
El 2% dels efectes adversos de nous
f~rmacs són mortals i I’11%, greus

Els metges de família demanen una major regulació dels rnedicaments finan(~ats per I’adrninistració
N. SERRET / Tarragona

¯ Els estudis de vigil~mcia farmacolbgica que
la Fundació Institut Català. de Farmacologia
elabora des dels anys vuitanta indiquen que des
d’aleshores s’han prodtf/t 28.000 notificacions

espont~.nies d’efectes adversos, 600 de les
quals -el 2%-, mortals, i 3. lil0 més -1’ 11%-,
greus. Part de les notificacions són de f’armacs
que surten al mercat i que no tenen un estudi su-
ficient dels efectes adversos. Per aixb, en una

jornada d’actualització que la Societat Catala-
na de Medicina Familiar i Comunit~.ria va cele-
brar a Tarragona, van demanar prudencia a
l’hora de receptar nous farmacs i una major re-
gulació dels que finanqa l’administració.

<~Quan surt un nou f’~rmac
es té un coneixement limi-
tar dels efectes adversos»,
segons assegura el director
de la Fundació Institut Ca-
talb. de Farmacologia, Joan
Ramon Laporte, qui cita
com a exemple els nous
antidiab6tics orals, que
~<només s’han provat en
170 pacients durant dos
anys», o el Vioxx, un anal-
g6sic i antiinflamatori reti-
rat el 2004. Més greu va
ser el tractament hormonal
substitutiu que es va dis-
pensar als anys 90 a les do-
nes que havien passat la
menopausa i que va provo-
car ~~una epidemia de ca-
sos de c~ncer de mama, ic-
tus i tromboembblies pul-
monars, entre d’altres, se-
gons va dir Laporte. Per ai-
xb, va demanar durant la
VIII Jornada d’Actualitza-
ció en Terap6utica de la
Societat Catalana de Me-
dicina Familiar i Comuni-
t~ria (CAMFiC) ~~prud~n-
cia» a l’hora de receptar
determinats medicaments,
que cal ~<reservar-los per a
pacients que no responen
als altres».

Aix6 pot succeir perqu6
es tendeix a relacionar el
cost elevat d’un medica-
menta la seva eficb.cia, pe-
r6 ~~si els nous f’armacs són
més cars és perqu~ estan
protegits per patents, no
perqu~ vulgui dir que són
millors», per tant, segons
el responsable de la Fun-
dació Institut Catala de
Farmacologia, <~és més
una hipbtesi que una ga-

Els melges demanen prudencia a I’hora de receptar determinals medicaments. /EL PUNT

F~rmacs que provoquen malsons
¯ Un dels efectes adversos que provo-
quen medicaments, com ara alguns an-
tidepressius i ansiolítics en adults, i al-
guns antiasm"atics i els antibibtics en
nens, són els malsons. Són prodtffts per
medicaments que afecten substhncies
dels neurotransmissors implicats en els
mecanismes del son. Amb tot, la majo-

ria de malsons, el 72%, acostumen a
ser lleus i amb la retirada del f~trmac
desapareixen en el 83% dels casos, se-
gons la revisió de les notificacions re-
budes pel Sistema Espanyol de Farma-
covigil~ncia entre els anys 1983 i 2006
i que publica el butlletí de farmacovigi-
l~mcia de Catalunya.

rantia de seguretat,,.
Així doncs, la Fundació

Institut Catala de Farma-
cologia, que és fundadora
del Sistema Espanyol de
Farmacovigilancia l’any
1983, executa el programa
de farmacovigilSncia a

Catalunya, que ha rebut
notificació esponr~nia de
sospites de reaccions ad-
verses a medicaments, ha
detectat nombrosos efec-
tes indesitjats que eren
desconeguts i ha estat la
base de decisions regula-

dores dirigides a millorar
la seguretat de l’fis dels
medicaments. Des d’ales-
hores ha rebut la notifica-
ció d’uns 28.000 efectes
adversos, 600 dels quals
han estar mortals, i 3.100
han estat greus. Tot i aix6,

Laporte ja adverteix que
s’haurien de fer més estu-
dis epidemiolbgics dels
que es realitzen.

A mercñ de les pressions
El doctor José Miguel
Baena, del grup d’Atenció
a la Gent Gran de la Socie-
tat Catalana de Medicina
Familiar i Comunit~fia,
adverteix que cal posar en
una balanqa els beneficis i
els riscos a l’hora de sub-
ministrar un medicament
perqu~ els metges poden
trobar-se a la merc~ dels
objectius de la indústria
farmacbutica: ~~Guanyar
diners>~, per la qual cosa es
produeix ~~una lluita entre
la ind6stria, que vol medi-
calitzar-ho tot, i nosal-
tres.,> En sessions com la
celebrada a Tarragona el
setembre passat, els met-
ges de familia es posen al
dia i tracten de <~saber qub
és útil i qu~ ens venen com
a novetat». Els estudis que
realitzen algunes institu-
cions, perb, no són sufi-
cients, per aix6 Baena de-
manava que l’administra-
ció reguli la situació: ~~Si
el medicament no aporta
res, no hanria de finan~ar-
lo». Igual que l’adminis-
tració, que rep la pressió
de la indústria farmac6uti-
ca, <~els metges de familia
reben la pressió dels visi-
tadors (de les empreses
farmac6utiques que volen
col.locar el seu producte) 
dels especialistes, que a
vegades donen els efectes
més nous i més cars».

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

1919

13000

10/10/2008

SOCIETAT

8


