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bg Riscos dels AINE en pacients que 
reben tractament antitrombòtic

Els fàrmacs antitrombòtics, i sobretot els anticoa-
gulants, tenen un marge terapèutic estret. Si la 
dosi és insuficient, augmenta el risc de trombosi. 
Si és excessiva, augmenta el d’hemorràgia. L’ús  
concomitant d’altres fàrmacs en pot augmentar 
o disminuir l’efecte. Malauradament, l’ús con-
comitant d’un antiinflamatori no esteroïdal 
(AINE) incrementa tant el risc d’hemorràgia 
com el de trombosi. En aquest número revisem 
els efectes perjudicials que es poden derivar de 
prescriure AINE a pacients que reben fàrmacs 
anticoagulants o antiagregants plaquetaris.

Principals efectes adversos 
dels AINE

Els principals efectes indesitjats greus dels 
AINE són digestius (hemorràgia, perforació) i 
cardiovasculars (cardiopatia isquèmica, ictus, 
insuficiència cardíaca, fibril·lació auricular). La 
incidència d’uns i altres depèn de la dosi, la se-
mivida d’eliminació, l’especificitat de cada fàr-
mac per la COX-1 o la COX-2, i els factors de 
risc que presenti el pacient (edat, patologia di-
gestiva o cardiovascular de base, i ús simultani 
d’altres fàrmacs). El risc d’hemorràgia gastroin-
testinal dels AINE es coneix des de fa temps 
(vegeu la taula 1).1 En canvi, la importància dels 
efectes adversos cardiovasculars dels AINE es 
va posar sobretot de manifest a partir de 2004, 
arran de la retirada del mercat de rofecoxib    
(Vioxx®) (vegeu el Quadre 1).2,3

Efectes adversos cardiovas-
culars dels AINE

Taula 1. Risc relatiu d’hemorràgia gastrointes-
tinal dels AINE més utilitzats al nostre medi.1

   
  Fàrmac             OR (IC95%)

 Aceclofenac
  <100 mg 1,4 (0,5-4,1)
  ≥100 mg  2,3 (0,5-10,7)

 Dexketoprofèn
   <50 mg 2,3 (0,5-11,6)
   ≥50 mg 18,5 (2,5-140)

 Diclofenac
  <75 mg 1,8 (1,0-3,2)
  75-149 mg 4,2 (2,3-7,6)
  ≥150 mg 18,2 (6,8-49)

 Ibuprofèn
    <1.200 mg 2,1 (1,2-3,8)
    1.200-1.799 mg 8,5 (2,7-27,1)
    ≥1.800 mg 33,0 (4,3-256)

 Ketoprofèn
    <200 mg 4,9 (1,6-14,5)
    ≥200 mg 119,4 (10,8-1.321)

 Naproxèn
    <750 mg 7,6 (3,5-16,2)
  ≥750 mg 119,4 (5,4-33,3)

Tots els AINE produeixen retenció de sodi i ai-
gua i elevació de la pressió arterial.4 També 
interfereixen amb el tractament antihipertensiu, 
sobretot amb IECA i antagonistes de l’angioten-
sina (ARA-2).5 Un augment de la pressió arterial 
de 5 mm Hg incrementa considerablement el 
risc de cardiopatia isquèmica i el d’ictus. 
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A més d’elevar la pressió arterial, els AINE in-
crementen el risc cardiovascular per altres me-
canismes (vegeu el Quadre 1). El risc d’efec-
tes adversos cardiovasculars és especialment 
elevat amb els AINE selectius sobre la COX-2, 
com els coxibs i el diclofenac (vegeu la taula 
2).6-9 Per contra, els AINE més selectius sobre la 
COX-1 tenen comparativament menys toxicitat 
cardiovascular, però més toxicitat digestiva.

Els AINE incrementen el risc d’infart de mio-
cardi (IAM),7 d’ictus,7 d’insuficiència cardíaca 
o la seva descompensació7,9 i de fibril·lació au-
ricular.10,11 Usats de manera concomitant amb 
antidepressius (sobretot venlafaxina), també in-
crementen el risc d’ictus hemorràgic.12

 

Tot i que no es recomana l’ús d’AINE en pacients 
amb malaltia cardiovascular,13-15 i tot i que alguns 
hi estan fins i tot contraindicats (diclofenac,2 ace-
clofenac3), hi ha molts pacients amb risc cardio-
vascular alt (per ex., amb antecedent d’infart) que 
reben tractament amb AINE (vegeu el Quadre 2).

En els anys vuitanta es va demostrar que en pa-
cients amb fibril·lació auricular el tractament anti-
coagulant oral hi disminueix la incidència d’ictus. 
A causa del temor a l’hemorràgia, inicialment no 
es recomanava tractament per als més grans de 
80 anys. No obstant, precisament els pacients 
més grans són també els que tenen més risc 
d’ictus, i nous assaigs clínics van mostrar que el 
grup en el qual el tractament anticoagulant oral hi 
redueix més casos d’ictus és el dels més grans 
de 80 anys.

No obstant, amb el temps s’ha fet evident que 
els pacients de la pràctica clínica habitual no 
s’assemblen gaire als que participen en assaigs 

Taula 2. Risc relatiu de mort cardiovascular i in-
grés hospitalari, en pacients amb insuficiència 
cardíaca, dels AINE més utilitzats al nostre medi.9

 
 Fàrmac RR (IC95%)

 Celecoxib
  ≤ 200 mg 1,3 (1,2-1,5)
  > 200 mg 2,7 (2,4-3,0)

 Ibuprofèn
  ≤ 1.200 mg 1,3 (1,2-1,4)
  > 1.200 mg 2,8 (2,6-3,0)

 Diclofenac
  ≤ 100 mg 1,3 (1,2-1,4)
  > 100 mg 5,5 (5,1-6,0)

 Naproxèn
  ≤ 500 mg 0,9 (0,7-1,0)
  > 500 mg 2,0 (1,6-2,4)

clínics, perquè tenen més comorbiditat, prenen 
més medicaments de manera concomitant –amb 
el risc conseqüent d’interaccions– i són més frà-
gils. En la pràctica habitual el risc de trombosi i 
el d’hemorràgia són més alts que en els assaigs 
clínics, sobretot en els pacients de més edat.

Al 2007 un estudi de seguiment de pacients de la 
Clínica Mayo que rebien tractament amb warfari-
na va registrar una incidència d’hemorràgia greu 
de 4% anual en els menors de 80 anys, i de 10% 
en els de més de 80 anys (vegeu la figura 1).16 
Aquest estudi i altres de similars han plantejat el 
dubte de si caldria tractar tots els pacients amb 
fibril·lació auricular amb un anticoagulant oral, i 
en particular els de més de 80 anys. La neces-
sitat de tractament anticoagulant depèn del risc 
d’ictus de cada pacient.

Atès el risc d’hemorràgia greu, el tractament no es-
taria indicat en els pacients amb risc baix d’ictus. 
Per valorar aquest risc de manera individualitzada, 
s’han proposat diverses escales de mesura, entre 
elles l’anomenada CHA2DS2-VASc (vegeu el Qua-
dre 3 i la figura 2).17

L’escala CHA2DS2-VASc es basa en estudis que 
han donat resultats heterogenis, amb àmplia va-
riabilitat en la distribució de les puntuacions i en 
la incidència real d’ictus. Una edat de 65 a 74 
anys és sense dubte un factor de risc important, 
però la presència de malaltia vascular no sem-
bla conferir risc. De fet, sembla que la incidència 
d’ictus en pacients amb 1 punt seria massa baixa 
per a iniciar tractament anticoagulant. Les dades 
disponibles fan dubtar de si el llindar per iniciar 
tractament ha de ser d’un, de dos o fins i tot de 
tres punts.

Risc d’ictus i d’hemorràgia   
en pacients amb fibril·lació 
auricular

Figura 1.- Incidència acumulada d’hemorràgia greu en 472 
pacients de menys de 80 anys o de 80 anys o més, que 
acudien al control periòdic ambulatori de l’INR a la Clínica 
Mayo. Els números a sota la gràfica indiquen els nombres de 
pacients sense hemorràgia que continuaven prenent el fàr-
mac en cada període.16
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 Quadre 2. L’ús concomitant de fàrmacs antitrombòtics i AINE és freqüent (Dades de CatSalut).

A Catalunya hi ha uns 118.000 pacients que reben tractament crònic amb un anticoagulant, i uns 416.000 
que reben tractament amb un antiagregant plaquetari (AAP). Uns 17.000 pacients reben dos antiagregants 
plaquetaris, uns 15.000 reben tractament simultàniament amb un anticoagulant i un AAP, i 340 reben un an-
ticoagulant i dos antiagregants.

Gairebé la meitat (45%) dels usuaris d’anticoagulants són més grans de 80 anys. Un 22% té 85 anys o més.

Uns 10.000 pacients que reben anticoagulants orals prenen un AINE de manera concomitant, diàriament o de 
manera ocasional.

Els pacients amb fibril·lació auricular usen AINE 
amb freqüència (vegeu el Quadre 2). A Dinamar-
ca, de 105.279 pacients amb fibril·lació auricular 
que rebien tractament amb un anticoagulant o un  
antiagregant plaquetari en els anys 2000, un 36% 
va rebre també un AINE en algun moment.25 Du-
rant un seguiment mitjà de 6 anys, es van regis-
trar poc més de 17.000 casos d’hemorràgia greu  
(6.650 gastrointestinals i 3.250 intracranials; 
11,4% de tots els pacients) i 19.561 de trombosi 
(13% de tots els pacients).

La taxa d’incidència d’hemorràgia greu en els 14 
dies següents a la dispensació d’un AINE va ser 
de 3,5 per 1.000 pacients, comparat amb 1,5 per 

AINE i antitrombòtics en la 
fibril·lació auricular

1.000 entre els que no en van rebre. Els AINE van 
augmentar el risc d’hemorràgia en 2,3 vegades (el 
d’hemorràgia gastrointestinal en 3,5 vegades, i el 
d’hemorràgia intracranial en 1,2 vegades). Les do-
sis altes d’AINE van donar lloc a una incidència 
més alta d’hemorràgia. Anàlogament, la incidència 
d’hemorràgia en els que prenien l’AINE va ser es-
pecialment alta en els pacients que rebien tracta-
ment amb un anticoagulant més un antiagregant.

La taxa d’incidència de trombosi (ingrés hospita-
lari o mort per ictus, cardiopatia isquèmica o altra 
trombosi arterial) va ser de 3,0 per 1.000 pacients 
en els primers 14 dies de presa d’un AINE, com-
parat amb 2,1 per 1.000 en els que no en van 
rebre (increment del risc de 36%).

La mortalitat va ser un 40% més alta entre els 
que van prendre un AINE de manera concomitant 
en alguna ocasió.

 

  

Generalment es considera que cal iniciar tractament anticoagulant quan el risc predit de trombosi o ictus és 
d’1 a 2% anual.18

L’escala CHA2DS2-VASc d’avaluació del risc d’ictus assigna 1 punt a cadascun dels següents factors de risc, 
i té un màxim de 9 punts: 

- C = insuficiència cardíaca congestiva (Congestive heart failure), 1 punt;
- H = Hipertensió, 1 punt;
- A = edat (Age) 2 punts si ≥75 anys; 
- D = Diabetis, 1 punt; 
- S = antecedent d’ictus/crisi isquèmica transitòria (Stroke), 2 punts; 
- V = presència de malaltia Vascular (antecedent d’IAM, arteriopatia perifèrica o placa aòrtica), 1 punt; 
- A = edat (Age) de 65-75 anys, 1 punt, i 
- S = Sexe femení, 1 punt.

Les guies de pràctica clínica recomanen iniciar tractament a partir d’un punt (guia europea, que no atorga un 
punt addicional al sexe femení)19 o a partir de dos punts (guia NICE20 i d’EEUU21) en l’escala CHA2DS2-VASc. 
En la pràctica això equival a un 85% dels pacients amb fibril·lació auricular. 

L’escala CHA2DS2-VASc té un valor predictiu escàs, i ha de ser refinada.22 El problema principal és que una edat 
de 65 a 74 anys és un factor de risc més potent que les altres variables que aporten 1 punt cadascuna.23 En 
general es considera que l’ús d’aquesta escala dóna lloc a sobreestimacions del risc. Un estudi recent sug-
gereix que la veritable taxa d’incidència d’ictus en pacients amb 1 punt a l’escala és de 0,7% a l’any, massa 
baixa per justificar el tractament anticoagulant.24

Quadre 3. Escala CHA2DS2-VASc per avaluar el risc d’ictus en pacients amb fibril·lació auricu-
lar candidats a tractament anticoagulant oral.



Figura 2. Incidència anual d’ictus en pacients amb fibril·lació auricular, segons la puntuació a l’escala CHA2DS2-
VASc. Les dades són del Registre Nacional de Suècia, i es basen en el seguiment de 140.000 pacients amb fibril·lació 
auricular.24 La baixa taxa d’incidència d’ictus en pacients amb 1 punt, de 0,9% anual, no justifica el tractament an-
ticoagulant oral. Alguns autors han posat també en dubte la necessitat de tractar amb anticoagulants els pacients 
amb 2 punts a l’escala. No obstant, en altres estudis de seguiment la incidència d’ictus isquèmic en pacients amb 1 
o 2 punts va ser més alta, de l’ordre de 2,8% anual.23
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A partir de registres nacionals danesos, s’han 
estudiat cohorts de més de 84.000 pacients que 
havien patit un IAM entre 1997 i 2009. Un 42% a 
44% va rebre un AINE alguna vegada. Prendre 
un AINE es va associar a un increment del risc 
de mort o de nou IAM,26 especialment alt (de 
més de 3 vegades) amb diclofenac.27

També en els registres nacionals danesos, es van 
avaluar prop de 62.000 pacients que havien patit 
un primer IAM, un terç dels quals havien rebut 
una prescripció d’un AINE després de l’alta.28 Els 
pacients tractats amb un AINE van presentar el 
doble d’esdeveniments hemorràgics (4,2 per 100 
persones i any) que els no tractats (2,2 per 100), 
i també més episodis de trombosi (11,2 per 100, 
comparat amb 8,3 en els no tractats). En concret, 
els tractats amb dos antiagregants (AAS i clopi-
dogrel) van patir 3,3 esdeveniments hemorràgics 
per 100 persones i any; l’addició d’un AINE va 
augmentar aquest risc a 7,6 esdeveniments per 
100 persones i any. El risc d’hemorràgia i la mor-
bimortalitat cardiovascular van ser més alts en els 
pacients que prenien un AINE, independentment 
del tractament antitrombòtic, el tipus d’AINE i la 
durada de l’ús.

Atès que els AINE són àmpliament emprats, so-
bretot per pacients d’edat avançada, els riscos 
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d’hemorràgia i de trombosi poden tenir un fort 
impacte sobre la salut pública. Cal evitar tant 
com es pugui que les persones amb malaltia 
cardiovascular prenguin AINE (excepte l’AAS 
a dosi baixa), sobretot si han patit una síndrome 
coronària aguda recentment, si tenen insuficièn-
cia cardíaca o si tenen insuficiència renal.29

A la llum d’aquestes dades, és difícil seleccionar 
un fàrmac adequat per al dolor en pacients trac-
tats amb antitrombòtics.

• Els AINE hi estan contraindicats o no hi són 
recomanables per les raons comentades an-
teriorment. 

• El paracetamol no sempre dóna resultats sa-
tisfactoris, encara que es prengui a dosis ple-
nes (1 g cada 6 h). Revisions sistemàtiques re-
cents han posat en dubte la seva eficàcia en la 
lumbàlgia30 i en l’artrosi de genoll.31 

• Sovint s’utilitza pregabalina o gabapentina 
per al tractament de dolors mal filiats, amb un 
component neuropàtic pretès o real. L’eficàcia 
d’aquests fàrmacs en el tractament de la lum-
bàlgia no està documentada. A més, produei-
xen somnolència i fatiga amb freqüència, i 
s’han notificat casos d’insuficiència cardíaca32 
i de fibril·lació auricular33 en pacients tractats, 

AINE i antitrombòtics després 
d’un infart

Alternatives per al tractament 
del dolor



Quadre 4. Escala HAS-BLED per avaluar el risc 
d’hemorràgia en pacients amb fibril·lació auri-
cular candidats a tractament anticoagulant oral.

El risc de sagnat per anticoagulants orals es mesura amb 
l’escala HAS-BLED, en la qual s’assigna 1 punt a cadas-
cun dels següents 9 factors de risc:

- hipertensió arterial,

- funció renal alterada,

- funció hepàtica anormal,

- antecedent d’ictus,

- antecedent d’hemorràgia o predisposició a sagnar,

- antecedent d’INR làbil,

- 65 anys d’edat o més,

- ús concomitant d’àcid acetilsalicílic (AAS) o un AINE, i

- consum considerable d’alcohol.

En un seguiment de 3 anys de 937 pacients amb fibril·lació 
auricular, la taxa d’incidència anual d’hemorràgia greu va 
ser de 3,2%.43 Les incidències anuals d’hemorràgia greu 
segons la puntuació a l’escala HAS-BLED van ser: 

           Puntuació                     Incidència 
           HAS-BLED                   d’hemorràgia greu
       0   0% 

 1 1% 

       2 2% 

       3-4 6% 

       5-6                               16%

(No hi va haver pacients amb més de 6 punts).
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de manera que no es pot considerar que siguin 
recomanables, i encara menys en pacients 
amb risc cardiovascular.34,35

• Els analgèsics opiacis, per via sistèmica o en 
aplicació tòpica, tenen nombrosos efectes ad-
versos que els fan poc adequats per al tracta-
ment del dolor crònic.36 Deprimeixen la funció 
cognitiva i la respiració, produeixen confusió 
i incrementen el risc de caigudes. Als EEUU 
s’hi viu una autèntica epidèmia de morts (més 
de 16.000 a l’any 201237) per intoxicació ac-
cidental amb aquests fàrmacs, en ús mèdic. 
El tramadol no és d’elecció, perquè causa 
els efectes adversos propis dels opiacis (res-
trenyiment, nàusea, vòmit, sequedat de boca, 
confusió, somnolència) i també convulsions, 
síndrome serotoninèrgica, hiponatrèmia i hipo-
glucèmia.38

• Els assaigs clínics amb glucosamina i con-
droïtina, sols o combinats,39 i amb àcid hia-
lurònic40 en el tractament de l’artrosi o del 
dolor articular no han mostrat que aquests fàr-
macs siguin ni tan sols superiors a placebo.41,42

Per a la prevenció i el tractament del dolor crònic 
són recomanables les mesures no farmacològi-
ques (calor local, fisioteràpia, gimnàs), tractament 
tòpic, o bé els AINE de menys risc a dosis baixes 
i durant un període curt. Abans de prescriure un 
AINE, cal considerar el risc cardiovascular del 
pacient. Cal reservar-los per als pacients en els 
quals els efectes beneficiosos simptomàtics su-
peren els possibles riscos.

Per ajudar a decidir la prescripció d’un AINE a un 
pacient que rep tractament antitrombòtic, es pot 
valorar el seu risc d’hemorràgia amb l’escala 
HAS-BLED (vegeu el Quadre 4), i el risc de trom-
bosi amb l’escala CHA2-DS2-VASc.

En els casos de dolor intens amb un clar com-
ponent neuropàtic, es pot contemplar l’ús d’ami-
triptilina a dosis baixes (inicialment 20-50 mg 
en dosi única a l’hora d’anar-se’n a dormir). No 
obstant, com altres antidepressius tricíclics, està 
contraindicada en pacients que han patit un IAM 
recentment, i cal tenir precaució en pacients 
amb malaltia cardiovascular a causa del risc 
d’arítmies, IAM i altres problemes vasculars.

Els analgèsics opiacis s’haurien de reservar per 
a pacients amb dolor molt intens que no s’alleuja 
amb paracetamol i/o AINE, o quan aquests estiguin 
contraindicats. La morfina es considera d’elecció.

Conclusions

En pacients que reben tractament antitrombòtic, 
l’ús d’un AINE implica un augment del risc de 
trombosi, i també del risc d’hemorràgia. 

Per tal d’evitar aquesta interacció, convé:

• Limitar el tractament anticoagulant als pa-
cients amb fibril·lació auricular que tinguin un 
risc alt d’ictus, i evitar-lo en els que tenen 1 o 2 
punts a l’escala CHA2-DS2-VASc.

• Evitar tant com es pugui l’ús d’AINE en pa-
cients amb patologia cardiovascular, i sobretot 
en els que reben tractament amb un anticoa-
gulant o amb un antiagregant plaquetari.

• Si és imprescindible un AINE, és d’elecció 
el naproxèn, i cal començar el tractament 
amb una dosi baixa. Cal evitar el diclofenac, 
l’aceclofenac i el celecoxib en qualsevol pa-
cient amb risc cardiovascular.

• Si el pacient pren un AINE, cal comprovar que 
realment alleuja el dolor o altres símptomes en 
aquell pacient, i mirar d’establir-hi la dosi míni-
ma eficaç.
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