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Enguany el Parlament Europeu i el Consell de la
Unió Europea (UE) estan revisant un Reglament i
una Directiva que estableixen, entre d’altres, els
procediments comunitaris per a l’autorització, la
promoció i la publicitat, la supervisió de l’ús dels
medicaments i la farmacovigilància (en podeu
trobar més detalls a http://www.icf.uab.es/bgc). En-
cara se n’ha de completar el procediment d’aprova-
ció, el qual ha de consistir en una «codecisió» del
Parlament i el Consell, i es preveu que entri en
vigor l’any 2003. La legislació inicialment propo-
sada tenia una orientació més tendent a la pro-
tecció de la indústria que a la dels pacients i
usuaris: es preveia accelerar els procediments per
a l’aprovació de nous fàrmacs i suprimir les reava-
luacions periòdiques; es permetia la publicitat ge-
neral sobre alguns medicaments de prescripció, i
no es promovia una millora de la informació sobre
medicaments. Gràcies a la pressió de l’anomenat
Col·lectiu Europa i Medicament, coalició formada
per diverses associacions i organitzacions de
consumidors, pacients i professionals de la salut
de diversos països europeus, s’han adoptat
diverses esmenes a les proposicions inicials i s’han
aconseguit millores en molts aspectes, més favo-
rables a la defensa de la salut dels pacients. En
aquest número es comenten algunes d’aquestes
propostes.

Des que es va iniciar l’activitat de l’Agència Euro-
pea del Medicament (EMEA) l’any 1995, a Euro-
pa els nous medicaments es poden aprovar per
dues vies. El procediment centralitzat , de caràcter
voluntari (excepte per als medicaments de bio-
tecnologia, per als quals és obligatori), requereix

l’avaluació per part del Comitè d’Especialitats
Farmacèutiques de la Unió Europea (CPMP). Si la
decisió és positiva, el nou fàrmac és automàtica-
ment aprovat a tots els estats membres. El proce-
diment descentralitzat  implica que un medicament
aprovat a un estat membre pot ser comercialitzat
a un altre mercès al «reconeixement mutu».

L’article 12 de les normes relatives al procediment
centralitzat diu que «el rebuig d’una sol·licitud d’au-
torització de comercialització ha de constituir una
prohibició de comercialitzar el medicament a tots
els estats membres»; no obstant, en la pràctica
aquesta norma és suprimida per l’existència del
procediment de «reconeixement mutu».1 Les deci-
sions sobre el procediment centralitzat s’adopten
en dues votacions. Si la primera votació («prèvia»)
és negativa, la companyia té la possibilitat de reti-
rar la seva sol·licitud. Fins a desembre de 2000 hi
va haver només quatre opinions negatives, però
49 sol·licituds retirades.2 La informació sobre el
contingut de les sol·licituds retirades és «confiden-
cial», és a dir, que no es fa pública. Aquest proce-
diment s’hauria de modificar per la seva evident
manca de transparència.2

En la pràctica el procediment descentralitzat
d’aprovació de nous medicaments per les autoritats
nacionals entra en conflicte amb el procediment
centralitzat. Quan hi ha desacords entre estats
membres amb el procediment descentralitzat, el
CPMP ha d’arbitrar la decisió. No obstant, això
s’evita molt sovint, mitjançant la retirada de la
sol·licitud en els països que hi mostren resistència.2

Aquesta maniobra no s’hauria de permetre, perquè
dóna lloc a resultats diferents a cada país, els quals
són contraris a l’harmonització que es pretén
desenvolupar amb el procediment centralitzat. La
proposició legislativa inicial no contemplava canvis
en els procediments de registre. Finalment, es
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estudis comparatius es limiten a demostrar
l’equivalència o la no inferioritat terapèutica del nou
fàrmac respecte dels ja disponibles; els assaigs
clínics de no inferioritat o d’equivalència terapèutica
plantegen problemes ètics, perquè comporten un
alt grau d’incertesa sobre l’efectivitat del fàrmac.2

La nova legislació hauria de contemplar que en
els estudis clínics s’exigís comparar el nou fàrmac
amb el tractament de referència, a fi d’establir-ne
els avantatges relatius. Anàlogament, la fitxa
tècnica del nou medicament, que és el document
oficialment aprovat que en resumeix les caracte-
rístiques, està escrita com si no hi hagués alter-
natives terapèutiques. La Federació Europea
d’Associacions de la Indústria Farmacèutica s’hi
ha oposat, i sosté que «la qualitat, la seguretat i
l’eficàcia han de continuar sent els únics criteris
per avaluar les sol·licituds de registre».2 El Col·lectiu
Europa i Medicament va demanar que en el
moment de l’autorització i de la reavaluació, els
informes de l’agència reguladora aclarissin si el nou
medicament aporta algun avantatge per als
pacients, en termes d’eficàcia, de seguretat o de
conveniència, en comparació amb els ja disponi-
bles, però aquesta esmena ha estat rebutjada. Si
la nova legislació no canvia, romandrà la possibilitat
que els nous fàrmacs aprovats a Europa siguin en
realitat menys eficaços o menys segurs que les
alternatives ja disponibles.

Actualment a Europa no és permesa la publicitat
de medicaments de prescripció adreçada al públic
(DTC, direct to consumer). La DTC està permesa
als Estats Units i a Nova Zelanda, on les quantitats
destinades a aquesta estratègia comercial han aug-
mentat de manera exponencial i els beneficis co-
mercials són impressionants (vegeu la taula 1).3-5

Aquesta publicitat no és un bon reflex de les
necessitats reals d’informació, la qualitat dels seus
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Publicitat directa als consumidors
dels medicaments de prescripció

mantenen els dos procediments, però s’afegeix la
novetat que els nous fàrmacs (biotecnològics o no)
només podran ser autoritzats pel procediment
centralitzat.

Segons la proposició inicialment presentada, els
nous fàrmacs serien aprovats directament per un
temps il·limitat. Actualment és obligatòria la
renovació cada 5 anys. Posteriorment, però, el
Parlament ha previst que les autoritzacions tinguin
una durada de cinc anys, renovable a la llum de
les noves dades disponibles. Després d’aquesta
renovació, l’autorització serà de durada il·limitada.

Amb l’actual ritme de creixement dels coneixe-
ments científics, no és concebible que no es pre-
vegi una reavaluació regular dels medicaments.
Després dels primers cinc anys d’ús, caldria rea-
valuar els beneficis i els riscos dels nous medica-
ments, amb especial atenció a les carències dels
dossiers inicials per al registre (que són avaluats
en terminis de temps molt breus), a les dades de
farmacovigilància i als nous coneixements cientí-
fics. Si entra en vigor, el resultat intermedi entre
les dues posicions sobre aquesta qüestió impedirà
que l’EMEA contribueixi a netejar el mercat de
productes d’eficàcia no demostrada o amb relació
benefici/risc desfavorable.

Per a la majoria de les malalties, es disposa d’un
ampli ventall de fàrmacs. Per tal de considerar si
un nou fàrmac constitueix una veritable millora
terapèutica, s’hauria de considerar el seu valor
respecte dels ja comercialitzats (ja sigui en termes
d’eficàcia o de seguretat). Fins ara, el nou fàrmac
és avaluat sense que se’l compari amb els ja dis-
ponibles al mercat, com si hi hagués un buit
terapèutic absolut.1,2 D’altra banda, els escassos

Reavaluació periòdica

Estudis comparatius

Inversió en           Canvi
  publicitat    Vendes   respecte a 1999

(milions de dòlars) (milions de dòlars) (milions de dòlars)

Vioxx
®
 (rofecoxib) 160,8 1.518,0   + 360,7

Prilosec
®
 (omeprazol) 107,5 4.102,2   + 452,6

Claritin
®
 (loratadina)   99,7 2.035,4   + 263,9

Paxil
®
 (paroxetina)   91,8 1.808,0   + 355,8

Zocor
®
 (simvastatina)   91,2 2.207,0   + 401,0

Viagra
®
 (sildenafil)   89,5    809,4   + 191,5

Celebrex
®
 (celecoxib)   78,3 2.015,5   + 739,9

Flonase
®
 (fluticasona)   73,5    618,7   + 109,1

Allegra
®
 (fexofenadina)   67,0 1.120,4   + 382,3

Taula 1. Principals medicaments objecte de publicitat directa als Estats Units l’any 2000. 4



s’haurien de fer públiques la informació sobre les
retirades de sol·licituds i les opinions dels membres
del CPMP que es van oposar a l’atorgament de
l’autorització.12 ,13 La transparència dels documents
públics sobre els medicaments respon a la neces-
sitat legítima dels pacients i els professionals sani-
taris d’accedir a informacions rigoroses i inde-
pendents.

S’han adoptat nombroses esmenes a favor d’una
visibilitat més gran sobre el que succeeix a les
agències reguladores nacionals i a l’EMEA. Aques-
tes inclouen tant l’accés a les bases de dades so-
bre els medicaments comercialitzats a la UE (i no
solament els autoritzats pel procediment centra-
litzat) i a les de farmacovigilància, com a les actes
de les reunions dels comitès científics. En relació
amb la farmacovigilància, s’ha aprovat incloure, en
els prospectes dels medicaments recentment
comercialitzats, una advertència que dirà: «medica-
ment recentment autoritzat; si us plau, comuniqui
qualsevol efecte advers».14 Cal, però, que l’accés
a les dades sigui una realitat garantida per un accés
senzill a les pàgines web de les agències regula-
dores.

Tradicionalment, els organismes encarregats de
l’avaluació dels medicaments i del seu control,
incloent-hi el de la seva promoció, han format part
dels ministeris de salut, perquè el seu mandat prin-
cipal té relació amb la defensa i la promoció de la
salut. Aquesta concepció es basa en què els
medicaments són (o haurien de ser) eines per a la
salut, i no mers objectes de consum.

Segons els estatuts de l’EMEA, la seva funció
consisteix en “promoure la protecció de la salut
humana… i dels consumidors”. Per tant, la salut
pública hauria de ser el principal motor de la seva
activitat. D’altra banda, és evident que l’objectiu
de la indústria farmacèutica és ampliar el mercat
per als seus productes, i que això sovint no coinci-
deix amb les necessitats de la salut pública.
Actualment l’EMEA depèn de la Direcció General
III (d’Indústria) de la Comissió Europea. Com és
fàcil d’entendre per les qüestions tractades en
aquest article, això no és certament ideal, perquè
les consideracions polítiques i industrials relatives
al desenvolupament i la producció de medicaments
poden tenir més pes que les referents al seu
impacte sobre la salut. Per tant, el paper de l’EMEA
i la percepció que en tingui el públic resultarien
facilitats per una «localització institucional» més
apropiada. Seria més adequat que l’EMEA
depengués de la Direcció General V, que és la que
s’ocupa de salut (i consum).1,2,12 També se l’hauria

19

continguts informatius és baixa –s’exageren els
beneficis, s’amplien les indicacions i es minimitzen
els riscos–, i està mal regulada.6 Les seves con-
seqüències són múltiples: la pressió del públic
repercuteix sobre les prescripcions i posa en perill
el finançament dels sistemes públics d’atenció a
la salut,7 comporta efectes negatius sobre el
coneixement dels medicaments, s’acostuma a
centrar en medicaments nous, i per tant mal cone-
guts, i alguns grups són més vulnerables a la seva
influència (nens, adolescents, persones d’edat
avançada, o grups socials marginats). Per exem-
ple, l’organisme dependent de Nacions Unides que
s’ocupa del control internacional d’estupefaents ha
expressat la seva preocupació pels anuncis de
metilfenidat (un amfetamínic) per al tractament de
l’anomenat dèficit d’atenció/hiperactivitat infantil
que es realitzen als Estats Units, perquè contravin-
drien la convenció internacional de 1971, que
prohibeix de manera explícita els anuncis sobre
psicotrops. Als Estats Units el consum de
metilfenidat representa un 70% del mundial.8

La proposta inicial de permetre una publicitat ba-
sada en cridar l’atenció sobre una malaltia, en
concret sobre l’asma, la diabetis i la sida, dis-
fressada com a «informació sobre algunes malal-
ties greus», ha estat posteriorment rebutjada (per
àmplia majoria). Aquesta és una victòria important,
si es consideren els efectes que ha tingut la DTC
als Estats Units.5,9 L’anomenada informació
independent sobre medicaments és com els
fàrmacs orfes: no produeix beneficis econòmics.10

A fi d’assegurar unes fonts d’informació fiables,
comparatives, exhaustives, sintètiques, actualitza-
des, independents i útils, les xarxes internacionals
independents d’informació són indispensables.11

En aquest sentit, el Parlament ha suggerit que cada
autoritat nacional tingui una pàgina web que
proporcioni informació objectiva sobre medica-
ments, i nega a les companyies farmacèutiques la
possibilitat que informin directament el públic so-
bre els seus medicaments de prescripció.

Quan un nou medicament és comercialitzat, els
sistemes de salut o les persones que l’adquireixen
(el paguen) haurien de tenir ple accés a tota la
informació disponible. Actualment els procediments
de l’EMEA no garanteixen aquest accés. La
transparència  en l’avaluació pública dels medica-
ments és essencial, però la proposta inicial no
millorava els procediments actuals. Totes les
opinions del CPMP, independentment de si són
positives o negatives, s’haurien de fer públiques
de manera immediata (actualment, els detalls de
les opinions negatives són “congelats” durant dues
setmanes, per tal que les companyies puguin
recórrer). També, tal com fa l’FDA als Estats Units,

L’EMEA, la salut pública i
el mercat

Accés a les dades



@@@@@@@@@
Per a més informació, podeu consultar http://www.prescrire.org i http://www.isdbweb.org. Si voleu conèixer més sobre
l’EMEA i altres qüestions tractades en aquest article, podeu consultar el sistema d’informació SIETES a http://
www.icf.uab.es o bé a http://www.sietes.org, usant les paraules clau EMEA i REGULACIÓN i també DTC. També
podeu consultar el web de l’EMEA (http://www.emea.eu.int).
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dotar, com per exemple ho està l’FDA nord-ameri-
cana, per a la farmacovigilància, la revisió de la
utilització de medicaments i altres tipus d’inves-
tigació. L’EMEA encara és molt més petita que
l’FDA, malgrat que cobreix una població el doble
de gran.

Amb la globalització, de manera creixent les deci-
sions legislatives i normatives que afecten molt
directament la vida dels ciutadans són preses per
poders i organismes supranacionals, amb procedi-
ments desconeguts per a la majoria, i sovint sense
que els mitjans de comunicació se’n facin ressò.
Els sectors industrials, sobretot quan estan coordi-
nats entre ells i organitzats, exerceixen una influèn-
cia sobre legisladors i governants que no sempre
és en benefici de la ciutadania.

La tramitació dels nous Reglament i Directiva al
Parlament i al Consell de Ministres de la Unió Eu-
ropea en són un bon exemple. El desconeixement
públic i la llunyania dels organismes que prenen
aquestes decisions generen frustració, passivitat i
un cert fatalisme. No obstant, la iniciativa de nom-
brosos representants dels estats al CPMP i la
determinació de centenars d’organitzacions de la
societat civil, combinades amb un ús efectiu de
les comunicacions a internet, han permès fer arri-
bar consideracions, argumentacions i propostes als
parlamentaris, els quals han aturat momentània-
ment per molt àmplia majoria una orientació de la
política farmacèutica més tendent a la defensa
d’interessos industrials que a la de la salut. Les
decisions finals estan pendents de l’acord del
Consell. Si aquest és sensible als arguments
plantejats al Parlament –al cap i a la fi, l’única
institució europea de representació democràtica
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