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1. INTRODUCCIÓ 

Em dic Violeta Caballol Oliva i estudio el batxillerat científic a l’Institut Francesc Ribalta de 

Solsona. El meu treball de recerca es titula “Els fàrmacs: sabem què prenem?” i pretén 

investigar l’entorn dels medicaments, com els utilitzem i els coneixements que té la població 

sobre aquests.  

He escollit aquest tema perquè penso que és un aspecte molt important de les nostres vides 

que potser ens plantegem poc sovint. Des de la prehistòria l’home busca remeis per curar els 

seus mals. Amb els anys hem anat millorant en les tècniques i en l’administració d’aquests, 

fins arribar actualment a una societat molt medicalitzada. Quan ens fa mal alguna cosa el 

primer que fem és buscar un medicament que ens ho resolgui el més ràpid possible, algunes 

vegades necessari però altres potser no. La qüestió és que pensem només en aquesta opció 

tot i que moltes vegades no sabem ben bé ni què estem prenent ni perquè. Els medicaments 

han passat a formar part de la nostra vida quotidiana d’una manera tant massiva que potser 

és necessari posar una mica d’espai entre ells i nosaltres, simplement informant-nos 

adequadament.  

Els objectius d’aquest treball són: estudiar què són els medicaments, com actuen, la seva 

classificació, el seu ús...; investigar en què consisteix l’automedicació, el reciclatge dels 

medicaments, el procés de creació nous fàrmacs, la medicina natural...; analitzar diferents 

farmacioles; determinar el principi actiu d’un medicament experimentalment; i finalment 

descobrir quins coneixements té la població sobre aquest món.  

La meva hipòtesis és que la població no està prou ben informada sobre què són i com s’han 

d’utilitzar els medicaments, tendim a automedicar-nos (i això ho mostraran les farmacioles 

que analitzaré) sense parar atenció als riscos que comporta per la salut, que només una part 

de la població recorre a la medicina natural com a complement en la vida diària i que en resum, 

els medicaments ja formen part de nosaltres mateixos.  

L’estructura del treball és la següent: la primera part consisteix en investigar a l’entorn dels 

medicaments, conèixer els seus orígens, veure què són, com actuen, la seva utilització, el 

procés de creació de nous fàrmacs, veure en què consisteix l’automedicació, la medicina 

natural, etc. A continuació he analitzat 4 farmacioles, dues de cases particulars i dues de 
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centres públics. N’he fet fotografies i les he comparat amb el què regeix la normativa. En la 

part experimental del treball, que consisteix en la determinació del principi actiu àcid ascòrbic 

del preparat farmacèutic Redoxon, he dut a terme dues pràctiques diferents, una 

cromatografia de capa fina i una iodimetria. Finalment, he realitzat enquestes a la població on 

preguntava sobre diferents temes que he treballat donant força importància a 

l’automedicació, el reciclatge dels medicaments i la opinió sobre la medicina natural.  

Pel que fa a la metodologia,  la primera part del treball es basa en una recerca bibliogràfica a 

través d’internet i de llibres. Per la part d’anàlisi de les farmacioles he fet fotografies de la 

farmaciola de l’Institut, de dues cases particulars i del poliesportiu municipal de Solsona. La 

part experimental l’he dut a terme al laboratori de l’institut i per últim he realitzat enquestes 

a gent de entre 18 i 80 anys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1.  Font: 

http://gerentedemediado.blogspot.com.es/2011_10_

01_archive.html 
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2.  ELS MEDICAMENTS 

2.1    CONTEXT HISTÒRIC 

La malaltia neix amb l’espècie humana. Així, no és gens estrany que al llarg de la història 

l’home hagi lluitat per combatre-la. Des dels seus inicis, l’home ha explorat la naturalesa per 

satisfer dues necessitats primordials: aliments que proporcionin nutrients al cos pel seu 

creixement i herbes per evitar el dolor.  

Les civilitzacions antigues com Egipte, Índia, Xina... disposaven de manuals en els quals les 

herbes constituïen el corpus terapeuticum per al tractament de malalties. Un d’aquests 

manuals és l’Ayurveda (ciència i coneixement de la vida) que data de l’any 6000 a.C. El seu 

impacte ha estat tant important que a més de ser la base de la medicina en països com l’Índia 

durant milers d’anys, actualment encara hi ha una certa tendència a incorporar aquest tipus 

de remeis com alternativa dels tractaments clàssics. Un altre tractat, considerat el més 

important escrit a l’Antic Egipte, és el Papir Ebers (1500 anys a.C) que conté aproximadament 

700 prescripcions amb detalls de composició i d’administració al pacient.  

Galè de Pèrgam, un metge naturalista grec del segle I d.C va ser 

un dels metges més importants de l’època clàssica. L’èmfasi de 

la seva medicina es dirigia a curar un mal imaginari, en lloc de 

buscar l’origen de la malaltia, ja que per ell el cos era un 

instrument de l’ànima. Aquest fons filosòfic-teològic de la seva 

doctrina va ser admès per l’Església i així és com arribà a 

dominar durant més de mil anys, tota l’Edat Mitjana i fins el 

Renaixement.  

Amb la conquesta d’Amèrica, es van incorporar noves drogues 

a l’arsenal terapèutic i es van fer nombroses publicacions que 

descrivien les plantes medicinals, l’ús i les aplicacions en les 

cultures precolombines. Dos obres monumentals d’aquesta 

època (segle XVI) són la “Historia de las Cosas de Nueva España” 

de Fray Bernardino de Sahagún i “Historia de las Plantas de 

Foto 2. Historia de las 

plantas de nueva España. 

Font: RAVIÑA RUBIRA, 

Enrique (2008) 

Medicamentos. Vol 1.  
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Nueva España” de Francisco Hernández. Al segle XVIII, amb l’obra de Carl Von Linné 

s’establiren els fonaments del sistema modern de la nomenclatura binominal i es 

proporcionaren les bases per l’estudi científic dels principis actius.  

A partir del segle XIX, amb el desenvolupament de la Química Orgànica i l’Anàlisi Químic, es 

va anar obrint camí cap a l’aïllament i la caracterització dels principis actius de les plantes. El 

gran descobriment que llençà la primera 

generació de fàrmacs va ser l’aïllament 

de la morfina de l’opi al 1806 pel 

farmacèutic Friedrich Wilhelm, el 

primer investigador que va fer servir 

mètodes químics per aïllar el principi 

actiu i realitzà proves farmacològiques 

en animals per determinar-ne les 

propietats. Entre els anys 1820 i 1830 es 

crearen el que es consideren les 

primeres indústries farmacèutiques, la 

de Pelletier (producció de sulfat de quinina) i la de Emmanuel Merck (extracció d’alcaloides y 

principis actius i comercialització en diverses formes farmacèutiques: píndoles, xarops, 

pols...). Tots aquests avenços van permetre a metges i fisiòlegs, un dels més importants fou 

François Magendie i el seu 

deixeble Claude Bernard, 

examinar sistemàticament els 

efectes de totes aquestes 

substàncies i així fer de la 

farmacologia una disciplina 

científica independent.  

 

Així doncs, a partir del segle XIX, l’obtenció de medicaments a partir de productes obtinguts 

directament de la natura es va convertir en un negoci de gran importància econòmica i va 

provocar l’aparició d’un mercat cada vegada més competitiu i exigent respecte el producte 

Foto 3. Font: RAVIÑA RUBIRA, Enrique (2008) 

Medicamentos. Vol 1.  

Foto 4. Font: RAVIÑA RUBIRA, Enrique (2008) Medicamentos (I)  
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buscat. No va ser fins a mitjans del segle XX que van aparèixer millores en l’estudi de nous 

fàrmacs, així com regulacions que obligaven a comprovar-ne l’eficàcia i la seguretat.  

Actualment la farmacologia ha aconseguit, a part d’extreure principis actius de la natura o 

d’organismes vius, descobrir la seva estructura química i sintetitzar-los en un laboratori. Així 

s’han arribat a sintetitzar substàncies idèntiques a les que produeix el nostre cos, com les 

hormones, i altres que no existeixen a la natura i que són capaces de produir un canvi en 

l’activitat cel·lular.  

 

2.2     QUÈ ÉS UN MEDICAMENT? 

Els medicaments són substàncies amb propietats medicinals utilitzades en el diagnòstic, la 

cura, la mitigació, el tractament o la prevenció de tot tipus de malalties. S’administren amb 

l’objectiu de restaurar, corregir o modificar funcions fisiològiques de l’organisme, tot això per 

la via d'administració adequada i amb la dosificació de fàrmac prevista. És una substància que 

té la finalitat terapèutica de combatre les manifestacions patològiques del pacient, tant si 

aconsegueix suprimir la malaltia com si només n’atenua els símptomes.  

El medicament conté dos tipus de substàncies (explicades més detalladament en els apartats 

3.2.1 i 3.2.2): els principis actius, d’on prové l’efecte medicinal, i els excipients, substàncies 

sense efecte terapèutic però necessàries per la bona conservació i estabilitat del medicament 

i perquè actuï de manera correcta obtenint-ne l’efecte desitjat. 

Els medicaments s’utilitzen en dosis molt petites, i per això s’han de preparar de forma que 

siguin manejables. Així doncs, podem trobar-los preparats de diferents maneres: en forma de 

pastilles, xarop, supositoris, injectables, pomades... Les diferents formes de presentació 

s’anomenen formes farmacèutiques. 

2.2.1 Principi actiu 

Un principi actiu o matèria activa és en una formulació de productes químics, un compost del 

qual se n'espera unes determinades característiques o accions.  

El terme principi actiu en productes farmacèutics és la denominació recomanada per 

la OMS que coincideix amb la denominació d'un medicament genèric. Així, el principi actiu de 

l'aspirina (nom comercial) és l'àcid acetilsalicílic. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Medicament_gen%C3%A8ric
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El mecanisme d’acció explica com un principi actiu produeix els seus efectes. Cada 

medicament té un punt d’acció determinat, és a dir, una ubicació especifica del cos on exerceix 

la seva funció. Per exemple, el punt d’acció de l’àcid acetilsalicílic per reduir la febre és una 

regió del cervell anomenada hipotàlem, dins el qual es troba el centre regulador de la 

temperatura corporal.   

Fases d’acció d’un principi actiu  

1. Absorció  

És el procés d’entrada del medicament al torrent sanguini. Perquè el fàrmac sigui 

absorbit s’ha de dissoldre en els líquids corporals i passar a través de les membranes 

dels vasos sanguinis, unes barreres semipermeables formades per lípids i proteïnes. 

Les cèl·lules disposen d’uns mecanismes especials de transport que permeten que 

varies substàncies, inclosos els medicaments, passin a través de la membrana cel·lular. 

Entre aquests mecanismes trobem la filtració, el transport actiu i el transport passiu. 

La majoria dels fàrmacs passen per mitjà de transport passiu.  

2. Distribució  

Una vegada el medicament es troba a la sang es distribueix als diferents teixits i òrgans 

del cos. Els principals factors que determinen la quantitat de fàrmac que ha d’arribar 

a un òrgan o regió específica són: la unió a la proteïna plasmàtica (principalment 

l’albúmina), les molècules que estiguin unides no podran dur a terme la seva funció; el 

flux sanguini, alguns òrgans reben quantitats de sang més elevades i per tant més 

medicament; i la presència de barreres tissulars específiques, per exemple en el cas 

del cervell el medicament ha de tenir un cert grau de liposolubilitat ja que ha de 

penetrar la barrera de lípids que el protegeix. 

3. Metabolisme  

Quan un medicament entra al cos, aquest intenta eliminar-lo per mitjà de les vies 

renal, intestinal o respiratòria. Alguns fàrmacs es poden eliminar amb la mateixa forma 

química que han entrat però altres necessiten ser alterats químicament abans de ser 

excretats pels ronyons. Així, el metabolisme o biotransformació dels medicaments és 

l’alteració química de fàrmacs i compostos estranys del cos. L’òrgan principal que du a 

terme aquesta funció és el fetge.  
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4. Eliminació   

Les vies més comunes d’eliminació són la renal (orina) i la respiratòria (gasos exhalats). 

Els ronyons són els òrgans principals per l’excreció dels medicaments.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Excipients 

Són substàncies inactives, és a dir, sense efecte terapèutic, però que tenen un paper molt 

important en l’elaboració, emmagatzematge i alliberació de les substàncies medicinals del 

medicament. Permeten que tingui estabilitat i que es conservi adequadament. També 

s’utilitzen per tal de aconseguir la forma farmacèutica desitjada en cada cas. Per exemple els 

colorants, els conservants, les substàncies aromàtiques, els diluents, els saboritzants, els 

compostos que s’utilitzen per recobrir les càpsules o els reguladors de pH són alguns dels 

excipients que s’utilitzen en la formulació dels medicaments. En general, els excipients es 

consideren substàncies inerts és a dir que no tenen efecte farmacològic però n’hi ha alguns 

que tenen un efecte reconegut en determinades circumstàncies com al·lèrgies, intoleràncies, 

reaccions cutànies, etc. Per aquest motiu i per assegurar una correcta administració alguns 

excipients són de declaració obligatòria i s’han de detallar en el prospecte del medicament.  

Foto 5. Les principals vies d’administració i absorció de fàrmacs. Font: 

H.P.Rang; M.M.Dale; J.M.Ritter i P.K. Moore (2003) Farmacología. 5ena 

edició. Elsevier.  
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2.2.3 Formes farmacèutiques 

La forma farmacèutica o antigament dita forma galènica, és la forma física que adopten les 

substàncies medicinals i els excipients per construir un medicament que pugui ser administrat. 

El principal objectiu de les formes farmacèutiques és normalitzar la dosi del medicament i, per 

això, també se les coneix com a unitats posològiques. A més a més, també són importants per 

determinar l’eficàcia del medicament, alliberant lentament o ràpidament el principi actiu en 

el lloc de major eficiència del teixit blanc; evitar danys al pacient per interacció química; 

solubilitzar substàncies insolubles; millorar sabor i aspecte, etc.  

Alguns exemples de formes farmacèutiques són:      

 ●Líquids: solució, xarop, gotes, tisana1, solució injectable, extracte vegetal...  

 ●Sòlids: pols i pólvores, granulats, càpsula, comprimit, píndola, liofilitzat...  

 ●Semi-sòlids: suspensió, emulsió, pasta, crema, pomada, gel, loció, supositori... 

 ●Altres: cataplasma2, pegat transdèrmic, aerosol, inhalador, nebulitzador3... 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1Tisana és una beguda obtinguda per infusió o decocció de substàncies vegetals (plantes medicinals, espècies i 

altres) en aigua i generalment edulcorada amb sacarosa. Té un baix contingut en principis actius i és emprada 

principalment com a remei casolà: tisana de til·la, de camamilla, de menta, etc.  

 
2Un cataplasma és un tractament tòpic de consistència tova i, normalment, calenta, que s'aplica amb diversos 

efectes medicinals, especialment quan els efectes són calmants, antiinflamatoris o emol·lients. 

3Un nebulitzador és un aparell dissenyat per a aplicar un líquid en forma degotes. Un aparell mèdic que permet 

escampar un medicament en gotes molt petites. 

Foto 6. Formes farmacèutiques. Font: http://www.sosfarma.com/author/susana/ page/2 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Infusi%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Decocci%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Analg%C3%A8sic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Antiinflamatori
http://ca.wikipedia.org/wiki/Emolient
http://ca.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquid
http://ca.wikipedia.org/wiki/Gota_(l%C3%ADquid)
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Aparell_m%C3%A8dic&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Medicament
http://ca.wikipedia.org/wiki/Gota_(l%C3%ADquid)
http://www.sosfarma.com/author/susana/
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2.2.4 Medicaments genèrics 

Un medicament genèric és aquell medicament venut amb la denominació del principi 

actiu que incorpora, de forma que és bioequivalent, és a dir, idèntic en composició i forma 

farmacèutica i amb la mateixa biodisponibilitat que el medicament amb marca comercial. Per 

tant, els medicament genèrics tenen la mateixa qualitat, 

seguretat i eficàcia que els seus equivalents de marques 

comercials. Es poden reconèixer perquè a l’envàs del 

medicament en lloc d’un nom comercial trobem el nom 

del principi actiu seguit del nom del laboratori fabricant. 

A més a més, al nostre país, els medicaments genèrics 

s’identifiquen també amb les sigles EFG (Especialitat 

farmacèutica genèrica). El medicament genèric pot ser 

elaborat un cop han vençut els drets de la patent del 

medicament de marca comercial de manera que el poden 

comercialitzar altres laboratoris a un preu més econòmic ja 

que no es consideren les despeses en investigació, 

promoció, etc. Els medicaments genèrics han de complir 

totes les condicions de qualitat i bioequivalència que la 

resta d’especialitats farmacèutiques4 i per això han de ser 

aprovats per una autoritat sanitària responsable dels 

medicaments i han de passar pels mateixos controls de 

qualitat, seguretat i eficàcia. 

Quan anem a la farmàcia a comprar un medicament i ens venen un medicament genèric enlloc 

del medicament de marca que havíem comprat tota la vida és freqüent que algunes persones 

pensin que els estan venent un  medicament diferent que no els farà el mateix efecte i 

exigeixin un canvi. Per no tenir una concepció equivocada, és important saber les semblances 

                                                      
4L'especialitat farmacèutica és el medicament de composició i informació definides, de forma 

farmacèutica i dosificació determinada, preparat per al seu ús medicinal immediat, dispost i condicionat per a 

la seva dispensació al públic, amb denominació, embolcall, envàs i etiquetat uniformes i al que l'autoritat 

farmacèutica atorgui autorització sanitària i inscrigui al Registre d'especialitats farmacèutiques.  

 

Foto 7. Font: 

http://farmacialaviada.blogspot.co

m./ 

 

 

Foto 8. Font: 

http://gelocatil.com/granulado/

productos/ 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Medicament
http://ca.wikipedia.org/wiki/Principi_actiu
http://ca.wikipedia.org/wiki/Principi_actiu
http://ca.wikipedia.org/wiki/Biodisponibilitat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Medicament
http://ca.wikipedia.org/wiki/Forma_farmac%C3%A8utica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Forma_farmac%C3%A8utica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dosi
http://farmacialaviada.blogspot.com./
http://farmacialaviada.blogspot.com./
http://gelocatil.com/granulado/productos/
http://gelocatil.com/granulado/productos/
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i les diferències entre ambdós tipus. Els medicaments genèrics envers els medicaments de 

marca: 

Són iguals en:  

 Composició: els genèrics presenten la mateixa composició en qualitat i quantitat de 

principis actius i la mateixa forma farmacèutica que els seus equivalents de marca.     

 Seguretat i eficàcia. Els medicaments genèrics són sotmesos a la mateixa normativa i 

controls de qualitat que els seus equivalents comercials. 

Són diferents en: 

 Nom:  Els genèrics s’identifiquen majoritàriament amb el nom del seu principi actiu o 

component. Per exemple, “Paracetamol” seria el medicament genèric 

i Gelocatil©, Termalgin© o Apiretal©, els equivalents amb marca comercial. 

 Etiquetatge: Els genèrics porten acompanyant al nom les sigles EFG (Especialitat 

Farmacèutica Genèrica) al seu embalatge. 

 Preu: Els genèrics són més econòmics que els medicaments amb marca comercial ja 

que la seva patent ja ha caducat i això permet que es puguin fabricar i comercialitzar 

amb un cost menor (sense despeses de recerca, desenvolupament o promoció).  

 

2.3 VIES D’ADMINISTRACIÓ 

Les vies d’administració més comunes són la oral i la parenteral.  

L’administració oral és el mètode més segur i convenient. La via d’administració és el conducte 

gastrointestinal. En general requereix de 30 a 60 minuts abans que es produeixi l’absorció 

important i per tant l’acció del medicament es retarda. Malgrat que alguns fàrmacs irriten 

l’estómac i poden produir nàusees, l’administració d’aquests amb la quantitat suficient 

d’aigua o aliments redueix al mínim la irritació gàstrica. No obstant, els aliments retarden 

encara més l’absorció. Un altre avantatge de l’administració per via oral és que els 

medicaments que es subministren poden ser eliminats (durant les primeres hores)  mitjançant 

un rentat gàstric o un vòmit induït. Aquest procediment es sol utilitzar en sobredosis de 

fàrmacs o intoxicacions accidentals.  
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L’administració parenteral inclou la injecció intramuscular, la injecció intravenosa, la 

inhalació i l’aplicació tòpica.  Les injeccions intramusculars, en general, s’apliquen al múscul 

glutis o deltoide i l’inici d’acció del medicament és relativament curt (minuts). La injecció 

intravenosa es sol restringir a l’hospital i ofereix un medi més ràpid d’absorció del fàrmac, 

quasi immediat, perquè entra directament al flux sanguini. No obstant, existeix un cert grau 

de risc a causa que el medicament no pot retirar-se una vegada s’ha injectat. Els càlculs erronis 

en la dosis que donen lloc a una sobredosis doncs, poden tenir greus conseqüències. La 

inhalació suposa l’administració del medicament a través del nas o la boca cap als pulmons. 

L’aplicació tòpica de cremes i ungüents s’utilitza per obtenir efectes locals a la pell i en alguns 

casos per obtenir efectes generalitzats com la nitroglicerina per el tractament de l’angina de 

pit.   

En situacions específiques s’utilitzen una gran varietat d’altre vies d’administració. Les més 

comunes es presenten a l’Annex 1.   

 

2.4    CLASSIFICACIÓ DELS MEDICAMENTS 

Hi ha molts tipus de medicaments i, per tant, també moltes maneres de classificar-los.  

Es poden classificar segons la seva activitat terapèutica (classificació molt àmplia i variada), 

segons l’accés al medicament, l’origen, segons les propietats químiques, la forma 

d'administració, el sistema biològic afectat, etc. L’explicació detallada d’algunes d’aquestes 

classificacions les trobareu a l’Annex 2.  

 

2.5 ÚS DELS MEDICAMENTS 

Els medicaments són substàncies que produeixen canvis en el nostre organisme. Mentre que 

un bon ús ens pot alleugerir el dolor i proporcionar-nos grans avantatges, un mal ús pot ser 

molt perjudicial per nosaltres. A continuació s’explica com hem d’usar els medicaments per 

obtenir-ne l’acció desitjada.  
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2.5.1. Interaccions 

Es coneix com interacció farmacològica la modificació de l'efecte d'un fàrmac a causa de 

l’administració simultània o successiva d’un altre medicament, herba medicinal, aliment, 

beguda o contaminant ambiental. Aquesta modificació es sol traduir en una variació de la 

intensitat de l’efecte habitual  (acció de tipus sinèrgic (augment) o de tipus antagonista 

(disminució)) o en l’aparició d’un efecte diferent a l’esperat (subterapèutic, terapèutic o 

toxicològic). Així, un pacient que pren dos fàrmacs i veu augmentat l’efecte d’un d’ells pot 

caure en una situació de sobredosi amb més risc de patir efectes secundaris o per el contrari 

en una situació de infradosi fent que disminueixi la utilitat terapèutica del fàrmac. No obstant, 

existeixen interaccions que són buscades per aconseguir un millor efecte terapèutic, per 

exemple l’associació de la codeïna i el paracetamol per augmentar l’efecte analgèsic.  

Una interacció es considera clínicament rellevant quan l’activitat terapèutica o la toxicitat d’un 

fàrmac es modifica de tal manera que es necessita un reajustament en la posologia del 

medicament, quan es necessita un altra intervenció mèdica per provocar reaccions adverses 

o quan hi ha una falta d’eficàcia important.  

Els principals factors que augmenten la predisposició a patir una interacció són:  

› Ancians: en una interacció poden entrar en joc factors de la fisiologia humana que van 

canviant amb l’edat. Per exemple el metabolisme hepàtic, el funcionament renal, la 

transmissió nerviosa, etc. van disminuint en les persones d’edats avançades.  

›  Polimedicats: les persones que prenen molts medicaments tenen més possibilitat que algun 

d’ells interaccioni entre si o amb algun altre factor.  

› Factors genètics: els gens són els responsables de la síntesi d’enzims que actuen en el 

metabolisme dels fàrmacs. Per tant, el genotip d’una persona pot tenir més predisposició o 

menys a patir interaccions farmacològiques.  

› Malalts hepàtics o renals: els fàrmacs que es metabolitzen al fetge i s’eliminen pel ronyó en 

casos en que aquests dos òrgans tenen un mal funcionament hi pot haver una alteració 

significativa dels seus valors en sang (normalment augmentant-los).  

› Patologies greus que no tolerin un descens en la dosis del medicament.  
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› Factors dependents dels fàrmacs:  

- Fàrmacs amb un marge terapèutic estret, es a dir, la dosi terapèutica i la dosi tòxica 

és pròxima. Per exemple la warfarina, fenitoïna, hipoglucemiants orals, etc. 

- Fàrmacs que tenen una corba dosis-efecte de gran pendent de manera que petits 

canvis en la dosis provoquen grans canvis en l’efecte.  

- Fàrmacs que per sobre d’una determinada dosis la capacitat de metabolitzar-los es 

veu molt disminuïda.         

- Fàrmacs que per ser eficaços han de mantenir una concentració 

plasmàtica5constant. Per exemple els analgèsics.  

Tipus d’interaccions  

L’explicació detallada dels tipus d’interaccions es troba a l’Annex 3.  

2.5.2 Relació entre els medicaments i la dieta 

Perquè l’eficàcia del medicament sigui l’esperada alguns medicaments és millor prendre’ls 

abans, durant o després dels àpats i en algun d’ells cal evitar prendre algun aliment en concret.   

Com hem de prendre els medicaments en relació amb els àpats?  

› En dejú:  significa que hem de prendre el medicament almenys una hora abans de menjar o 

dues hores després d’haver menjat. Aquesta recomanació ens la fan perquè són medicaments 

que si es prenen tot menjant o després d’haver menjat, és a dir, amb aliments a l’estómac, no 

s’absorbeixen correctament i perden el seu efecte. 

› Amb els àpats:  el medicament s’ha de prendre durant l’àpat o just després de menjar. Els 

motius poden ser: perquè són medicaments que si es prenen amb l’estómac buit no 

s’absorbeixen correctament o poden provocar-nos mal d’estómac, nàusees, vòmits, etc.  

Per exemple l’àcid acetilsalicílic és millor prendre’l amb els àpats, ja que pot irritar l'estómac 

i produir molèsties gàstriques o indigestió si es pren amb l’estómac buit. El paracetamol es 

pot prendre en dejú o amb els àpats. Els antiàcids neutralitzen l’àcid que l’estómac produeix 

quan mengem. Per això és millor que es prengui entre mitja hora i una hora després dels àpats.  

                                                      
5 Concentració plasmàtica: quantitat de medicament que es troba en una unitat de volum del plasma sanguini. 
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Aliments que s’han de prendre separats de determinats medicaments  

En aquests casos, el medicament no fa l’efecte si es pren conjuntament amb un determinat 

aliment. No cal suprimir aquest aliment de la nostra dieta, simplement l’hem de prendre per 

separat amb el medicament deixant un espai de 2 hores entre ells. A l’Annex 4 es mostra, en 

una taula, determinats aliments que cal evitar quan es pren un fàrmac en concret.   

2.5.3 Reaccions adverses 

Una reacció adversa és qualsevol resposta nociva no intencionada que es produeix quan 

s’administra un medicament en la dosi correcta. També inclou les conseqüències perjudicials 

derivades de la dependència, l’abús i l’ús incorrecte dels medicaments. Sovint, només es tracta 

de petites molèsties tolerables, però algunes vegades obliguen a abandonar el tractament i 

en algun cas poden arribar a posar en perill la salut de la persona. Un exemple pot ser la tos 

seca quan es prenen alguns medicaments antihipertensius, o el restrenyiment quan es prenen 

certs analgèsics. 

Les reaccions adverses es classifiquen en:  

 Esperades o tipus A: quan la reacció es produeix pel mateix efecte farmacològic del 

medicament, però exagerat. 

 Inesperades o tipus B: quan és una reacció poc comuna no relacionada amb l'efecte 

farmacològic i que es produeix per una susceptibilitat particular del paciental fàrmac. 

Per exemple una  reacció al·lèrgica a la penicil·lina.  

Una reacció es considera greu quan:  

- Pot ser mortal o pot posar en perill la vida del pacient  

- Implica una incapacitat o invalidesa 

- Té com a conseqüència l’hospitalització  

A l’Annex 5 trobareu com reduir les reaccions adverses a un medicament i en què consisteix 

el sistema de farmacovigiliància.  

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Farmacologia
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2.5.5 Automedicació  

L’automedicació és la utilització de medicaments  per iniciativa pròpia, sense cap intervenció 

per part del metge en el diagnòstic de la malaltia, la prescripció o la supervisió del tractament.   

L’automedicació responsable pot ser convenient en  medicaments que podem trobar a la 

farmàcia i que no necessiten  recepta mèdica. Per exemple, medicaments per tractar 

símptomes menors com el dolor, la febre, l’acidesa d’estómac, el refredat, etc. i durant un 

temps limitat. Tot i així, que un medicament no necessiti recepta mèdica per a la seva 

utilització, no vol dir que sigui innocu i que no pugui resultar perjudicial en determinades 

situacions, ja que no deixa de ser un medicament.  

En canvi, l’automedicació amb medicaments que requereixen recepta mèdica i que per tant 

han de ser prescrits per un metge és una pràctica del tot desaconsellable. Un exemple seria la 

presa d’antibiòtics davant la sospita d’una infecció.  

L’automedicació sense control mèdic o farmacèutic comporta els següents riscos per la salut:  

Toxicitat: efectes secundaris, reaccions adverses i en algun cas intoxicació. 

Manca d’efectivitat perquè s’utilitzen en situacions en les que no estan indicats. Per exemple, 

de vegades es prenen antibiòtics per tractar processos vírics davant dels quals no són efectius. 

Dependència o addicció. 

Emmascarament de processos clínics greus i per tant retard en el diagnòstic i tractament. 

Interaccions amb altres medicaments o aliments que la persona està prenent. Hi pot haver 

una potenciació o una disminució de l’efecte del medicament. 

Resistències als antibiòtics. L'ús excessiu d'antibiòtics pot fer que els microorganismes 

desenvolupin mecanismes de defensa davant d'aquests medicaments fent que aquests deixin 

de ser eficaços.   

Aquest apartat es troba relacionat més endavant, a l’apartat 5, on a través de les enquestes 

s’ha preguntat a la població sobre el coneixement d’aquesta pràctica i s’ha estudiat la seva 

conducta és de persones automedicades o no.   
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2.5.6 Procés de reciclatge dels medicaments 

Els residus de medicaments de procedència domèstica són aquells medicaments sobrers o 

caducats i els seus envasos que es generen als domicilis de particulars. 

Els medicaments no són un residu qualsevol, són considerats residus municipals especials,  i 

donades a les seves característiques requereixen una recollida selectiva específica per 

garantir-ne una adequada gestió, reciclant-los i evitant que contaminin el medi ambient.   

La gestió dels residus de medicaments, que va iniciar la Junta 

de Residus l’any 1994, es caracteritza per tenir dues etapes 

diferenciades que coincideixen amb la modificació del marc 

normatiu de referència. Va ser l’aprovació de la Llei 11/1997 

d’envasos i residus d’envasos la que va originar els canvis. A la 

primera etapa, amb el lema “No els guardis. Dóna’ls”, es va 

iniciar la recollida de medicaments a través de farmàcies i 

posteriorment a través de Centres d’Assistència Primària 

(CAP). Les recollides eren gestionades per varies entitats que classificaven els residus entre 

aprofitables i no aprofitables amb la finalitat de destinar els primers a campanyes solidàries. 

La segona etapa s’engega a partir de l’any 2000 quan s’implanta el sistema SIGRE (Sistema 

integrat de gestió i recollida d’envasos) com a conseqüència de la llei d’envasos abans 

esmentada i al fet que la OMS recomanà no destinar medicaments procedents de la recollida 

selectiva a donacions o campanyes solidàries ja que no es podia garantir la seva qualitat. El 

lema actual és “Recollim els medicaments per a la salut del medi ambient” i la principal 

diferència amb l’etapa anterior és que l’objectiu no és l’aprofitament dels medicaments, sinó 

que tots es gestionin correctament valorant els envasos recuperables i garantint una 

disposició final adequada del rebuig que pugui quedar.  

La majoria de les 3.000 farmàcies catalanes disposen d’uns contenidors especials per 

medicaments usats, caducats o en mal estat. Aquest nou servei que ofereixen les farmàcies 

forma part de la campanya d’àmbit nacional “Per la salut del medi ambient” i tindrà caràcter 

permanent. 

La recollida es du a terme de la següent manera: el consumidor porta els envasos i restes de 

medicaments a la farmàcia, aquests són recollits pel servei de distribució farmacèutica i es 

Foto 9. Recollida selectiva. 

Font: www.gencat.cat 

 

http://www.gencat.cat/
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lliuren als gestors per a la seva classificació i posterior tractament. Allà es separaran segons el 

tipus de material de l’envàs (cartró, plàstic i vidre) així com segons les restes de medicaments 

que contenen i es posaran a disposició de plantes especialitzades per al seu reciclatge i 

tractament.  

Igual que l’apartat anterior (2.5.5), aquest apartat es troba relacionat posteriorment, a 

l’apartat 5, on s’estudia aquest tema a través de les enquestes realitzades a la població.  

2.5.7  Procés de creació de nous medicaments 

Una vegada s’ha descobert un fàrmac, és a dir, s’ha identificat un objectiu i s’ha trobat un 

candidat per ser medicament, encara queda un llarg procés abans d’arribar al seu llançament 

al mercat. El desenvolupament d’un fàrmac engloba la seva seguretat, eficàcia, formulació i 

fabricació. Actualment, els estudis de seguretat d’un fàrmac comencen amb els estudis 

preclínics, diversos experiments duts a terme amb animals i cultius cel·lulars. Una vegada s’ha 

comprovat que el fàrmac és segur, comença l’avaluació d’aquest en éssers humans mitjançant 

els estudis clínics.    

Estudis preclínics  

Els estudis preclínics són proves que es duen a terme en un context científicament controlat 

amb la utilització de cultius cel·lulars i animals com a models. La seva finalitat és preveure com 

actua el cos sobre el medicament (farmacocinètica), com actua el medicament sobre el cos 

(farmacodinàmica) i si el fàrmac pot portar riscos per la salut o efectes secundaris tòxics.  

En els anàlisis farmacocinètics s’estudia com s’absorbeix el fàrmac, quines cèl·lules i òrgans 

resulten afectats, com s’elimina el medicament de l’organisme, etc. En els anàlisis 

farmacodinàmics s’estudien els efectes dosis-resposta i es controlen els canvis bioquímics i 

fisiològics del cos  (freqüència cardíaca, pressió arterial, temperatura corporal...) per saber si 

el fàrmac resulta perjudicial per l’organisme.  

El fet d’utilitzar models d’animals incrementa en gran mesura la capacitat dels científics 

d’estudiar l’eficàcia i la seguretat. S’acostuma a utilitzar ratolins, alguns amb gens desactivats 

(knock-out) i altres amb gens activats (knock-in) que creen models de malalties humanes com 

el càncer, diabetis, Alzheimer i Parkinson. D’aquesta manera es poden observar l’aparició 
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d’efectes adversos secundaris abans de ser administrats a éssers humans. Molts d’aquests 

estudis s’inicien en cultius cel·lulars que s’obtenen mitjançant enginyeria genètica. La creació 

de models de línies cel·lulars ha disminuït el número d’animals necessaris per els estudis, amb 

la conseqüent reducció de costos i temps, cosa que ha  contribuït en l’acceleració del procés 

de desenvolupament de molts medicaments.    

Una vegada s’aporten les proves suficients per determinar que el fàrmac és segur, les 

empreses presenten una sol·licitud de Fàrmac nou en investigació (IND) a la EMEA (European 

Medicines Agency). Si aquesta aprova el fàrmac les empreses poden començar els estudis 

clínics amb éssers humans. 

Estudis clínics 

Són proves dissenyades per determinar la seguretat, la posologia6 adequada, la eficàcia, les 

reaccions adverses i els efectes de l’ús a llarg termini. Es realitzen en tres fases successives. 

Quan una fase té èxit es passa a la següent, de la mateixa manera que si no dóna bons resultats 

es detenen els assajos clínics i es torna la fase de descobriment per buscar un altre fàrmac. Es 

duen a terme en diversos centres i es tarden uns quants anys a completar les tres fases.  

Fase 1  

L’objectiu d’aquesta fase és valorar la seguretat, la tolerabilitat i l’interval posològic segur del  

medicament. El grup experimental sol oscil·lar entre els 20 i els 50 voluntaris que acostumen 

a ser persones sanes que no pateixen la malaltia. En el cas de tractament oncològics, 

s’accepten pacients malalts ja que són pacients que han fracassat en els altres tractaments i 

tenen poques opcions terapèutiques.  

Fase 2    

L’objectiu d’aquesta fase és determinar l’eficàcia i la seguretat del medicament en un grup 

més ampli de pacients voluntaris, entre 100 i 300 persones, que pateixen la malaltia per la 

qual el medicament està destinat.  La major part dels medicaments en investigació fracassen 

en aquesta fase.  

 

                                                      
6 Posologia: Part de la farmàcia i de la terapèutica que tracta de l'administració dels medicaments. 
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Fase 3  

L’objectiu d’aquesta fase és confirmar l’eficàcia del medicament i comparar-la amb l’efecte 

placebo i amb tractaments ja comercialitzats. S’estudia a centenars o milers de pacients 

voluntaris. Els assajos en aquesta fase són els més costosos i els que requereixen més temps 

de manera que poden durar un parell d’anys o  més.  

Una vegada superada la fase 3 les empreses presenten la sol·licitud de Fàrmac nou a les 

autoritats sanitàries. Si l’organisme regulador (EMEA) aprova l’ús del medicament comença la 

seva comercialització. Encara falta però, una última fase que es durà a terme una vegada el 

fàrmac ja s’hagi comercialitzat.  

Fase 4  

L’objectiu d’aquesta última fase és vigilar la seguretat i eficàcia del fàrmac quan s’utilitza en 

un context mèdic normal i en una població de pacients que pot arribar a ser de milions de 

persones. En alguns casos es descobreixen noves reaccions adverses que poden provocar el 

retirament del fàrmac del mercat.  

De mitjana es tarda entre 10 i 15 anys en completar les diferents fases de desenvolupament 

d’un fàrmac. La majoria no ho aconsegueixen. De cada 1000 possibles medicaments en 

descobriment, només un arribarà a l’autorització.  

   

2.6    MEDICINA NATURAL 

La medicina natural o naturopatia engloba una sèrie de teràpies preventives o curatives 

utilitzant elements obtinguts de la natura amb un baix o nul nivell de processament. S’utilitza 

aquesta denominació per qualsevol medicina alternativa que utilitza remeis tradicionals no 

industrials, com per exemple les plantes medicinals.   

Tot i que s’anomena medicina natural per distingir-la de la medicina convencional, molts 

preparats naturals contenen el mateix principi actiu que els fàrmacs usats en la medicinal 

convencional, però estan preparats de manera diferent als procediments industrials, fent 

servir formes tradicionals com la maceració, infusió, cocció, etc.   
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Com qualsevol medicament, algunes plantes i preparats naturals poden provocar reaccions 

adveres, intoxicació per sobredosis o interaccions amb altres substàncies. Per això és 

important informar al metge del consum d’aquestes substàncies ja que no deixa de ser un 

procés de medicació.  

Els principals remeis que utilitza a medicina natural són:  

- Plantes medicinals: Plantes amb propietats curatives provades durant anys i 

corroborades per l’actual disciplina de la fitoteràpia7 amb demostracions 

científiques de la seva eficàcia, les contraindicacions i els efectes secundaris.  

- Suplements medicinals: Productes elaborats a partir de plantes medicinals o de 

productes que tenen propietats curatives com les vitamines, minerals, etc.  

- Medicines alternatives: Disciplines que utilitzen teràpies diferents a la medicina 

convencional. Per exemple la acupuntura, la medicina Xina, l’Ayurveda, la 

reflexoteràpia podal, la homeopatia, les flors de Bach, etc.  

A continuació s’exposen algunes de les medicines alternatives nombrades anteriorment. 

La homeopatia  

La homeopatia és una medicina alternativa que proposa un mètode de curació  basat en 

medicines altament diluïdes. La seva finalitat és restablir els mecanismes de defensa que 

disposa el propi cos per combatre la malaltia i per això els medicaments que s’utilitzen 

produeixen al malalt els mateixos símptomes que produeix la seva malaltia. El mateix nom de 

“homeopatia” descriu com funciona aquesta medicina, en grec “homos” significa “semblant” 

i “patia” significa “patiment”.  

Els seus orígens es remunten al segle V a.C , quan el metge grec Hipòcrates va introduir remeis 

homeopàtics a la seva farmacopea.  

Els remeis homeopàtics procedeixen de fons animals, vegetals i minerals. Poden ser tant 

exòtics com el verí d’una serp o tant comuns com la ceba, tot i que es troben tant diluïts que 

ni les substàncies més tòxiques poden tenir cap efecte secundari. La seva preparació doncs, 

es basa en diluir-los i sucussionar-los  fins aconseguir que perdin la seva toxicitat mantenint 

                                                      
7 Fitoteràpia:  és l'estudi de l'ús d'extractes d'origen natural com a medicines o agents promotors de la salut. 
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les seves propietats curatives. Aparentment, hauria de disminuir el seu potencial terapèutic a 

mesura que es dilueix la solució. En canvi, augmenta. Això fa pensar que el potencial curatiu 

de les substàncies no està al seu material sinó a la força dinàmica i per tant són els moviments 

de sucussió que es produeixen a l’agitar la solució els que traspassen aquesta essència de la 

substància a l’aigua.   

Els principis actius que contenen aquests remeis es sintonitzen amb els receptors de 

l’organisme del malalt de manera que aconsegueixen canalitzar els seus propis mecanismes 

d’autoregulació biològica per la curació natural.   

És possible que en alguns casos al principi del tractament es produeixi el que s’anomena “crisi 

curativa”, un procés en el qual els símptomes empitjoren abans de  millorar ja que l’organisme 

intenta alliberar-se de les impureses. Aquest fet es pot considerar com un dels efectes 

secundaris de la homeopatia.  

L’acupuntura   

L’acupuntura és una teràpia de la medicina Xina que té com a finalitat restablir l’equilibri de 

l’individu. És un dels mètodes més coneguts a l’Occident des de fa més de 4.000 anys i la seva 

tècnica es basa, principalment, en la inserció de fines agulles metàl·liques (acer, plata i or) en 

determinats punts de la superfície corporal.  

Es fonamenta en la teoria dels cinc elements (foc, aigua, fusta, metall i terra) i les seves 

correspondències entre els diferents òrgans i les seves funcions. Busca l’equilibri del flux 

energètic alterat en cada individu, el què anomenaríem malaltia. S’insereixen fines agulles en 

determinats punts dels canals (meridians) per activar o dissipar l’energia vital. Existeixen 

diferents tipus d’acupuntura: acupuntura amb agulles (és la més utilitzada), moxibustió8, les 

ventoses, la electroacupuntura, la acupuntura làser, la acupuntura amb ultrasons i llum... 

 

 

                                                      
8 Moxibustió: és una teràpia preventiva i de tonificació per  la salut, desenvolupada per la societat primitiva 
xinesa, que consisteix en l’aplicació de calor sobre determinats punts del cos.  
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3. LES FARMACIOLES  

La farmaciola és el lloc on es guarden els medicaments i el material de primers auxilis. Ens 

permet disposar del material necessari per fer una primera cura de petits accidents domèstics, 

tenir a mà els medicaments per tractar alguns símptomes com la febre o el dolor, desar-hi la 

medicació personal...  Ha de ser un espai especialment dissenyat o bé un armariet, una caixa 

o un estoig que es pugui tancar. Ha d’estar situada a un lloc fora de l’abast dels nens; protegit 

de la llum, la calor i la humitat, per tant no pot estar situada al bany o a la cuina, i conegut per 

tots els qui la poden necessitar.   

El contingut de la farmaciola s’ha d’adaptar a la finalitat per la qual ha estat creada, és a dir, 

serà diferent una farmaciola familiar que la que hi ha en una fàbrica, una escola o un club 

esportiu. Però, en general, podem dir que el contingut bàsic d’una farmaciola és el següent:  

 

 

 

 

 

 

MEDICAMENTS 

 

MATERIAL SANITARI 

Alcohol   

Aigua oxigenada   

Analgèsics i antitèrmics   

Productes  naturals  per  alleujar  la             
 coïssor  de  les  picades  d'insectes  

(Àloe  vera, camamilla, oli de l'arbre de       
té..).  

Antisèptics per a la faringe   

Solució antisèptica de clorhexidina  

  

 

Material de cures: cotó, compreses de gasa
 (estèrils), benes de gasa de diferents  

mides,  benes  elàstiques,  esparadrap, 
tiretes, cicatritzants, apòsits 
desinfectants...  

Tisores de punta rodona   

Pinces   

Termòmetre (no de mercuri)  

Convé, a més, tenir en el congelador una   
bossa de gel per aplicar en alguns casos.  
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És convenient disposar d’una llista de telèfons útils:   

 Emergències  

 Centre d’informació Toxicològica de Barcelona 

 Centre de salut més proper 

 Servei d’ambulàncies 

Manteniment de la farmaciola 

És important que la farmaciola no es converteixi en un magatzem de medicaments. Per això: 

 S’ha de revisar periòdicament (cada 6 o 12 mesos), retirar els productes caducats i 

reposar els medicaments gastats perquè així tot el material estigui sempre en 

condicions de ser utilitzat.   

 Els medicaments s’han de conservar en els seus envasos originals i amb el prospecte. 

 S’ha d’apuntar el nom de qui els pren i la data d’obertura dels medicaments que una 

vegada oberts tenen curta durada ( col·liris, preparats farmacèutics, xarops...) i retirar-

los en complir el termini caducat.   

 No s’han de guardar els medicaments que sobren després d’un tractament sinó que 

s’han de portar a la farmàcia o al centre de salut i dipositar-los als contenidors SIGRE 

per a una eliminació correcta i respectuosa amb el medi ambient.  

 

A LA FARMACIOLA NO HI HA D’HAVER: 

Medicaments caducats 

Solucions extemporànies (suspensions i             
fórmules magistrals) 

Medicaments sense prospecte o envàs original 

Medicaments sense data de caducitat 

Col·liris oberts 

Termòmetres que no funcionen 

Termòmetres de mercuri 

Tisores i/o pinces rovellades 
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3.1 Anàlisi de farmacioles 

A l’Annex 6 trobareu una taula on hi ha detallat el contingut de cada farmaciola.   

LA FARMACIOLA ESCOLAR 

La farmaciola escolar és un espai on es guarda el material necessari 

per permetre l’actuació del professorat en cas de necessitar unes 

primeres cures. Ha de ser un lloc protegit de la llum, la calor i la 

humitat i no ha de ser accessible als alumnes més petits.  

En el cas de la farmaciola que hem analitzat, el centre educatiu és 

un Institut de Secundària. Aquest disposa, per una banda d’una 

farmaciola situada a la sala de professors amb el material destinat 

als alumnes i professors i, per una altra, varies farmacioles de 

viatge que s’utilitzen quan es va d’excursió.  

La primera, té una bona localització i el contingut és força adequat. 

Trobem tot el material requerit per la normativa excepte: pomades 

per alleugerir picades d’insectes, una solució antisèptica de clorhexidina i un termòmetre en 

bon estat. Tots els medicaments conserven l’envàs original i el prospecte. No obstant, veiem 

que hi ha alguna càpsula fora de la seva capsa, fet que s’hauria de corregir ja que pot portar 

confusions a l’hora de saber de quin medicament es tracta.  

Un altre aspecte important a remarcar és la presència de llistats amb els telèfons dels pares 

dels alumnes amb algun problema de salut, alumnes amb asma, diabetis, al·lèrgies... A més a 

més, la farmaciola disposa del material necessari per 

actuar en qualsevol d’aquests casos: una mascareta 

per als atacs d’asma i glucagó i insulina per als 

alumnes amb diabetis.  

La farmaciola de viatge de l’institut també és força 

complerta. En aquesta trobem principalment 

material per la cura de petites ferides (gases, tiretes, 

esparadrap, guants, tisores...), analgèsics, 

medicaments per evitar la sensació de mareig, per 

Foto 10. Farmaciola 

escolar. Font: Elaboració 

pròpia.  

Foto 11. Farmaciola de viatge. Font: 

Elaboració pròpia.  
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alleugerir dolors musculars, antisèptics per les ferides, termòmetre, tisores... Igual que en la 

primera, hi trobem a faltar pomades per les picades d’insectes i antihistamínics.  

LA FARMACIOLA DOMÈSTICA (1) 

La farmaciola que analitzarem a continuació pertany a 

una família de 4 membres dels quals dos són nens de 2 i 

7 anys. Aquesta família té dos espais diferenciats per als 

medicaments dels nens i dels pares, ambdós situats a un 

espai sec i protegit de la llum i de la calor. Els dels nens 

estan situats a una estanteria a prou alçada com perquè 

cap dels dos hi tingui accés. Els dels pares, tal com mostra 

la foto, es troben dins un armariet. Fer aquesta distinció 

és un fet aconsellable ja que els medicaments per adults 

solen ser força diferents als dels nens i d’aquesta manera garantim una millor organització.   

Pel que fa als medicaments dels nens, abunden els antibiòtics, analgèsics, antitèrmics, xarops 

per la tos, pomades per la pell... No hauria d’haver-hi tants antibiòtics; és important no 

acumular-los a casa ja que l’automedicació en aquests comporta efectes molt negatius, com 

per exemple l’adquisició de resistències a determinats antibiòtics quan s’administren en casos 

que no són necessaris. Observem que hi ha alguns prospectes 

fora de la seva capsa, fet que s’hauria de millorar ja que és molt 

important conservar junt el medicament amb el seu prospecte. 

També veiem que en alguns medicaments hi ha petites 

anotacions a la capsa amb l’explicació del seu ús, el nom de qui 

l’ha utilitzat, etc. Això ajuda a la família a tenir controlat l’ús dels 

medicaments i alhora és una manera de saber si en una situació 

semblant es pot recorre a un medicament ja administrat o hi ha 

necessitat d’anar al metge.  

Pel que fa a la farmaciola dels pares, es troba a faltar material 

de primeres cures així com un llistat amb els telèfons 

d’urgència dels centres sanitaris. No hi ha alcohol, tiretes, 

benes, tisores... En canvi, trobem una acumulació de medicaments possiblement en desús.   

Foto 12. Farmaciola domèstica 

infantil. Font: Elaboració pròpia.  

Foto 13. Farmaciola 

domèstica del adults. Font: 

Elaboració pròpia.  
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LA FARMACIOLA DOMÈSTICA (2)  

Aquesta farmaciola pertany a una parella d’avis d’uns 80 

anys, els dos amb una malaltia crònica. Com veiem a la 

foto, la farmaciola és un armari sencer situat a un lloc 

reservat de la calor i la humitat. En els dos primers 

prestatges, sobretot, observem una acumulació de 

medicaments força important. Hi trobem els medicaments 

bàsics (analgèsics, antitèrmics, etc.), medicaments que 

acostumen a pendre les persones grans (antihipertensius, 

anticoagulants, etc.) i altres medicaments específics per les 

malalties que pateixen ambdós. A més a més, hi trobem: 

fórmules magistrals preparades pel farmacèutic (ungüents 

pel genoll...), alcohol, coto fluix, gases i una mascareta per 

l’asma. Es troba a faltar més material per les primeres cures 

(tisores, pinces) i un termòmetre que no sigui de mercuri.  

El fet de tenir tants medicaments i alguns de repetits, fa 

que habitualment en trobem de caducats. A més, disposar 

de tants medicaments a casa fa que quan ens trobem 

malament nosaltres o algun familiar s’opti per anar abans a 

la farmaciola pròpia que al metge, tant si són medicaments que necessiten recepta mèdica 

com no. Aquesta és una pràctica totalment 

desaconsellable ja que l’automedicació amb els 

primers pot tenir greus conseqüències. No 

obstant, hem de tenir en compte que es tracta de 

dos avis que prenen molts medicaments 

habitualment. És  normal que la farmaciola 

contingui més medicaments que en una família 

no tant medicada, però això no hauria d’impedir 

tenir una farmaciola ben organitzada només amb 

els medicaments útils i en bon estat. 

Foto 15. Prestatge de la farmaciola una 

vegada hem llençat medicaments caudats 

i en desús. Font: elaboració pròpia 

Foto 14. Farmaciola domèstica. 

Font: Elaboració pròpia.  
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LA FARMACIOLA D’UN CENTRE  ESPORTIU  

Aquesta farmaciola pertany al poliesportiu municipal de 

Solsona. Actualment el reglament no permet tenir més que el 

material de primeres cures a la farmaciola dels centres 

esportius. Com veiem a la imatge, només hi trobem tiretes, 

benes, esparadrap, alcohol, Betadine®, tisores i coto fluix. No 

hi ha cap tipus d’analgèsics, antiinflamatòris, etc. Aquest tipus 

de medicaments els trobaríem a la infermeria, tot i que el 

poliesportiu de Solsona no disposi d’aquesta. En els casos en 

què es necessita assitència mèdica més enllà de les primeres 

cures es recorre al centre Sanitari més proper. 

Una vegada analitzades les farmacioles individualment, 

podem treure les conclusions següents:   

 En general totes les farmacioles tenen una bona localització, es troben en llocs secs, 

preservats de la llum i la calor i fora de l’abast dels nens.  

 Tal com es mostra a la taula que trobem a continuació els medicaments i el material 

que haurien de tenir totes les farmacioles és incomplet en tots els casos. Algunes 

vegades falten materials de primeres cures, d’altres s’hauria de retirar coses que no hi 

ha d’haver com per exemple medicaments caducats, tisores rovellades...  

 És freqüent trobar càpsules de medicaments i prospectes fora del seu envàs, fet que 

s’hauria d’evitar.  

 Efectivament el contingut de les farmacioles varia segons la finalitat perquè han sigut 

creades. Per exemple la farmaciola escolar és diferent que la farmaciola domèstica o 

la del centre poliesportiu. La primera disposa de una sèrie de medicaments bàsics i 

d’ús comú així com medicaments especials per determinats alumnes, dues farmacioles 

de viatge, etc. En canvi, la domèstica recull tots els medicaments, bàsics i específics, 

utilitzats per l’usuari que depenent de l’edat i de l’estat de salut variaran. Finalment, 

la farmaciola del centre esportiu, a diferència de la resta, tan sols conté materials de 

primeres cures ja que la normativa no li permet disposar de res més.   

 

Foto 16. Farmaciola d’un 

centre esportiu. Font: 

Elaboració pròpia.  
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4. PART EXPERIMENTAL 

En aquesta part volem determinar el principi actiu d’un medicament. El medicament a 

analitzar és el Redoxon i el principi actiu l’àcid ascòrbic. Per una banda, comprovarem que  hi 

ha presència d’aquest principi actiu, i per una altra, calcularem la quantitat que es troba en 

els seus comprimits.  

Per determinar l’àcid ascòrbic present en el preparat farmacèutic realitzarem dues pràctiques 

diferents. En la primera, utilitzarem la tècnica de cromatografia de capa fina. Aquesta és una 

tècnica qualitativa, de manera que ens servirà per comprovar que als comprimits hi ha àcid 

ascòrbic. En la segona, en canvi, durem a terme una tècnica quantitativa que ens permetrà 

saber la quantitat d’àcid que conté cada comprimit. Es tracta d’una iodimetria i és la tècnica 

citada per la Real Farmacopea Espanyola com a oficial per determinar l’àcid ascòrbic. Aquest 

reconeixement és degut al fàcil procediment i als bons resultats que s’obtenen. Existeixen 

altres tècniques, com la espectrofotometria, la colorimetria, etc. però aquestes tenen menys 

èxit ja que depenen d’una quantitat més elevada de paràmetres i els resultats no són bons.   

 

4.1 Cromatografia de capa fina 

OBJECTIU  

Determinar qualitativament el principi actiu, l’àcid ascòrbic, present al preparat farmacèutic 

Redoxon.  

FONAMENT TEÒRIC 

La cromatografia de capa fina o TLC és un mètode físic de separació en el qual els components 

a separar es distribueixen en dos fases: una fase estacionaria i una fase mòbil.  La fase 

estacionaria és un sòlid que recobreix la placa cromatogràfica (adsorbent) mentre que la fase 

mòbil és una dissolució de una o més substàncies (eluent). El procés cromatogràfic és el 

resultat del moviment dels components de la mescla a analitzar arrastrats per la fase mòbil 

quan aquesta ascendeix per capil·laritat a través de l’adsorbent. És una tècnica analítica ràpida 
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i senzilla que permet determinar el grau de puresa d’un compost, comparar mostres per saber 

si estan formades de la mateixa substància, etc.   

Hi ha diferents tipus d’adsorbents i eluents. Per una bona elecció d’ambdós s’ha de tenir en 

compte si la substància és polar o apolar i si té un caràcter bàsic o àcid.   

Els dos adsorbents més utilitzats són el gel de sílice i la alúmina, els dos de caràcter polar. El 

primer s’utilitza per separar substàncies més polars (alcohols, amines, àcids...) mentre que el 

segon s’utilitza per substàncies més apolars (hidrocarburs, cetones...). El procés d’adsorció es 

produeix gràcies a les interaccions intermoleculars de tipus dipol-dipol o a enllaços d’hidrogen 

entre l’eluent i l’adsorbent. L’adsorbent a més a més, ha de ser inert amb les substàncies a 

analitzar per evitar que actuï com a catalitzador en reaccions de descomposició.  

Pel que fa a l’eluent, pot ser una dissolvent pur o una barreja. Hi ha una gran quantitat 

d’eluents que s’utilitzen àmpliament, els quals es caracteritzen en general per tenir punts  

d’ebullició i viscositat baixos que els permeten moure amb rapidesa. Alguns exemples són: la 

acetona, l’etanol, l’àcid acètic, el cloroform, el metanol, etc.  

MATERIAL 

 3 erlenmeyers de 25 ml amb tap. 

 3 pipetes aforades de 20 ml 

 1 morter  

 Paper de filtre 

 Kitasato 

 Buchner 

 Cubeta per TLC 

 Capil·lar  

 Gel de sílice  

 Reactius: 

 Àcid ascòrbic  

 Redoxon 

 Eluent: Metanol-Amoníac 

(100:10)  

 Metanol  

 

PROCEDIMENT  

1. Preparar les solucions patró i problema:  

 Solució patró: Pesar uns 250 mg d’àcid ascòrbic i passar-los a un erlenmeyer de 

25 ml. Afegir 20 ml de metanol i agitar fins que es dissolgui la mescla.  

 Solució problema: Passar el pols resultant de la trituració d’1 comprimit de 

Redoxon a un erlenmeyer de 25 ml. Afegir 20 ml de metanol i agitar fins que es 
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dissolgui. Filtrar la dissolució ja que és possible que alguns excipients no s’hagin 

dissolt.  

2. Aplicació de la mostra a la placa cromatogràfica:  

2.1 Dividim la placa en 4 columnes. Dibuixem les línies amb llapis.  

2.2 Mitjançant un tub capil·lar aplicarem a  2 cm de l’extrem de la placa un volum de 

10 mcl de cada solució de manera que formi una taca de forma circular d’un 

diàmetre de 5 mm com a màxim. Aplicarem dues mostres de cada solució.  

2.3 Deixar evaporar el dissolvent de les mostres sobre la placa.  

3. Preparació de la cubeta:  

3.1 Es neteja i s’asseca la cubeta. Es retalla un paper de filtre de manera que les parets 

interiors de la cubeta quedin recobertes, amb l’objectiu que la placa 

cromatogràfica no entre posteriorment en contacte amb el vidre.  

3.2 S’aboca a l’interior de la cubeta l’eluent (metanol-amoníac), mullant el paper de 

filtre i procurant que el líquid tingui una altura d’1 cm. Es deixa saturar.  

4. Desenvolupament de la placa i revelat: 

4.1 Depositar la placa dins la cubeta. Vigilar que el  nivell de l’eluent estigui per sota 

del nivell on estan les mostres de les solucions.  

4.2 Deixar que l’eluent ascendeixi per capil·laritat fins arribar a les dos terceres parts 

de la longitud de la placa. En aquest moment es retira la placa del recipient i 

s’asseca durant 5 min a una estufa de 100ºC. Es marca amb un llapis la posició on 

ha arribat el dissolvent i les taques obtingudes.  

5. Càlcul dels factors Rf:  

Una vegada identificades les taques, es calcularà el factor de retràs (Rf) de la següent 

manera:    𝑅𝑓 =
𝐷𝑖𝑠𝑡à𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑢𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

Distància recorreguda per l′eluent
 

Les distàncies lineals es mesuren des de la línia d’aplicació. Si les taques no són 

simètriques, la mesura de la 

distància recorreguda per la 

mostra es basa en la posició 

d’intensitat màxima.  
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CÀLCULS I RESULTATS  

INJECCIONS DISTÀNCIA RECORREGUDA (cm) 

1. Solució problema 6,5 

2. Solució problema 6,5 

3. Solució patró 6,6 

4. Solució patró 6,7 

 

 

 

Foto 17. Material de laboratori. Font: Elaboració pròpia.  

Foto 18. Reactius. Font: Elaboració propia.  
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Càlcul dels factors Rf 

𝑅𝑓 =
Distància recorreguda per l′àcid 

Distància recorreguda per l′eluent
 

 

 

 

 

 

DISCUSSIÓ DELS RESULTATS I CONCLUSIONS  

La tècnica de cromatografia de capa fina es basa en la separació de compostos d’una mostra 

mitjançant una fase mòbil que circula per una fase estacionaria sòlida. Quan introduïm la 

mostra al sistema es produeixen una sèrie de reaccions de distribució que fa que cada 

component es desplaci a una velocitat diferent. En el nostre cas, no s’ha tractat d’una 

separació de components sinó de la determinació d’un component específic, l’àcid ascòrbic 

SOLUCIÓ PATRÓ  

𝑅𝑓3 =
6,6 

7
= 0,943 

𝑅𝑓4 =
6,7 

7
= 0,957 

 

SOLUCIÓ PROBLEMA  

𝑅𝑓1 =
6,5 

7
= 0,929 

𝑅𝑓2 =
6,5 

7
= 0,929 

 

𝑅𝑓̅̅̅̅ = 𝟎, 𝟗𝟑 𝑅𝑓̅̅̅̅ =  𝟎, 𝟗𝟓 

 

Distància 

recorreguda per la 

solució problema 

(6,5 cm)  

Distància de 

l’eluent: 7 cm  

 

Distància 

recorreguda per la 

solució patró (6,65 

cm)  

Foto 19. Resultats de la placa cromatogràfica. 

Font: Elaboració propia  
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que es troba en un comprimit Redoxon en comparació a una dissolució de referència. Un cop 

la fase mòbil s’ha desplaçat per la fase estacionaria calculem els factors Rf.  

Perquè l’experiència resulti satisfactòria i les dos fases actuïn correctament, els valors dels 

factors Rf no poden ser ni 0 ni 1, ja que significaria o bé que la mostra no s’ha desplaçat o que 

la distància recorreguda per la mostra és la mateixa que per l’eluent i, per tant, la fase mòbil 

no és correcta.  

Com veiem en l’apartat de càlculs i resultats, les 4 mostres que hem realitzat tenen factors Rf 

molt similars. La solució problema té un Rf de 0,93 mentre que la solució patró té un Rf de 

0,95. Aquesta petita diferència es deu a què la mostra problema no només conté àcid ascòrbic, 

com la solució patró, sinó també altres substàncies, els excipients. Tot i així, els resultats són 

prou bons per concloure que la mostra dels comprimits Redoxon conté àcid ascòrbic, és a dir, 

vitamina C.     

 

4.2 Iodimetria 

OBJECTIU  

Determinar la quantitat d’àcid ascòrbic contingut als comprimits Redoxon mitjançant un 

mètode analític, la iodimetria.  

FONAMENT TEÒRIC  

La iodimetria és una tècnica analítica que es basa en la mesura del volum d’una dissolució 

patró necessari per reaccionar quantitativament amb l’analit9. Els mètodes quantitatius són 

de tres tipus: volumètrics, gravimètrics i coulombimètrics; els volumètrics són els més 

utilitzats i entre ells trobem la iodimetria. Les reaccions que es produeixen en aquest tipus de 

tècniques tenen les característiques següents: 

- Estequiometria definida  

- Cinètica ràpida 

- Reaccions íntegres i completes 

                                                      
9Analit: component (element, compost o ió) d'interès analític d'una mostra 

- Disposen d’un patró primari 

- Disposen d’un sistema 

d’identificació del punt final 
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En l’anàlisi volumètric la quantitat de substància que es busca es determina de forma indirecta 

mesurant el volum d’una dissolució de concentració coneguda que es químicament equivalent 

a l’analit.  

El procés d’adició d’un volum mesurat de la dissolució de la qual coneixem la concentració, la 

dissolució patró, perquè reaccioni amb el constituent buscat, s’anomena valoració. Aquest 

procés es fa lentament mitjançant una bureta. El punt final de la valoració s’aprecia pel canvi 

brusc d’alguna de les propietats del sistema reaccionant, que es pot observar gràcies a un 

indicador, per exemple un canvi de color. Aquest canvi s’hauria d’apreciar, idealment, en el 

moment en què s’ha afegit una quantitat de reactiu equivalent a l’analit, és a dir, al punt 

estequiomètric de la reacció. Algunes vegades però, és necessari afegir un excés de dissolució 

patró i després valorar-ho en un segon reactiu patró. Finalment el volum de reactiu que s’ha 

necessitat per completar la reacció es determina per la diferència entre la lectura inicial i final 

de la bureta.  

REACCIONS QUÍMIQUES 

L’àcid ascòrbic té caràcter oxidant de manera que pot formar part d’una reacció d’oxidació-

reducció (reacció redox) en medi àcid.  

Reacció redox 

Aquest tipus de reaccions es basen en la transferència d’electrons, és a dir, una espècie 

química cedeix un o més electrons mentre que una altra els accepta. El procés pel qual una 

espècie química perd els electrons (els cedeix) s’anomena oxidació. En aquest cas direm que 

l’espècie química s’oxida i per tant és reductora, produeix una reducció en l’altre element. En 

canvi, el procés pel qual una espècie química guanya electrons (els accepta) s’anomena 

reducció i en aquest cas es redueix i, per tant, és oxidant.  

Un exemple de reacció redox és la que es produeix entre el zinc i l’àcid clorhídric:  

 𝒁𝒏𝟎 + 𝑯+𝟏𝐶𝑙−1 = 𝒁𝒏+𝟐𝐶𝑙2
−1 +  𝑯𝟐

𝟎 

 

Per la determinació de l’àcid ascòrbic, ens beneficiem del seu poder reductor. Durem a terme 

una reacció oxidació-reducció en la qual l’àcid ascòrbic serà el reductor i el iode l’oxidant.     

S’oxida → és reductor  Es redueix → és oxidant  
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El fet que el iode sigui el reactiu valorant és el que dona nom a aquest tipus de tècnica, la 

iodimetria.             A (àcid) + 2𝐻++ 2𝑒− → 𝐴𝐻2
−              𝐼2 +  2𝑒−  →   2𝐼− 

El iode és generat per la reacció del ió iodat en excés de ions iodur en medi àcid que reacciona 

quantitativament amb l’àcid ascòrbic i es redueix a anió iodur. 

𝐼𝑂3
− + 5𝐼− + 6𝐻+ = 3𝐼2 + 3 𝐻2𝑂 

𝐴𝐻2 + 𝐼2 →  𝐴 +  2𝐼− + 2𝐻+ 

Una vegada s’ha consumit tota la vitamina C, l’excés de iode reacciona ràpidament amb l’anió 

iode per formar el ió complet.          𝐼2 +  𝐼− → 𝐼3
− 

Per detectar el punt final s’utilitza una dissolució de midó que reacciona amb el ió lineal 

formant un complex de color blau intens.  

MATERIAL 

 Bureta de 25ml  

 Erlenmeyers de 250 ml 

 Matrassos aforats de 100 i 500 ml 

 PH-metro  

 Pipetes de 5, 10 i 25 ml 

 Vasos de precipitats de 100 ml 

 Reactius:  

 Iodat potàssic, KIO3 (s)  

 Iodur potàssic, KI (s)  

 Àcid ascòrbic (s) 

 Dissolució HCL 1M 

 Redoxon 

 Midó  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 20. Reactius. Font: Elaboració propia  
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PROCEDIMENT EXPERIMENTAL  

Es preparen 3 dissolucions a valorar:        

  

Les tres es valoraran amb una solució de KIO3. 

Procediment: 

1. Preparar 500 ml de dissolució de KIO3 0,01 M a partir del producte sòlid 

1.1 Diluir 1,07 g de KIO3 en 500 ml d’aigua.  

0,01M    →      
0,01𝑀

1𝑙
·  0,5L ·

214𝑔

1𝑚𝑜𝑙𝐾𝐼𝑂3
= 1,07 𝑔  

 

2. Omplir la bureta amb la dissolució de KIO3  

3. Pesar a la balança una tauleta de vitamina C i anotar el seu pes. Partir una porció de la 

tableta que no sigui superior a 0,4g, pesar-la i anotar el pes.  

4. En un erlenmeyer de 250 ml dissoldre la porció de vitamina C en 50 ml d’aigua 

desionitzada.  

5. Seguidament, afegir 1 g de iodur potàssic, dissoldre’l i a continuació afegir amb la 

pipeta 5 ml de la dissolució de HCL 1 M:  

Dissolució patró

• Àcid ascòrbic

Dissolució problema

• Redoxon

Blanc

• H2O desionitzada

Foto 21. Material. Font: Elaboració propia  
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5.1 Dissoldre 8 ml de HCL en 100 ml d’H2O desionitzada  

6. Finalment afegir 2 o 3 ml d’una dissolució indicadora de midó:     

6.1 Fer una dissolució de 2,5 g de midó soluble en aproximadament 30 ml d’aigua.  

6.2 Es fa bullir la dissolució en 500 ml d’aigua en ebullició (continguda en un vas d’1L) 

i s’escalfa fins que s’observi una dissolució transparent.  

6.3 Una vegada refredada es guarda en un flascó.   

7. Posar un paper blanc a sota l’erlenmeyer i començar la valoració amb la dissolució de 

KIO3. Arribant el punt final s’obté un color blau intermedi que desapareix ràpidament. 

Seguir afegint reactiu valorant fins aconseguir un color blau permanent. Anotar el 

volum gastat.  

Repetir el procediment del punt 2 al punt 7 per les 3 dissolucions, la patró, la problema i 

el blanc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ERLENMEYERS DE 250 ml 

BLANC       50 ml de H2O 

desionitzada  

PATRÓ       87,25 mg d’àcid 

ascòrbic + 50 ml d’H2O  

PORBLEMA       0,4 g de 

comprimit de Redoxon + 50 ml 

d’H2O  

 +1g de KI (dissoldre fins que 
quedi homogeni)  

 + 5 ml de HCL 1M (i agitar) 

 + unes gotes de fenolftaleïna   

TOT ES VALORA AMB LA SOLUCIÓ 

DE KIO3 
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Fotos de la 22 a la 26. Procediment de la iodimetria. Font: Elaboració pròpia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparació de la dissolució KIO3 10M  
Preparació de la 

dissolució indicadora de 

midó  

Valoració de la dissolució 

problema amb la dissolució de 

KIO3  

           23,2 ml  

Valoració de la dissolució patró 

amb la dissolució de KIO3 

    

         22,2 ml  

  

 

 

22,2 ml  

23,2 ml 

Foto 22.  Foto 23. 

oto 21.  

 Foto 20.  

Foto 24. 

oto 21.  

 Foto 20.  

Foto 25. 

oto 21.  

 Foto 20.  

Foto 26. 

oto 21.  

 Foto 20.  
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CÀLCULS I RESULTATS  

  

PATRÓ: ml de KIO3 → 22,2 ml  

PROBLEMA: ml de KIO3 → 23,2 ml   

BLANC: ml de KIO3 → 1 ml 

 

                       22,2 𝑚𝑙 𝐾𝐼𝑂3 ·
0,01 𝑚𝑜𝑙𝑠

1000 𝑚𝑙
·

3 𝑚𝑜𝑙𝑠 𝐼2

1 𝑚𝑜𝑙 
·

1 𝑚𝑜𝑙 à𝑐𝑖𝑑

1 𝑚𝑜𝑙 𝐼2
·

176,12 𝑔

1 𝑚𝑜𝑙 
= 0,117  𝑔 à𝑐𝑖𝑑 𝑎𝑠𝑐ò𝑟𝑏𝑖𝑐  

                          
0,117 𝑔 à𝑐𝑖𝑑  

22,2 𝑚𝑙 
= 0,00527 g = 5,27 

𝑚𝑔

𝑚𝑙 
 

                       23,2 𝑚𝑙 𝐾𝐼𝑂3 ·  
5,27 𝑚𝑔 

1 𝑚𝑙 
= 0,122 𝑔 à𝑐𝑖𝑑 𝑎𝑠𝑐ò𝑟𝑏𝑖𝑐  

                          
 0,122 𝑔 à𝑐𝑖𝑑 

0,4 𝑔 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑥𝑜𝑛 
· 100 = 𝟑𝟎, 𝟓𝟔 %  

       

      
1,36𝑔

100%
=

0,5𝑔

x
 

 

DISCUSSIÓ DELS RESULTATS I CONCLUSIONS  

Per dur a terme la iodimetria hem realitzat un anàlisi de la mostra problema (dissolució de 

comprimit Redoxon), de la mostra patró (àcid ascòrbic) i d’un blanc (aigua desionitzada) 

mitjançant una dissolució de KIO3 que actua com a valorant.  

 H2O (ml) KI (g) HCL (ml) MIDÓ 

(ml) 

AC. ASCÒRBIC  

(g) 

REDOXON (g) 

BLANC 1 50 1 5 3 0,087 0,4 

       

PATRÓ 1 50 1 5 3 0,087 0,4 

       

PROBLEMA 1 50 1 5 3 0,087 0,4 

1 comprimit de Redoxon: 

- Pesa 1,36 g 
- Conté 500 mg de principi 

actiu (àcid ascòrbic) 

𝑥 = 𝟑𝟔, 𝟕𝟔 % 

Dissolució patró  

Dissolució problema 

(Concentració de principi actiu 

trobada experimentalment)  

(Concentració de principi actiu 

trobada teòricament)  
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Així, amb els volums gastats de valorant a la mostra problema i a la mostra patró fins a arribar 

al punt final amb la formació d’un complex de color blau intens, i realitzant els càlculs 

corresponents, hem obtingut la quantitat d’àcid ascòrbic contingut en cada comprimit de 

Redoxon.  

Teòricament, el prospecte del Redoxon indica que cada comprimit conté 500 mg de principi 

actiu, és a dir, d’àcid ascòrbic. Una vegada realitzada la mitjana del pes dels comprimits (1,36 

g), observem que el 36,76% correspon a l’àcid ascòrbic. Per tant, podem considerar vàlida la 

quantitat trobada experimentalment d’àcid ascòrbic, que és d’un 30,56%. La diferència entre 

ambdues pot ser deguda a la imprecisió en la realització de la pràctica o al fet d’haver repetit 

poques vegades l’experiment.   

 

5. QUÈ EN SAP LA POBLACIÓ? 

Al llarg del treball hem pogut conèixer més a fons molts aspectes del món dels medicaments. 

Ara bé, tots aquests coneixements són presents a la vida diària dels seus consumidors?  En 

aquest apartat, i finalitzant ja el meu treball, vull investigar què en sap la població de tot això. 

Per fer-ho he realitzat 100 enquestes a homes i dones de més de 18 anys. Les preguntes es 

centren especialment en els temes de l’automedicació, el reciclatge, el bon ús dels 

medicaments i la opinió sobre la medicina natural. A l’Annex 7 hi ha presentat el model 

d’enquesta que he utilitzat.  

5.1 Anàlisis i discussió dels resultats    
L’automedicació (Preguntes de la 1 a la 5.2)  

Les 5 primeres preguntes estan redactades amb l’objectiu de descobrir si la conducta de 

l’enquestat és de persona automedicada o que es medica sovint, o en el cas contrari, de 

persona que refusa sempre que pot els medicaments o els utilitza amb més mesura.  

En la primera pregunta “En quins d’aquests casos decideixes prendre’t un medicament sense 

consultar-ho al teu metge?” la resposta més contestada amb un 47% ha sigut la 3ra “No et 

trobes gens bé i prens un medicament que ja havies pres altres vegades” seguida de la 4rta 
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amb un 32% “En cap de les anteriors”. En la resposta que ha dominat, parlem d’una conducta 

força responsable ja que es suposa que l’automedicació no és un fet habitual, sinó que es dóna 

només en casos extrems i amb  

medicaments que acostumen a ser 

analgèsics o antisèptics, l’automedicació 

dels quals està relativament permesa. 

Això ho observem a la pregunta 2,  on es 

pregunta quins medicaments prendries 

sense consultar-ho al metge i en la majoria 

de casos es tracta d’aquests. El 20% 

restant són persones que tendeixen a automedicar-se habitualment, fet que a la llarga pot 

portar conseqüències negatives.   

En la pregunta 3: “Amb quina regularitat 

prens medicaments?” la resposta més 

contestada amb un 61% ha estat “poc 

sovint, intento prendre’n tant poques 

vegades com sigui possible” en el cas dels 

homes i dones d’edats entre 18 i 60 anys. 

Les persones més grans de 60 la majoria 

prenen medicaments cada dia. Aquests 

resultats indiquen que, entre les persones joves, no agrada prendre medicaments i s’intenta 

prendre’n poc sovint. No obstant, veiem que un 10%, format per dones d’entre 18 i 60 anys, 

respon “Sovint, quan no em trobo bé”. En canvi, en el cas dels homes, també aproximadament 

el 10% contesta una resposta diferent: “Mai”. Aquesta petita però significant diferència, junt 

amb els resultats d’altres respostes que es poden veure detallades als gràfics de l’annex 8, ens 

indica que les dones tendeixen a recorre als medicaments de manera més freqüent que els 

homes.  

1
8% 2

13%

3
47%

4
32%

PREGUNTA 1 

1
20%

2
10%

3
61%

4
9%

PREGUNTA 3 
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La pregunta 4 pretén descobrir qui recepta el medicament: el metge, el farmacèutic, un 

familiar o amic o nosaltres mateixos. La resposta més contestada ha estat “El metge” amb un 

74%.  Un 11% respon “El farmacèutic”, fet habitual quan es tracta de medicaments per 

resoldre problemes de poca gravetat. Un 

13% però, format per homes i dones 

d’entre 35 i 60 anys, responen “Tu 

mateix”. Per tant, no tothom consulta al 

metge o al farmacèutic com està 

recomanat, sinó que un petit percentatge 

de la població tendeix  a receptar-se 

personalment els medicaments.  

Finalment, les dos últimes preguntes de l’apartat (5.1 i 5.2) pregunten directament a 

l’enquestat si sap què és l’automedicació i on n’ha sentit a parlar. D’aquesta manera veiem si, 

tot i sabent què és l’automedicació i els seus riscos, es du a terme o si el problema és que no 

es coneix prou. Com veiem als gràfics, un 83% dels enquestats sap què és i molts n’han sentit 

a parlar a la televisió. Aquests són uns bons resultats ja que s’avenen força als que hem vist 

anteriorment. La majoria de la població és conscient del perill de l’automedicació, prèn els 

medicaments que li recepta el metge i intenta no abusar-ne. Una altra part però, veiem que 

són persones força medicades que no tenen prous coneixements sobre el què són i com s’han 

d’utilitzar els medicaments.  

Reciclatge i bon ús dels medicaments. (Preguntes de la 6 a la 10)  

En la pregunta 6 es pretén descobrir el coneixement que té la gent sobre els medicaments 

genèrics, si es té un bon concepte d’ells o, en cas contràri, si es  consideren medicaments 

menys efectius. Com veiem al gràfic la resposta més contestada amb un 79% ha estat la 

primera “Un medicament sense marca però que té les mateixes qualitats que els medicaments 

de marques comercials”. Aquesta és una de les definicions correctes sobre els medicaments 

genèrics, és a dir, una bona part de la població en té un bon concepte. El 21% restant, format 

majoritàriament per homes i dones d’edats avançades, en té un concepte erroni. 

Conseqüentment, és habitual que quan es recepta un medicament genèric, aquestes persones 

exigeixin un canvi pel medicament de marca que havien fet servir tota la vida.   

1
74%

2
11%

3
2%

4
13%

PREGUNTA 4
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Les preguntes 8, 9 i 10 tracten el tema del reciclatge i l’acumulació de medicaments a casa. En 

la pregunta 8 “Quins d’aquests medicaments acostumes a tenir a casa?” veiem que aquests 

són majoritàriament  analgèsics 

(paracetamol i ibuprofè) i  antisèptics. 

L’àcid acetilsalicílic també és força comú, 

igual que l’omeprazol en persones grans 

que es mediquen diàriament. En la 

pregunta 9 “Quan fa que no revises la 

farmaciola de casa (revisar dates de 

caducitat, llençar  medicaments...)?” un 72% ha contestat “Menys d’un any”. Aquest és un 

bon comportament, tenint en compte que revisar la farmaciola periòdicament ens ajuda a fer 

un bon ús dels medicaments i a evitar acumular medicaments en desús o en mal estat . No 

obstant, un 9% ha respost més de 4 anys, fet que no està gens recomanat.  

Finalment, la pregunta 10 “Quan un medicament està caducat, què en fas?” pretén veure si 

tenim el bon costum de reciclar els medicaments i portar-los als punts SIGRE de la farmàcia o 

si, contràriament, els llancem a la brossa o els tornem a guardar a casa. La resposta més 

contestada amb un 64% ha sigut la segona “El portes als punts de reciclatge que hi ha a les 

farmàcies”. Un 32% ha constatat la primera: “El llances a la brossa”, i només un 4% ha 

contestat “El torno a guardar a l’armari on era.” Cal detallar que aquest 32% comentat 

anteriorment està format majoritàriament per homes.  

En conclusió, podem dir que un tant per cent força alt dels enquestats fan un bon ús dels 

medicaments. S’acostuma a revisar la farmaciola de casa cada poc temps i així s’evita acumular 

medicaments que s’utilitzen en casos aïllats i que no és recomanat guardar-los a casa, com els 

antibiòtics. Convé millorar el reciclatge ja que encara hi ha qui llança els medicaments a la 

brossa, fet que té conseqüències molt negatives pel medi ambient.   

Medicina natural  

En aquest apartat, volem veure com utilitzem la medicina natural i quina opinió se’n té.  En la 

pregunta 11.2 “Prens remeis naturals (els que podem trobar en una herboristeria)?” veiem 

que un 64% dels enquestats responen que sí. Aquests remeis, tal com veiem a la pregunta 

11.2 detallada a l’annex 8, acostumen a ser herbes medicinals (camamilla, til·la...) i en alguns 

1
72%

2
18%

3
1%

4
9%

PREGUNTA 9 
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casos complements dietètics com vitamines, energètics, per les defenses, etc. Cal puntualitzar 

que les dones recorren més a aquets tipus de remeis que els homes.  

Les preguntes 12 i 13 fan referència a la homeopatia, un tipus de medicina natural explicada 

anteriorment a l’apartat 2.6. En el gràfic de la pregunta 12, veiem que només un 33% dels 

enquestats prenen medicaments homeopàtics. Tot i així, la pregunta 13 ens mostra que un 

51% dels enquestats creuen en el seu efecte terapèutic, malgrat que alguns no en prenguin. 

L’altra meitat o bé creuen que exerceixen un efecte placebo (23%) o pensen que no tenen cap 

efecte (26%).  

 

Finalment, la pregunta 14 “Com utilitzes o creus que s’han d’utilitzar els remeis 

naturals/homeopatia?” pretén veure la importància que es dóna a la medicina natural i quin 

paper té en les nostres vides. Hi ha 4 opcions de resposta: La primera “Com a primera opció 

de tractament davant d’un problema” , ha sigut contestada per un 6%; la segona 

“Conjuntament amb la medicina tradicional informant-ne al metge”, és la que ha sigut més 

contestada amb un 62%; la tercera 

“Conjuntament amb la medicina 

tradicional sense informa-ho al metge”, 

ha estat contestada per un 11%; i per 

últim “Com a complement en la vida 

diària” l’han contestada un 21%. Aquests 

resultats ens mostren que bona part dels 

enquestats consideren la medicina 

natural com a una segona opció de tractament a recórrer, alguns fins i tot sense necessitat de 

patir un problema, sinó com a complement energètic, vitamínic, etc. en el nostre dia a dia.  
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6. CONCLUSIONS 

L’objectiu d’aquest treball era conèixer a fons el món dels medicaments, des del punt de vista 

científic, és a dir, investigant aspectes com la seva composició, l’actuació dins l’organisme, la 

seva classificació, el procés de creació de nous fàrmacs, etc. i des del punt de vista social, 

investigant els coneixements que en té la societat sobre ells, si se’n fa un bon ús, si es recorre 

sovint a altres tipus de medicines, etc.  

En la primera part del treball, he dut a terme una recerca bibliogràfica que m’ha servit per 

documentar-me i aprendre els coneixements necessaris per, posteriorment, fer la part 

pràctica del treball amb la màxima actitud crítica possible.  En aquesta part he estudiat la 

composició dels medicaments, el seu funcionament dins el cos, les possibles vies 

d’administració, els efectes adversos, les interaccions i el procés de creació de nous fàrmacs 

entre altres. Tots aquests coneixements m’han fet adonar de la complexitat que hi ha darrere 

aquestes petites càpsules que ens prenem, sovint sense para’ls-hi massa atenció.  

 Quan prenem un medicament el responsable de l’alleujament del dolor que sentim és 

el seu principi actiu, una substància de la qual se n’espera una acció concreta. Aquesta 

actua d’una determinada manera dins el nostre cos i prendre-la junt amb determinats 

aliments o medicaments pot provocar una interacció farmacològica, modificant o 

anul·lant el seu efecte.  

 La via d’administració és la manera com entra el medicament dins el cos; les més 

comunes són l’oral (conducte gastrointestinal)  i la parenteral (injecció intramuscular, 

injecció intravenosa, inhalació i aplicació tòpica)   

 Hi ha molts tipus de medicaments i, per tant, també moltes maneres de classificar-los; 

per exemple segons l’origen o la finalitat terapèutica.  

 És important fer un ús responsable dels medicaments: informant al metge del què 

prenem, evitant l’automedicació en medicaments que requereixen recepta  mèdica, ja 

que pot comportar greus conseqüències per la salut, llegint i conservant els prospectes 

dels medicaments, no abandonant els tractaments abans d’hora, evitant el consum 

d’alcohol i altres substàncies tòxiques quan ens estem medicant i no acumulant 

medicaments en desús a casa portant-los als punts de reciclatge de les farmàcies. 
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 El procés de creació d’un fàrmac des que es descobreix el principi actiu fins al seu 

llançament al mercat pot durar anys i, tot i així, molts dels medicaments en investigació 

no arriben mai a la seva comercialització. 

 La medicina natural engloba una sèrie de teràpies preventives o curatives utilitzant 

elements obtinguts de la natura amb un baix o nul nivell de processament. No obstant, 

molts preparats naturals contenen el mateix principi actiu que els fàrmacs usats en la 

medicina convencional, de manera que també poden provocar reaccions adverses, 

intoxicacions i interaccions amb altres substàncies. Per això és important informar al 

metge del seu consum ja que no deixa de ser un procés de medicació.  

La segona part del treball és experimental. He dut a terme dues pràctiques, una cromatografia 

de capa fina i una iodimetria, amb l’objectiu de determinar el principi actiu del medicament 

Redoxon, l’àcid ascòrbic o vitamina C. El plantejament inicial d’aquesta part era fer una 

comparació entre un medicament genèric i un medicament de marca, determinant la 

presència i la quantitat de principi actiu en ambdós. L’objectiu hauria estat comprovar si 

realment el medicament genèric és bioequivalent al medicament de marca tal com afirma la 

seva definició, és a dir, idèntic en composició i forma farmacèutica i amb la 

mateixa biodisponibilitat. No obstant, no vaig poder dur a terme aquesta idea ja que el model 

de pràctica que vaig trobar assequible als meus coneixements i al material de què disposava, 

estava dirigit al medicament Redoxon, el qual no té cap genèric equivalent.  Per tant, vaig 

haver de canviar l’enfocament de la pràctica i vaig decidir dedicar-me únicament a determinar 

qualitativament i quantitativament el principi actiu d’aquest medicament en concret.  

 La cromatografia de capa fina és una tècnica qualitativa que m’ha permès comprovar 

la presència de principi actiu en els comprimits. Es basa en la separació de components 

d’una mostra, però en el nostre cas hem determinat un únic component específic, 

l’àcid ascòrbic, en comparació a una dissolució de referència. Els resultats de la pràctica 

han estat satisfactoris, els Rf (distància recorreguda per la mostra dividida per la 

distància recorreguda per l’eluent) de la solució problema i de la solució patró han 

estat de 0,93 i 0,95, és a dir, molt semblants. Per tant la conclusió ha estat que els 

comprimits Redoxon contenen, efectivament, vitamina C.  

 La iodimetria, en canvi, és una tècnica quantitativa i m’ha servit per determinar la 

quantitat de principi actiu que conté cada comprimit. Es basa en la valoració d’una 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Biodisponibilitat
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solució patró, que conté únicament àcid ascòrbic, i una solució problema, que conté el 

principi actiu junt amb els excipients del medicament, mitjançant una dissolució de 

KIO3. Teòricament, el prospecte del Redoxon indica que cada comprimit conté 500 mg 

de principi actiu, és a dir, que un 36,76% és àcid ascòrbic. La quantitat trobada 

experimentalment d’àcid ascòrbic ha sigut d’un 30,56%. No obstant, la considerem 

vàlida ja que la diferència entre les dues dades pot ser deguda a la imprecisió en la 

realització de la pràctica o al fet d’haver repetit poques vegades l’experiment.   

Finalment l’última part del treball tenia l’objectiu d’investigar què en sap la població del món 

dels medicaments i si s’utilitzen de manera adequada o no. Per una banda, he analitzat quatre 

farmacioles, una escolar, dues domèstiques i una altra d’un centre esportiu. Per altra banda, 

he realitzat enquestes a la població. La meva hipòtesi inicial era que la població no està prou 

ben informada sobre què són i com s’han d’utilitzar els medicaments, que tendim a 

automedicar-nos sense parar atenció als riscos que comporta per la salut, que només una part 

de la població recorre a la medicina natural com a complement en la vida diària i que en resum, 

els medicaments ja formen part de nosaltres mateixos.  

 Referent a l’anàlisi de les farmacioles, puc concloure que les 4 farmacioles que he 

analitzat s’utilitzen adequadament tot i que és convenient millorar alguns aspectes. 

Totes tenen una bona localització, es troben en llocs secs, preservats de la llum i la 

calor i fora de l’abast dels nens. No obstant, els medicaments i el material que 

contenen és incomplet en tots els casos, algunes vegades falten materials de primeres 

cures i d’altres s’hauria de retirar coses que no hi ha d’haver com per exemple 

medicaments caducats. També és freqüent trobar càpsules de medicaments i 

prospectes fora del seu envàs, fet que s’hauria d’evitar. Finalment he pogut observar 

que el contingut de les farmacioles varia segons la finalitat perquè han estat creades. 

L’edat i la salut dels usuaris, les normatives reglamentaries, i el bon manteniment de 

la farmaciola són aspectes que diferencien una farmaciola domèstica d’una escolar, o 

d’un centre esportiu.  

Els resultats de les enquestes desmenteixen algunes de les hipòtesis plantejades al principi. 

Una gran part de la població té bons coneixements sobre el què són i com s’han d’utilitzar els 

medicaments. Veiem que l’automedicació no és un fet habitual en la majoria de casos, i que 
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la medicina natural és una opció força comuna. Els medicaments, per tant, formen part de la 

vida de totes aquestes persones però se’n fa un ús força responsable. No obstant, una part de 

la població té certa ignorància sobre molts conceptes relacionats amb aquest món, 

majoritàriament persones d’edats avançades i homes, bona part dels quals són persones que 

refusen els medicaments sempre que poden. 

 La majoria de la població és conscient del perill de l’automedicació, pren els 

medicaments que li recepta el metge i de manera poc habitual es pren medicaments 

pel seu compte, que acostumen a ser analgèsics o antisèptics, l’automedicació dels 

quals està relativament permesa. Entre les persones joves, no agrada prendre 

medicaments i s’intenta pendre’n poc sovint. Tot i així, les dones tendeixen a recorrer 

als medicaments de manera més freqüent que els homes. Una altra part de la població, 

però, veiem que són persones força medicades que no tenen prous coneixements 

sobre el què són i com s’han d’utilitzar els medicaments.  

 La majoria de la població jove, d’entre 18 i 60 anys, té un bon concepte sobre els 

medicaments genèrics, és a dir, pensa que són igual d’eficaços que els medicaments 

de marca. Les persones d’edats avançades, en canvi, pensen que són menys efectius i 

moltes vegades exigeixen un canvi pel medicament de marca de tota la vida.  

 Pel que fa al reciclatge dels medicaments, un tan per cent força alt dels enquestats 

acostuma a revisar la farmaciola de casa cada poc temps. Una altra petita part de la 

població revisa la farmaciola cada més de 4 anys, fet que no està gens recomanat ja 

que significa l’acumulació de medicaments caducats o en desús. A més a més, convé 

millorar el reciclatge. Tot i que bona part dels enquestats porten els medicaments en 

desús als punts SIGRE, encara hi ha qui llança els medicaments a la brossa, 

majoritàriament homes, fet que té conseqüències molt negatives pel medi ambient. 

 Poc més de la meitat dels enquestats consideren la medicina natural com a una segona 

opció de tractament a recórrer, alguns fins i tot sense necessitat de patir un problema, 

sinó simplement com a complement energètic, vitamínic, etc. en el nostre dia a dia. 

Les dones recorren més a aquest tipus de remeis que els homes. Referent a la 

homeopatia, la meitat dels enquestats creuen en el seu efecte terapèutic, encara que 

no tots en prenguin, i la resta pensen que exerceix un efecte placebo o que no té cap 

efecte terpèutic.    
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7. VALORACIÓ PERSONAL I AGRAÏMENTS  

Fa un any, quan començava el procés del treball de recerca, triar un tema que em motivés, 

buscar fonts d’informació i pensar una estructura de treball, no havia pensat en cap moment 

en fer un treball sobre el món dels medicaments. La idea que tenia en ment era un treball 

sobre l’ensenyament, que és el que vull estudiar en un futur. En aquells dies de dubtes i de 

navegar per la ret en busca de temes que em cridessin l’atenció, vaig anar a parar a un portal 

amb propostes de treballs. “Anàlisi de la farmaciola casolana”; aquest títol em va captivar. Des 

de sempre m’han agradat les ciències i, en concret, l’àmbit de la salut. Vaig començar a 

investigar i de seguida vaig veure en aquest tema un treball interessant, que em motivava, 

amb el qual podria aprendre moltes coses que d’una altra manera no tindria la oportunitat 

d’investigar, ja que el meu futur professional no el volia encaminar cap aquí. Vaig deixar per 

més endavant una idea que segurament tindria més oportunitats per desenvolupar-la durant 

la meva carrera i vaig decidir apostar pels medicaments, un món que no deixava de ser molt 

present en la meva vida diària i que em creava una certa curiositat.  

En un principi els meus objectius del treball eren força diferents als que han acabat sent al 

final. No obstant, penso que han estat uns canvis positius. Durant el procés de recerca 

llegeixes, escrius, aprens i investigues sobre un tema del qual cada vegada saps més coses. A 

més a més, et trobes amb entrebancs, propostes ambicioses, inquietuds... Tot això fa que la 

teva visió del què vols incloure al treball evolucioni i apostis per nous reptes. Tot aquest procés 

ha estat una feina dura, que ha requerit esforç, temps i molta dedicació. Però al mateix temps, 

ha estat una experiència enriquidora, que m’ha fet créixer com a estudiant i com a persona 

amb ganes d’avançar i aprendre nous coneixements.   

Finalment, vull agrair l’ajuda de les persones que m’han acompanyat durant aquest procés. 

Gràcies a la meva tutora del treball, Sílvia Flores, per guiar-me i supervisar la meva feina durant 

tot aquest temps; a la meva germana Berta Caballol, per la seva ajuda i suport, i per creure en 

aquest projecte des d’un principi, i gràcies a la meva família i amics que d’una manera o d’una 

altra han posat el seu granet de sorra. També vull agrair l’ajuda de la professora de química, 

Nati Serra, de la seva germana Anna Serra, i de la resta de professors que m’han aconsellat i 

ajudat durant tot el procés. 
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