CD24Fc n m 
 
 es CD24Fc n m 
 fr CD24Fc n m 
 en CD24Fc n 
 

 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; IMMUNOLOGIA; 
MICROBIOLOGIA I PATOLOGIA INFECCIOSA; 
ONCOLOGIA I RADIOTERÀPIA; REUMATOLOGIA. 
Fàrmac immunomodulador, amb potencial 
inhibidor dels punts de control del sistema 
immunitari, amb acció antiinflamatòria i 
antineoplàstica. 

 
 Nota: El CD24Fc és una proteïna de fusió 

recombinant, formada pel domini extracel·lular 
de la glicoproteïna humana CD24 i el domini Fc 
de la immunoglobulina G1 humana, que s'empra 
en models animals de la malaltia de l'empelt 
contra l'hoste, l'esclerosi múltiple i l'artritis 
reumatoide. Se n'ha suggerit l'ús per al 
tractament de la COVID-19. 

 
 
 ciclizina n f 
 
 es ciclizina n f 
 fr cyclizine n f 
 en cyclizine n 
 CAS 82-92-8 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

GASTROENTEROLOGIA; NEUROLOGIA. Fàrmac 
antihistamínic, antiemètic i antivertiginós 
que bloca els receptors d'histamina H1 
situats al centre del vòmit. 

 
 Nota: La ciclizina és un derivat de la piperazina 

que s'empra en la prevenció i el tractament de la 
nàusea, el vòmit, la cinetosi i el vertigen. És 
d'origen sintètic. 

  
 La denominació ciclizina és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 ciclosporina n f 
 sin. compl. ciclosporina A n f 
 sigla CsA n f; CyA n f 
 
 es ciclosporina n f; ciclosporina A n f; CsA 

n f; CyA n f 
 fr ciclosporine n f; ciclosporine A n f; CsA 

n f; CyA n f 
 en ciclosporin n; cyclosporin A n; 

cyclosporine n; CsA n; CyA n 
 CAS 59865-13-3 
 
 DERMATOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

IMMUNOLOGIA; REUMATOLOGIA. Fàrmac 
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immunosupressor que impedeix l'activació 
dels limfòcits T mitjançant la inhibició de la 
calcineurina. 

 
 Nota: La ciclosporina s'empra contra el rebuig 

de trasplantament d'òrgans i per al tractament 
de diverses malalties inflamatòries i 
autoimmunitàries, com l'artritis reumatoide i la 
psoriasi. És un fàrmac d'origen natural que 
s'obté del fong Beauveria nivea. 

  
 La denominació ciclosporina és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 cimetidina n f 
 
 es cimetidina n f 
 fr cimétidine n f 
 en cimetidine n 
 CAS 51481-61-9 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

GASTROENTEROLOGIA. Fàrmac antagonista 
dels receptors H2 de la histamina que 
inhibeix la secreció àcida gàstrica i redueix 
la producció de pepsina. 

 
 Nota: La cimetidina s'empra en el tractament de 

la malaltia per reflux gastroesofàgic, l'úlcera 
pèptica, la pirosi i la indigestió àcida. És d'origen 
sintètic. 

  
 La denominació cimetidina és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 ciprofloxacina n f 
 
 es ciprofloxacino n m 
 fr ciprofloxacine n f 
 en ciprofloxacin n 
 CAS 85721-33-1 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; MICROBIOLOGIA I 

PATOLOGIA INFECCIOSA. Fàrmac antibiòtic del 
grup de les fluoroquinolones de segona 
generació que impedeix la replicació del 
DNA bacterià mitjançant la inhibició de 
l'enzim DNA-girasa. 

 
 Nota: La ciprofloxacina s'empra en el tractament 

de les infeccions per enterobacteriàcies, 
Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus 

influenzae i espècies de Neisseria, així com 
també per estafilococs i altres bacteris 
grampositius. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació ciprofloxacina és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 clomifè n m 
 
 es clomifeno n m 
 fr clomifène n m 
 en clomifene n 
 CAS 911-45-5 
 
 ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ; FARMACOLOGIA > 

FÀRMACS. Fàrmac no esteroidal estimulant 
de l'ovulació que augmenta la secreció de 
les gonadotrofines FSH i LH mitjançant la 
modulació selectiva dels receptors 
d'estrògens. 

 
 Nota: El clomifè és un derivat del trifeniletilè, 

amb propietats estrogèniques o bé 
antiestrogèniques segons el teixit amb què 
interactuï. S'empra en el tractament de la 
infertilitat causada per l'anovulació, per exemple, 
secundària a la síndrome de l'ovari poliquístic, o 
en el tractament de l'hipogonadisme 
hipogonadotròfic en homes. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació clomifè és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 clomipramina n f 
 
 es clomipramina n f; CMI n f 
 fr clomipramine n f; CMI n f 
 en clomipramine n; CMI n 
 CAS 303-49-1 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; NEUROLOGIA; 

SALUT MENTAL > PSIQUIATRIA. Fàrmac 
antidepressiu tricíclic que augmenta la 
disponibilitat de monoamines mitjançant la 
inhibició no selectiva de la recaptació de 
serotonina i noradrenalina a l'espai sinàptic 
de diferents regions cerebrals. 

 
 Nota: La clomipramina és un derivat de la 

dibenzoazepina, anàleg de la imipramina. La 
clomipramina i el seu metabòlit principal, la 
desmetilclomipramina, són inhibidors potents de 
la recaptació de la serotonina i la noradrenalina, 
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respectivament, tot i que també interactuen amb 
els receptors adrenèrgics alfa-1, els receptors 
H1 de la histamina i els receptors muscarínics. 
Com la resta d'antidepressius tricíclics, 
necessiten un període de latència terapèutica. 
S'empra en el tractament de diverses formes de 
depressió, dels trastorns obsessivocompulsius, 
de les fòbies i dels atacs de pànic. Per les seves 
propietats analgèsiques, també s'utilitza en el 
tractament del dolor neuropàtic i neuràlgic. És 
d'origen sintètic.  

  
 La denominació clomipramina és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 clopidogrel n m 
 
 es clopidogrel n m 
 fr clopidogrel n m 
 en clopidogrel n 
 CAS 113665-84-2 
 
 ANGIOLOGIA; CARDIOLOGIA; FARMACOLOGIA > 

FÀRMACS; HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA. 
Fàrmac antiagregant plaquetari que 
bloqueja la unió de l'àcid 
adenosinadifosfòric amb el seu receptor i 
la fixació del fibrinogen als complexos 
lIb/IIIa de les plaquetes. 

 
 Nota: El clopidogrel és un profàrmac que 

s'empra en monoteràpia o en combinació amb 
l'àcid acetilsalicílic en el tractament de la 
síndrome coronària aguda i en la prevenció 
secundària d'esdeveniments aterotrombòtics en 
pacients que han patit un infart de miocardi, un 
ictus o una arteriopatia perifèrica. És d'origen 
sintètic. 

  
 La denominació clopidogrel és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 cloramfenicol n m 
 sin. compl. cloromicetina n f 
 
 es cloranfenicol n m 
 fr chloramphénicol n m 
 en chloramphenicol n 
 CAS 56-75-7 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; MICROBIOLOGIA I 

PATOLOGIA INFECCIOSA. Fàrmac antibiòtic 
d'espectre ampli, que inhibeix la síntesi de 

les proteïnes bacterianes mitjançant la unió 
a la subunitat 50S del ribosoma bacterià, la 
qual cosa impedeix la formació d'enllaços 
peptídics. 

 
 Nota: El cloramfenicol s'empra en el tractament 

alternatiu de la meningitis bacteriana, l'abscés 
cerebral i la salmonel·losi, així com en les 
indicacions de les tetraciclines. També es fa 
servir en el tractament del còlera i de la 
conjuntivitis bacteriana. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació cloramfenicol és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 cloroform n m 
 sin. compl. triclorometà n m 
 
 es cloroformo n m; triclorometano n m 
 fr chloroforme n m; trichlorométhane n m 
 en chloroform n; trichloromethane n 
 CAS 67-66-3 
 
 ANESTESIOLOGIA; NEFROLOGIA; DISCIPLINES DE 

SUPORT > QUÍMICA; TERMINOLOGIA HISTÒRICA > 
FARMACOLOGIA. Fàrmac anestèsic de la 
família dels clorometans amb efectes 
antihistamínics i antiexpectorants que actua 
com a depressor del sistema nerviós 
central. 

 
 Nota: El cloroform es va introduir després de 

l'èter com a anestèsic inhalat. Actualment ja no 
s'utilitza per la seva hepatotoxicitat. És d'origen 
sintètic. 

  
 El cloroform no té DCI perquè el seu ús 

farmacològic era previ a l'assignació d'una 
denominació comuna internacional per part de 
l'OMS. 

 
 cloroquina n f 
 
 es cloroquina n f 
 fr chloroquine n f 
 en chloroquine n 
 CAS 54-05-7 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; MICROBIOLOGIA I 

PATOLOGIA INFECCIOSA; REUMATOLOGIA. 
Fàrmac antipalúdic, antiprotozoari i 
antireumàtic del grup de les 4-
aminoquinolines que causa la mort dels 
paràsits del gènere Plasmodium mitjançant 
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la inhibició de l'enzim hemopolimerasa i la 
consegüent acumulació tòxica del grup 
hemo dins el paràsit. 

 
 Nota: La cloroquina s'empra en el tractament de 

la malària i de l'amebosi extraintestinal. També 
s'utilitza en el tractament d'algunes malalties 
autoimmunitàries, com ara el lupus eritematós 
sistèmic o l'artritis reumatoide, i en el tractament 
i la profilaxi de la infecció pel virus del Zika. Se 
n'ha suggerit l'ús per al tractament de la COVID-
19. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació cloroquina és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 clorpromazina n f 
 
 es clorpromacina n f; clorpromazina n f; 

CPZ n f 
 fr chlorpromazine n f; CPZ n f 
 en chlorpromazine n; CPZ n 
 CAS 50-53-3 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

GASTROENTEROLOGIA; NEUROLOGIA; SALUT 
MENTAL > PSIQUIATRIA. Fàrmac antipsicòtic 
de primera generació que augmenta la 
inhibició subcortical mitjançant el blocatge 
no totalment selectiu dels receptors 
dopaminèrgics postsinàptics D2, que 
també presenta afinitat variable sobre 
altres tipus de receptors, com els 
serotoninèrgics, els d'histamina, els 
adrenèrgics alfa i els muscarínics. 

 
 Nota: La clorpromazina va ser el primer 

antipsicòtic emprat. A banda de ser un 
neurolèptic, també té efectes antiemètics, 
antidepressius, ansiolítics i sedants. S'empra 
preferentment per al tractament de 
l'esquizofrènia i la psicosi aguda, i en el control 
del singlot persistent, de la nàusea i del vòmit. 
Com a antipsicòtic típic, millora sobretot els 
símptomes positius de l'esquizofrènia. És un 
derivat de la fenotiazina. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació clorpromazina és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 clotrimazole n m 
 
 es clotrimazol n m 

 fr clotrimazole n m 
 en clotrimazole n 
 CAS 23593-75-1 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; MICROBIOLOGIA I 

PATOLOGIA INFECCIOSA. Fàrmac antifúngic 
que inhibeix la biosíntesi d'ergosterol i 
altera la permeabilitat de la membrana cel·
lular fúngica mitjançant la inhibició del 
citocrom P450 51. 

 
 Nota: El clotrimazole és un antifúngic d'espectre 

ampli derivat de l'imidazole que s'empra, per via 
tòpica, en el tractament de les infeccions 
causades per Candida, Tinea i altres dermatòfits. 
S'indica especialment en la candidosi vaginal i el 
peu d'atleta. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació clotrimazole és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 clozapina n f 
 
 es clozapina n f 
 fr clozapine n f 
 en clozapine n 
 CAS 5786-21-0 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; SALUT MENTAL > 

PSIQUIATRIA. Fàrmac antipsicòtic de segona 
generació que disminueix els símptomes 
positius de l'esquizofrènia mitjançant el 
blocatge dels receptors dopaminèrgics D2 
del sistema mesolímbic i els símptomes 
negatius mitjançant el blocatge dels 
receptors serotoninèrgics 5-HT2 del còrtex 
frontal, tot i que també presenta afinitat 
variable sobre altres tipus de receptors com 
els d'histamina, els adrenèrgics alfa i els 
muscarínics. 

 
 Nota: La clozapina és un derivat del 

benzisoxazol que s'empra en el tractament de 
l'esquizofrènia en pacients resistents al 
tractament, i com a prevenció en pacients amb 
idees suïcides. Com a antipsicòtic de segona 
generació, presenta menys efectes adversos 
extrapiramidals que els de primera generació. El 
seu ús és limitat i requereix supervisió, ja que pot 
produir agranulocitosi. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació clozapina és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
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 cobicistat n m 
 
 es cobicistat n m 
 fr cobicistat n m 
 en cobicistat n 
 CAS 1004316-88-4 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; MICROBIOLOGIA I 

PATOLOGIA INFECCIOSA. Fàrmac antivíric, 
inhibidor del citocrom P450 3A, que 
augmenta l'exposició sistèmica als 
substrats d'aquest citocrom. 

 
 Nota: El cobicistat s'empra, combinat amb altres 

fàrmacs antiretrovirals, com a potenciador 
farmacocinètic de l'atazanavir o el duranavir en 
el tractament de les infeccions pel VIH-1. Se 
n'ha suggerit l'ús per al tractament de la COVID-
19. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació cobicistat és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 codeïna n f 
 sin. compl. metilmorfina n f 
 
 es codeína n f; metilmorfina n f 
 fr codéine n f; méthylmorphine n f 
 en codeine n; methylmorphine n 
 CAS 76-57-3 
 
 TRACTAMENT DEL DOLOR I MEDICINES PAL·

LIATIVES; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 
PNEUMOLOGIA; DISCIPLINES DE SUPORT > 
QUÍMICA. Fàrmac analgèsic opiaci que 
actua com a agonista selectiu dels 
receptors d'opioides mu. 

 
 Nota: La codeïna s'empra com a analgèsic i 

antitussigen, tot i que també s'utilitza com a 
agent peristàltic, sedatiu i hipnòtic. La codeïna 
no és un agonista dels receptors opioides mu 
tan potent com la morfina, de manera que no 
genera dependència amb tanta facilitat. És un 
alcaloide d'origen natural, derivat de la morfina. 

  
 La codeïna no té DCI perquè el seu ús 

farmacològic és previ a l'assignació d'una 
denominació comuna internacional per part de 
l'OMS. 

  
 La denominació codeïna prové del grec kódeia  

'cascall, fruit del cascall'. 
 

 colquicina n f 
 
 es colchicina n f 
 fr colchicine n f 
 en colchicine n 
 CAS 64-86-8 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; IMMUNOLOGIA; 

MICROBIOLOGIA I PATOLOGIA INFECCIOSA; 
REUMATOLOGIA. Fàrmac antiinflamatori que 
es fixa a la tubulina i impedeix la migració 
de neutròfils cap al focus de la inflamació. 

 
 Nota: La colquicina s'empra en la profilaxi i el 

tractament de l'artritis gotosa aguda i en la 
prevenció d'episodis febrils de la febre 
mediterrània. Se n'ha suggerit l'ús per al 
tractament de la COVID-19. És un alcaloide 
d'origen natural que s'obté de les llavors i del 
bulb del còlquic (Colchicum autumnale). 

  
 La denominació colquicina és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 dabigatran n m 
 
 PROPOSTES DE BAIXA (AUTOMÀTICA); 

FARMACOLOGIA > FÀRMACS.  
 
 
 dabigatran etexilat n m 
 
 es dabigatrán etexilato n m 
 fr dabigatran étexilate n m 
 en dabigatran etexilate n 
 CAS 211915-06-9 
 
 ANGIOLOGIA; CARDIOLOGIA; FARMACOLOGIA > 

FÀRMACS; HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA. 
Fàrmac antitrombòtic que inhibeix la 
trombina tant en la seva forma lliure com 
unida a fibrina, i també l'agregació 
plaquetària induïda per trombina. 

 
 Nota: El dabigatran etexilat s'empra per a reduir 

el risc de tromboembolisme venós en pacients 
adults sotmesos a cirurgia de reemplaçament de 
maluc o de genoll i en la prevenció de l'ictus i 
l'embòlia sistèmica en pacients que pateixen 
fibril·lació auricular. Com a profàrmac, el 
dabigatran etexilat és hidrolitzat per les 
esterases plasmàtiques i es transforma en la 
seva forma activa, el dabigatran. És d'origen 
sintètic. 
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 La denominació dabigatran etexilat és la forma 
catalana corresponent a la DCI. 

 
 
 danoprevir n m 
 
 es danoprevir n m 
 fr danoprevir n m 
 en danoprevir n 
 CAS 850876-88-9 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

GASTROENTEROLOGIA; MICROBIOLOGIA I 
PATOLOGIA INFECCIOSA. Fàrmac antivíric que 
inhibeix la proteasa NS3/4A del virus de 
l'hepatitis C. 

 
 Nota: El danoprevir és un pèptid cíclic que 

s'empra en el marc d'assaigs clínics en el 
tractament de la infecció crònica pel VHC. Se 
n'ha suggerit l'ús, juntament amb el ritonavir, per 
al tractament de la COVID-19. És d'origen 
sintètic. 

  
 La denominació danoprevir és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 dapsona n f 
 sin. compl. diaminodifenilsulfona n f 
 sigla DDS n f 
 
 es dapsona n f; diaminodifenilsulfona n f; 

DADPS n f; DDS n f 
 fr dapsone n f; diaminodiphénylsulfone n 

f; DDS n f 
 en dapsone n; diaminodiphenylsulfone n; 

DDS n 
 CAS 80-08-0 
 
 DERMATOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

MICROBIOLOGIA I PATOLOGIA INFECCIOSA; 
PNEUMOLOGIA. Fàrmac antibiòtic, 
antiprotozoari i antifúngic del grup de les 
sulfones que inhibeix la síntesi de l'àcid 
fòlic. 

 
 Nota: La dapsona s'empra en el tractament de 

la lepra, especialment la lepra lepromatosa i 
tuberculoide, i la dermatitis herpetiforme. També 
s'utilitza en la profilaxi de la malària, i en la 
profilaxi i el tractament de la pneumònia per 
Pneumocystis carinii. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació dapsona és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 

 darunavir n m 
 
 es darunavir n m 
 fr darunavir n m 
 en darunavir n 
 CAS 206361-99-1 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; MICROBIOLOGIA I 

PATOLOGIA INFECCIOSA. Fàrmac antiretroviral 
inhibidor de la proteasa 1 del VIH. 

 
 Nota: El darunavir s'empra en el tractament de la 

infecció pel VIH-1. S'administra en combinació 
amb dosis baixes de ritonavir o cobicistat i altres 
fàrmacs antiretrovirals. Se n'ha suggerit l'ús per 
al tractament de la COVID-19. És d'origen 
sintètic. 

  
 La denominació darunavir és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 dexametasona n f 
 
 es dexametasona n f 
 fr dexaméthasone n f 
 en dexamethasone n 
 CAS 50-02-2 
 
 CARDIOLOGIA; ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ; 

FARMACOLOGIA > FÀRMACS; IMMUNOLOGIA. 
Fàrmac antiinflamatori i immunosupressor 
que inhibeix l'apoptosi dels neutròfils i els 
factors de transcripció inflamatoris. 

 
 Nota: La dexametasona és un glucocorticoide 

que s'empra per a tractar la insuficiència 
cardíaca i malalties amb un component 
inflamatori i al·lèrgic, així com per a inhibir el 
rebuig en el trasplantament d'òrgans. És d'origen 
sintètic. 

  
 La denominació dexametasona és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 diazepam n m 
 
 es diazepam n m 
 fr diazépam n m 
 en diazepam n 
 CAS 439-14-5 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; NEUROLOGIA; 
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SALUT MENTAL > PSIQUIATRIA. Fàrmac 
ansiolític de llarga durada, del grup de les 
benzodiazepines, que potencia l'efecte del 
neurotransmissor inhibidor GABA 
mitjançant la unió als receptors GABAA i la 
consegüent hiperpolarització de la 
membrana nerviosa en el sistema nerviós 
central. 

 
 Nota: El diazepam té activitat anticonvulsiva, 

ansiolítica, sedant, miorelaxant i amnèsica. 
S'empra en el tractament a curt termini dels 
trastorns d'ansietat greus, de l'insomni, de les 
convulsions i de l'estat epilèptic, dels espasmes 
musculars, dels símptomes de l'abstinència 
alcohòlica aguda, i com a medicació 
preoperatòria. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació diazepam és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 digoxina n f 
 
 es digoxina n f 
 fr digoxine n f 
 en digoxin n 
 CAS 20830-75-5 
 
 CARDIOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS. 

Fàrmac antiarrítmic, glucòsid cardiotònic 
que exerceix un efecte inotròpic positiu, 
mitjançant la inhibició de la bomba de sodi 
i de potassi, i un efecte cronotròpic 
negatiu, mitjançant l'estimulació vagal. 

 
 Nota: La digoxina és un dels fàrmacs 

cardiovasculars més antics que s'empra 
actualment en el tractament de la insuficiència 
cardíaca, les arrítmies ventriculars i la fibril·lació 
auricular. Tanmateix, el seu marge terapèutic és 
estret, i pot produir toxicitat crònica en 
tractaments llargs i toxicitat aguda després 
d'una sobredosi. És un alcaloide d'origen natural 
que s'obté de les fulles de la planta Digitalis 
lanata. 

  
 La denominació digoxina és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 dihidroergotamina n f 
 
 es dihidroergotamina n f 
 fr dihydroergotamine n f 

 en dihydroergotamine n 
 CAS 511-12-6 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; NEUROLOGIA. 

Fàrmac antimigranyós que produeix la 
vasoconstricció dels vasos cranials i 
inhibeix l'activitat del nervi trigemin 
mitjançant l'activació selectiva dels 
receptors serotoninèrgics 5HT1 i l'activació 
parcial dels receptors adrenèrgics alfa. 

 
 Nota: La dihidroergotamina s'empra en el 

tractament simptomàtic de la migranya, amb 
aura o sense, la cefalea i la hipotensió 
ortostàtica, així com en la profilaxi de la 
tromboembòlia venosa. És d'origen semisintètic. 

  
 La denominació dihidroergotamina és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 duloxetina n f 
 
 es duloxetina n f 
 fr duloxétine n f 
 en duloxetine n 
 CAS 116539-59-4 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; SALUT MENTAL > 

PSIQUIATRIA; REUMATOLOGIA; UROLOGIA. 
Fàrmac antidepressiu que inhibeix la 
recaptació de la serotonina i la 
norepinefrina, i en menor mesura, de la 
dopamina. 

 
 Nota: La dulotexina s'empra en el tractament de 

trastorns depressius, trastorns d'ansietat, 
fibromiàlgia, dolor crònic, osteoartritis i 
incontinència urinària, entre altres. És d'origen 
sintètic. 

  
 La denominació duloxetina és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 eculizumab n m 
 
 es eculizumab n m 
 fr éculizumab n m 
 en eculizumab n 
 CAS 219685-50-4 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; HEMATOLOGIA I 

HEMOTERÀPIA; IMMUNOLOGIA; MICROBIOLOGIA I 
PATOLOGIA INFECCIOSA. Fàrmac 
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immunomodulador selectiu que s'uneix a la 
proteïna C5 del complement per impedir-
ne l'escissió i posterior activació. 

 
 Nota: L'eculizumab preserva els primers 

components de l'activació del complement, que 
són essencials per a l'opsonització dels 
microorganismes i l'eliminació 
d'immunocomplexos. 

  
 L'eculizumab és un anticòs monoclonal 

humanitzat que s'empra en el tractament de 
l'hemoglobinúria paroxística nocturna per reduir 
l'hemòlisi en la síndrome hemolítica urèmica 
atípica i la neuromielitis òptica. Se n'ha suggerit 
l'ús per al tractament de la COVID-19.  

  
 La denominació eculizumab és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 efavirenz n m 
 sigla EFV n m 
 
 es efavirenz n m; EFV n m 
 fr éfavirenz n m; EFV n m 
 en efavirenz n; EFV n 
 CAS 154598-52-4 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; MICROBIOLOGIA I 

PATOLOGIA INFECCIOSA; DISCIPLINES DE 
SUPORT > QUÍMICA. Fàrmac antiretroviral 
inhibidor de la transcriptasa inversa no 
anàleg de nucleòsid, del grup de les 
benzoaxines, que s'uneix a la transcriptasa 
inversa i la inactiva. 

 
 Nota: L'efavirenz s'empra en combinació amb 

altres antiretrovirals, com l'emtricitabina i el 
tenofovir, en el tractament antiretroviral de gran 
activitat contra la infecció pel VIH-1. És d'origen 
sintètic. 

  
 La denominació efavirenz és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 emtricitabina n f 
 sigla FTC n f 
 
 es emtricitabina n f; FTC n f 
 fr emtricitabine n f; FTC n f 
 en emtricitabine n; FTC n 
 CAS 143491-57-0 
 

 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; MICROBIOLOGIA I 
PATOLOGIA INFECCIOSA. Fàrmac antiretroviral 
inhibidor de la transcriptasa inversa anàleg 
de nucleòsid, que competeix amb la 
deoxicitidina 5'-trifosfat per unir-se a 
l'enzim. 

 
 Nota: L'emtricitabina és un anàleg de citidina que 

s'empra en combinació amb altres antiretrovirals, 
com el tenofovir i l'efavirenz, en el tractament 
antiretroviral de gran activitat contra el VIH-1. 
També s'utilitza, juntament amb el tenofovir, en 
la profilaxi preexposició de la infecció pel VIH-1. 
És d'origen sintètic. 

  
 La denominació emtricitabina és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 enalapril n m 
 
 es enalapril n m 
 fr énalapril n m 
 en enalapril n 
 CAS 75847-73-3 
 
 CARDIOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

DISCIPLINES DE SUPORT > QUÍMICA. Fàrmac 
antihipertensiu d'acció prolongada amb 
propietats natriurètiques i uricosúriques que 
bloqueja el sistema renina-angiotensina-
aldosterona mitjançant la inhibició de 
l'enzim conversiu de l'angiotensina. 

 
 Nota: L'enalapril s'empra en monoteràpia, o en 

combinació amb altres fàrmacs, en el tractament 
de la hipertensió arterial, la nefropatia diabètica i 
la insuficiència cardíaca simptomàtica. També es 
fa servir en la prevenció de la insuficiència 
cardíaca simptomàtica en pacients amb disfunció 
ventricular esquerra asimptomàtica. És un 
profàrmac d'origen sintètic que s'hidrolitza 
ràpidament a enalaprilat, el seu metabòlit actiu. 

  
 La denominació enalapril és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 enoxaparina n f 
 
 es enoxaparina n f 
 fr énoxaparine n f 
 en enoxaparin n 
 CAS 9005-49-6 
 
 ANGIOLOGIA; CARDIOLOGIA; FARMACOLOGIA > 
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FÀRMACS; HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA. 
Fàrmac anticoagulant que potencia l'efecte 
inhibidor de l'antitrombina III sobre els 
factors IIa i Xa. 

 
 Nota: L'enoxaparina s'empra en la profilaxi i el 

tractament dels fenòmens tromboembòlics 
venosos. També es coadministra amb l'àcid 
acetilsalicílic en la prevenció de la trombosi 
coronària associada a una angina inestable o a 
un infart de miocardi sense onda Q. 
L'enoxaparina és una heparina de baix pes 
molecular que s'obté per fraccionament a partir 
de l'heparina convencional o no fraccionada. 
Presenta una activitat anti-Xa/IIa superior a 
l'heparina no fraccionada. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació enoxaparina és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 ergocalciferol n m 
 sin. compl. vitamina D2 n f 

 
 es ergocalciferol n m; vitamina D2 n f 

 fr ergocalciférol n m; vitamine D2 n f 

 en ergocalciferol n; vitamin D2 n 

 CAS 50-14-6 
 
 ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ; FARMACOLOGIA > 

FÀRMACS; REUMATOLOGIA. Fàrmac 
hipercalcemiant que afavoreix l'absorció i 
el metabolisme del calci i el fòsfor 
mitjançant la unió als receptors de la 
vitamina D i els subsegüents canvis en la 
regulació de l'activitat genòmica. 

 
 Nota: L'ergocalciferol és un anàleg inactiu de la 

vitamina D, que es forma per la irradiació 
ultraviolada en certs tipus de plantes i necessita 
ser hidroxilat per transformar-se en el seu 
metabòlit actiu circulant. S'utilitza en la 
prevenció i el tractament del dèficit de vitamina 
D, en el tractament de l'hipoparatiroïdisme, el 
raquitisme refractari i la hipofosfatèmia familiar. 
Se sintetitza a partir de l'ergosterol. És d'origen 
semisintètic. 

  
 La denominació ergocalciferol és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 eritromicina n f 
 
 es eritromicina n f 

 fr érythromycine n f 
 en erythromycin n 
 CAS 114-07-8 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; MICROBIOLOGIA I 

PATOLOGIA INFECCIOSA; DISCIPLINES DE 
SUPORT > QUÍMICA. Fàrmac antibiòtic 
d'espectre ampli, del grup dels macròlids, 
que inhibeix la síntesi de les proteïnes 
bacterianes mitjançant la unió a la 
subunitat 50S del ribosoma bacterià, amb 
la inactivació subsegüent de la translocació 
dels pèptids. 

 
 Nota: L'eritromicina s'empra en el tractament 

d'una gran varietat d'infeccions causades per 
bacteris grampositius i gramnegatius, 
micoplasmes i clamídies; principalment, 
infeccions respiratòries, de la pell, 
gastrointestinals i genitals. És d'origen natural, 
obtinguda a partir d'una soca de l'actinomicet 
Saccharopolyspora erythraea. 

  
 La denominació eritromicina és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 escopolamina n f 
 sin. compl. hioscina n f 
 
 es escopolamina n f; hioscina n f 
 fr hyoscine n f; scopolamine n f 
 en hyoscine n; scopolamine n 
 CAS 51-34-3 
 
 ANESTESIOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

NEUROLOGIA; OFTALMOLOGIA; PNEUMOLOGIA; 
UROLOGIA; DISCIPLINES DE SUPORT > QUÍMICA. 
Fàrmac anticolinèrgic, amb efectes centrals 
sedants, antiemètics i amnèsics, que actua 
com a antagonista competitiu dels 
receptors muscarínics del sistema nerviós 
parasimpàtic. 

 
 Nota: L'escopolamina actua en les estructures 

d'innervació colinèrgica i també en les fibres de 
la musculatura llisa que reben un altre tipus 
d'innervació, però que responen a l'acetilcolina. 
S'empra com a medicació preanestèsica per a 
reduir l'excés de salivació i les secrecions del 
tracte respiratori, en la profilaxi de la cinetosi, i 
en el tractament de la incontinència urinària. 
També s'utilitza com a espasmolític, com a 
midriàtic i ciclopègic. És un alcaloide d'origen 
natural, extret de la belladona (Atropa 
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belladonna), el jusquiam negre (Hyoscyamus 
niger) i altres plantes de la família solanàcies. 

  
 L'escopolamina no té DCI perquè el seu ús 

farmacològic és previ a l'assignació d'una 
denominació comuna internacional per part de 
l'OMS. 

 
 
 espectinomicina n f 
 
 es espectinomicina n f 
 fr spectinomycine n f 
 en spectinomycin n 
 CAS 1695-77-8 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; MICROBIOLOGIA I 

PATOLOGIA INFECCIOSA; DISCIPLINES DE 
SUPORT > QUÍMICA; VETERINÀRIA. Fàrmac 
antibiòtic aminoglicosídic que inhibeix la 
síntesi de proteïnes bacterianes mitjançant 
la unió a la subunitat 30S del ribosoma 
bacterià. 

 
 Nota: L'espectinomicina s'empra en el 

tractament d'infeccions per bacteris 
grampositius i alguns de gramnegatius, 
especialment en el tractament de la gonocòccia 
en persones al·lèrgiques a la penicil·lina o en les 
quals el gonococ produeix penicil·lasa. En 
veterinària s'usa com a tractament de l'enteritis 
bacteriana i la coccidiosi en gossos. És un 
derivat de l'aminociclitol d'origen natural, que 
s'obté de les soques de Streptomyces 
spectabilis. 

  
 La denominació espectinomicina és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 espironolactona n f 
 
 es espironolactona n f 
 fr spironolactone n f 
 en spironolactone n 
 CAS 52-01-7 
 
 CARDIOLOGIA; ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ; 

FARMACOLOGIA > FÀRMACS; NEFROLOGIA; 
DISCIPLINES DE SUPORT > QUÍMICA. Fàrmac 
antihipertensiu i diürètic, estalviador de 
potassi, que provoca un augment de 
l'excreció de sodi i aigua i una disminució 
de l'eliminació de potassi mitjançant la 
inhibició competitiva dels receptors 

d'aldosterona al túbul contort distal de la 
nefrona. 

 
 Nota: L'espironolactona s'empra en el tractament 

de l'edema refractari associat a una insuficiència 
cardíaca, de la cirrosi hepàtica i de la síndrome 
nefròtica. També s'utilitza en el tractament de 
l'hiperaldosteronisme primari i la hipertensió. És 
un derivat esteroide d'origen sintètic. 

  
 La denominació espironolactona és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 estreptocinasa n f 
 
 es estreptocinasa n f; estreptoquinasa n f 
 fr streptokinase n f 
 en streptokinase n 
 CAS 9002-01-1 
 
 CARDIOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA; NEUROLOGIA. 
Fàrmac trombolític que produeix fibrinòlisi 
mitjançant l'activació del plasminogen a 
plasmina. 

 
 Nota: L'estreptocinasa s'empra en el tractament 

de la trombosi venosa profunda, l'embòlia 
pulmonar, l'oclusió arterial perifèrica i l'infart agut 
de miocardi. És un enzim proteolític pancreàtic 
elaborat pels estreptococs β-hemolítics del grup 
C. 

  
 La denominació estreptocinasa és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 estreptomicina n f 
 
 es estreptomicina n f 
 fr streptomycine n f 
 en streptomycin n 
 CAS 57-92-1 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; MICROBIOLOGIA I 

PATOLOGIA INFECCIOSA. Fàrmac antibiòtic 
aminoglicosídic que inhibeix la síntesi de 
les proteïnes bacterianes i altera la 
membrana i el metabolisme bacterians, 
mitjançant la interacció amb la subunitat 
30S del ribosoma bacterià i amb l'RNA 
ribosomal 16S. 
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 Nota: L'estreptomicina s'empra en el tractament 
d'infeccions per bacteris gramnegatius i o 
alguns de grampositius. Sobretot, es fa servir en 
el tractament de la tuberculosi. És d'origen 
natural, produïda per un fong estreptomicet 
Streptomyces griseus. 

  
 La denominació estreptomicina és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 etambutol n m 
 sigla ETB n m 
 
 es etambutol n m; ETB n m 
 fr éthambutol n m; EMB n m 
 en ethambutol n; EMB n 
 CAS 74-55-5 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; MICROBIOLOGIA I 

PATOLOGIA INFECCIOSA. Fàrmac antibiòtic 
antituberculós que impedeix la formació de 
la paret cel·lular dels micobacteris 
mitjançant la inhibició de l'enzim arabinosil-
transferasa. 

 
 Nota: L'etambutol s'empra en el tractament 

combinat de la tuberculosi. És d'origen sintètic. 
  
 La denominació etambutol és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 èter n m 
 sin. compl. dietilèter n m; èter etílic n m; 

etoxietà n m 
 
 es éter n m; éter dietílico n m; éter etílico n 

m; etoxietano n m 
 fr éther n m; éther diéthylique n m; éther 

éthylique n m; éthoxyéthane n m 
 en diethyl ether n; ether n; ethoxiethane n; 

ethyl ether n 
 CAS 60-29-7 
 
 ANESTESIOLOGIA; DISCIPLINES DE SUPORT > 

QUÍMICA; TERMINOLOGIA HISTÒRICA > 
FARMACOLOGIA. Fàrmac anestèsic que 
actua com a depressor del sistema nerviós 
central. 

 
 Nota: L'èter va ser el primer anestèsic inhalat 

emprat en cirurgia per a induir i mantenir 
l'anestesia general, si bé actualment ja no 
s'utilitza. És d'origen sintètic. 

 L'èter no té DCI perquè el seu ús farmacològic 
és previ a l'assignació d'una denominació 
comuna internacional per part de l'OMS. 

 
 
 favipiravir n m 
 
 es favipiravir n m 
 fr favipiravir n m 
 en favipiravir n 
 CAS 259793-96-9 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; MICROBIOLOGIA I 

PATOLOGIA INFECCIOSA. Fàrmac antivíric que 
inhibeix l'enzim RNA-polimerasa, necessari 
per a la replicació del genoma víric. 

 
 Nota: El favipiravir s'empra en el tractament de la 

grip A i B, i ha obtingut resultats prometedors en 
el tractament de la grip aviària. Es fa servir en el 
tractament experimental d'altres infeccions 
víriques com la malaltia de l'Ebola, la febre de 
Lassa o la COVID-19. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació favipiravir és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 fenacetina n f 
 sin. compl. acetofenetidina n f 
 
 es acetofenetidina n f; fenacetina n f 
 fr acétophénétidine n f; phénacétine n f 
 en acetophenetidin n; phenacetin n 
 CAS 62-44-2 
 
 TRACTAMENT DEL DOLOR I MEDICINES PAL·

LIATIVES; DISCIPLINES DE SUPORT > QUÍMICA; 
TERMINOLOGIA HISTÒRICA > FARMACOLOGIA. 
Fàrmac analgèsic i antipirètic que inhibeix 
la síntesi de les prostaglandines al sistema 
nerviós central. 

 
 Nota: La fenacetina és un compost de la classe 

de les acetamides que es metabolitza 
ràpidament a paracetamol i que s'emprava com 
a analgèsic i antipirètic. Es va deixar d'utilitzar a 
causa de la toxicitat renal que produeix. És 
d'origen sintètic. 

  
 La fenacetina no té DCI perquè el seu ús 

farmacològic és previ a l'assignació d'una 
denominació comuna internacional per part de 
l'OMS. 
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 fenitoïna n f 
 sin. compl. difenilhidantoïna n f 
 
 es difenilhidantoína n f; fenitoína n f 
 fr diphénylhydantoïne n f; phénytoïne n f 
 en diphenylhydantoin n; phenytoin n 
 CAS 57-41-0 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; NEUROLOGIA; 

DISCIPLINES DE SUPORT > QUÍMICA. Fàrmac 
antiepilèptic i antiarrítmic que limita la 
propagació dels potencials d'acció d'alta 
freqüència provocats per la despolarització 
neuronal, mitjançant la inhibició no 
específica dels canals de sodi dependents 
de voltatge. 

 
 Nota: La fenitoïna és un antiepilèptic no sedant 

amb un marge terapèutic estret que s'empra en 
el tractament de tot tipus de crisis epilèptiques 
focals i generalitzades tonicoclòniques, excepte 
les d'absència, així com en la prevenció i el 
tractament de les convulsions associades a la 
neurocirurgia. És un derivat de la hidantoïna 
d'origen sintètic. 

  
 La denominació fenitoïna és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 fenobarbital n m 
 sin. compl. àcid feniletilbarbitúric n m 
 
 es ácido feniletilbarbitúrico n m; 

fenobarbital n m 
 fr acide phényléthylbarbiturique n m; 

phénobarbital n m 
 en phenobarbital n; phenylethylbarbituric 

acid n 
 CAS 50-06-6 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; NEUROLOGIA; 

PEDIATRIA; DISCIPLINES DE SUPORT > QUÍMICA. 
Fàrmac hipnòtic, sedant i anticonvulsiu, 
d'acció prolongada, que potencia la 
inhibició de la transmissió sinàptica i limita 
l'activació neuronal repetitiva mitjançant la 
unió als receptors GABAA. 

 
 Nota: El fenobarbital és el fàrmac anticonvulsiu 

més antic d'ús comú en la actualitat. És un 
antipsicòtic del grup dels barbitúrics, que 
disminueix l'alliberament del neurotransmissor 
excitador glutamat mitjançant la inhibició dels 

canals de calci. S'empra en el tractament de tots 
els tipus de crisis epilèptiques, excepte en les 
crisis d'absència. També s'utilitza per a reduir la 
hiperbilirubinèmia en la icterícia neonatal, perquè 
té una acció inductora enzimàtica. És d'origen 
sintètic. 

  
 La denominació fenobarbital és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 fenofibrat n m 
 
 es fenofibrato n m 
 fr fénofibrate n m 
 en fenofibrate n 
 CAS 49562-28-9 
 
 CARDIOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

DISCIPLINES DE SUPORT > QUÍMICA. Fàrmac 
hipolipemiant que afavoreix la lipòlisi i 
redueix els nivells plasmàtics de triglicèrids 
mitjançant l'activació dels receptors activats 
pels proliferadors de peroxisoma alfa i el 
subsegüent augment de l'activitat de la 
lipoproteïna-lipasa i la reducció de la síntesi 
de l'apoproteïna C-III. 

 
 Nota: El fenofibrat s'empra com a adjuvant a la 

dieta en el tractament de diversos trastorns 
lipídics, com en la hipercolesterolèmia primària, 
la dislipèmia mixta i la hipertrigliceridèmia greu. 
És un profàrmac que s'hidrolitza a àcid 
fenofíbric, el seu metabòlit actiu. Se n'ha suggerit 
l'ús per al tractament de la COVID-19. És un 
derivat de l'àcid fíbric d'origen sintètic. 

  
 La denominació fenofibrat és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 fentanil n m 
 
 es fentanilo n m 
 fr fentanyl n m 
 en fentanyl n 
 CAS 437-38-7 
 
 TRACTAMENT DEL DOLOR I MEDICINES PAL·

LIATIVES; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 
DISCIPLINES DE SUPORT > QUÍMICA. Fàrmac 
analgèsic opioide que actua com a 
agonista dels receptors d'opioides mu. 

 
 Nota: El fentanil s'empra en el tractament del 
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dolor quirúrgic, com a coadjuvant i inductor de 
l'anestèsia general i, en combinació amb el 
droperidol, per induir neuroleptoanalgèsia. És 
d'origen sintètic. 

  
 El fentanil no té DCI perquè el seu ús 

farmacològic és previ a l'assignació d'una 
denominació comuna internacional per part de 
l'OMS. 

 
 
 filgrastim n m 
 sin. compl. factor estimulant de colònies 

granulocítiques n m 
 sigla G-CSF n m 
 
 es factor estimulante de colonias de 

granulocitos n m; filgrastim n m; CSF3 n 
m; G-CSF n m 

 fr facteur de stimulation des colonies de 
granulocytes n m; filgrastim n m; G-CSF n 
m 

 en filgrastim n; granulocyte colony 
stimulating factor n; G-CSF n 

 CAS 121181-53-1 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; HEMATOLOGIA I 

HEMOTERÀPIA; ONCOLOGIA I RADIOTERÀPIA. 
Fàrmac antineutropènic que actua com a 
factor de creixement hematopoètic 
mitjançant l'estimulació del 
desenvolupament de les cèl·lules 
progenitores dels neutròfils i l'augment de 
l'activitat funcional de la cèl·lula madura 
final. 

 
 Nota: El filgrastim és un anàleg recombinant del 

factor estimulant de colònies de granulòcits que 
s'empra en el tractament de la neutropènia greu 
secundària al trasplantament autòleg de medul·
la òssia i en l'administració de quimioteràpia a 
dosis altes, o a conseqüència d'infeccions pel 
VIH. També s'utilitza en la mobilització i 
posterior recollida en sang perifèrica de cèl·lules 
hematopoètiques precursores destinades a 
l'autotrasplantament o a l'al·lotrasplantament 
hematopoètic. És una glicoproteïna d'origen 
biotecnològic produïda per la tecnologia del 
DNA recombinant. 

  
 La denominació filgrastim és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
  
 La sigla G-CSF correspon a l'equivalent anglès 

granulocyte colony stimulating factor ('factor 

estimulador de colònies de granulòcits'). 
 
 
 fingolimod n m 
 
 es fingolimod n m 
 fr fingolimod n m 
 en fingolimod n 
 CAS 162359-55-9 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; IMMUNOLOGIA; 

MICROBIOLOGIA I PATOLOGIA INFECCIOSA; 
PNEUMOLOGIA. Fàrmac immunomodulador 
que s'uneix al receptor de l'esfingosina-1-
fosfat per a inhibir la migració de limfòcits al 
sistema nerviós central. 

 
 Nota: El fingolimod s'empra per a reduir la 

neuroinflamació en el tractament de l'esclerosi 
múltiple remitent o recurrent. Se n'ha suggerit 
l'ús per al tractament de la síndrome de dificultat 
respiratòria aguda associada a la COVID-19. És 
d'origen sintètic. 

  
 La denominació fingolimod es la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 fisostigmina n f 
 sin. compl. eserina n f 
 
 es eserina n f; fisostigmina n f 
 fr éserine n f; physostigmine n f 
 en eserine n; physostigmine n; physostol n 
 CAS 57-47-6 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; NEUROLOGIA; 

OFTALMOLOGIA. Fàrmac 
parasimpaticomimètic que augmenta els 
nivells d'acetilcolina a les sinapsis 
colinèrgiques mitjançant la inhibició 
reversible de l'acetilcolinesterasa. 

 
 Nota: La fisostigmina s'empra en el tractament 

inicial del glaucoma d'angle tancat i com a 
antídot per a revertir els efectes de la intoxicació 
greu per fàrmacs anticolinèrgics. És un alcaloide 
d'origen natural que s'extreu de la fava de 
Calabar (Physostigma venenosum). 

  
 La fisostigmina no té DCI perquè el seu ús 

farmacològic és previ a l'assignació d'una 
denominació comuna internacional per part de 
l'OMS. 
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 fluconazole n m 
 
 es fluconazol n m 
 fr fluconazole n m 
 en fluconazole n 
 CAS 86386-73-4 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; MICROBIOLOGIA I 

PATOLOGIA INFECCIOSA; DISCIPLINES DE 
SUPORT > QUÍMICA. Fàrmac antifúngic que 
inhibeix la biosíntesi d'ergosterol i altera la 
permeabilitat de la membrana cel·lular 
fúngica mitjançant la inhibició selectiva del 
citocrom P450 51. 

 
 Nota: El fluconazole s'empra per via oral o 

intravenosa en el tractament d'infeccions 
fúngiques sistèmiques i superficials en diferents 
teixits, com la candidosi i la criptococcosi. Se 
n'estudia l'ús com a possible tractament per a la 
blastomicosi, la cromoblastomicosi, la 
histoplasmosi i l'esperotricosi. És un derivat 
azole d'origen sintètic. 

  
 La denominació fluconazole és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 fludrocortisona n f 
 
 es fludrocortisona n f 
 fr fludrocortisone n f 
 en fludrocortisone n 
 CAS 127-31-1 
 
 ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ; FARMACOLOGIA > 

FÀRMACS; DISCIPLINES DE SUPORT > QUÍMICA. 
Fàrmac corticoesteroide que augmenta la 
reabsorció de sodi i l'excreció de potassi 
mitjançant la unió als receptors de 
mineralocorticoides i el subsegüent 
augment del nombre de receptors iònics a 
la membrana de les cèl·lules del túbul 
renal. 

 
 Nota: La fludrocortisona presenta activitat 

mineralocorticoide i glucocorticoide. S'empra en 
el tractament de la hipotonia muscular essencial 
acompanyada de marejos, nàusees i una 
disminució de la capacitat de concentració, així 
com en el tractament de la síndrome ortostàtica, 
la malaltia d'Addison i la síndrome 
adrenogenital. És un anàleg funcional de 
l'aldosterona d'origen sintètic. 

  

 La denominació fludrocortisona és la forma 
catalana corresponent a la DCI. 

 
 
 fluoxetina n f 
 sigla FLX n f 
 
 es fluoxetina n f; FLX n f 
 fr fluoxétine n f; FLX n f 
 en fluoxetine n; FLX n 
 CAS 54910-89-3 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; SALUT MENTAL > 

PSIQUIATRIA. Fàrmac antidepressiu que 
augmenta els nivells de serotonina 
mitjançant la inhibició selectiva de la 
recaptació de la serotonina a l'espai 
sinàptic de diferents regions cerebrals. 

 
 Nota: La fluoxetina s'empra en el tractament de 

la depressió, el trastorn obsessivocompulsiu i la 
bulímia nerviosa. També es fa servir, en 
combinació amb l'olanzapina, en el tractament 
dels episodis depressius del trastorn bipolar i de 
la depressió en pacients resistents al tractament. 
És d'origen sintètic. 

  
 La denominació fluoxetina és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
  
 La fluoxetina es coneix sovint amb la forma 

Prozac, que és una marca comercial. 
 
 
 furosemida n f 
 
 es furosemida n f 
 fr furosémide n f 
 en furosemide n 
 CAS 54-31-9 
 
 CARDIOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

NEFROLOGIA; DISCIPLINES DE SUPORT > 
QUÍMICA. Fàrmac antihipertensiu i diürètic de 
nansa d'acció ràpida, que bloqueja la 
reabsorció d'electròlits i aigua a la branca 
gruixuda ascendent de la nansa de Henle 
mitjançant la inhibició competitiva del 
cotransportador NKCC2 de la nefrona. 

 
 Nota: La furosemida actua sobre el túbul 

proximal i distal i exerceix efectes directes 
vasodilatadors. S'empra en el tractament de 
l'edema associat a una insuficiència cardíaca 
congestiva, una cirrosi hepàtica, una 
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insuficiència renal crònica i una síndrome 
nefròtica. També es fa servir el tractament de la 
hipertensió arterial i l'oligúria per una 
insuficiència renal. És una sulfonamida d'origen 
sintètic. 

  
 La denominació furosemida és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 gabapentina n f 
 
 es gabapentina n f 
 fr gabapentine n f 
 en gabapentin n 
 CAS 60142-96-3 
 
 TRACTAMENT DEL DOLOR I MEDICINES PAL·

LIATIVES; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 
NEUROLOGIA; SALUT MENTAL > PSIQUIATRIA. 
Fàrmac antiepilèptic amb propietats 
analgèsiques que inhibeix l'alliberament de 
neurotransmissors excitadors mitjançant el 
blocatge dels canals de calci dependents 
de voltatge. 

 
 Nota: La gabapentina és un anàleg estructural 

del neurotransmissor inhibidor GABA que 
s'empra en monoteràpia o, en combinació amb 
altres fàrmacs, en el tractament de les 
convulsions parcials amb generalització 
secundària o sense. També es fa servir en el 
tractament de la neuràlgia postherpètica i de 
certs tipus de dolor neuropàtic perifèric. És 
d'origen sintètic. 

  
 La denominació gabapentina és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 gimsilumab n m 
 
 es gimsilumab n m 
 fr gimsilumab n m 
 en gimsilumab n 
 CAS 1648796-29-5 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; IMMUNOLOGIA; 

MICROBIOLOGIA I PATOLOGIA INFECCIOSA; 
ONCOLOGIA I RADIOTERÀPIA; PNEUMOLOGIA; 
REUMATOLOGIA. Fàrmac immunomodulador 
que s'uneix al factor estimulant de colònies 
de granulòcits i macròfags. 

 
 Nota: El gimsilumab és un anticòs monoclonal 

humanitzat que s'empra com a tractament 
experimental de l'asma, l'artritis reumatoide i 
l'esclerosi múltiple. També s'estudia com a 
possible tractament antineoplàstic. Se n'ha 
suggerit l'ús per al tractament de la COVID-19.  

  
 La denominació gimsilumab és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 glucagó n m 
 
 es glucagón n m 
 fr glucagon n m 
 en glucagon n; HGF n 
 CAS 16941-32-5 
 
 ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ; FARMACOLOGIA > 

FÀRMACS. Fàrmac en forma d'hormona 
proteica que fa augmentar la glucèmia 
mitjançant l'activació de receptors hepàtics, 
que estimulen la glicogenòlisi i 
l'alliberament de glucosa. 

 
 Nota: El glucagó s'empra en el tractament de les 

malalties per emmagatzematge de glicogen i en 
la hipoglucèmia, especialment en comes 
hipoglucèmics per sobredosi d'insulina. També 
es fa servir per a inhibir la motilitat 
gastrointestinal en exploracions radiològiques 
digestives. 

  
 La denominació glucagó és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 haloperidol n m 
 
 es haloperidol n m 
 fr halopéridol n m 
 en haloperidol n 
 CAS 52-86-8 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

GASTROENTEROLOGIA; NEUROLOGIA; SALUT 
MENTAL > PSIQUIATRIA. Fàrmac antipsicòtic de 
primera generació que augmenta la 
inhibició subcortical mitjançant el blocatge 
no totalment selectiu dels receptors 
dopaminèrgics postsinàptics D2 i, en menor 
mesura, dels adrenoceptors alfa, i que 
també presenta afinitat per altres tipus de 
receptors, com els colinèrgics i els 
d'histamina. 



69 

 Nota: L'haloperidol és un derivat de la 
butirofenona. A banda de ser un neurolèptic, 
també té efectes antiemètics. S'empra en el 
tractament de diversos trastorns psicòtics, com 
ara l'esquizofrènia, la psicosi aguda, la mania, 
els trastorns de comportament, l'ansietat greu i 
la síndrome de Gilles de la Tourette. També 
s'utilitza en el tractament de la corea de 
Huntington, el singlot persistent, i la nàusea i el 
vòmit induïts per la quimioteràpia. És d'origen 
sintètic. 

  
 La denominació haloperidol és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 halotà n m 
 
 es halotano n m 
 fr halothane n m 
 en halothane n 
 CAS 151-67-7 
 
 ANESTESIOLOGIA; TERMINOLOGIA HISTÒRICA > 

FARMACOLOGIA. Fàrmac anestèsic general 
que causa la depressió del sistema nerviós 
central de forma ràpida, mitjançant la 
interacció amb múltiples canals iònics. 

 
 Nota: L'halotà és un gas no inflamable 

halogenat que s'emprava freqüentment per 
inhalació en la inducció i el manteniment de 
l'anestèsia general. És d'origen sintètic. 

  
 L'halotà no té DCI perquè el seu ús 

farmacològic és previ a l'assignació d'una 
denominació comuna internacional per part de 
l'OMS. 

  
 El farmacòleg català Jaume Raventós (1905-

1982) va ser qui, el 1956, va demostrar els 
efectes anestèsics de l'halotà, que havia estat 
sintetitzat pel químic britànic Charles Suckling 
(1920-2013). 

 
 
 heparina sòdica n f 
 
 es heparina sódica n f 
 fr héparine sodique n f 
 en heparin sodium n 
 CAS 9041-08-1 
 
 ANGIOLOGIA; CARDIOLOGIA; FARMACOLOGIA > 

FÀRMACS; HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA. 
Fàrmac anticoagulant que potencia l'efecte 

inhibidor de l'antitrombina III sobre els 
factors IIa i Xa. 

 
 Nota: L'heparina sòdica s'empra en la profilaxi i 

el tractament de la trombosi venosa. També 
s'empra en la prevenció de la trombosi venosa 
post operatòria, de l'embòlia pulmonar, i de la 
coagulació en cirurgia cardíaca i arterial. En 
cardiologia, s'utilitza en la prevenció d'embòlies 
en pacients que pateixen fibril·lació auricular. És 
d'origen natural. 

  
 La denominació heparina sòdica és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 hidroclorotiazida n f 
 
 es hidroclorotiazida n f 
 fr hydrochlorothiazide n f 
 en hydrochlorothiazide n 
 CAS 58-93-5 
 
 CARDIOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

NEFROLOGIA. Fàrmac antihipertensiu i 
diürètic potent que impedeix la reabsorció 
de sodi i aigua al túbul contort distal 
mitjançant la inhibició del cotransportador 
SLC12A3 de la nefrona. 

 
 Nota: La hidroclorotiazida s'empra, en 

monoteràpia o en combinació amb altres 
fàrmacs, en el tractament dels edemes associats 
a una insuficiència cardíaca congestiva, de la 
cirrosi hepàtica, la insuficiència renal crònica o la 
síndrome nefròtica, entre altres trastorns. També 
es fa servir en el tractament de la diabetis 
insípida nefrogènica, la hipercalciúria i la 
hipertensió. És un derivat tiazídic d'origen 
sintètic. 

  
 La denominació hidroclorotiazida és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 hidrocortisona n f 
 sin. compl. cortisol n m 
 
 es cortisol n m; hidrocortisona n f 
 fr cortisol n m; hydrocortisone n f 
 en cortisol n; hydrocortisone n 
 CAS 50-23-7 
 
 ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ; FARMACOLOGIA > 

FÀRMACS; IMMUNOLOGIA; REUMATOLOGIA. 
Fàrmac antiinflamatori i immunosupressor 
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que inhibeix l'apoptosi dels neutròfils i els 
factors de transcripció inflamatoris. 

 
 Nota: La hidrocortisona és un glucocorticoide 

que s'empra en el tractament de l'artritis 
reumatoide, l'asma, la insuficiència 
corticoadrenal, la hiperplàsia adrenal congènita i 
altres malalties inflamatòries, al·lèrgiques i 
neoplàstiques. És d'origen natural. 

  
 La denominació hidrocortisona és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 hidroxicloroquina n f 
 
 es hidroxicloroquina n f 
 fr hydroxychloroquine n f 
 en hydroxychloroquine n 
 CAS 118-42-3 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; MICROBIOLOGIA I 

PATOLOGIA INFECCIOSA; REUMATOLOGIA. 
Fàrmac antipalúdic, antiprotozoari i 
antireumàtic, del grup de les 4-
aminoquinolines, que causa la mort dels 
paràsits del gènere Plasmodium mitjançant 
la inhibició de l'enzim hemopolimerasa i la 
consegüent acumulació tòxica del grup 
hemo dins el paràsit. 

 
 Nota: La hidroxicloroquina és un derivat de la 

cloroquina que també interfereix amb l'activitat 
de l'enzim hemopolimerasa. S'ha emprat 
tradicionalment en el tractament i la prevenció 
de la malària i en el tractament de l'artritis 
reumatoide i del lupus eritematós. Se n'ha 
suggerit l'ús per al tractament de la COVID-19. 
És d'origen sintètic. 

  
 La denominació hidroxicloroquina és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 ibrutinib n m 
 
 es ibrutinib n m 
 fr ibrutinib n m 
 en ibrutinib n 
 CAS 936563-96-1 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; HEMATOLOGIA I 

HEMOTERÀPIA; IMMUNOLOGIA; ONCOLOGIA I 
RADIOTERÀPIA. Fàrmac antineoplàstic que 
altera la senyalització dels limfòcits B 

mitjançant la inhibició de la tirosina-cinasa 
de Bruton. 

 
 Nota: L'ibrutinib s'empra en el tractament del 

limfoma de cèl·lules del mantell i la leucèmia 
limfocítica crònica en pacients resistents a altres 
tractaments. També s'utilitza per tractar la 
macroglobulinèmia de Waldenström. És d'origen 
sintètic. 

  
 La denominació ibrutinib és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 ibuprofèn n m 
 
 es ibuprofeno n m 
 fr ibuprofène n m 
 en ibuprofen n 
 CAS 15687-27-1 
 
 TRACTAMENT DEL DOLOR I MEDICINES PAL·

LIATIVES; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 
REUMATOLOGIA. Fàrmac antiinflamatori no 
esteroidal que bloqueja la síntesi de les 
prostaglandines mitjançant la inhibició de 
les ciclooxigenases COX-1 i COX-2. 

 
 Nota: L'ibuprofèn té també propietats 

analgèsiques i antipirètiques. S'empra en el 
tractament de la inflamació i el dolor lleu i 
moderat, com el dolor dental, la dismenorrea i el 
mal de cap. També s'utilitza en el tractament de 
processos reumàtics aguts i crònics, com l'artritis 
reumatoide. És un derivat de l'àcid propiònic 
d'origen sintètic. 

  
 L'ibuprofèn no té DCI perquè el seu ús 

farmacològic és previ a l'assignació d'una 
denominació comuna internacional per part de 
l'OMS. 

 
 
 imatinib n m 
 
 es imatinib n m 
 fr imatinib n m 
 en imatinib n 
 CAS 152459-95-5 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; HEMATOLOGIA I 

HEMOTERÀPIA; MICROBIOLOGIA I PATOLOGIA 
INFECCIOSA; ONCOLOGIA I RADIOTERÀPIA. 
Fàrmac antineoplàstic que provoca 
l'apoptosi de les cèl·lules tumorals 
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mitjançant la inhibició directa de diverses 
tirosina-cinases. 

 
 Nota: L'imatinib s'empra en el tractament de la 

leucèmia mieloide crònica. Se n'ha suggerit l'ús 
per al tractament de la COVID19. És d'origen 
sintètic. 

  
 La denominació imatinib és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 irbesartan n m 
 
 es irbesartán n m 
 fr irbésartan n m 
 en irbesartan n 
 CAS 138402-11-6 
 
 CARDIOLOGIA; ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ; 

FARMACOLOGIA > FÀRMACS; NEFROLOGIA. 
Fàrmac vasodilatador i antihipertensiu 
d'acció prolongada que actua sobre el 
sistema renina-angiotensina-aldosterona 
mitjançant el blocatge selectiu dels 
receptors T1 de l'angiotensina de la 
musculatura llisa vascular i de la glàndula 
suprarenal. 

 
 Nota: L'irbesartan s'empra en el tractament de 

la hipertensió i la nefropatia diabètica en els 
pacients hipertensos, amb diabetis mellitus de 
tipus 2, amb una elevació de la creatinina sèrica 
i proteïnúria. També es fa servir en combinació 
amb la hidroclorotiazida quan el tractament en 
monoteràpia no permet un control adequat de la 
pressió arterial. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació irbesartan és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 isoniazida n f 
 
 es isoniazida n f 
 fr isoniazide n f 
 en isoniazid n 
 CAS 54-85-3 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; MICROBIOLOGIA I 

PATOLOGIA INFECCIOSA; PNEUMOLOGIA; 
VETERINÀRIA. Fàrmac antibiòtic que 
impedeix la formació de la paret bacteriana 
dels micobacteris mitjançant la inhibició de 
la síntesi dels àcids micòlics. 

 Nota: La isoniazidaés una hidrazida de l'àcid 
isonicotínic que s'empra en el tractament 
d'elecció per a la tuberculosi. En veterinària 
s'utilitza com a fàrmac antiactinomicòtic. És 
d'origen sintètic. 

  
 La denominació isoniazida és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 ivermectina n f 
 
 es ivermectina n f 
 fr ivermectine n f 
 en ivermectin n 
 CAS 70288-86-7 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; MICROBIOLOGIA I 

PATOLOGIA INFECCIOSA; VETERINÀRIA. Fàrmac 
antihelmíntic que exerceix el seu efecte 
antiparasitari mitjançant la unió selectiva i 
d'alta afinitat als canals de clorur del teixit 
muscular i nerviós de les microfilàries. 

 
 Nota: La ivermectina és un derivat de 

l'abamectina que s'empra com a antihelmíntic 
d'espectre ampli en el tractament de 
l'oncocercosi, la filariosi i l'estrongiloïdosi. En 
veterinària s'utilitza com a antiparasitari en els 
animals domèstics. És d'origen semisintètic. 

  
 La denominació ivermectina és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 ketamina n f 
 
 es cetamina n f; ketamina n f 
 fr kétamine n f 
 en ketamine n 
 CAS 6740-88-1 
 
 ANESTESIOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

SALUT MENTAL > PSIQUIATRIA; VETERINÀRIA; 
TOXICOLOGIA. Fàrmac anestèsic general 
d'acció ràpida, agonista dels NMDA, que 
causa la depressió dels centres talàmics i 
les àrees corticals d'associació, i produeix 
un estat d'anestèsia dissociativa. 

 
 Nota: La ketamina és un derivat de la 

ciclohexanona que s'empra en l'anestèsia 
general per a procediments diagnòstics o 
quirúrgics breus, així com per induir l'anestèsia 
mantinguda amb altres fàrmacs, tot i que també 
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s'utilitza com a droga d'abús recreativa. A dosis 
baixes, exerceix efectes antidepressius 
mitjançant la interacció amb altres tipus de 
receptors. És d'ús majoritàriament veterinari. És 
d'origen sintètic. 

  
 La ketamina no té DCI perquè el seu ús 

farmacològic és previ a l'assignació d'una 
denominació comuna internacional per part de 
l'OMS. 

 
 ketoprofèn n m 
 
 es cetoprofeno n m; ketoprofeno n m 
 fr kétoprofène n m 
 en ketoprofen n 
 CAS 22071-15-4 
 
 TRACTAMENT DEL DOLOR I MEDICINES PAL·

LIATIVES; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 
REUMATOLOGIA. Fàrmac antiinflamatori no 
esteroidal que redueix la síntesi de les 
prostaglandines mitjançant la inhibició de 
les ciclooxigenases COX-1 i COX-2. 

 
 Nota: El ketoprofèn s'empra en el tractament de 

l'artritis reumatoide aguda i crònica, de 
l'osteoartritis i de l'espondiloartritis anquilosant. 
També s'utilitza per a alleugerir el dolor 
d'intensitat lleu i moderada, com ara el dolor 
muscular, la dismenorrea i l'odontàlgia. És 
d'origen sintètic. 

  
 El ketoprofèn no té DCI perquè el seu ús 

farmacològic és previ a l'assignació d'una 
denominació comuna internacional per part de 
l'OMS. 

 
 
 lamivudina n f 
 sigla 3TC n f 
 
 es lamivudina n f; 3TC n f 
 fr lamivudine n f; 3TC n f 
 en lamivudine n; 3TC n 
 CAS 131086-21-0 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; MICROBIOLOGIA I 

PATOLOGIA INFECCIOSA. Fàrmac antiretroviral 
inhibidor de la transcriptasa inversa anàleg 
de nucleòsid que competeix amb la 
deoxicitidina 5'-trifosfat per unir-se a 
l'enzim. 

 
 Nota: La lamivudina és un anàleg de citidina 

que s'empra juntament amb altres antiretrovirals 
en el tractament de la infecció pel VIH-1. També 
s'utilitza en el tractament de la infecció pel virus 
de l'hepatitis B crònica. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació lamivudina és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 lamotrigina n f 
 
 es lamotrigina n f 
 fr lamotrigine n f 
 en lamotrigine n 
 CAS 84057-84-1 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; NEUROLOGIA; 

SALUT MENTAL > PSIQUIATRIA. Fàrmac 
antiepilèptic que impedeix l'alliberament de 
glutamat i estabilitza la membrana nerviosa 
presinàptica mitjançant la inhibició dels 
canals de sodi dependents de voltatge. 

 
 Nota: La lamotrignina s'empra en monoteràpia, o 

en teràpia adjuvant amb altres antiepilèptics 
clàssics, en el tractament de les crisis 
epilèptiques focals i generalitzades 
tonicoclòniques i associades a la síndrome de 
Lennox-Gastaut. També s'utilitza per prevenir els 
episodis depressius en el tractament de 
manteniment del trastorn bipolar de tipus I. És 
d'origen sintètic. 

  
  
 La denominació lamotrigina és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 lenalidomida n f 
 
 es lenalidomida n f 
 fr lénalidomida n f 
 en lenalidomida n 
 CAS 191732-72-6 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; HEMATOLOGIA I 

HEMOTERÀPIA; IMMUNOLOGIA; ONCOLOGIA I 
RADIOTERÀPIA. Fàrmac immunomodulador 
que, per diversos mecanismes, potencia la 
immunitat cel·lular i indueix l'apoptosi de les 
cèl·lules hematopoètiques tumorals. 

 
 Nota: La lenalidomida s'empra, en combinació 

amb la dexametasona, en el tractament del 
mieloma múltiple en pacients que han rebut com 
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a mínim un altre tractament previ. La 
lenalidomida és un derivat de la talidomida 
d'origen sintètic. 

  
 La denominació lenalidomida és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 lenzilumab n m 
 
 es lenzilumab n m 
 fr lenzilumab n m 
 en lenzilumab n 
 CAS 1229575-09-0 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; IMMUNOLOGIA; 

MICROBIOLOGIA I PATOLOGIA INFECCIOSA; 
ONCOLOGIA I RADIOTERÀPIA; PNEUMOLOGIA; 
REUMATOLOGIA. Fàrmac immunomodulador 
que s'uneix al factor estimulant de colònies 
de granulòcits i macròfags. 

 
 Nota: El lenzilumab és un anticòs monoclonal 

humanitzat que s'empra com a tractament 
experimental de l'asma, l'artritis reumatoide i la 
leucèmia limfocítica crònica. Se n'ha suggerit 
l'ús per al tractament de la COVID-19. 

  
 La denominació lenzilumab és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 leronlimab n m 
 
 es leronlimab n m 
 fr léronlimab n m 
 en leronlimab n 
 CAS 674782-26-4 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; IMMUNOLOGIA; 

MICROBIOLOGIA I PATOLOGIA INFECCIOSA; 
ONCOLOGIA I RADIOTERÀPIA. Fàrmac 
immunomodulador, antineoplàstic i 
antiretroviral que inhibeix el receptor del 
lligand 5 de les quimiocines CC. 

 
 Nota: El leronlimab és un anticòs monoclonal 

humanitzat que s'empra com a tractament 
experimental de diversos tipus de càncer i el 
VIH-1. Se n'ha suggerit l'ús per al tractament de 
la COVID-19. 

  
 La denominació leronlimab és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 

 leuprorelina n f 
 sin. compl. leuprolida n f 
 
 es leuprolida n f; leuprorelina n f 
 fr leuprolide n f; leuproréline n f 
 en leuprolide n; leuprorelin n; leuprorelin n 
 CAS 53714-56-0 
 
 ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ; FARMACOLOGIA > 

FÀRMACS; ONCOLOGIA I RADIOTERÀPIA. Fàrmac 
agonista de l'hormona alliberadora de 
gonadotropines que s'uneix al receptor 
d'aquesta hormona i provoca canvis en les 
concentracions de les hormones sexuals. 

 
 Nota: La leuprorelina és un pèptid modificat que 

s'empra en el tractament de la pubertat precoç 
dependent de gonadotropina, en tècniques de 
fecundació assistida per a suprimir els augments 
sobtats preovulatoris endògens d'hormona 
luteïnitzant en la dona. També es fa servir en el 
tractament del càncer de pròstata, del càncer de 
mama amb receptor d'estrògens positius, de 
l'endometriosi, dels miomes uterins, de 
l'hirsutisme i de la síndrome dels ovaris 
poliquístics. 

  
 La denominació leuprorelina és la forma catalana 

corresponent a la DCI i, leuprolida, la 
corresponent a l'USAN. 

 
 
 levodopa n f 
 sin. compl. L-DOPA n f 
 
 es L-dihidroxifenilalanina n f; L-DOPA n f; 

levodopa n f 
 fr L-DOPA n f; lévodopa n f 
 en L-DOPA n; levodopa n 
 CAS 59-92-7 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; NEUROLOGIA. 

Fàrmac antiparkinsonià que estimula els 
receptors dopaminèrgics quan travessa la 
barrera hematoencefàlica i es metabolitza 
al cervell en dopamina. 

 
 Nota: La levodopa és l'isòmer levogir de la 

dopamina que s'empra en el tractament de la 
malaltia de Parkinson i altres distonies. 
S'administra conjuntament amb un inhibidor de 
la descarboxilasa perquè només es converteixi 
en dopamina un cop hagi travessat la barrera 
hematoencefàlica. És d'origen natural. 
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 La denominació levodopa és la forma catalana 
corresponent a la DCI. 

 
 
 levonorgestrel n m 
 sigla LNG n m 
 
 es levonorgestrel n m; LNG n m 
 fr lévonorgestrel n m; LNG n m 
 en levonorgestrel n; LNG n 
 CAS 797-63-7 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; GINECOLOGIA I 

OBSTETRÍCIA; REUMATOLOGIA. Fàrmac 
progestacional amb activitat androgènica 
que suprimeix les concentracions màximes 
de la gonadotrofina LH i impedeix 
l'ovulació mitjançant la unió als receptors 
de la progesterona i dels andrògens. 

 
 Nota: El levonorgestrel és un derivat de la 

progesterona que s'empra, en combinació amb 
altres amb estrògens com l'etinilestradiol, en la 
anticoncepció d'urgència i en la anticoncepció a 
llarg termini. També s'utilitza, en combinació 
amb l'estradiol, en la teràpia hormonal 
substitutiva durant la menopausa i en la 
prevenció de l'osteoporosi. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació levonorgestrel és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
  
 El levonorgestrel es coneix sovint popularment 

com la 'pastilla de l'endemà'. 
 
 
 levotiroxina sòdica n f 
 
 es levotiroxina de sodio n f 
 fr lévothyroxine sodique n f 
 en levothyroxine sodium n 
 CAS 55-03-8 
 
 ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ; FARMACOLOGIA > 

FÀRMACS; ONCOLOGIA I RADIOTERÀPIA; 
VETERINÀRIA. Fàrmac en forma d'hormona 
tiroidal que augmenta la taxa metabòlica i 
disminueix la producció de l'hormona 
estimulant de la tiroides. 

 
 Nota: La levotiroxina sòdica s'empra en el 

tractament de l'hipotiroïdisme com a teràpia de 
substitució, així com en el càncer de tiroides 
dependent de tirotropina. 

  

 La denominació levotiroxina sòdica és la forma 
catalana corresponent a la DCI. 

 
 lidocaïna n f 
 sin. compl. lignocaïna n f; xilocaïna n f 
 
 es lidocaína n f; lignocaína n f; xilocaína n f 
 fr lidocaïne n f; lignocaïne n f; xylocaïne n 

f 
 en lidocaine n; lignocaine n; xylocaine n 
 CAS 137-58-6 
 
 ANESTESIOLOGIA; CARDIOLOGIA; FARMACOLOGIA 

> FÀRMACS. Fàrmac anestèsic local del grup 
de les amides que bloqueja els canals de 
sodi de la membrana nerviosa i impedeix la 
propagació de l'impuls nerviós. 

 
 Nota: La lidocaïna s'empra freqüentment com a 

anestèsic local en cirurgia i com a fàrmac 
antiarrítmic de la classe Ib. Com que té també 
acció anestèsica s'empra en el tractament de 
l'ejaculació prematura. La lidocaïna va ser el 
primer anestèsic local de l'amida que es va 
descobrir. És d'origen sintètic. 

  
 La lidocaïna no té DCI perquè el seu ús 

farmacològic és previ a l'assignació d'una 
denominació comuna internacional per part de 
l'OMS. 

 
 
 liti n m 
 
 es litio n m 
 fr lithium n m 
 en lithium n 
 CAS 554-13-2 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; SALUT MENTAL > 

PSIQUIATRIA. Fàrmac antipsicòtic que actua 
com a estabilitzador de l'estat d'ànim 
mitjançant la inhibició de diferents enzims i 
la modulació dels receptors de glutamat. 

 
 Nota: El liti s'empra en el tractament de trastorns 

de l'estat d'ànim, principalment, en els episodis 
maníacs i com a teràpia de manteniment del 
trastorn bipolar. Té un marge terapèutic estret i 
el seu ús a llarg termini pot induir diabetis 
insípida nefrogènica. El liti és el principi actiu, si 
bé s'administra en forma de la sal carbonat de 
liti. És d'origen sintètic. 

  
 El liti no té DCI perquè el seu ús farmacològic és 
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previ a l'assignació d'una denominació comuna 
internacional per part de l'OMS. 

  
 La denominació liti prové del grec líthos 'pedra'. 
 
 
 loperamida n f 
 
 es loperamida n f 
 fr lopéramide n f 
 en loperamide n 
 CAS 53179-11-6 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

GASTROENTEROLOGIA. Fàrmac antidiarreic 
que redueix el peristaltisme mitjançant la 
unió als receptors d'opioides mu i al 
blocatge dels canals de calci de la 
musculatura de la paret intestinal. 

 
 Nota: La loperamida s'empra en el tractament 

de la diarrea aguda no específica i la diarrea 
crònica associada a una malaltia intestinal 
inflamatòria. També s'utilitza en el control del 
volum de les deposicions en les persones 
ileostomitzades. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació loperamida és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 lopinavir n m 
 
 es lopinavir n m 
 fr lopinavir n m 
 en lopinavir n 
 CAS 192725-17-0 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; IMMUNOLOGIA; 

MICROBIOLOGIA I PATOLOGIA INFECCIOSA. 
Fàrmac antiretroviral inhibidor de la 
proteasa 1 del VIH-1. 

 
 Nota: El lopinavir s'empra en el tractament del 

VIH-1 i s'administra en combinació amb el 
ritonavir per augmentar les concentracions 
plasmàtiques d'ambdós fàrmacs. Se n'ha 
suggerit l'ús, juntament amb el ritonavir, per al 
tractament de la COVID-19. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació lopinavir és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 loratadina n f 

 es loratadina n f 
 fr loratadine n f 
 en loratadine n 
 CAS 79794-75-5 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; PNEUMOLOGIA. 

Fàrmac antihistamínic tricíclic que inhibeix 
de forma selectiva els receptors perifèrics 
d'histamina H1. 

 
 Nota: La loratadina és un antihistamínic de 

segona generació, sense efectes depressors del 
sistema nerviós central, efectes sedants, ni 
efectes anticolinèrgics. S'empra en el tractament 
dels símptomes de processos al·lèrgics, com la 
rinitis o la urticària. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació loratadina és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 lorazepam n m 
 sigla LRZ n m 
 
 es loracepam n m; lorazepam n m; LRZ n 

m 
 fr lorazépam n m; LRZ n m 
 en lorazepam n; LRZ n 
 CAS 846-49-1 
 
 ANESTESIOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

NEUROLOGIA; SALUT MENTAL > PSIQUIATRIA. 
Fàrmac ansiolític sedant del grup de les 
benzodiazepines, d'acció curta i ràpida, que 
potencia l'efecte del neurotransmissor 
inhibidor GABA mitjançant la unió als 
receptors GABAA i la hiperpolarització 
consegüent de la membrana nerviosa. 

 
 Nota: El lorazepam té una activitat hipnòtica, 

anticonvulsiva, sedant, miorelaxant i amnèsica. 
S'empra en el tractament a curt termini de tots 
els estats d'ansietat i tensió, principalment els 
trastorns de l'ansietat i l'insomni, així com per al 
tractament de l'estat epilèptic. També s'utilitza 
com a medicació preanestèsica. És d'origen 
sintètic. 

  
 La denominació lorazepam és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
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 lormetazepam n m 
 
 es lormetazepam n m 
 fr lormétazépam n m 
 en lormetazepam n 
 CAS 848-75-9 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; NEUROLOGIA; 

SALUT MENTAL > PSIQUIATRIA. Fàrmac 
hipnòtic sedant d'acció curta, que redueix 
l'activitat del sistema nerviós central 
mitjançant la unió als receptors GABAA i la 
consegüent hiperpolarització de la 
membrana de les cèl·lules nervioses. 

 
 Nota: El lormetazepam té una activitat 

ansiolítica, miorelaxant, sedant i hipnòtica. És 
del grup de les benzodiazepines i s'empra en el 
tractament a curt termini de l'insomni. És 
d'origen sintètic. 

 
 
 losartan n m 
 
 es losartán n m 
 fr losartan n m 
 en losartan n 
 CAS 114798-26-4 
 
 CARDIOLOGIA; ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ; 

FARMACOLOGIA > FÀRMACS; NEFROLOGIA. 
Fàrmac antiarrítmic i antihipertensiu, 
d'acció prolongada, que actua sobre el 
sistema renina-angiotensina-aldosterona 
mitjançant el blocatge selectiu dels 
receptors T1 de l'angiotensina de la 
musculatura llisa vascular i la glàndula 
suprarenal. 

 
 Nota: El losartan s'empra en el tractament de la 

hipertensió i la insuficiència cardíaca, així com 
en el tractament de la nefropatia diabètica en 
pacients hipertensos, amb diabetis mellitus de 
tipus 2, amb una elevació de la creatinina sèrica 
i proteïnúria. També s'utilitza en combinació 
amb la hidroclorotiazida en la prevenció 
d'accidents vasculars cerebrals en pacients 
hipertensos amb hipertròfia del ventricle 
esquerre. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació losartan és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 

 mebendazole n m 
 
 es mebendazol n m 
 fr mébendazole n m 
 en mebendazole n 
 CAS 31431-39-7 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; MICROBIOLOGIA I 

PATOLOGIA INFECCIOSA; DISCIPLINES DE 
SUPORT > QUÍMICA; VETERINÀRIA. Fàrmac 
antihelmíntic que inhibeix la polimerització 
de la tubulina i la captació de la glucosa, en 
els helmints que infesten el tracte 
gastrointestinal, causant-los la mort 
mitjançant la degeneració de les seves cèl·
lules intestinals. 

 
 Nota: El mebendazole és un antihelmíntic 

d'espectre ampli que s'empra sobretot en el 
tractament d'infestacions intestinals en éssers 
humans i gossos per nematodes, com l'ascariosi, 
la capil·lariosi, l'oxiürosi, l'ancilostomosi, la 
tricuriosi i la tricostrongilosi. També s'empra en 
el tractament de l'equinococcosi. És d'origen 
sintètic. 

  
 La denominació mebendazole és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 medroxiprogesterona n f 
 
 es medroxiprogesterona n f 
 fr médroxyprogestérone n f 
 en medroxyprogesterone n 
 CAS 520-85-4 
 
 ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ; FARMACOLOGIA > 

FÀRMACS; GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA; 
ONCOLOGIA I RADIOTERÀPIA; REUMATOLOGIA. 
Fàrmac progestacional amb acció 
anovulatòria, antiandrogènica i 
antineoplàstica que inhibeix la producció de 
gonadotrofines, redueix el nombre de 
receptors nuclears d'estrògens, suprimeix 
la proliferació de les cèl·lules epitelials de 
l'endometri i indueix l'apoptosi de les cèl·
lules tumorals. 

 
 Nota: La medroxiprogesterona és un derivat de 

la progesterona que s'empra en forma de la sal 
acetat de medroxiprogesterona, com a 
complement dels estrògens, en la teràpia 
hormonal substitutiva durant la menopausa i en 
la prevenció de l'osteoporosi. També s'utilitza en 
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el tractament de l'amenorrea, la hiperplàsia 
endometrial, l'hemorràgia uterina disfuncional i 
l'endometriosi. A més, es fa servir com a 
anticonceptiu i en la hormonoteràpia de certs 
tipus de càncers, com el càncer de mama, el 
càncer d'endometri i el càncer renal. És d'origen 
sintètic. 

  
 La denominació medroxiprogesterona pròpia de 

la versió catalana de DCI. 
 
 meprobamat n m 
 
 es meprobamato n m 
 fr méprobamate n m 
 en meprobamate n 
 CAS 57-53-4 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; NEUROLOGIA; 

SALUT MENTAL > PSIQUIATRIA; REUMATOLOGIA; 
DISCIPLINES DE SUPORT > QUÍMICA. Fàrmac 
ansiolític amb propietats hipnòtiques, 
sedants, relaxants musculars i 
anticonvulsives que causa la depressió del 
sistema nerviós central mitjançant la unió 
als receptors GABAA. 

 
 Nota: El meprobamat és un carbamat que té 

una acció inhibidora sobre múltiples regions del 
sistema nerviós central, entre les quals, el tàlem 
i el sistema límbic. S'empra en el tractament 
dels trastorns de l'ansietat i per a alleugerir a 
curt termini els símptomes de l'ansietat. També 
es fa servir en el tractament dels trastorns 
musculoesquelètics dolorosos. És d'origen 
sintètic. 

  
 La denominació meprobamat és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 metadona n f 
 
 es metadona n f 
 fr méthadone n f 
 en methadone n 
 CAS 76-99-3 
 
 TRACTAMENT DEL DOLOR I MEDICINES PAL·

LIATIVES; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 
TOXICOLOGIA. Fàrmac analgèsic opioide que 
activa els receptors d'opiodes mu, kappa i 
delta, i que té capacitat per a inhibir els 
receptors NDMA i la recaptació de 
serotonina i norepinefrina. 

 Nota: La metadona té una estructura semblant a 
la de la morfina, però la seva acció analgèsica és 
superior. La metadona s'empra com a narcòtic i 
analgèsic per a alleugerir el dolor intens de 
qualsevol origen. També s'utilitza en el 
tractament de l'addicció a les drogues com a 
fàrmac substitutiu, així com en el tractament de 
la síndrome d'abstinència per narcòtics. És 
d'origen sintètic. 

  
 La metadona no té DCI perquè el seu ús 

farmacològic és previ a l'assignació d'una 
denominació comuna internacional per part de 
l'OMS. 

 
 
 metamizol n m 
 sin. compl. dipirona n f 
 
 es dipirona n f; metamizol n m 
 fr dipyrone n m; métamizole n m 
 en dipyrone n; metamizole n 
 CAS 50567-35-6 
 
 TRACTAMENT DEL DOLOR I MEDICINES PAL·

LIATIVES; DERMATOLOGIA; FARMACOLOGIA > 
FÀRMACS. Fàrmac antiinflamatori no 
esteroidal derivat de la pirazolona que 
bloqueja la síntesi de les prostaglandines 
mitjançant la inhibició de la ciclooxigenasa 
COX-3. 

 
 Nota: El metamizol s'empra com a analgèsic i 

antipirètic. Pot ocasionar erupcions 
exantemàtiques i, amb menys freqüència, 
agranulocitosi, fet que n'ha provocat la retirada a 
molts mercats. És d'origen sintètic. 

  
 El metamizol no té DCI perquè el seu ús 

farmacològic és previ a l'assignació d'una 
denominació comuna internacional per part de 
l'OMS. 

 
 
 metescopolamina n f 
 sin. compl. metilescopolamina n f 
 
 es metescopolamina n f; 

metilescopolamina n m 
 fr méthylscopolamine n f 
 en methscopolamine n; methylscopolamine 

n 
 CAS 13265-10-6 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 
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GASTROENTEROLOGIA; 
OTORRINOLARINGOLOGIA; PNEUMOLOGIA. 
Fàrmac anticolinèrgic que actua com 
antagonista del receptors muscarínics. 

 
 Nota: La metescopolamina s'empra en 

combinació amb altres fàrmacs en el tractament 
de la rinitis al·lèrgica, la sinusitis i el refredat 
comú. Com a derivat amoni quaternari de 
l'escopolamina, en forma de bromur de 
metescopolamina, no en presenta les accions 
centrals. És d'origen sintètic. 

  
 La metescopolamina no té DCI perquè el seu ús 

farmacològic és previ a l'assignació d'una 
denominació comuna internacional per part de 
l'OMS. 

 
 
 metformina n f 
 
 es metformina n f 
 fr metformine n f 
 en metformin n 
 CAS 657-24-9 
 
 ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ; FARMACOLOGIA > 

FÀRMACS; DISCIPLINES DE SUPORT > QUÍMICA. 
Fàrmac hipoglucemiant del grup de les 
biguanides que disminueix la producció i 
l'absorció de glucosa i augmenta la 
sensibilitat a la insulina mitjançant la 
inhibició del complex mitocondrial 1. 

 
 Nota: La metformina s'empra en el tractament 

de la diabetis mellitus de tipus 2 i és el fàrmac 
de primera elecció en els pacients diabètics 
obesos. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació metformina és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 metildopa n f 
 
 es metildopa n f 
 fr méthyldopa n f 
 en methyldopa n 
 CAS 555-30-6 
 
 CARDIOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

DISCIPLINES DE SUPORT > QUÍMICA. Fàrmac 
antihipertensiu d'acció central que 
disminueix l'estimulació simpàtica 
mitjançant l'activació dels receptors 

adrenèrgics alfa-2. 
 
 Nota: La metildopa és un profàrmac que es 

transforma a metilnoradrenalina alfa, el seu 
metabòlit actiu. Inhibeix la producció de 
norepinefrina i serotonina a nivell central i 
perifèric mitjançant la inhibició de la DOPA-
descarboxilasa. S'empra en el tractament de la 
hipertensió. És un derivat de la fenilalanina 
d'origen sintètic. 

  
 La denominació metildopa és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 metoclopramida n f 
 
 es metoclopramida n f 
 fr métoclopramide n f 
 en metoclopramide n 
 CAS 364-62-5 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

GASTROENTEROLOGIA; ONCOLOGIA I 
RADIOTERÀPIA; DISCIPLINES DE SUPORT > 
QUÍMICA. Fàrmac antiemètic que inhibeix el 
receptor de dopamina D2 i el receptor de 
serotonina 5-HT3 al centre emètic de la 
formació reticular del bulb raquidi. 

 
 Nota: La metoclopramida s'empra en la 

prevenció de les nàusees i els vòmits per causes 
gastrointestinals, postoperatòries o bé induïdes 
per la quimioteràpia i la radioteràpia. És d'origen 
sintètic. 

  
 La denominació metoclopramida és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 miconazole n m 
 
 es miconazol n m 
 fr miconazole n m 
 en miconazole n 
 CAS 22916-47-8 
 
 DERMATOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

MICROBIOLOGIA I PATOLOGIA INFECCIOSA. 
Fàrmac antifúngic que inhibeix la biosíntesi 
d'ergosterol i altera la permeabilitat de la 
membrana cel·lular fúngica mitjançant la 
inhibició del citocrom P450 51. 

 
 Nota: El miconazole també provoca l'augment 
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dels nivells intracel·lulars de farnesol mitjançant 
el mateix mecanisme i promou l'apoptosi 
mitjançant la inhibició de la peroxidasa i la 
catalasa fúngiques. S'empra en el tractament 
d'infeccions causades per fongs dels gèneres 
Candida iTinea. És un derivat azole d'origen 
sintètic. 

  
 La denominació miconazole és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 midazolam n m 
 
 es midazolam n m 
 fr midazolam n m 
 en midazolam n 
 CAS 59467-70-8 
 
 TRACTAMENT DEL DOLOR I MEDICINES PAL·

LIATIVES; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; SALUT 
MENTAL > PSIQUIATRIA. Fàrmac hipnòtic 
sedant de curta durada del grup de les 
benzodiazepines que causa la depressió 
del sistema nerviós central mitjançant la 
potenciació del neurotransmissor inhibidor 
GABA. 

 
 Nota: El midazolam s'empra per a la inducció de 

l'anestèsia general, tot i que també té efectes 
ansiolítics i anticonvulsius. És d'origen sintètic. 

  
 La midazolam no té DCI perquè el seu ús 

farmacològic és previ a l'assignació d'una 
denominació comuna internacional per part de 
l'OMS. 

 
 
 morfina n f 
 
 es morfina n f 
 fr morphine n f 
 en morphia n; morphine n 
 CAS 57-27-2 
 
 TRACTAMENT DEL DOLOR I MEDICINES PAL·

LIATIVES; PNEUMOLOGIA; TOXICOLOGIA; 
TERMINOLOGIA HISTÒRICA > FARMACOLOGIA. 
Fàrmac analgèsic opioide que actua com a 
agonista potent dels receptors d'opioides 
mu i, en menor mesura, dels receptors 
d'opioides delta i kappa del sistema 
nerviós central. 

 
 Nota: La morfina s'empra en el tractament del 

dolor crònic de moderat a greu, com a 
antitussigen i en el tractament dels edemes 
pulmonars secundaris a una insuficiència 
ventricular esquerra. Com la resta de fàrmacs 
opioides, el seu ús és limitat pel seu elevat risc 
d'addicció. És el principal derivat de la planta de 
l'opi Papaver somniferum. És d'origen natural. 

  
 La morfina no té DCI perquè el seu ús 

farmacològic és previ a l'assignació d'una 
denominació comuna internacional per part de 
l'OMS. 

  
 La denominació morfina prové del nom de 

Morfeu, divinitat grega dels somnis. 
 
 mupirocina n f 
 sin. compl. àcid pseudomònic n m 
 
 es ácido pseudomónico n m; mupirocina n 

f 
 fr acide pseudomonique n m; mupirocine 

n f 
 en mupirocin n; pseudomonic acid n 
 CAS 12650-69-0 
 
 DERMATOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

MICROBIOLOGIA I PATOLOGIA INFECCIOSA; 
DISCIPLINES DE SUPORT > QUÍMICA. Fàrmac 
antibiòtic d'espectre ampli que impedeix la 
síntesi proteica en els bacteris mitjançant la 
inhibició de l'enzim bacterià isoleucil-tRNA-
sintetasa. 

 
 Nota: La mupirocina s'empra en el tractament de 

l'impetigen i altres infeccions cutànies 
bacterianes. És activa fonamentalment sobre els 
bacteris aerobis grampositius, com ara els 
estafilococs, incloent-hi els resistents a la meticil·
lina, i els estreptococs. És un antibiòtic d'origen 
natural produït pel bacteri Pseudomonas 
fluorescens via fermentació. 

  
 La denominació mupirocina és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 naloxona n f 
 
 es naloxona n f 
 fr naloxone n f 
 en naloxone n 
 CAS 465-65-6 
 
 ANESTESIOLOGIA. TRACTAMENT DEL DOLOR I 
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MEDICINES PAL·LIATIVES. RESSUSCITACIÓ; 
FARMACOLOGIA > FÀRMACS; TOXICOLOGIA. 
Fàrmac que actua com a antagonista 
opioide competitiu mitjançant la unió 
potent als receptors d'opioides mu i, en 
menor mesura, als kappa i gamma. 

 
 Nota: La naloxona és un derivat de la tebaïna 

que s'utilitza com a antídot en la intoxicació per 
opioides per a revertir de forma ràpida els 
efectes que produeixen, com la depressió 
respiratòria, la sedació i la hipotensió. També 
s'empra en el diagnòstic d'intoxicacions per 
opioides i en el tractament de manteniment 
d'addicció als opiacis, en combinació amb la 
buprenorfina. S'administra en dosis repetides 
perquè l'acció terapèutica de la naxolona és 
breu. En absència d'opioides no exerceix 
activitat farmacològica. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació naloxona és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 nicotina n f 
 
 es nicotina n f 
 fr nicotine n f 
 en nicotine n 
 CAS 54-11-5 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; NEUROLOGIA; 

DISCIPLINES DE SUPORT > QUÍMICA; 
TOXICOLOGIA. Fàrmac estimulant del 
sistema nerviós central que actua com a 
agonista dels receptors nicotínics 
d'acetilcolina dels ganglis autònoms, de la 
medul·la adrenal, de les unions 
neuromusculars i del cervell. 

 
 Nota: La nicotina és el principal alcaloide de la 

planta del tabac. A dosis baixes, és un 
estimulant ganglionar i, a dosis altes, bloca la 
transmissió sinàptica. És un compost 
extremadament addictiu i tòxic. S'empra per a 
alleugerir els símptomes de la dependència 
nicotínica i la síndrome d'abstinència 
corresponent, i com a teràpia substitutiva per a 
deixar de fumar. És d'origen natural. 

  
 La denominació nicotina és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
  
 La denominació nicotina prové del nom de Jean 

Nicot de Villemain (1530-1600), introductor de 
l'hàbit de mastegar tabac a la cort de Caterina 

de Mèdici, reina de França. 
 
 
 nifedipina n f 
 
 es nifedipino n m 
 fr nifédipine n f 
 en nifedipine n 
 CAS 21829-25-4 
 
 CARDIOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS. 

Fàrmac antihipertensiu del grup de les 
dihidropiridines que redueix la resistència 
vascular arterial i exerceix un efecte 
vasodilatador arterial coronari mitjançant el 
blocatge selectiu dels canals lents del calci 
situats a la musculatura llisa dels vasos 
sanguinis i a les cèl·lules del miocardi. 

 
 Nota: La nifedipina s'empra en el tractament de 

la hipertensió arterial, de l'angina de pit crònica 
estable i de l'angina de pit vasoespàstica. També 
s'utilitza per tractar la síndrome de Raynaud. És 
d'origen sintètic. 

  
 La denominació nifedipina és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 nilotinib n m 
 
 es nilotinib n m 
 fr nilotinib n m 
 en nilotinib n 
 CAS 641571-10-0 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; HEMATOLOGIA I 

HEMOTERÀPIA; ONCOLOGIA I RADIOTERÀPIA. 
Fàrmac antineoplàstic que inhibeix 
l'activitat de la tirosina-cinasa BCR-ABL. 

 
 Nota: El nilotinib s'empra en el tractament de la 

leucèmia mieloide crònica en pacients resistents 
al tractament previ amb imatinib. És d'origen 
sintètic. 

  
 La denominació nilotinib és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
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 nitroglicerina n f 
 sin. compl. trinitroglicerina n f 
 
 es nitroglicerina n f; trinitroglicerina n f 
 fr nitroglycérine n f; trinitroglycérine n f 
 en nitroglycerin n; trinitroglycerin n 
 CAS 55-63-0 
 
 CARDIOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

DISCIPLINES DE SUPORT > QUÍMICA. Fàrmac 
vasodilatador i antihipertensiu d'acció 
ràpida que provoca la relaxació de la 
musculatura llisa dels vasos sanguinis i la 
disminució de la despesa cardíaca 
mitjançant l'alliberació d'òxid nítric. 

 
 Nota: La nitroglicerina s'empra en monoteràpia 

o en combinació amb altres antianginosos en el 
tractament i la prevenció de l'angina de pit, així 
com en el control ràpid de la hipertensió i el 
manteniment de la hipotensió en cirurgia 
cardiovascular. També es fa servir en el 
tractament de la insuficiència cardíaca 
congestiva en pacients amb infart de miocardi. 
És d'origen sintètic. 

  
 La nitroglicerina no té DCI perquè el seu ús 

farmacològic és previ a l'assignació d'una 
denominació comuna internacional per part de 
l'OMS. 

 
 
 nivolumab n m 
 
 es nivolumab n m 
 fr nivolumab n m 
 en nivolumab n 
 CAS 946414-94-4 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; IMMUNOLOGIA; 

ONCOLOGIA I RADIOTERÀPIA. Fàrmac 
immunomodulador que s'uneix al receptor 
PD-1 dels limfòcits T i en bloca la 
interacció amb les proteïnes PD-L1 i PD-
L2. 

 
 Nota: El nivolumab és un anticòs monoclonal 

humà que s'empra en el tractament del 
melanoma metastàtic o irresecable, el 
carcinoma pulmonar no microcític, el carcinoma 
renal, el limfoma de Hodgkin, el carcinoma 
escatós de cap i coll i el carcinoma urotelial. 

  
 La denominació nivolumab és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 

 noretinodrel n m 
 
 es noretinodrel n m 
 fr noréthynodrel n m 
 en norethynodrel n 
 CAS 68-23-5 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; GINECOLOGIA I 

OBSTETRÍCIA. Fàrmac progestagen similar a 
la 19-nortestosterona que actua com a 
agonista del receptor de progesterona. 

 
 Nota: El noretinodrel s'empra en el tractament de 

l'hemorràgia uterina disfuncional i l'endometriosi. 
També s'utilitza en combinació amb estrògens 
en la contracepció femenina. És una hormona 
d'origen sintètic. 

  
 La denominació noretinodrel és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 noretisterona n f 
 sin. compl. noretindrona n f 
 
 es noretindrona n f; noretisterona n f 
 fr noréthindrone n f; noréthistérone n f 
 en norethindrone n; norethisterone n 
 CAS 68-22-4 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; GINECOLOGIA I 

OBSTETRÍCIA. Fàrmac progestagen derivat 
de la nandrolona que s'uneix als receptors 
intracel·lulars de la progesterona situats en 
el sistema reproductiu i modula la 
transcripció de gens i la síntesi proteica 
subsegüent. 

 
 Nota: La noretisterona és la forma activa d'altres 

progestàgens, com el noretinodrel o el 
linestrenol. S'empra en combinació amb 
estrògens, com l'etinilestradiol o l'estradiol, o bé 
aïlladament com a anticonceptiu. També 
s'utilitza, en combinació amb estrògens, en la 
teràpia hormonal substitutiva durant la 
menopausa i en el tractament de l'osteoporosi, 
de l'amenorrea, de l'hemorràgia uterina 
disfuncional i de l'endometriosi. És d'origen 
sintètic. 

  
 La denominació noretisterona és la forma 

catalana corresponent a la DCI i la BAN i, 
noretindrona, és la corresponent a l'USAN. 
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 olanzapina n f 
 
 es olanzapina n f 
 fr olanzapine n f 
 en olanzapine n 
 CAS 132539-06-1 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; SALUT MENTAL > 

PSIQUIATRIA; DISCIPLINES DE SUPORT > 
QUÍMICA. Fàrmac antipsicòtic de segona 
generació que disminueix l'activitat de les 
vies dopaminèrgiques i serotoninèrgiques 
mitjançant la inhibició dels receptors 
dopaminèrgics D2 del sistema mesolímbic i 
dels receptors serotoninèrgics 5-HT2 del 
còrtex frontal, tot i que també presenta 
afinitat variable sobre altres tipus de 
receptors, com els d'histamina, els 
adrenèrgics alfa i els muscarínics. 

 
 Nota: L'olanzapina és un derivat de la 

tienobenzodiazepina, molt similar a la clozapina. 
S'empra en el tractament de l'esquizofrènia, en 
combinació amb el liti o l'àcid valproic; en el 
tractament del trastorn bipolar, i com a teràpia 
complementària de la depressió en pacients 
resistents al tractament. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació olanzapina és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 omeprazole n m 
 
 es omeprazol n m 
 fr oméprazole n m 
 en omeprazole n 
 CAS 73590-58-6 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

GASTROENTEROLOGIA. Fàrmac antisecretor 
gàstric que inhibeix de manera selectiva la 
bomba de protons. 

 
 Nota: L'omeprazole s'empra en processos en 

què cal una inhibició de la secreció d'àcid 
gàstric, com la hipergastrinèmia, l'úlcera 
pèptica, el reflux gastroesofàgic o la síndrome 
de Zollinger-Ellison. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació omeprazole és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 

 ondansetró n m 
  
 es ondansetrón n m 
 fr ondansétron n m 
 en ondansetron n 
 CAS 99614-02-5 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

GASTROENTEROLOGIA; DISCIPLINES DE SUPORT 
> QUÍMICA. Fàrmac antiemètic que inhibeix 
de manera selectiva els receptors de la 
serotonina 5-HTA3 localitzats a les 
neurones perifèriques i al sistema nerviós 
central. 

 
 Nota: L'ondansetró s'empra en la prevenció i el 

tractament de les nàusees i els vòmits induïts 
per citostàtics i postoperatoris. És d'origen 
sintètic. 

  
 La denominació ondansetró és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 òxid nitrós n m 
 sin. compl. gas hilarant n m; òxid de 

dinitrogen n m 
 
 es gas hilarante n m; óxido de dinitrógeno 

n m; óxido nitroso n m 
 fr gaz hilarant n m; oxyde nitreux n m; 

protoxyde d'azote n m 
 en dinitrogen oxide n; laughing gas n; 

nitrous oxide n 
 CAS 10024-97-2 
 
 ANESTESIOLOGIA; ODONTOESTOMATOLOGIA; 

TOXICOLOGIA; TERMINOLOGIA HISTÒRICA > 
FARMACOLOGIA. Fàrmac anestèsic general i 
analgèsic, que modula la senyalització 
nociceptiva a nivell de la mèdul·la 
mitjançant l'alliberament de pèptids 
opioides al tronc cerebral. 

 
 Nota: L'òxid nitrós és un gas no inflamable, que 

s'emprava com a anestèsic general i analgèsic 
en cirurgia i odontologia, tot i que també 
s'utilitzava com a droga recreativa pels efectes 
eufòrics i hilarants que en produeix la inhalació. 
És d'origen semisintètic. 

  
 L'òxid nitrós no té DCI perquè el seu ús 

farmacològic és previ a l'assignació d'una 
denominació comuna internacional per part de 
l'OMS. 
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 oxitocina n f 
 
 es oxitocina n f 
 fr oxytocine n f 
 en oxytocin n 
 CAS 50-56-6 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; GINECOLOGIA I 

OBSTETRÍCIA; VETERINÀRIA. Fàrmac que 
estimula la contracció del múscul uterí, 
especialment a l'inici del part, i de les cèl·
lules mioepitelials dels canalicles de la 
glàndula mamària, amb la secreció de llet 
subsegüent. 

 
 Nota: L'oxitocina és un pèptid que se sintetitza a 

partir de l' hormona endògena secretada pels 
nuclis supraòptics i paraventriculars de 
l'hipotàlem i s'emmagatzema a la hipòfisi 
posterior. S'empra en la inducció al part, per a 
estimular la contractilitat en dones amb atonia 
uterina, i en la prevenció i el tractament de 
l'hemorràgia postpart. En veterinària s'usa per a 
estimular la pujada de la llet de les vaques amb 
agalàctia. 

  
 La denominació oxitocina és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 paclitaxel n m 
 
 es paclitaxel n m 
 fr paclitaxel n m 
 en paclitaxel n 
 CAS 33069-62-4 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; ONCOLOGIA I 

RADIOTERÀPIA; DISCIPLINES DE SUPORT > 
ETNOBOTÀNICA FARMACÈUTICA. Fàrmac 
antineoplàstic que impedeix la divisió cel·
lular mitjançant la hiperestabilització dels 
microtúbuls. 

 
 Nota: El paclitaxel s'empra en el tractament del 

càncer de mama, d'ovari, de pulmó, de pròstata, 
de bufeta i de cap i coll. També s'utilitza en el 
tractament del sarcoma de Kaposi. És un 
derivat obtingut de manera sintètica a partir de 
l'escorça de l'arbre Taxus brevifolia. 

  
 La denominació paclitaxel és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
  
 El paclitaxel es coneix sovint amb la forma taxol, 

que és una marca comercial. 
 
 
 palbociclib n m 
 
 es palbociclib 
 fr palbociclib 
 en palbociclib 
 CAS 571190-30-2 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; ONCOLOGIA I 

RADIOTERÀPIA. Fàrmac antineoplàstic que 
atura el cicle cel·lular mitjançant la inhibició 
selectiva i reversible de les cinases 
dependents de ciclina 4 i 6. 

 
 Nota: El palbociclib s'empra en el tractament del 

càncer de mama metastàtic o localment avançat, 
positiu per al receptor hormonal HR i negatiu per 
al receptor 2 del factor de creixement epidèrmic 
humà HER2. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació palbociclib és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 paliperidona n f 
 
 es paliperidona n f 
 fr palipéridone n f 
 en paliperidone n 
 CAS 144598-75-4 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; SALUT MENTAL > 

PSIQUIATRIA. Fàrmac antipsicòtic de segona 
generació que disminueix l'activitat de les 
vies serotoninèrgiques i dopaminèrgiques 
mitjançant la inhibició dels receptors 
serotoninèrgics 5-HT2 i dels receptors 
dopaminèrgics D2, tot i que també presenta 
afinitat variable sobre altres tipus de 
receptors, com els d'histamina i els 
adrenèrgics alfa. 

 
 Nota: La paliperidona és el metabòlit actiu 

principal de la risperidona. S'empra en el 
tractament de l'esquizofrènia. És d'origen 
sintètic. 

  
 La denominació paliperidona és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
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 paracetamol n m 
 sin. compl. acetaminofèn n m 
 
 es acetaminofeno n m; paracetamol n m 
 fr acétaminophène n m; paracétamol n m 
 en acetaminophen n; paracetamol n 
 CAS 103-90-2 
 
 TRACTAMENT DEL DOLOR I MEDICINES PAL·

LIATIVES; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 
GASTROENTEROLOGIA; NEFROLOGIA. Fàrmac 
analgèsic i antipirètic que bloqueja la 
síntesi de les prostaglandines mitjançant la 
inhibició de la ciclooxigenasa COX-3 i 
actua sobre el centre termoregulador 
hipotalàmic. 

 
 Nota: El paracetamol s'empra en processos 

febrils i dolors lleus o moderats. Si s'administra 
a dosis altes pot causar una necrosi hepàtica 
potencialment mortal, però com a analgèsic 
menor té l'avantatge que no provoca irritació 
gàstrica. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació paracetamol és la forma 

catalana corresponent a la DCI i, acetaminofèn, 
la corresponent a l'USAN. 

 
 
 pembrolizumab n m 
 
 es pembrolizumab n m 
 fr pembrolizumab n m 
 en pembrolizumab n 
 CAS 1374853-91-4 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; IMMUNOLOGIA; 

ONCOLOGIA I RADIOTERÀPIA. Fàrmac 
immunomodulador que s'uneix al receptor 
PD-1 dels limfòcits T i en bloca la 
interacció amb les proteïnes PD-L1 i PD-
L2. 

 
 Nota: El pembrolizumab és un anticòs 

monoclonal humanitzat que s'empra en el 
tractament del melanoma avançat, del 
carcinoma pulmonar no microcític i del 
carcinoma escatós de cap i coll avançat. 

  
 La denominació pembrolizumab és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 

 permetrina n f 
  
 es permetrina n f 
 fr perméthrine n f 
 en permethrin n 
 CAS 52645-53-1 
 
 DERMATOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

MICROBIOLOGIA I PATOLOGIA INFECCIOSA; 
VETERINÀRIA. Fàrmac piretroide que 
produeix paràlisi en els artròpodes 
mitjançant el blocatge dels canals de sodi 
de la membrana de la cèl·lula nerviosa. 

 
 Nota: La permetrina s'empra en el tractament de 

la pediculosi i la sarna. També es fa servir com a 
mesura de prevenció contra el paludisme. En 
veterinària s'usa en animals domèstics com a 
fàrmac antiparasitari contra un gran nombre 
d'insectes, com ara mosquits, polls i puces. És 
d'origen sintètic. 

  
 La denominació permetrina és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 pertuzumab n m 
 
 es pertuzumab n m 
 fr pertuzumab n m 
 en pertuzumab n 
 CAS 380610-27-5 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; IMMUNOLOGIA; 

ONCOLOGIA I RADIOTERÀPIA. Fàrmac 
immunomodulador i antineoplàstic que 
s'uneix al receptor 2 del factor de 
creixement epidèrmic humà HER 2 i 
inhibeix la seva capacitat d'interactuar amb 
altres proteïnes de la mateixa família en la 
superfície de les cèl·lules canceroses. 

 
 Nota: El pertuzumab és un anticòs monoclonal 

que s'empra, en combinació amb el trastuzumab 
i el docetaxel, en el tractament del càncer de 
mama metastàtic positiu per al receptor 2 del 
factor de creixement epidèrmic humà HER 2 en 
pacients que no han rebut tractament previ anti-
HER 2 o quimioteràpia. 

  
 La denominació pertuzumab és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
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 pilocarpina n f 
 
 es pilocarpina n f; pilocarpine n f 
 en pilocarpine n 
 CAS 92-13-7 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

ODONTOESTOMATOLOGIA; OFTALMOLOGIA; 
DISCIPLINES DE SUPORT > ETNOBOTÀNICA 
FARMACÈUTICA. Fàrmac colinèrgic 
parasimpaticomimètic que augmenta la 
secreció de les glàndules exocrines i 
produeix la contracció del múscul esfínter 
de l'iris i del múscul ciliar mitjançant 
l'estimulació dels receptors muscarínics. 

 
 Nota: La pilocarpina és un agonista muscarínic 

sense efectes nicotínics, que s'empra com a 
miòtic per a reduir la pressió intraocular en el 
tractament del glaucoma. També s'utilitza per a 
alleugerir els símptomes de la xerostomia 
induïda per radiació o en pacients amb la 
síndrome de Sjögrens. Presenta una toxicitat 
elevada. És un alcaloide d'origen natural que 
s'extreu de les fulles de plantes del gènere 
Pilocarpus. 

  
 La denominació pilocarpina és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 plitidepsina n f 
 sin. compl. deshidrodidemnina B n f 
 
 es deshidrodidemnina B n f; plitidepsina n 

f 
 fr dehydrodidemnine B n f; plitidepsine n f 
 en dehydrodidemnin B n; plitidepsin n 
 CAS 137219-37-5 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; HEMATOLOGIA I 

HEMOTERÀPIA; MICROBIOLOGIA I PATOLOGIA 
INFECCIOSA; ONCOLOGIA I RADIOTERÀPIA. 
Fàrmac antineoplàstic que atura el 
creixement cel·lular i indueix l'apoptosi 
mitjançant la inhibició de la secreció del 
factor de creixement de l'endoteli vascular. 

 
 Nota: La plitidepsina és una didemnina que 

s'utilitza com a tractament experimental contra 
diversos tipus de càncer, com el mieloma 
múltiple. Se n'ha suggerit l'ús per al tractament 
de la COVID-19. És un pèptid d'origen natural 
que s'extreu del tunicat marí Aplidium albincans. 

  

 La denominació plitidepsina és la forma catalana 
corresponent a la DCI. 

 
 
 pravastatina n f 
 
 es pravastatina n f 
 fr pravastatine n f 
 en pravastatin n 
 CAS 81093-37-0 
 
 CARDIOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS. 

Fàrmac hipolipemiant del grup de les 
estatines que redueix les concentracions 
plasmàtiques de colesterol mitjançant la 
inhibició competitiva de l'enzim hepàtic 
HMG-CoA-reductasa i la interferència 
subsegüent en la biosíntesi de colesterol. 

 
 Nota: La pravastatina produeix un augment en la 

superfície cel·lular del nombre de receptors 
hepàtics per a les lipoproteïnes de densitat baixa 
(LDL), la qual cosa dóna lloc a un increment de 
l'absorció i del catabolisme d'aquestes 
partícules. És especialment útil per reduir les 
concentracions de colesterol total, de colesterol 
LDL i de l'apolipoproteïna B, i menys útil per a 
reduir les concentracions de colesterol de 
densitat molt baixa i triglicèrids, o bé per 
augmentar les de colesterol de densitat alta 
(HDL). S'empra com a tractament addicional a la 
dieta en la hipercolesterolèmia i com a 
tractament adjuvant en la prevenció primària i 
secundària d'episodis cardiovasculars en 
pacients considerats d'alt risc. També s'utilitza 
en la reducció de la hiperlipidèmia 
posttrasplantament. És d'origen semisintètic; 
s'obté a partir de la transformació microbiana de 
la mevastatina per Streptomyces carbophilus .  

  
 La denominació pravastatina és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 prednisolona n f 
 
 es prednisolona n f 
 fr prednisolone n f 
 en prednisolone n 
 CAS 50-24-8 
 
 DERMATOLOGIA; ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ; 

FARMACOLOGIA > FÀRMACS; IMMUNOLOGIA; 
OFTALMOLOGIA; REUMATOLOGIA. Fàrmac 
antiinflamatori, antial·lèrgic, 
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immunosupressor i antineoplàstic que 
inhibeix la síntesi de les prostaglandines i 
dels leucotriens. 

 
 Nota: La prednisolona és un glucocorticoide 

sintètic derivat del cortisol, que s'empra en el 
tractament de nombroses malalties endocrines, 
reumàtiques, hematològiques, relacionades 
amb el col·lagen, dermatològiques, oftàlmiques, 
respiratòries, gastrointestinals i neoplàstiques. 
També s'utilitza en processos al·lèrgics i 
edematosos. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació prednisolona és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 primaquina n f 
 
 es primaquina n f 
 fr primaquine n f 
 en primaquine n 
 CAS 90-34-6 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; MICROBIOLOGIA I 

PATOLOGIA INFECCIOSA. Fàrmac antipalúdic 
que causa la mort dels paràsits del gènere 
Plasmodium, mitjançant la formació 
d'espècies reactives de l'oxigen i la 
interferència amb la cadena respiratòria 
mitocondrial del paràsit. 

 
 Nota: La primaquina s'empra en el tractament 

d'infeccions causades per tots els paràsits del 
gènere Plasmodium, però és especialment 
activa contra les formes extraeritrocítiques de P. 
vivax i P. falciparum. No té activitat contra els 
estadis asexuals del paràsit, per la qual cosa 
s'ha de coadministrar amb altres antipalúdics, 
com la quinina o la cloroquina. És d'origen 
sintètic. 

  
 La denominació primaquina és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 propiltiuracil n m 
 
 es propiltiouracilo n m 
 fr propylthiouracile n m 
 en propylthiouracil n 
 CAS 51-52-5 
 
 ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ; FARMACOLOGIA > 

FÀRMACS. Fàrmac antitiroidal que inhibeix la 

síntesi d'hormones de la tiroides mitjançant 
la unió a la peroxidasa tiroidal. 

 
 Nota: El propiltiouracil s'empra en el tractament 

de l'hipertiroïdisme, principalment en la malaltia 
de Graves. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació propiltiuracil és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 propofol n m 
 
 es propofol n m 
 fr propofol n m 
 en propofol n 
 CAS 2078-54-8 
 
 ANESTESIOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

NEUROLOGIA. Fàrmac anestèsic general i 
sedatiu, d'inici d'acció ràpid i de curta 
durada, que potencia l'efecte del 
neurotransmissor inhibidor GABA 
mitjançant la interacció amb els receptors 
GABAA. 

 
 Nota: El propofol s'empra freqüentment en la 

inducció i en el manteniment de l'anestèsia 
general, així com en la sedació de malalts que 
reben ventilació assistida a les unitats de cures 
intensives. També s'empra en el tractament de 
l'estat epilèptic refractari. És d'origen sintètic. 

  
 El propofol no té DCI perquè el seu ús 

farmacològic és previ a l'assignació d'una 
denominació comuna internacional per part de 
l'OMS. 

 
 
 propranolol n m 
 
 es propranolol n m 
 fr propranolol n m 
 en propranolol n 
 CAS 525-66-6 
 
 CARDIOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

NEUROLOGIA. Fàrmac antihipertensiu que 
inhibeix els receptors adrenèrgics beta. 

 
 Nota: El propranolol s'empra en el tractament de 

patologies que fan el curs amb hipertensió 
arterial, com ara l'angina de pit i o les 
taquiarrítmies supraventriculars. També s'utilitza 
per al tractament del tremolor essencial i les 



87 

migranyes. És d'origen sintètic. 
  
 La denominació propranolol és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 quetiapina n f 
 
 es quetiapina n f 
 fr quétiapine n f 
 en quetiapine n 
 CAS 111974-69-7 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; SALUT MENTAL > 

PSIQUIATRIA. Fàrmac antipsicòtic de segona 
generació que disminueix l'activitat de les 
vies serotoninèrgiques i dopaminèrgiques 
mitjançant la inhibició dels receptors 
serotoninèrgics 5-HT2 i dels receptors 
dopaminèrgics D2, tot i que també 
presenta afinitat variable sobre altres tipus 
de receptors, com els d'histamina, els 
adrenèrgics alfa i els muscarínics. 

 
 Nota: La quetiapina és un derivat de la 

dibenzotiazepina que també té acció 
antidepressiva, ja que s'uneix al transportador 
de noradrenalina i inhibeix la recaptació de 
noradrenalina. S'empra en el tractament de 
l'esquizofrènia i s'utilitza en monoteràpia, o en 
combinació amb altres fàrmacs, en el 
tractament de la depressió i el trastorn bipolar. 
És d'origen sintètic. 

  
 La denominació quetiapina és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 quinina n f 
 
 es quinina n f 
 fr quinine n f 
 en quinine n 
 CAS 130-95-0 
 
 CARDIOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

MICROBIOLOGIA I PATOLOGIA INFECCIOSA. 
Fàrmac antipalúdic, antiprotozoari i 
antireumàtic del grup de les 4-
aminoquinolines que causa la mort dels 
paràsits del gènere Plasmodium, 
mitjançant la inhibició de l'enzim 
hemopolimerasa i la consegüent 
acumulació tòxica del grup hemo dins del 
paràsit. 

 Nota: La quinina s'empra en el tractament de la 
malària, especialment en el cas de soques de 
Plasmodium falciparium resistents a la 
cloroquina. Té també propietats analgèsiques, 
antitèrmiques i cardiodepressores. És d'origen 
natural; s'extreu de l'escorça de diverses 
espècies de cincona. 

 
 
 ranitidina n f 
 
 es ranitidina n f 
 fr ranitidine n f 
 en ranitidine n 
 CAS 66357-35-5 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

GASTROENTEROLOGIA. Fàrmac antagonista 
dels receptors H2 de la histamina que 
disminueix la secreció àcida de la mucosa 
gàstrica i la producció de pepsina. 

 
 Nota: La ranitidina s'empra en el tractament de 

l'úlcera gastroduodenal, del reflux gastroesofàgic 
i de la síndrome de Zollinger-Ellison, així com en 
la prevenció de la gastropatia per antiinflamatoris 
no esteroidals. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació ranitidina és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 rasagilina n f 
 
 es rasagilina n f 
 fr rasagiline n f 
 en rasagiline n 
 CAS 136236-51-6 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; NEUROLOGIA. 

Fàrmac antiparkinsonià que augmenta les 
concentracions de dopamina al nucli estriat 
mitjançant la inhibició selectiva i irreversible 
de la MAO-B. 

 
 Nota: La rasagilina s'empra en monoteràpia en el 

tractament de l'etapa inicial de la malaltia 
idiopàtica de Parkinson i, en combinació amb la 
levodopa, en l'etapa avançada de la malaltia. És 
d'origen sintètic. 

  
 La denominació rasagilina és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
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 remdesivir n m 
 
 es remdesivir n m 
 fr remdésivir n m 
 en remdesivir n 
 CAS 1809249-37-3 
 pt remdesivir n m 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; MICROBIOLOGIA I 

PATOLOGIA INFECCIOSA. Fàrmac antivíric que 
provoca un decrement de la producció 
d'RNA víric mitjançant la inhibició de la 
RNA-polimerasa dirigida per RNA. 

 
 Nota: El remdesivir és un anàleg de nucleòtid 

que s'empra en el tractament de la malaltia de 
l'Ebola. Se n'ha suggerit l'ús per al tractament 
de la COVID-19. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació remdesivir és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 rifampicina n f 
 
 es rifampicina n f 
 fr rifampicine n f 
 en rifampicin n 
 CAS 13292-46-1 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; MICROBIOLOGIA I 

PATOLOGIA INFECCIOSA; PNEUMOLOGIA. 
Fàrmac antibiòtic que provoca la mort cel·
lular mitjançant la inhibició de la RNA-
polimerasa dependent de DNA. 

 
 Nota: La rifampicina és un antibiòtic d'espectre 

ampli, que s'empra, en combinació amb altres 
fàrmacs antituberculosos, en el tractament de la 
tuberculosi i les infeccions micobacterianes 
relacionades amb la tuberculosi. És un derivat 
de la rifamicina SV d'origen semisintètic. 

  
 La denominació rifampicina és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 risperidona n f 
 
 es risperidona n f 
 fr rispéridone n f 
 en risperidone n 
 CAS 106266-06-2 
 

 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; NEUROLOGIA; 
SALUT MENTAL > PSIQUIATRIA. Fàrmac 
antipsicòtic de segona generació que 
disminueix l'activitat de les vies 
serotoninèrgiques i dopaminèrgiques 
mitjançant la inhibició dels receptors 
serotoninèrgics 5-HT2 i dels receptors 
dopaminèrgics D2, tot i que també presenta 
afinitat variable sobre altres tipus de 
receptors, com els d'histamina i els 
adrenèrgics alfa. 

 
 Nota: La risperidona és un derivat 

benzoisoxazòlic que s'empra en el tractament de 
l'esquizofrènia i la irritabilitat associada al 
trastorn de l'espectre autista. També s'utilitza en 
monoteràpia, o en combinació amb el liti o l'àcid 
valproic, en el tractament del trastorn bipolar, així 
com a teràpia complementària de la depressió 
en pacients resistents al tractament. És d'origen 
sintètic. 

  
 La denominació risperidona és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 ritonavir n m 
 
 es ritonavir n m 
 fr ritonavir n m 
 en ritonavir n 
 CAS 155213-67-5 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; MICROBIOLOGIA I 

PATOLOGIA INFECCIOSA. Fàrmac antiretroviral 
que inhibeix les proteases 1 i 2 del VIH. 

 
 Nota: El ritonavir s'empra, juntament amb altres 

fàrmacs antiretrovirals, en el tractament de la 
infecció per VIH-1. També és un potent inhibidor 
del citocrom P450 3A, de manera que pot 
interaccionar amb el metabolisme d'altres 
fàrmacs i elevar-ne les concentracions 
plasmàtiques. Se n'ha suggerit l'ús per al 
tractament de la COVID-19. És d'origen sintètic.  

  
 La denominació ritonavir és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
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 rizatriptan n m 
 
 es rizatriptán n m 
 fr rizatriptan n m 
 en rizatriptan n 
 CAS 144034-80-0 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; NEUROLOGIA. 

Fàrmac antimigranyós del grup dels 
triptans que produeix la vasoconstricció de 
les artèries cranials i inhibeix el nervi 
trigemin mitjançant l'activació selectiva 
dels receptors serotoninèrgics 5-HT1. 

 
 Nota: El rizatriptan s'empra com a tractament de 

les crisis agudes de migranya, amb o sense 
aura. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació rizatriptan és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 rosuvastatina n f 
 
 es rosuvastatina n f 
 fr rosuvastatine n f 
 en rosuvastatin n 
 CAS 287714-41-4 
 
 CARDIOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS. 

Fàrmac hipolipemiant del grup de les 
estatines que redueix les concentracions 
plasmàtiques de colesterol mitjançant la 
inhibició competitiva de l'enzim hepàtic 
HMG-CoA-reductasa i la subsegüent 
interferència en la biosíntesi de colesterol. 

 
 Nota: La rosuvastatina també produeix un 

augment en la superfície cel·lular del nombre de 
receptors hepàtics per a les lipoproteïnes de 
densitat baixa, la qual cosa dóna lloc a un 
increment de l'absorció i del catabolisme 
d'aquestes lipoproteïnes. D'altra banda, també 
inhibeix la síntesi hepàtica de les lipoproteïnes 
de densitat molt baixa. S'empra com a 
tractament addicional a la dieta en el tractament 
de la hipercolesterolèmia i com a tractament 
adjuvant en la prevenció d'episodis 
cardiovasculars en pacients considerats d'alt 
risc. És un hidroxiàcid d'origen sintètic. 

  
 La denominació rosuvastatina és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 

 rotigotina n f 
 
 es rotigotina n f 
 fr rotigotine n f 
 en rotigotine n 
 CAS 99755-59-6 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; NEUROLOGIA; 

SALUT MENTAL > PSIQUIATRIA. Fàrmac 
antiparkinsonià que activa els receptors 
dopaminèrgics del nucli estriat. 

 
 Nota: La rotigotina s'empra en el tractament de 

la malaltia de Parkinson i en la síndrome de les 
cames inquietes. També té efectes 
antidepressius, per la qual cosa s'estudia el seu 
potencial com a antidepressiu. És d'origen 
sintètic. 

  
 La denominació rotigotina és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 ruxolitinib n m 
 
 es ruxolitinib n m 
 fr ruxolitinib n m 
 en ruxolitinib n 
 CAS 941678-49-5 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; HEMATOLOGIA I 

HEMOTERÀPIA; IMMUNOLOGIA; MICROBIOLOGIA I 
PATOLOGIA INFECCIOSA; ONCOLOGIA I 
RADIOTERÀPIA. Fàrmac immunomodulador i 
antineoplàstic que inhibeix de forma 
selectiva les cinases JAK1 i JAK2. 

 
 Nota: El ruxolitinib s'empra en el tractament de la 

mielofibrosi i la policitèmia vera. Se n'ha suggerit 
l'ús per al tractament de la COVID-19. És 
d'origen sintètic. 

  
 La denominació ruxolitinib és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 salbutamol n m 
 sin. compl. albuterol n m 
 
 es albuterol n m; salbutamol n m 
 fr albutérol n m; salbutamol n m 
 en albuterol n; salbutamol n 
 CAS 18559-94-9 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; PNEUMOLOGIA; 
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DISCIPLINES DE SUPORT > QUÍMICA. Fàrmac 
simpaticomimètic d'acció ràpida que actua 
com a broncodilatador mitjançant una 
acció agonista selectiva sobre els 
receptors adrenèrgics beta-2 del tracte 
respiratori. 

 
 Nota: El salbutamol s'empra, sobretot, per via 

respiratòria en el tractament d'episodis aguts de 
broncoespasmes associats a l'asma bronquial, 
la bronquitis crònica i altres malalties cròniques 
broncopulmonars, com la malaltia obstructiva 
pulmonar crònica. També s'utilitza com a 
profilaxi en l'asma induïda per exercici. És 
d'origen sintètic. 

  
 La denominació salbutamol és la forma catalana 

corresponent a la DCI i, albuterol, la 
corresponent al BAN. 

  
 El salbutamol es coneix sovint amb la forma 

Ventolin, que és una marca comercial. 
 
 
 sarilumab n m 
 
 es sarilumab n m 
 fr sarilumab n m 
 en sarilumab n 
 CAS 1189541-98-7 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; IMMUNOLOGIA; 

MICROBIOLOGIA I PATOLOGIA INFECCIOSA; 
REUMATOLOGIA. Fàrmac immunomodulador 
que inhibeix el receptor de la interleucina 
6. 

 
 Nota: El sarilumab és un anticòs monoclonal 

humanitzat que s'empra, combinat amb 
metotrexat, en el tractament de l'artritis 
reumatoide en pacients que presenten 
intolerància a altres tractaments. Se n'ha 
suggerit l'ús per al tractament de la COVID-19. 

  
 La denominació sarilumab és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 sildenafil n m 
 
 es sildenafilo n m 
 fr sildénafil n m 
 en sildenafil n 
 CAS 139755-83-2 
 

 CARDIOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 
UROLOGIA; DISCIPLINES DE SUPORT > QUÍMICA. 
Fàrmac vasodilatador urològic que facilita 
l'efecte de l'alliberació d'òxid nítric davant 
d'un estímul sexual i la relaxació 
subsegüent de la musculatura llisa 
mitjançant la inhibició selectiva de la 5-
fosfodiesterasa present en el cos cavernós 
del penis. 

 
 Nota: El sildenafil s'empra en el tractament de la 

disfunció erèctil i la hipertensió arterial pulmonar; 
també actua sobre la 5-fosfodiesterasa present 
en la vasculatura pulmonar. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació sildenafil és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
  
 El sildenafil es coneix sovint amb la forma viagra, 

que és una marca comercial. 
 
 
 siltuximab n m 
 
 es siltuximab n m 
 fr siltuximab n m 
 en siltuximab n 
 CAS 541502-14-1 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; HEMATOLOGIA I 

HEMOTERÀPIA; IMMUNOLOGIA; MICROBIOLOGIA I 
PATOLOGIA INFECCIOSA; ONCOLOGIA I 
RADIOTERÀPIA. Fàrmac antineoplàstic i 
immunomodulador que inhibeix la 
interleucina 6 mitjançant la formació de 
complexos d'alta afinitat. 

 
 Nota: El siltuximab és un anticòs monoclonal 

quimèric que s'empra en el tractament de la 
malaltia de Castleman multicèntrica en pacients 
que són negatius per al VIH i l'herpesvirus humà 
8. Se n'ha suggerit l'ús per al tractament de la 
COVID-19.  

  
 La denominació siltuximab és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 simvastatina n f 
 
 es simvastatina n f 
 fr simvastatine n f 
 en simvastatin n 
 CAS 79902-63-9 
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 CARDIOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 
DISCIPLINES DE SUPORT > QUÍMICA. Fàrmac 
hipolipemiant del grup de les estatines, 
que redueix les concentracions 
plasmàtiques de colesterol mitjançant la 
inhibició competitiva de l'enzim hepàtic 
HMG-CoA-reductasa i la subsegüent 
interferència en la biosíntesi de colesterol. 

 
 Nota: La simvastatina és un profàrmac que 

s'hidrolitza a β-hidroxiàcid, el seu metabòlit 
actiu. Produeix un augment en la superfície cel·
lular del nombre de receptors hepàtics per a les 
lipoproteïnes de densitat baixa (LDL), la qual 
cosa dóna lloc a un increment de l'absorció i del 
catabolisme d'aquestes lipoproteïnes. D'altra 
banda, també inhibeix la síntesi hepàtica de les 
lipoproteïnes de densitat molt baixa. És 
especialment útil per a reduir les concentracions 
de colesterol total i de colesterol LDL i menys 
útil per a reduir les concentracions de triglicèrids 
o augmentar les de colesterol de densitat alta. 
S'empra com a tractament addicional a la dieta 
en el tractament de la hipercolesterolèmia i com 
a tractament adjuvant en la prevenció d'episodis 
cardiovasculars en pacients amb ateroesclerosi 
o diabetis mellitus. És d'origen semisintètic, 
obtingut com a producte de la fermentació del 
fong Aspergillus terreus. 

  
 La denominació simvastatina és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 sofosbuvir n m 
 
 es sofosbuvir n m 
 fr sofosbuvir n m 
 en sofosbuvir n 
 CAS 1190307-88-0 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

GASTROENTEROLOGIA; MICROBIOLOGIA I 
PATOLOGIA INFECCIOSA. Fàrmac antiviral 
d'acció directa que inhibeix la RNA-
polimerasa dirigida per RNA del virus de 
l'hepatitis C. 

 
 Nota: El sofosbuvir és un anàleg d'uridina en 

forma de profàrmac que s'empra, en combinació 
amb altres antivirals, en el tractament de la 
infecció per tots els genotips del virus de 
l'hepatitis C crònica. També s'empra per tractar 
la coinfecció pel VIH i l'hepatitis C. És d'origen 
sintètic. 

  

 La denominació sofosbuvir és la forma catalana 
corresponent a la DCI. 

 
 
 sulfadiazina argèntica n f 
 
 es sulfadiazina argéntica n f 
 fr sulfadiazine agentique n f 
 en silver sulfadiazine n 
 CAS 22199-08-2 
 
 DERMATOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

MICROBIOLOGIA I PATOLOGIA INFECCIOSA; 
DISCIPLINES DE SUPORT > QUÍMICA. Fàrmac 
antibiòtic del grup de les sulfonamides 
absorbibles d'acció intermèdia que provoca 
la fuga de protons en la membrana 
bacteriana, causa la desnaturalització 
proteica i impedeix la síntesi de l'àcid fòlic. 

 
 Nota: La sulfadiazina argèntica és un antibiòtic 

d'ampli espectre que s'empra per via tòpica en la 
prevenció i el tractament d'infeccions de 
cremades, úlceres cutànies i altres ferides. És 
d'origen sintètic. 

  
 La denominació sulfadiazina argèntica és la 

forma catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 sulfanilamida n f 
 
 es sulfanilamida n f 
 fr sulfanilamide n f 
 en sulfanilamide n 
 CAS 63-74-1 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; MICROBIOLOGIA I 

PATOLOGIA INFECCIOSA; DISCIPLINES DE 
SUPORT > QUÍMICA. Fàrmac antibiòtic 
d'espectre ampli que impedeix la replicació 
bacteriana mitjançant la inhibició de la 
síntesi de l'àcid fòlic. 

 
 Nota: La sulfanilamida s'utilitza en la preparació 

de diverses sulfamides i presenta una activitat 
antiestreptocòccica. Principalment s'empra en el 
tractament de la infecció causada pel fong 
Candida albicans. El seu ús és limitat per la seva 
toxicitat sanguínia. S'obté per la condensació del 
clorur de N-acetilsulfanilil amb amoníac, seguida 
de la hidròlisi de l'amida protegida. És d'origen 
sintètic. 

  
 La denominació sulfanilamida és la forma 
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catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 sumatriptan n m 
 
 es sumatriptán n m 
 fr sumatriptan n m 
 en sumatriptan n 
 CAS 103628-46-2 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; NEUROLOGIA; 

DISCIPLINES DE SUPORT > QUÍMICA. Fàrmac 
antimigranyós del grup dels triptans que 
produeix la vasoconstricció dels vasos 
cranials i inhibeix l'activitat del nervi 
trigemin mitjançant l'activació selectiva 
dels receptors serotoninèrgics 5-HT1. 

 
 Nota: El sumatriptan s'empra en el tractament 

de crisis agudes de migranya i de la cefalàlgia 
histamínica de Horton, així com en el tractament 
de migranyes, amb o sense aura. És d'origen 
sintètic. 

  
 La denominació sumatriptan és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 talidomida n f 
 
 es talidomida n f 
 fr thalidomide n f 
 en thalidomide n 
 CAS 50-35-1 
 
 DERMATOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

IMMUNOLOGIA; ONCOLOGIA I RADIOTERÀPIA; 
TOXICOLOGIA. Fàrmac immunomodulador i 
teratogen que inhibeix el factor de necrosi 
tumoral alfa, activa els limfòcits T, inhibeix 
l'angiogènesi i modula l'alliberació de 
citocines. 

 
 Nota: La talidomida s'empra en el tractament del 

mieloma múltiple i l'eritema nodós leprós. És 
d'origen sintètic. 

  
 Els usos terapèutics de la talidomida estan molt 

reglamentats a causa dels efectes teratògens 
que produeix. Entre el 1950 i el 1960 es va 
emprar com a tractament de la hiperemesi 
gravídica, amb conseqüències catastròfiques: hi 
va haver més de 6.000 casos de nens amb 
deformitats congènites greus, sobretot 
focomèlia, nascuts de dones que havien rebut el 
fàrmac durant l'embaràs. 

 La denominació talidomida és la forma catalana 
corresponent a la DCI. 

 
 
 tamoxifèn n m 
 
 es tamoxifeno n m 
 fr tamoxifène n m 
 en tamoxifen n 
 CAS 10540-29-1 
 
 ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ; FARMACOLOGIA > 

FÀRMACS; ONCOLOGIA I RADIOTERÀPIA. Fàrmac 
antineoplàstic antiestrogen que impedeix la 
proliferació cel·lular en el teixit de la mama 
mitjançant la inhibició competitiva del 
receptor d'estrògens HER 2. 

 
 Nota: El tamoxifèn s'empra en el tractament del 

càncer de mama metastàtic positiu per al 
receptor d'estrògens RH i com a tractament 
adjuvant després de la cirurgia, quimioteràpia i 
radioteràpia en pacients amb carcinoma ductal 
localitzat positiu per al receptor d'estrògens RH 
per reduir el risc de recurrència i millorar la 
supervivència general. S'ha observat també la 
seva eficàcia en absència de receptors 
d'estrògens, la qual cosa indica que els efectes 
del tamoxifèn en les cèl·lules neoplàstiques 
mamàries són complexos. Inicialment es va 
desenvolupar com un anticonceptiu oral. És 
d'origen sintètic. 

  
 La denominació tamoxifèn és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 tenofovir n m 
 sigla TFV n m 
 
 es tenofovir n m; TFV n m 
 fr ténofovir n m; TFV n m 
 en tenofovir n; TFV n 
 CAS 147127-20-6 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; MICROBIOLOGIA I 

PATOLOGIA INFECCIOSA. Fàrmac antiretroviral 
inhibidor de la transcriptasa inversa de 
nucleòsid, que competeix amb la 
deoxiadenosina 5'-trifosfat per unir-se a 
l'enzim. 

 
 Nota: El tenofovir és un anàleg d'adenosina que 

s'empra juntament amb altres antiretrovirals en 
el tractament de la infecció pel VIH-1. També 
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s'empra, juntament amb l'emtricitabina, en la 
profilaxi preexposició de la infecció per aquest 
virus. Addicionalment, s'utilitza per a tractar la 
infecció pel virus de l'hepatitis B i de l'herpes 
simple de tipus 2. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació tenofovir és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 testosterona n f 
 
 es testosterona n f 
 fr testostérone n f 
 en testosterone n 
 CAS 58-22-0 
 
 ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ; FARMACOLOGIA > 

FÀRMACS; HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA; 
ONCOLOGIA I RADIOTERÀPIA. Fàrmac en 
forma d'hormona androgènica que indueix 
l'expressió de gens responsables del 
creixement i el desenvolupament dels 
òrgans sexuals masculins i les 
característiques sexuals secundàries. 

 
 Nota: La testosterona s'empra com a teràpia de 

substitució en el tractament de l'hipogonadisme i 
l'oligospèrmia. També es fa servir en el 
tractament del càncer de mama avançat i en 
l'anèmia aplàstica. És d'origen semisintètic. 

  
 La denominació testosterona és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 tetracaïna n f 
 sin. compl. ametocaïna n f 
 
 es ametocaína n f; tetracaína n f 
 fr améthocaïne n f; tétracaïne n f 
 en amethocaine n; tetracaine n 
 CAS 94-24-6 
 
 ANESTESIOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

OFTALMOLOGIA. Fàrmac anestèsic local de 
tipus èster que bloca els canals iònics de 
sodi implicats en la iniciació i la propagació 
de l'impuls nerviós. 

 
 Nota: La tetracaïna s'empra en procediments 

oftalmològics com a anestèsic local d'acció 
ràpida i de curta durada. També s'utilitza, en 
combinació amb la lidocaïna, en procediments 
dermatològics superficials i en accessos 

venosos superficials. És d'origen sintètic. 
  
 La denominació tetracaïna és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 tetraciclina n f 
 
 es tetraciclina n f 
 fr tétracycline n f 
 en tetracycline n 
 CAS 60-54-8 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; MICROBIOLOGIA I 

PATOLOGIA INFECCIOSA. Fàrmac antibiòtic 
bacteriostàtic, d'espectre ampli, que 
inhibeix la síntesi de les proteïnes 
bacterianes mitjançant la unió a la 
subunitat 30S del ribosoma bacterià, la 
qual cosa impossibilita la translocació dels 
pèptids. 

 
 Nota: La tetraciclina s'uneix a la subunitat 50S 

del ribosoma bacterià i altera la integritat de la 
membrana citoplasmàtica, la qual cosa provoca 
la sortida dels components intracel·lulars. 
S'empra en el tractament d'una gran varietat 
d'infeccions bacterianes, principalment, 
infeccions de la pell, intestinals, respiratòries, 
urinàries, genitals, dels nòduls limfàtics o de 
transmissió sexual, com ara l'acne, el còlera, la 
brucel·losi, el tifus, la sífilis, la gonorrea i la 
clamídia. La tetraciclina és un fàrmac alternatiu 
per a les persones al·lèrgiques a la penicil·lina. 
La tetraciclina és d'origen semisintètic, obtinguda 
a partir d'actinobacteris del gènere 
Estreptomices. 

  
 La denominació tetraciclina és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 tocilizumab n m 
 
 es tocilizumab n m 
 fr tocilizumab n m 
 en tocilizumab n 
 CAS 375823-41-9 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; IMMUNOLOGIA; 

MICROBIOLOGIA I PATOLOGIA INFECCIOSA; 
REUMATOLOGIA. Fàrmac immunomodulador 
que inhibeix el receptor de la interleucina 6. 

 
 Nota: El tocilizumab és un anticòs monoclonal 
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humanitzat que s'empra en el tractament de 
malalties inflamatòries i autoimmunitàries, com 
l'artritis reumatoide en adults i l'artritis idiopàtica 
juvenil sistèmica. Se n'ha suggerit l'ús per al 
tractament de la COVID-19. 

  
 La denominació tocilizumab és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 tofacitinib n m 
 
 es tofacitinib n m 
 fr tofacitinib n m 
 en tofacitinib n 
 CAS 477600-75-2 
 
 DERMATOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

GASTROENTEROLOGIA; IMMUNOLOGIA; 
MICROBIOLOGIA I PATOLOGIA INFECCIOSA; 
REUMATOLOGIA. Fàrmac antineoplàstic amb 
activitat immunomoduladora i 
antiinflamatòria que inhibeix de manera 
potent i selectiva les cinases JAK1 i JAK3. 

 
 Nota: El tofacitinib s'empra en el tractament de 

l'artritis reumatoide, l'artritis psoriàsica i la colitis 
ulcerosa. També s'investiga el seu potencial 
com a tractament preventiu per al rebuig de 
trasplantament de ronyó. Se n'ha suggerit l'ús 
per al tractament de la COVID-19. 

  
 La denominació tofacitinib és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 tramadol n m 
 
 es tramadol n m 
 fr tramadol n m 
 en tramadol n 
 CAS 27203-92-5 
 
 TRACTAMENT DEL DOLOR I MEDICINES PAL·

LIATIVES; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 
TOXICOLOGIA. Fàrmac analgèsic opioide que 
actua com a agonista dels receptors 
d'opioides mu i, en menor mesura, com a 
inhibidor de la recaptació de serotonina i 
norepinefrina. 

 
 Nota: El tramadol és un anàleg de la codeïna 

que s'empra en el tractament de determinats 
tipus de dolor moderat o intens. Com la resta de 
fàrmacs opioides, pot produir addicció. És 

d'origen sintètic. 
  
 El tramadol no té DCI perquè el seu ús 

farmacològic és previ a l'assignació d'una 
denominació comuna internacional per part de 
l'OMS. 

 
 
 trastuzumab n m 
 
 es trastuzumab n m 
 fr trastuzumab n m 
 en trastuzumab n 
 CAS 180288-69-1 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; IMMUNOLOGIA; 

ONCOLOGIA I RADIOTERÀPIA. Fàrmac 
antineoplàstic que s'uneix de forma 
selectiva al domini extracel·lular del 
receptor HER 2. 

 
 Nota: El trastuzumab és un anticòs monoclonal 

IgG1 humanitzat que s'utilitza en el tractament 
del càncer de mama precoç i metastàtic i del 
càncer gàstric metastàtic en tumors que 
sobreexpressen el receptor del factor de 
creixement epidèrmic 2 (HER 2). S'administra en 
combinació amb fàrmacs quimioteràpics com a 
tractament inicial, o en monoteràpia en pacients 
en recidiva després de rebre quimioteràpia. 

  
 La denominació trastuzumab és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
  
 tretinoïna n f 
 sin. compl. àcid retinoic n m; àcid tot-

transretinoic n m 
 sigla ATRA n m 
 
 es ácido retinoico n m; ácido todo-trans-

retinoico n m; tretinoína n f; ATRA n m 
 fr acide de la vitamine A n m; acide tout-

transrétinoïque n m; trétinoïne n f; ATRA n 
m 

 en all-trans-retinoic acid n; retinoic acid n; 
tretinoin n; vitamin A acid n; ATRA n 

 CAS 302-79-4 
 
 DERMATOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

ONCOLOGIA I RADIOTERÀPIA. Fàrmac 
queratolític i antitumoral que actua 
mitjançant la unió als receptors d'àcid 
retinoic alfa, beta i gamma. 
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 Nota: La tretinoïna s'empra per via tòpica en el 
tractament de l'acne, del fotoenvelliment de la 
pell i dels trastorns de la queratinització. També 
s'empra en el tractament de la leucèmia 
promielocítica aguda com a fàrmac 
diferenciador. És un retinoide derivat de la 
vitamina A d'origen natural. 

  
 La denominació tretinoïna és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 triclabendazole n m 
 
 es triclabendazol n m 
 fr triclabendazole n m 
 en triclabendazole n 
 CAS 68786-66-3 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; MICROBIOLOGIA I 

PATOLOGIA INFECCIOSA. Fàrmac 
antihelmíntic que inhibeix la polimerització 
de la tubulina i la captació de la glucosa en 
els helmints. 

 
 Nota: El triclabendazole s'empra en el 

tractament de la fasciolosi causada per les 
espècies de trematodes Fasciola hepatica i F. 
gigantica. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació triclabendazole és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 ulipristal n m 
 
 es ulipristal n m 
 fr ulipristal n m 
 en ulipristal n 
 CAS 159811-51-5 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; GINECOLOGIA I 

OBSTETRÍCIA. Fàrmac antiprogestagen que 
inhibeix l'ovulació mitjançant la modulació 
selectiva dels receptors de la progesterona 
situats a l'úter, el cèrvix, els ovaris i 
l'hipotàlem. 

 
 Nota: L'ulipristal és un derivat de la 19-

progesterona que també s'uneix als receptors 
de glucocorticoides. S'empra en forma de sal 
acetat d'ulipristal en l'anticoncepció d'urgència i 
en el tractament dels miomes uterins. És 
d'origen natural. 

  

 La denominació ulipristal és la forma catalana 
corresponent a la DCI. 

 
 
 umifenovir n m 
 
 es umifenovir n m 
 fr umifénovir n m 
 en umifenovir n 
 CAS 131707-25-0 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

GASTROENTEROLOGIA; IMMUNOLOGIA; 
MICROBIOLOGIA I PATOLOGIA INFECCIOSA; 
PNEUMOLOGIA. Fàrmac antiviral i 
immunomodulador que té activitat viricida 
dual, directa i inhibidora de les etapes del 
cicle vital dels virus. 

 
 Nota: L'umifenovir s'empra en el tractament i la 

profilaxi de la infecció del virus de la grip i altres 
virus respiratoris. També presenta activitat 
viricida davant d'altres tipus de virus, com ara el 
virus del Zika, el virus de l'Ebola o els de 
l'hepatitis B i C. Se n'ha suggerit l'ús, juntament 
amb altres antiretrovirals contra el VIH, per al 
tractament de la COVID-19.  

  
 La denominació umifenovir és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 ustekinumab n m 
 
 es ustekinumab n m 
 fr ustékinumab n m 
 en ustekinumab n 
 CAS 815610-63-0 
 
 DERMATOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS; 

GASTROENTEROLOGIA; IMMUNOLOGIA; 
REUMATOLOGIA. Fàrmac immunomodulador 
que inhibeix les interleucines IL-12 i IL-23 i 
n'impedeix la unió a la proteïna receptora 
IL-12Rβ1. 

 
 Nota: L'ustekinumab és un anticòs monoclonal 

que s'empra en el tractament de la psoriasi en 
plaques, de moderada a greu, i l'artritis 
psoriàsica. També s'empra en el tractament de 
la malaltia de Crohn, de moderada a greu, en 
pacients que no responen a altres tractaments. 

  
 La denominació ustekinumab és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
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 vafidemstat n m 
 
 es vafidemstat n m 
 fr vafidemstat n m 
 en vafidemstat n 
 CAS 1357362-02-7 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; IMMUNOLOGIA; 

NEUROLOGIA; SALUT MENTAL > PSIQUIATRIA. 
Fàrmac immunomodulador optimitzat per 
al sistema nerviós central, que redueix el 
deteriorament cognitiu i la neuroinflamació, 
i presenta efectes neuroprotectors 
mitjançant la inhibició de la histona 
demetilasa 1A específica de la lisina. 

 
 Nota: El vafidemstat s'estudia en models 

preclínics i clínics de la malaltia d'Alzheimer, 
l'esclerosi múltiple i altres trastorns psiquiàtrics. 
Se n'ha suggerit l'ús per al tractament de la 
COVID-19.  

  
 La denominació vafidemstat és la forma 

catalana corresponent a la DCI. 
 
 
 valproat semisòdic n m 
 
 es valproato semisódico 
 fr valproate semisodique 
 en valproate semisodium 
 CAS 76584-70-8 
 
 .FITXA MODIFICADA 2017; PROPOSTES DE BAIXA 

(AUTOMÀTICA); FARMACOLOGIA > FÀRMACS. 
antiepilèptic 

 
 
 verapamil n m 
 
 es verapamilo n m 
 fr vérapamil n m 
 en verapamil n 
 CAS 52-53-9 
 
 CARDIOLOGIA; FARMACOLOGIA > FÀRMACS. 

Fàrmac antiarrítmic, antianginós i 
antihipertensiu d'acció curta que 
disminueix la contractilitat del miocardi i 
exerceix un efecte vasodilatador coronari 
mitjançant el blocatge selectiu dels canals 
L de calci. 

 
 Nota: El verapamil s'empra en el tractament i la 

profilaxi de l'angina de pit, incloent-hi l'angina de 
Prinzmetal i l'angina inestable. També es fa 
servir en el tractament de la hipertensió i la 
profilaxi de la taquicàrdia supraventricular 
paroxística, així com en el control de pacients 
amb fibril·lació auricular i la prevenció secundària 
postinfart de miocardi. És un derivat de la 
fenilalquilamina d'origen sintètic. 

  
 La denominació verapamil és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 warfarina n f 
 
 es warfarina n f 
 fr warfarine n f 
 en warfarin n 
 CAS 81-81-2 
 
 ANGIOLOGIA; CARDIOLOGIA; FARMACOLOGIA > 

FÀRMACS; HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA; 
VETERINÀRIA. Fàrmac anticoagulant que 
inhibeix la síntesi hepàtica dels factors de 
coagulació que depenen de la vitamina K i 
les proteïnes C i S. 

 
 Nota: La warfarina s'empra en la profilaxi i el 

tractament del tromboembolisme venós, 
l'embòlia pulmonar i les complicacions 
tromboembòliques associades a una fibril·lació 
auricular i a una substitució de vàlvules 
cardíaques. També s'utilitza com a teràpia 
adjuvant per a reduir la mortalitat en casos 
d'infart de miocardi. A causa del seu estret 
marge terapèutic requereix un monitoratge 
periòdic de l'INR. En veterinària es va 
comercialitzar originàriament com a rodenticida. 

  
 La denominació warfarina és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 zidovudina n f 
 sin. compl. azidotimidina n f 
 sigla AZT n f 
 
 es azidotimidina n f; zidovudina n f; AZT n 

f; ZDV n f 
 fr azidothymidine n f; zidovudine n f; AZT 

n f 
 en azidothymidine n; zidovudine n; AZT n 
 CAS 30516-87-1 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; MICROBIOLOGIA I 
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PATOLOGIA INFECCIOSA. Fàrmac antiretroviral 
inhibidor de la transcriptasa inversa anàleg 
de nucleòsid, que competeix amb la 
desoxitimidina 5'-trifosfat per unir-se a 
l'enzim. 

 
 Nota: La zidovudina és un anàleg de timidina en 

forma de profàrmac que s'empra, juntament 
amb altres antiretrovirals, com la lamivudina i 
l'abacavir, en el tractament de la infecció pel 
VIH-1. Produeix una millora clínica en la malaltia 
de la sida, amb recuperació de l'anergia cutània 
i un augment del nombre absolut de limfòcits 
T4. També s'utilitza en la prevenció de la 
transmissió perinatal i en la profilaxi 
postexposició al VIH-1. També presenta activitat 
contra el herpesvirus humà 4 i contra 
microorganismes gramnegatius. És d'origen 
sintètic. 

  
 La denominació zidovudina és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
  
 La sigla AZT prové de l'anglès azidothymidine 

('azidotimidina'). 
 
 zolmitriptan n m 
 
 es zolmitriptán n m 
 fr zolmitriptan n m 
 en zolmitriptan n 
 CAS 139264-17-8 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; NEUROLOGIA. 

Fàrmac antimigranyós del grup dels 

triptans que produeix la vasoconstricció de 
les artèries cranials mitjançant l'activació 
selectiva dels receptors serotoninèrgics 5-
HT1. 

 
 Nota: El zolmitriptan s'empra en el tractament de 

les crisis agudes de migranya, amb aura o 
sense. És d'origen sintètic. 

  
 La denominació zolmitriptan és la forma catalana 

corresponent a la DCI. 
 
 
 zolpidem n m 
 
 es zolpidem n m 
 fr zolpidem n m 
 en zolpidem n 
 CAS 82626-48-0 
 
 FARMACOLOGIA > FÀRMACS; NEUROLOGIA. 

Fàrmac hipnòtic sedant d'acció de curta 
durada del grup de les imidazopiridines que 
actua com a agonista al lloc d'unió de les 
benzodiazepines dels receptors GABAA. 

 
 Nota: Els efectes del zolpidem són similars als 

de les benzodiazepines. S'empra en el 
tractament de l'insomni de curta durada que es 
caracteritza per una dificultat en l'inici del son. És 
d'origen sintètic. 

  
 La denominació zolpidem és la forma catalana 

corresponent a la DCI.
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Terminologia històrica  
 
 
 cloroform n m 
 sin. compl. triclorometà n m 
 
 es cloroformo n m; triclorometano n m 
 fr chloroforme n m; trichlorométhane n m 
 en chloroform n; trichloromethane n 
 CAS 67-66-3 
 
 ANESTESIOLOGIA; NEFROLOGIA; DISCIPLINES DE 

SUPORT > QUÍMICA; TERMINOLOGIA HISTÒRICA > 
FARMACOLOGIA. Fàrmac anestèsic de la 
família dels clorometans amb efectes 
antihistamínics i antiexpectorants que actua 
com a depressor del sistema nerviós central. 

 
 Nota: El cloroform es va introduir després de l'èter 

com a anestèsic inhalat. Actualment ja no s'utilitza 
per la seva hepatotoxicitat. És d'origen sintètic. 

  
 El cloroform no té DCI perquè el seu ús 

farmacològic era previ a l'assignació d'una 
denominació comuna internacional per part de 
l'OMS. 

 
 
 èter n m 
 sin. compl. dietilèter n m; èter etílic n m; 

etoxietà n m 
 
 es éter n m; éter dietílico n m; éter etílico n 

m; etoxietano n m 
 fr éther n m; éther diéthylique n m; éther 

éthylique n m; éthoxyéthane n m 
 en diethyl ether n; ether n; ethoxiethane n; 

ethyl ether n 
 CAS 60-29-7 
 
 ANESTESIOLOGIA; DISCIPLINES DE SUPORT > 

QUÍMICA; TERMINOLOGIA HISTÒRICA > 
FARMACOLOGIA. Fàrmac anestèsic que actua 
com a depressor del sistema nerviós central. 

 
 Nota: L'èter va ser el primer anestèsic inhalat 

emprat en cirurgia per a induir i mantenir 
l'anestesia general, si bé actualment ja no 
s'utilitza. És d'origen sintètic. 

  
 L'èter no té DCI perquè el seu ús farmacològic és 

previ a l'assignació d'una denominació comuna 
internacional per part de l'OMS. 

 
 
 
 

  
 fenacetina n f 
 sin. compl. acetofenetidina n f 
 
 es acetofenetidina n f; fenacetina n f 
 fr acétophénétidine n f; phénacétine n f 
 en acetophenetidin n; phenacetin n 
 CAS 62-44-2 
 
 TRACTAMENT DEL DOLOR I MEDICINES PAL·

LIATIVES; DISCIPLINES DE SUPORT > QUÍMICA; 
TERMINOLOGIA HISTÒRICA > FARMACOLOGIA. 
Fàrmac analgèsic i antipirètic que inhibeix la 
síntesi de les prostaglandines al sistema 
nerviós central. 

 
 Nota: La fenacetina és un compost de la classe de 

les acetamides que es metabolitza ràpidament a 
paracetamol i que s'emprava com a analgèsic i 
antipirètic. Es va deixar d'utilitzar a causa de la 
toxicitat renal que produeix. És d'origen sintètic. 

 La fenacetina no té DCI perquè el seu ús 
farmacològic és previ a l'assignació d'una 
denominació comuna internacional per part de 
l'OMS. 

 
 
 halotà n m 
 
 es halotano n m 
 fr halothane n m 
 en halothane n 
 CAS 151-67-7 
 
 .FITXA REVISADA 2019; ANESTESIOLOGIA; 

TERMINOLOGIA HISTÒRICA > FARMACOLOGIA. 
Fàrmac anestèsic general que causa la 
depressió del sistema nerviós central de 
forma ràpida, mitjançant la interacció amb 
múltiples canals iònics. 

 
 Nota: L'halotà és un gas no inflamable halogenat 

que s'emprava freqüentment per inhalació en la 
inducció i el manteniment de l'anestèsia general. 
És d'origen sintètic. 

  
 L'halotà no té DCI perquè el seu ús farmacològic 

és previ a l'assignació d'una denominació comuna 
internacional per part de l'OMS. 

  
 El farmacòleg català Jaume Raventós (1905-

1982) va ser qui, el 1956, va demostrar els 
efectes anestèsics de l'halotà, que havia estat 
sintetitzat pel químic britànic Charles Suckling 
(1920-2013). 
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 morfina n f 
 
 es morfina n f 
 fr morphine n f 
 en morphia n; morphine n 
 CAS 57-27-2 
 
 TRACTAMENT DEL DOLOR I MEDICINES PAL·

LIATIVES; PNEUMOLOGIA; TOXICOLOGIA; 
TERMINOLOGIA HISTÒRICA > FARMACOLOGIA. 
Fàrmac analgèsic opioide que actua com a 
agonista potent dels receptors d'opioides mu 
i, en menor mesura, dels receptors 
d'opioides delta i kappa del sistema nerviós 
central. 

 
 Nota: La morfina s'empra en el tractament del 

dolor crònic de moderat a greu, com a 
antitussigen i en el tractament dels edemes 
pulmonars secundaris a una insuficiència 
ventricular esquerra. Com la resta de fàrmacs 
opioides, el seu ús és limitat pel seu elevat risc 
d'addicció. És el principal derivat de la planta de 
l'opi Papaver somniferum. És d'origen natural. 

  
 La morfina no té DCI perquè el seu ús 

farmacològic és previ a l'assignació d'una 
denominació comuna internacional per part de 
l'OMS. 

  
 La denominació morfina prové del nom de Morfeu, 

divinitat grega dels somnis. 
 
 
 òxid nitrós n m 
 sin. compl. gas hilarant n m; òxid de 

dinitrogen n m 
 
 es gas hilarante n m; óxido de dinitrógeno n 

m; óxido nitroso n m 
 fr gaz hilarant n m; oxyde nitreux n m; 

protoxyde d'azote n m 
 en dinitrogen oxide n; laughing gas n; 

nitrous oxide n 
 CAS 10024-97-2 
 
 ANESTESIOLOGIA; ODONTOESTOMATOLOGIA; 

TOXICOLOGIA; TERMINOLOGIA HISTÒRICA > 
FARMACOLOGIA. Fàrmac anestèsic general i 
analgèsic, que modula la senyalització 
nociceptiva a nivell de la mèdul·la mitjançant 
l'alliberament de pèptids opioides al tronc 
cerebral. 

 
 Nota: L'òxid nitrós és un gas no inflamable, que 

s'emprava com a anestèsic general i analgèsic en 
cirurgia i odontologia, tot i que també s'utilitzava 
com a droga recreativa pels efectes eufòrics i 

hilarants que en produeix la inhalació. És d'origen 
semisintètic. 

  
 L'òxid nitrós no té DCI perquè el seu ús 

farmacològic és previ a l'assignació d'una 
denominació comuna internacional per part de 
l'OMS. 

 
 

 


