
En aquest número  s’hi  inclou la segona part de
l’article sobre la despesa farmacèutica i les mesu-
res que  s’han  aplicat  a  diversos  països per
contenir-ne el creixement  i optimizar-ne els re-
sultats.

A alguns països s’han adoptat mesures com l’as-
signació de pressupostos per a la despesa far-
macèutica  a cada centre sanitari.   A Alemanya es
va posar un límit al  pressupost destinat a medica-
ments,  de manera que  les quantitats  ultrapassa-
des eren descomptades  del  pressupost destinat
als salaris dels metges.1  Tot  i que inicialment
aquesta  mesura  es  va  traduir  en  un  estalvi, amb
el temps  aquest  ha  minvat.  A més, pot  haver tin-
gut  efectes  paradoxals,  com per exemple l’aug-
ment de la derivació de pacients des dels centres
d’atenció primària cap als hospitals, i la seva efec-
tivitat  no  s’ha  mesurat.  Això  no  obstant,  s’accep-
ta  que la despesa  farmacèutica pot estar influïda
per incentius o penalitzacions econòmiques a
metges  que treballin en el marc  d’un pressupost
global  tancat.  Al  Regne  Unit  i a Nova Zelanda
s’han introduït aquests pressupostos en atenció
primària, i encara és prematur mesurar-ne els
efectes.1

A l’ICS i  a  altres entitats similars d’altres comuni-
tats  autònomes  s’hi  ha aplicat en els darrers anys
la limitació del  nombre  de  talonaris  de recep-
tes.  Malgrat  que  aquesta mesura va tenir ini-
cialment un efecte, amb el temps va augmentar la
prescripció de presentacions més grans, de mane-
ra que això va contribuir a incrementar el cost per
recepta. A Catalunya, en l’àmbit de la xarxa refor-
mada de l’ICS, l’any 1996 s’ha aplicat un sistema
d’incentius a la  prescripció  racional, que es basa
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en tres elements: la població atesa i les seves
característiques, la despesa farmacèutica en l’any
anterior i el seu creixement previst, i el valor tera-
pèutic potencial de les especialitats prescrites.
L’incentiu  obtenible  és  d’un màxim  de 350.000
ptes brutes per prescriptor  i  any.  No s’hi té en
compte  la qualitat de cada prescripció, sinó la
qualitat potencial dels medicaments que es pres-
criuen.

Al Regne Unit l’entitat que fa els pagaments de
medicaments a càrrec del National Health Service
(la Prescription Pricing Authority) elabora i propor-
ciona  informació sobre  els  hàbits de prescrip-
ció dels metges d’atenció primària amb la intenció
de sensibilitzar-los sobre el cost.1 Es tracta d’un
informe  que  es lliura  trimestralment a cada metge
(i personalment als grans prescriptors).  Se’n  tra-
met una versió més detallada si així ho sol.licita el
prescriptor o si la despesa que genera supera la
mitjana  del  seu  entorn,  tenint en compte l’edat,
sexe i índex de freqüentació de la seva consulta.
Aquesta retroalimentació posa èmfasi en la despesa
del metge però no contempla, en canvi, com
s’utilitzen els medicaments.

La revisió de les publicacions i les experiències so-
bre aquesta qüestió indica que les estratègies
administratives i reguladores poden ser útils i ne-
cessàries,  i els  seus efectes són immediats. Però,
a banda del risc que una preocupació única per la
despesa  pot contribuir a una degradació de la
qualitat  assistencial, aquests efectes duren poc, i
es creu que les mesures que poden donar lloc a
efectes més sostinguts --bé  que més lents--  són
les  culturals: millorar  la  formació  de pregrau, limi-
tar el nombre de medicaments disponibles per tal
de disminuir  a confusió que invariablement s’as-
socia  a la  disponibilitat d’un  nombre  elevat  de
marques, distribuir informació independent,  objec-
tiva i  orientada  a  problemes, promoure a  cada
centre l’elaboració de  protocols  per al  tractament



de  problemes comuns, i promoure la participació
del prescriptor en la investigació sobre l’efectivitat
dels medicaments en la pràctica real, en contrapo-
sició a l’eficàcia mesurada en el context d’assaigs
clínics controlats, tot això, naturalment, en el marc
d’un dispositiu d’atenció primària que com a mínim
segueixi el model de la xarxa reformada.

La prescripció inadequada --innecessària, exces-
siva o insuficient-- dels medicaments pot tenir
conseqüències clíniques  desfavorables (reducció
o absència de beneficis potencials, augment de la
incidència d’efectes indesitjables) i generalment
comporta  un increment  de  la despesa sanitària.
Per  això, l’objectiu de qualsevol  mesura  d’inter-
venció  ha  de  ser  l’ús adequat  dels  medicaments
i, per tant, la millora de l’assistència.

El  fet  que les  estratègies de tipus educatiu  te-
nen efectes més lents les fa poc atractives per a
polítics i  gestors sanitaris, els quals  tendeixen a
buscar efectes immediats. L’objectiu de les mesu-
res  educatives  o culturals  és ajudar  als metges
per a què prescriguin  millor. Els butlletins, proto-
cols de tractament elaborats per consens, formu-
laris, i les visites personals per part de professio-
nals qualificats poden ser  eines útils per aconse-
guir aquest objectiu.

La majoria d’intervencions informatives per pro-
moure  una prescripció  racional de medicaments
es basen en què el principal motiu de la prescrip-
ció  incorrecta seria  la  manca  de coneixements.
Així, s’assumeix que si el metge disposés de la
informació adequada, la seva  prescripció millora-
ria  de  manera  automàtica.  Això  no obstant,  el
millor coneixement no sempre es tradueix en una
prescripció adequada, ja que aquesta sembla
dependre més d’una bona formació que de  l’ac-
cés a informació objectiva.2  La promoció per part
dels laboratoris --amb mètodes no sempre accep-
tables--, les  demandes  del  pacient, la influència
dels col.legues i les preferències del mateix
prescriptor són altres factors que condicionen for-
tament el que es recepta.
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En diversos assaigs clínics  s’ha comparat  l’eficà-
cia de diferents mètodes educatius per millorar la
prescripció d’alguns antibiòtics no recomanats en
atenció primària, vasodilatadors cerebrals, ben-
zodiazepines  i  altres fàrmacs.4-6  La majoria
d’aquests  estudis coincideixen en què la divulga-
ció d’un material imprès, com a única mesura,
gairebé no influeix  sobre  els hàbits de prescripció,
i que qualsevol influència és de curta durada. En
canvi, si la distribució de la informació escrita
s’acompanya   d’una   informació  oral  i  personal

(visita) per part de consultors mèdics, dóna lloc a
una reducció més marcada de la prescripció dels
fàrmacs  inadequats objecte de la intervenció. De
fet, diferents estudis han mostrat que els mètodes
educatius personalitzats o «cara a cara», dirigits a
un problema concret de prescripció, constitueixen
una  de les intervencions més eficaces per modi-
ficar  els  hàbits de  prescripció.7-9  Malgrat  que
aquest tipus d’intervenció implica costos de per-
sonal  moderadament elevats, algun estudi ha
mostrat que no només millora la qualitat de la
prescripció, sinó que a més en disminueix el cost
global.10

Els protocols de tractament consensuat consti-
tueixen  una de les  principals  activitats destinades
a  avaluar  i  millorar la qualitat  de l’assistència, i
poden disminuir el cost de l’atenció. Es tracta d’un
conjunt  de recomanacions sobre l’actitud profilàc-
tica o terapèutica més adequada davant d’un
diagnòstic clínic o un problema de salut. La gran
variabilitat de la pràctica clínica i la complexitat del
procés de decisió clínica a causa dels avenços
constants, així com la introducció de noves tecno-
logies en medicina, fan necessària l’existència de
protocols. Els protocols ajuden als professionals a
prendre decisions clíniques i permeten incorporar
les  troballes  de  la  investigació,  desenvolupament
i experiència acumulada en la pràctica clínica.

Per tal que les directrius tinguin impacte sobre
l’atenció del pacient, el procés d’elaboració és
complex.  A més, assegurar el seu desenvolupa-
ment,  difusió, compliment   i avaluació no és una
tasca fàcil.  Un bon protocol ha de ser vàlid, fiable,
clar, flexible (ha de contemplar les excepcions
conegudes i esperades) i  ha de tenir aplicabilitat
clínica.   Les  experiències acumulades amb
protocols indiquen que és fonamental que els
prescriptors  participin  de manera  activa en la seva
elaboració i divulgació, ja sigui formant part de la
comissió que l’elabora o col.laborant amb ella
mitjançant l’aportació d’opinions o la revisió dels
esborranys.11 Alguns estudis no controlats sugge-
reixen que la introducció de protocols o directrius,
sense  cap altra  mesura  d’intervenció,  pràctica-
ment no modifica els hàbits de prescripció i, si
exerceix algun efecte, aquest es produeix gairebé
exclusivament sobre els prescriptors que han par-
ticipat  en  la  seva elaboració.  A més,  el fet  de te-
nir un bon protocol  no equival necessàriament al
seu compliment. Cal que es conegui la seva exis-
tència, que respongui  a  la  necessitat  del pres-
criptor i que sigui acceptat pel màxim nombre
d’usuaris. En darrer terme, la decisió de complir-lo
o no dependrà de cada professional sanitari. Fi-
nalment, quan s’aprova un protocol cal fer un se-
guiment del seu impacte sobre la prescripció, a fi
d’optimitzar-lo   i   actualitzar-lo   de   manera  conti-
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nuada. De tot això es desprèn que l’èxit d’un pro-
tocol depèn de molts factors, com el context en el
qual  s’aplica, així  com els mètodes emprats per a
la  seva  elaboració  i  divulgació.12

Els formularis i guies farmacològiques permeten
millorar l’estat de salut mitjançant la selecció ade-
quada dels medicaments, en la perspectiva de
desplaçar la relació benefici-risc en favor del be-
nefici.  Si  està  ben  dissenyat  i revisat, un formula-
ry pot millorar la prescripció i reduir els costos, tant
en l’àmbit hospitalari com en atenció primària.

Les llistes de medicaments essencials i els formu-
laris són ineficaços si només són distribuïts als
prescriptors sense una campanya o programa
educatiu i sense una activitat de seguiment  inten-
siva, sobretot  si  els  prescriptors  no s’han invo-
lucrat en el procés de la seva elaboració.13  En un
estudi es va comparar l’impacte d’introduir un for-
mulari d’hospital sol o juntament amb informació
sobre  la qualitat de la prescripció i dels costos.14

S’hi  va concloure que distribuir el formulari junta-
ment amb aquesta informació aconseguia millorar
la  prescripció i estabilitzar la despesa, en compa-
ració  d’un  hospital  de control, en  el qual es va
distribuir un formulari idèntic però sense informa-ció
addicional,  i  hi  va  augmentar  la  despesa.

Els butlletins d’informació terapèutica s’orienten
preferiblement  a  les novetats  farmacoterapèuti-
ques.  La informació ha  de ser clara, específica a
les necessitats del grup al qual va dirigida, presen-
tada  d’una manera  atractiva  i distribuïda de mane-
ra puntual a tots els lectors potencials. Malgrat la
diversitat de butlletins que s’editen a un nombre
creixent de països, hi ha poca informació sobre el
seu impacte en termes de modificacions de la
prescripció.

Una revisió dels estudis publicats sobre l’impacte
dels  butlletins va concloure  que, si són una mesu-
ra única, modifiquen poc els hàbits de prescripció
tant en  l’àmbit  hospitalari com en atenció primà-
ria.15  A  més, quan  tenen  algun  efecte, aquest  és
de  curta  durada. Els  autors  suggereixen que la
seva eficàcia augmentaria si se n’incrementés
l’atractiu visual, s’insistís en el contingut pràctic i
s’emprés un estil d’escriptura clar i senzill, i con-
clouen  que  són més efectius quan es combinen
amb altres mesures, formant part d’una estratègia
més global. És molt probable que diversos factors,
com les característiques de la patologia motiu
d’intervenció, les alternatives terapèutiques dis-
ponibles  per a aquesta i el tipus de recomanació
que es realitza, siguin determinants importants de
l’impacte d’aquest tipus d’informació.16

Conclusions

Formularis i guies farmacològiques

Butlletins d’informació terapèutica

En els darrers anys el volum de la despesa en
medicaments  ha  presentat  un  increment intera-
nual molt superior al de la inflació. Aquest creixe-
ment contribueix a posar en perill l’equitat en la
provisió d’atenció sanitària. Les seves causes més
evidents són l’envelliment progressiu de la pobla-
ció, el desplaçament  del  consum  farmacèutic cap
a productes  més cars (bé  que  rarament  superiors
i excepcionalment innovadors), la presència en el
mercat de molts fàrmacs que no aporten cap
avantatge sobre els seus anàlegs (excepte, molt
sovint,  l’avantatge per  al fabricant d’un preu més
alt), la  presència d’un elevat nombre de marques
d’un  mateix  fàrmac, la   forta  pressió  promocional
--pràcticament incontrolada-- que de vegades
ultrapassa límits ètics acceptables, la reforma
inacabada  del  dispositiu  d’atenció  primària,  la
manca  de voluntat   de  gestors i polítics per ava-
luar quina és en darrer terme l’efectivitat d’aquesta
despesa,  la manca  d’esforços integrals per  im-
plicar el prescriptor en la creació d’una cultura
mèdica  autònoma --no  industrial  ni comercial-- i
basada en evidències científiques, i la poca volun-
tat d’altres col.lectius implicats en la cadena del
medicament. Qualsevol  mesura  que  pretengui
modificar  la situació actual  ha  de  tenir per objec-
tiu  frenar  el  creixement  de  la despesa i fer-ho
compatible  amb la millora progressiva de la qua-
litat de l’assistència. L’examen de les característi-
ques del consum de medicaments a Espanya
suggereix que hi ha molt d’espai per a treballar en
aquest  sentit.

Les  experiències  viscudes  fins  ara  a  Catalunya  i
Espanya, i  a  altres països europeus suggereixen
que, apart  d’una possible selecció dels medica-
ments  prescrivibles, amb  criteris  científics rigo-
rosos  de  necessitat, no hi ha mesures que,
aplicades aïlladament, tinguin  efectes  immediats i
a  la vegada sostinguts. Per tant, sembla aconse-
llable aplicar simultàniament estratègies diverses.
Les mesures administratives són necessàries. En-
tre elles, cal  limitar  el  nombre de medicaments
que es registren o, si més no, que es puguin pres-
criure en el sistema públic d’atenció a la salut, així
com el nombre de marques-repetició, primant les
més barates i, per als medicaments protegits per
patent, les més innovadores. Cal actuar sobre tots
els altres nivells de la cadena terapèutica: distri-
bució,  promoció,  prescripció,  dispensació i usua-
ris.  En  particular, pel  que  fa  a  la  prescripció, per
a determinats medicaments només se n’hauria de
garantir el finançament en condicions molt espe-
cífiques, sota condició que es documentés un pro-
cés diagnosticoterapèutic adequat, que tendeixi a
acostar  els criteris  que s’apliquen  a  la pràctica
clínica als que s’han aplicat en els assaigs clínics.
Aquestes  mesures  administratives,  necessàries
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però  no  suficients,  han  d’estar  complementades
per d’altres --distribució d’informació independent,
objetiva,  crítica  i  orientada  a  problemes,  canvis
en els objectius docents dels plans d’estudi de les
Facultats  de  Medicina, programes  de  formació
continuada, endegament  de projectes d’investiga-
ció i programas d’avaluació epidemiològica i sani-
tària-- en   les   quals  els  metges  precriptors  han
de ser participants actius, i no mers suposats re-
ceptors de missagtes.
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