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Resum

Es presenten algunes consideracions sobre dolor i el seu tractament
amb opiacis com a desafiament per a la salut pública a escala internacional.
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Considerations on opioids and pain 
Some considerations on pain and its treatment with opioids as a cha-

llenge to public health on an international scale are presented.
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El diagnòstic correcte i el tractament adequat del dolor és un pro-
blema important de salut pública. Milions de persones en el món amb
dolor agut i crònic intens pateixen a causa de la insuficiència d’informació
que es dona als metges, a la falta d’enfocament científic estandarditzat, i
als problemes d’accés a medicaments eficaços.

El dolor és una conseqüència directa o indirecta de diverses malal-
ties. Malgrat això, els pacients amb nivells de dolor moderat a intens a ve-
gades reben un tractament insuficient tant en els països en
desenvolupament com en els desenvolupats perquè els opioides, que són
el pilar de l’alleugeriment del dolor en molts casos, són sovint inaccessi-
bles. Els opioides es classifiquen com a substàncies controlades per tractats
internacionals i, per tant, estan subjectes a un control estricte. Això plan-
teja un desafiament per a la salut pública.
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L’Organització Mundial de la Salut (OMS) promou el tractament
adequat del dolor per mitjà de l’ús legítim d'analgèsics opioides. L’OMS
promou pràctiques que ofereixen el màxim de millora possible del dolor
per a tots els pacients que en tinguin. Per aquesta raó, la OMS ha desen-
volupat el Programa d’Accés a Medicaments Controlats1, per abordar el
tractament adequat del dolor mitjançant l’ús legítim d'analgèsics opioides
i oferir una orientació uniforme a governs, institucions i professionals de
la salut en matèria de polítiques, legislació i pràctica clínica. Per arribar a
aquest objectiu, l’OMS desenvolupa pautes de tractament basades en l’e-
vidència per al seguiment de tot tipus de dolor de moderat a intens, consi-
derant les distincions entre el dolor agut i el dolor crònic. Aquestes pautes
inclouen recomanacions per a grups d’edat específics, diferents situacions
clíniques i grups amb recursos limitats. Uns exemples són: l’avaluació del
dolor de pacients que tenen dificultat per comunicar-se, el tractament de
pacients amb comorbilitat, i abusos de substàncies, en estats límits, en emer-
gències o que necessiten atenció domiciliària. S’han desenvolupat pautes
separades per als menors d’edat2, tenint en compte que l’avaluació del
dolor, els tipus i les dosis dels medicaments, la via d’administració i els efec-
tes adversos són diferents en nens molt petits. El dolor en els infants és un
problema de salut pública de gran importància en quasi tot el món. Malgrat
que existeixen coneixements i mitjans per alleugerir-lo, és freqüent que el
dolor dels infants no es reconegui, s’ignori o es negui.

A Europa existeix una iniciativa3 (SIP- Societal Impact of Pain, Im-
pacte del Dolor en la Societat), en què hi participa també Espanya. SIP
té com a objectiu principal conscienciar sobre la rellevància de l’impacte
que té el dolor en les nostres societats, sistemes de salut i també econò-
mics, intercanviar informació i compartir les millors pràctiques en tots els
Estats membres de la Unió Europea, desenvolupar i fomentar estratègies
i activitats polítiques a nivell europeu per tenir un millorament del dolor
en les societats europees.

El consum d’opioides i la utilització per al control del dolor a Espa-
nya4 i a Catalunya5 està molt ben documentat. A Catalunya s’ha publicat
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1 https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/ACMP_BrNote_Genrl_EN_Apr2012.pdf
2 https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/3PedPainGLs_coverspanish.pdf
3 https://www.sip-platform.eu/sip-platform/about-us/societal-impact-of-pain-sip
4 https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/observatorio/docs/opioides-2008-
2015.pdf

5 https://www.comb.cat/Upload/Documents/7990.pdf



un document6 de consens sobre l’ús dels opioides en el dolor crònic no
oncològic. L’edició d’aquest document produït per la Societat Catalana
del Dolor (SCD) i la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunità-
ria (CAMFiC) ha estat finançat per una empresa, Grünenthal, que és líder
en el mercat del tractament del dolor i produeix l’opioide que és més ex-
tensament emprat en els mercats farmacèutics d’Europa en aquest mo-
ments, el tramadol. El contingut del fàrmac en el document és
perfectament documentat i justificat, però jo em pregunto si fer-se finan-
çar per aquesta empresa era necessari? Un conflicte d’interessos és una
condició  potencial, que apareix com a resultat d’altres activitats o rela-
cions, l’objectivitat d’una organització per fer una tasca concreta, es veu o
pot veure s afectada per aquesta decisió. No és necessari que hi hagi be-
neficis indeguts o corrupció. Publicar i produir un document de consens
tècnic és una acció positiva amb finalitats encomiables. No hi ha motiu
per pensar que aquesta iniciativa sigui el resultat d’una sol·licitud de Grü-
nenthal o que aquesta hagi influït directament en el contingut del docu-
ment. Malgrat tot, cal recordar que les dades publicades pel Servei Català
de la Salut7 mostren un augment important de despesa en opioides forts
(com morfina i tramadol). La independència de la informació és molt im-
portant. També és important no oferir elements que puguin, encara que
sigui de manera injustificada, projectar una imatge que posi en dubte la
independència dels continguts.
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6 http://www.academia.cat/files/204-5742-FITXER/ConsenscatalaDolorcronic.pdf
7 http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/6_publica-
cions/butlletins/butlleti_informacio_terapeutica/documents/arxius/BIT_v26_n06.pdf


