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Nou avís del Sistema PREFASEG relacionat amb les 
contraindicacions farmacològiques en insuficiència renal 

 

 

Ara el Sistema de prescripció farmacològica segura (PREFASEG) ofereix avisos en els casos de 
fàrmacs contraindicats en la insuficiència renal greu, on es recullen els motius de contraindicació i 
es recomanen alternatives més segures de tractament.  
 

Per a més informació:  

Vegeu el document adjunt a la nota “Fàrmacs contraindicats en la insuficiència renal greu”. 
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Fàrmacs contraindicats en la insuficiència renal greu 
 

A. Criteris de selecció dels fàrmacs 

S’inclouen en aquest document els medicaments finançats pel sistema sanitari públic que es poden 
prescriure amb recepta mèdica o per prescripció electrònica. 
S’exclouen del document els medicaments següents: 

• Fàrmacs no finançats pel sistema sanitari públic. 
• Fàrmacs d’aplicació tòpica per al tractament de patologies oculars, òtiques, ginecològiques 

o dermatològiques, entre altres. 
• Medicaments d’ús hospitalari. 
• Fàrmacs d’administració parenteral. 
• Medicaments que, tot i que es poden prescriure amb recepta mèdica o per prescripció 

electrònica, corresponen a patologies de maneig hospitalari. Entre aquests hi ha els 
citostàtics (L01) i els immunosupressors (L04AD).  
 

B. Malaltia renal crònica 

S’han considerat com a criteris de definició de malaltia renal crònica els recollits en el document 
“Consens català sobre atenció a la malaltia renal crònica”, que han elaborat les societats 
científiques següents: Societat Catalana de Nefrologia (SCN), Societat Catalana de Medicina 
Familiar i Comunitària (CAMFiC), Societat Catalana d’Hipertensió Arterial (SCHTA), Associació 
Catalana d’Infermeria (ACI), Associació Catalana de Diabetis (ACD). Aquest document té el 
suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
En aquest document la malaltia renal crònica es defineix per la disminució de la funció renal, 
expressada per una filtració glomerular estimada (FGe) < 60 ml/min/1,73 m2 o per la presència de 
dany renal de forma persistent durant almenys 3 mesos. La classificació adoptada és la de la guia 
K/DOQI, amb les modificacions introduïdes per les guies NICE. 

 
 
En aquest document s’indica que la fórmula recomanada per estimar la funció renal és l’MDRD. 
Més recentment s’ha desenvolupat una nova fórmula (CKD-EPI), amb els mateixos paràmetres que 
l’MDRD, que sembla precisar millor l’FGe. 
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C. Selecció de l’estadiatge 

S’ha cercat la informació existent referent als estadiatges 4 i 5 (amb filtracions glomerulars entre 15 
i 29, i inferiors a 15). Quan no s’ha trobat la informació, s’ha fet una aproximació amb els valors de 
creatinina (ja que no sempre consta aquesta dada a les fonts consultades). S’assenyala en cada cas 
si la recomanació es refereix als estadiatges 4 i 5 o només a la insuficiència renal terminal.  
 

D. Fàrmacs i insuficiència renal crònica 

En aquesta primera selecció de fàrmacs s’han escollit aquells que estan formalment contraindicats i 
s’han intentat recollir els motius de la contraindicació. També s’ha procurat recomanar alternatives 
més segures de tractament.  
Val a dir, però, que la contraindicació es pot deure a diferents motius, que són: 

• S’ha constatat que hi ha risc d’acumulació i de toxicitat dels medicaments. 
• Es considera que no són eficaços en aquests pacients i que hi hauria millors alternatives de 

tractament. És el cas de les tiazides. 
• No hi ha informació sobre la seguretat dels medicaments en persones amb estadiatges 4 i 5 

de malaltia renal crònica. Sol passar amb medicaments nous i, per això, hauria de revisar-se 
al cap d’un cert temps. 

No s’han inclòs en aquesta primera selecció els fàrmacs catalogats com a no recomanats, ja que en 
aquests casos és el professional sanitari qui ha d’individualitzar la necessitat de tractament i valorar 
acuradament els beneficis i riscos. 
No s’han inclòs tampoc els fàrmacs permesos, però per als quals cal fer un ajustament de pautes 
(dosis o intervals d’administració). 
 

E. Fonts bibliogràfiques consultades 
S’ha tingut en compte sobretot el contingut de la fitxa tècnica dels medicaments a l’Estat 
espanyol, tal com consta a la web de l’Agència Espanyola del Medicament. 
http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm 
 
S’han consultat també les fitxes tècniques d’altres països i aquestes fonts bàsiques de 
farmacologia i terapèutica: Uptodate, British National Formulary, AMA Drugs, Avery.  
 
En cas de discrepàncies en les recomanacions, s’ha tingut en compte sempre el contingut de 
la fitxa tècnica. 

 

http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm
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