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La farmacovigilància és el conjunt d’activitats que 
tenen per objecte identificar, avaluar, quantificar 
el risc i prevenir els efectes adversos dels medi-
caments. La directiva de la UE sobre farmacovi-
gilància preveu, entre altres, els anomenats Plans 
de Gestió de Riscos (PGR), un conjunt d’estudis 
per reunir les primeres dades sobre efectivitat i 
sobre efectes adversos en la pràctica clínica.

En aquest número repassem l’experiència en 
farmacovigilància a la UE des que es va aprovar 
la directiva vigent, al 2010.

Quan un fàrmac és comercialitzat, l’han pres no-
més unes desenes, o uns centenars, o rarament 
uns milers de persones.1 Suposem que un nou 
fàrmac produeix un efecte indesitjat greu que 
apareix en un de cada 1.000 pacients tractats. 
Per tal de tenir un 95% de probabilitats de de-
tectar-ne com a mínim un cas, caldria que unes 
4.000 persones rebin aquest fàrmac. Gairebé 
mai un fàrmac ha estat comercialitzat després 
que l’haguessin rebut més de 4.000 persones. 
Per aquest motiu els efectes indesitjats de baixa 
incidència acostumen a ser identificats després 
de la comercialització. 

Si un fàrmac produeix un efecte indesitjat amb 
una incidència baixa (per ex., entre 1/1.000 i 
1/10.000), serà poc probable que qui l’ha prescrit 
en vegi ni tan sols un cas. Ara bé, si és consumit 
per centenars de milers o per milions de perso-
nes, el nombre d’afectats pot ser considerable.

D’altra banda, els assaigs clínics difereixen de 
la pràctica clínica habitual en diversos aspectes, 
que poden modificar considerablement l’eficàcia 
i els efectes indesitjats2 (vegeu el Quadre 1).3-12

• La durada dels assaigs clínics és generalment 
més curta que la de l’ús del fàrmac en la pràctica 
real, de manera que els efectes consecutius a 
una exposició prolongada no hi seran identificats.

• Els pacients que participen als assaigs clínics 
són més joves que els de la pràctica habitual. A 
més, els nens, la gent gran i les dones en edat 
fèrtil rarament hi estan representats.

• Els pacients dels assaigs clínics tenen menys 
malalties associades i un millor pronòstic. 

• En l’assaig clínic els criteris d’inclusió acostu-
men a definir diagnòstics més precisos que els 
de la pràctica habitual, en la qual és freqüent el 
wait and see.

• Sovint, els participants en un assaig clínic prenen 
només el fàrmac objecte d’avaluació (o un nom-
bre limitat de fàrmacs), mentre que en la pràctica 
els pacients són generalment polimedicats. Per 
aquest motiu rarament es descobreixen interac-
cions farmacològiques en els assaigs clínics.

• Les dosis utilitzades en els assaigs clínics són 
més uniformes i constants que les de la pràctica 
habitual. El compliment també és més regular i 
continuat.

• El seguiment clínic és més intensiu i més acurat 
en els assaigs clínics.

En resum, un fàrmac de comercialització recent 
és una hipòtesi, i cal completar-ne els coneixe-
ments sobre la seva efectivitat i efectes adversos 
a mesura que se n’acumula experiència d’ús. 

Els efectes adversos dels medicaments s’han 
convertit en una de les primeres causes de 
malaltia, incapacitat i mort (vegeu el Quadre 
2).13-17 Tots els tractaments impliquen un risc. Per 
aquest motiu només han de ser prescrits si se’ls 
considera veritablement necessaris, si no estan 
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contraindicats, i si se n’adapta la dosificació a 
les característiques de cada pacient. 

A Catalunya i a Espanya, en 20 anys el nom-
bre de receptes per habitant i any gairebé s’ha 
duplicat. A la web del Departament de Salut s’hi 
pot trobar informació que indica que entre un 
terç i la meitat dels medicaments que es pres-
criuen a Catalunya són innecessaris o estan 
contraindicats.18 A més, la polimedicació 
és la norma: 700.000 persones prenen 
cinc o més fàrmacs diferents al dia, 
i més de 100.000 en prenen 10 o 
més. D’aquestes persones, 60.000 
tenen 70 anys o més. Doncs bé, 
gairebé la meitat rep algun fàrmac 
considerat “inapropiat” o “evitable” 
(és a dir, d’eficàcia clínica no demos-
trada, o contraindicat en aquest grup).19

Els centres de farmacovigilància no sols han de 
recollir informació sobre el que ha passat, sinó 
que també han d’evitar que passi, fer una farma-
covigilància preventiva, consistent a promoure la 
prescripció saludable dels medicaments. El met-
ge hi juga un paper fonamental: és responsable 
de revisar la medicació a cada visita, i d’exa-
minar els fàrmacs que està prenent el pacient 
abans de prescriure’n un de nou.20

La legislació de la UE de 2010 sobre farmacovi-
gilància va incorporar algunes novetats:21,22 

• Es va ampliar la definició d’efecte advers, de 

manera que ara inclou també els efectes adversos 
originats per l’ús del fàrmac en indicacions i a dosis 
no autoritzades per les agències reguladores. (Per 
exemple, fins al 2010 una intoxicació per paraceta-
mol no era considerada efecte advers, i ara sí).

• Va establir criteris i procediments uniformes, amb 
un format estàndard, per a la transmissió elec-
trònica de notificacions espontànies, i una única 
base de dades, anomenada Eudravigilance, per 
incloure-hi totes les notificacions. Això ha anat 

acompanyat d’un debilitament dels centres 
regionals de farmacovigilància, més pro-

pers als prescriptors i coneixedors dels 
hàbits prescriptius de la seva àrea.23

• Va promoure la notificació pels 
pacients, a més dels professionals 
sanitaris. 

• La novetat potser més important 
per a la salut pública van ser els Plans 

de Gestió de Riscos (RMP, risk management 
plans), un conjunt d’estudis postautorització (EPA) 
que l’EMA exigeix desenvolupar a la companyia 
farmacèutica titular en el moment d’autoritzar el 
registre del nou fàrmac.

Si l’EMA exigeix a les companyies que facin 
estudis posteriors a l’autorització dels nous me-
dicaments, sembla que això hauria de garantir 
que si no es confirma l’eficàcia del fàrmac o 
apareix algun problema d’inseguretat, aquest 
serà ràpidament identificat i avaluat en el marc 
d’estudis rigorosos. 

Però la realitat és que a la UE la identificació i 
avaluació dels efectes adversos dels nous me-
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Quadre 1. Eficàcia o efectivitat: l’assaig clínic (AC) s’assembla poc a la pràctica clínica real.

De 80 AC que “demostraven” la pretesa eficàcia de cinc AINE registrats al Regne Unit, 25 van durar menys d’un dia; només 4 
van durar tres mesos o més.3 

La majoria dels AC sobre antihipertensius dura menys de 6 mesos. 

Dels 22 primers AC amb fluoxetina, només un va durar com a mínim 8 setmanes.4 

De 214 AC sobre el tractament de l’infart agut de miocardi, en un 60% es van excloure els >75 anys; no obstant, un 80% de 
les morts per infart ocorren en >75 anys.5 

Només un 2,1% dels participants en AC amb AINE tenien >65 anys.6 

En 164 AC en oncologia, els >65 anys van ser un 25%, però en la pràctica real eren 63%.7

Més de 20 AC mostren que els bloquejadors ß-adrenèrgics redueixen la mortalitat en la insuficiència cardíaca. L’edat mitjana 
dels participants va ser de 60 anys, i un 75% eren homes. En la pràctica clínica, l’edat mitjana és de 74 anys i un 54% són 
dones.8 

Menys d’un 10% dels pacients amb depressió a la pràctica clínica compleix els criteris d’inclusió en els AC sobre antidepres-
sius.9  

Un 40% dels candidats potencials a participar en els 20 AC més influents sobre 14 malalties diferents, publicats entre 2002 i 
2010, no hi van acabar participant, en la majoria dels casos perquè no complien els criteris d’inclusió.10  

La incidència anual d’hemorràgia en els AC sobre anticoagulants és d’1 a 3%, mentre que en la pràctica clínica és de 4 a 
17%.11

En molts AC sobre estatines, tots els pacients reben el fàrmac en una fase d’entrada (run in) d’uns mesos; al final d’aquesta 
fase s’exclouen els pacients que han presentat efectes adversos.12 

Situació a la Unió Europea

Un fàrmac de comer-
cialització recent és una 
hipòtesi. Tenir pressa per 
prescriure’l pot perjudicar 

la salut.

Els riscos dels Plans de Gestió



dicaments depèn d’estudis dissenyats, (sovint 
no) executats, analitzats i (no) publicats per les 
companyies farmacèutiques. Vegeu el Quadre 
3: l’EMA rarament exigeix estudis addicionals 
amb registres de pacients,24 i tarda gairebé 20 
anys a retirar del mercat els fàrmacs tòxics.25 
A més, en els darrers anys el registre dels EPA 
observacionals només era obligatori a Alemanya.

Un estudi recent sobre els EPA a Alemanya ha 
descrit un panorama desolador.26 Els investi-
gadors van obtenir –no sense dificultats– in-
formació sobre tots els EPA registrats 
entre 2008 i 2010. Varen examinar 
l’estadística descriptiva, el nombre 
previst de pacients i de metges 
participants, les remuneracions, 
el pla i el protocol de l’estudi, 
l’existència de publicacions sobre 
els resultats, i les notificacions al 
sistema de farmacovigilància (Quadre 
3). En total, en tres anys uns 100.000 met-
ges van implicar a més d’un milió de pacients en 
558 estudis sobre nous medicaments i productes 
sanitaris, amb contractes que garantien resultats 
secrets, per als quals es van pagar 217 M€ en 
remuneracions a metges. No es va notificar un 
sol efecte advers al sistema de farmacovigilàn-
cia. No s’informa de si es van presentar resultats 
dels estudis a l’agència alemanya i a l’EMA.

Els autors conclouen que els EPA no estan mi-
llorant la farmacovigilància; les mides de mostra 
són massa reduïdes per detectar efectes inde-
sitjats rars i els resultats són convertits en secret 
comercial. Mala qualitat científica, secretisme i 
diners són els ingredients de l’engany genera-

litzat sobre les veritables relacions benefici/risc 
dels medicaments que consumim. Com diu Mar-
cia Angell, els EPA són “màrqueting disfressat 
d’investigació”.27

Un component essencial de la regulació dels 
medicaments és la seva autorització o registre. 
L’objectiu principal de les legislacions sobre me-

dicaments desenvolupades des de fa 50 
anys, com a reacció a l’epidèmia de 

focomèlia per talidomida, ha estat 
la protecció de la salut pública.28 
Els requeriments per obtenir l’au-
torització de nous medicaments 

es van anar fent més exigents, 
si més no aparentment, i es van 

desenvolupar sistemes de farmaco-
vigilància.29 A partir dels anys setanta als 

EUA i als països europeus més avançats, i dels 
noranta a Espanya, s’han exigit assaigs clínics 
que demostrin la suposada eficàcia dels nous 
fàrmacs.

La indústria farmacèutica troba que els procedi-
ments actuals són massa complexos i cars. Des 
de fa uns anys, les grans companyies farmacèu-
tiques estan promovent un canvi de paradigma.30 
A la indústria li interessa l’accés dels seus nous 
productes al mercat, però canvia l’ordre dels 
termes i presenta el seu interès com a “l’accés 
dels pacients a medicaments que salven vides”. 
Afirma que es podrien comercialitzar nous fàr-
macs per a “necessitats mèdiques no cobertes”, 
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Quadre 2. Els medicaments són una causa important de malaltia, incapacitat i mort.

Un 5% de totes les morts ocorregudes en un hospital universitari eren atribuïbles a un efecte advers d’un medicament. Es va 
registrar una reacció adversa mortal per cada 2.000 pacients ingressats.13 

Als EUA, en quatre anys (2008-11), es van produir més de 47 milions d’ingressos hospitalaris atribuïts a efectes adversos de me-
dicaments. Comparats amb els altres, aquests pacients van patir una mortalitat un 27% més alta, dos dies més d’hospitalització 
i 1.850 $ més de despesa.14 

En el període 2013-2014, als EUA, 4 de cada 1.000 habitants (3,1/1.000 dels <65 anys i 9,7/1.000 dels ≥65 anys) van visitar 
un servei hospitalari d’urgències a causa d’un efecte indesitjat d’un fàrmac. Això donaria 1.285.600 ingressos anuals (xifra no 
ajustada, ben diferent de l’anterior).

• Un 27,3% (IC95%, 22,2%-32,4%) va requerir ingrés hospitalari. 
• Els més grans de 65 anys van requerir ingrés hospitalari amb més freqüència. 
• Només un 10% van ser atribuïts a errors de medicació.
• Els principals medicaments implicats van ser anticoagulants, antibiòtics i hipoglucemiants (44% dels casos).15 

Segons una metanàlisi recent de 22 estudis, a Europa els efectes adversos són responsables:

• D’un 3,6% dels ingressos hospitalaris en la població general, amb una letalitat de 0,05%, 
• D’un 12,3% dels ingressos hospitalaris dels més grans de 65 anys,
• afecten un 10,1% dels pacients hospitalitzats, amb una letalitat de 0,5%.

Atès que a Europa hi ha 83,6 milions d’ingressos hospitalaris anuals, això es traduiria en 42.000 morts anuals per efectes 
indesitjats només en pacients hospitalitzats, i unes 15.000 en serveis d’urgències, és a dir, unes 67.000 morts anuals, sense 
comptar les que no arriben a un servei hospitalari.16 

Cal tenir en compte que moltes patologies sovint causades per medicaments (per ex., caiguda, fractura, accident de tràn-
sit, insuficiència cardíaca, infart de miocardi) no són registrades com a tals, de manera que aquestes xifres són segurament 
infraestimacions de magnitud desconeguda.

Regulació soft en l’era de la 
postveritat

Els EPA no estan millo-
rant la farmacovigilància; 
les mides de mostra són 

massa reduïdes per detectar 
efectes adversos rars.



amb més rapidesa i menys dades clíniques. Pre-
tén que els nous medicaments siguin autoritzats 
només sobre la base de resultats preliminars, de 
manera que la informació sobre efectivitat i efec-
tes adversos es recolliria després de la comercia-
lització, en el marc dels EPA corresponents. 

Aquest nou “model” d’avaluació i autorització de 
nous fàrmacs, denominat “vies adaptatives”, és 
el producte del think tank NEWDIGS (New Drug 
Development Paradigms), finançat per la PhMRA, 
l’associació de la indústria farmacèutica dels EUA.

Els medicaments serien aprovats en fases més 
precoces del seu desenvolupament clínic, amb 
dades preliminars obtingudes en grups reduïts i 
molt seleccionats de pacients. Els assaigs clínics 
serien (seran?) més curts i en menys pacients, i 
s’hi usaran variables subrogades enlloc de les clí-
niques. Fins i tot les companyies podran ser au-
toritzades a saltar-se la fase III i obtenir el registre 
amb estudis en fase II sense grup de control. 

Aquestes propostes són molt perilloses. Gaire-
bé la meitat dels fàrmacs en desenvolupament 
que superen la fase II fallen en la fase III, prin-
cipalment per manca d’eficàcia o per efectes 
adversos.31 Per tant, si els nous fàrmacs fossin 
aprovats amb dades de fase II, la probabilitat que 
resultin ser tòxics, ineficaços o ambdues coses a 
la vegada seria de 50%. L’avaluació sistemàtica 

de la recerca mèdica ha demostrat repetidament 
que els assaigs clínics amb menor nombre de 
pacients, més curts, únics o amb variables subro-
gades tendeixen a sobreestimar la magnitud de 
l’efecte del tractament, i fins i tot a fer creure que 
sembli que un fàrmac tòxic sigui eficaç i segur.32

No es pot negar que en determinades circums-
tàncies excepcionals pot estar justificat accelerar 
l’accés a un nou fàrmac del qual només se’n te-
nen dades preliminars. No obstant, l’experiència 
dels darrers anys indica més aviat que fins ara els 
reguladors han estat massa permissius. Als EUA, 
els nous fàrmacs aprovats per procediments 
accelerats generen el doble d’alertes de farmaco-
vigilància.33

El que hem comentat sobre els EPA indica que 
les normes actuals són massa laxes. Els EPA no 
generen coneixement sobre l’efectivitat, i deixen 
un gran interrogant sobre el perfil d’efectes inde-
sitjats dels nous fàrmacs. 

Quan el 2006 l’EMA va anunciar el procediment 
d’autorització condicional de nous medicaments, 
el va reservar explícitament per a malalties greus 
debilitants, malalties òrfenes i situacions d’emer-
gència.34 
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Quadre 3. Innovació, ciència, coneixement i protecció dels pacients? El mercat dels estudis postautorització.

Les exigències de l’EMA en matèria de seguretat són escasses, i no són complides per les companyies:24 

• Entre 2005 i 2013 l’EMA va aprovar 335 productes. 

• Només va exigir un registre de seguiment de pacients per a 30 fàrmacs (9%).

• Un 71% dels registres van ser per vigilar problemes d’inseguretat.

• Al 2015 un 23% dels registres havien estat abandonats sense que s’hagués reclutat un sol pacient.

• Un 6% dels registres no abandonats no havien estat posats en marxa al 2015.

• El nombre de pacients inclosos va ser de menys de la meitat dels previstos.

La tardança a prendre mesures perjudica la salut pública:25 

Entre 2001 i 2012, l’EMA va fer 107 reavaluacions de la relació benefici/risc (61 fàrmacs individuals i 12 grups farmacologics).

• En 19 casos va recomanar la retirada del medicament del mercat.

• Només 17 productes portaven menys de 5 anys comercialitzats quan es va fer la reavaluació (d’aquests, 6 foren efectiva-
ment retirats del mercat).

• Amb les 19 decisions de retirada del mercat, va transcórrer una mitjana de 18,7 anys des de la data de comercialització fins 
a la retirada.

Estudis postautorització (EPA) de les companyies: molts diners i cap ciència:26 

Anàlisi dels 558 estudis postautorització (EPA) promoguts per 148 companyies farmacèutiques registrats a Alemanya entre 
2008 i 2010. Molts d’aquests EPA es fan també a altres països, sobretot França, Espanya i Itàlia:

• El disseny metodològic era majoritàriament de sèries de casos, i molt rarament un estudi amb grup de control.

• Només 156 EPA (28%) preveien incloure més de 1.000 pacients.

• Cost total només de les remuneracions a metges: 217 M€.

• Remuneració mitjana de cada metge: 19.424 € (de 0 a 2.080.000 €). 

• Dos terços dels medicaments i productes sanitaris objecte dels EPA havien estat comercialitzats feia més de dos anys.

• Generalment els contractes entre companyia promotora i investigadors establien que qualsevol esdeveniment advers havia 
de ser notificat al promotor, i que les dades, informació i resultats eren estrictament confidencials i propietat exclusiva del 
promotor.

• No es va identificar cap notificació de reacció adversa al sistema de farmacovigilància procedent d’algun d’aquests 558 
estudis.

• L’any 2015, s’havien publicat en revistes científiques resultats de 5 estudis, menys d’un 1%.

Unió Europea: regressió nor-
mativa?



Per això, va soprendre que al maig de 2016 el 
director de l’EMA insinués al NEJM que els pro-
cediments adaptatius serien aplicats a tots els 
medicaments, i afirmés que reduirien els preus 
dels nous.35 Dos mesos després, l’EMA va publi-
car un informe36 que:

• Descriu un “pla pilot” de vies adaptatives amb 11 
nous fàrmacs, dels quals sis van ser estudiats amb 
detall. 

• Ni tan sols explica quins són aquests fàrmacs. 
Només esmenta LentiGlobin BB305®, un producte 
de teràpia gènica per a la talassèmia ß), i en una 
presentació adjunta37 s’hi citen Olysio® (antivíric per 
a l’hepatitis C de genotip 1), Entresto® (sacubitril 
+ valsartan en insuficiència cardíaca) i Lemtrada® 
(alemtuzumab) en esclerosi múltiple.

• No dona informació bàsica sobre el disseny, fiabilitat 
i resultats dels estudis (aportats per les companyies) 
amb els quals s’han generat suposades proves d’efi-
càcia i de seguretat. 

• Afirma que “l’entramat regulador ofereix mecanis-
mes sòlids per assegurar el seguiment estret dels 
efectes beneficiosos i els riscos del medicament 
després de la comercialització, i, si cal, es tornarà 
a avaluar (el producte) i es poden prendre mesures 
ràpidament”. Sembla com si els seus autors no fos-
sin conscients de la inutilitat dels EPA que demostra 
l’estudi alemany, ni de la lentitud dels procediments 
d’avaluació dels efectes indesitjats que poden 
acabar amb la retirada del fàrmac del mercat (vegeu 
el Quadre 3).

• Diu que els assaigs clínics seran substituïts en part 
per EPA. No obstant, no obliga a fer públics els plans 
de farmacovigilància dels nous medicaments i els 
seus protocols, ni esmenta que aquests estudis són 
legalment obligatoris, amb un règim de sancions per 
a les companyies que no els compleixin.38

• Admet que els sistemes sanitaris (als quals denomi-
na significativament “pagadors”) no van participar 
als debats, i afirma que podran participar en reu-
nions en les quals la companyia plantejarà preguntes 
específiques, “en el benentès que han d’aportar 
informació sobre la factibilitat de les formes de pa-
gament que es proposen, però en cap cas es podrà 
parlar del preu”. A més, per si no s’havia entès, 
deixa clar que “és responsabilitat de la companyia 
contactar amb els participants que desitja que assis-
teixin als debats anteriors a la presentació de la sol-
licitud de registre”. L’EMA sembla haver oblidat que 
és en el sistema sanitari on s’usen els medicaments, 
i on són identificats els seus efectes adversos.

Malgrat tot això, l’informe conclou que el pro-
jecte va ser un èxit, i anuncia que integrarà les 
vies adaptatives a la regulació europea. Lamen-
tablement, tot indica que amb el nou procedi-
ment s’aprovaran medicaments que normalment 
serien aprovats pel procediment habitual.

Tal com mostra l’estudi alemany resumit al Quadre 
3, els plans de gestió de riscos no contribueixen 
a protegir els pacients, no generen nou conei-
xement públic sobre medicaments finançats pel 
sector públic, i són una estratègia comercial per 

implantar els nous medicaments en una població 
ja excessivament medicada, sovint amb fàrmacs 
que no necessita. De tota manera, la indústria i les 
agències reguladores afirmen que les “dades del 
món real” (real world evidence) i el tractament de 
grans bases de dades sanitàries i de big data en 
general permetran detectar i avaluar els efectes 
perjudicials i l’efectivitat dels tractaments amb 
facilitat. 

La realitat és que, de moment, la recerca far-
macoepidemiològica observacional dona sovint 
resultats discordants, o bé que han estat poste-
riorment desmentits per assaigs clínics.39

L’ús de medicaments pot produir efectes molt 
favorables sobre la salut individual i col·lectiva, 
però també és causa d’efectes indesitjats que 
poden ser greus. Des dels anys setanta s’han 
desenvolupat legislacions i normatives tendents 
a protegir la salut pública, sovint com a reacció 
a accidents massius (per ex., la focomèlia per 
talidomida). Malgrat això, els efectes adversos 
dels medicaments són una causa creixent de 
malaltia, incapacitat i mort. Actualment, la legis-
lació de la UE de 2010 basa la farmacovigilància 
en la notificació d’efectes adversos i, per als 
nous medicaments, en els Plans de Gestió de 
Riscos (PGR). Aquesta legislació no ha promo-
gut una millor farmacovigilància.

L’EMA és poc exigent amb les garanties de se-
guretat dels nous fàrmacs i tarda molt a reaccio-
nar quan apareix un problema. Les companyies 
gasten quantitats enormes a pagar a desenes 
de milers de metges, els quals exposen milions 
de pacients a nous medicaments en protocols 
de valor científic nul, amb clàusules secretistes 
als contractes, que no generen nous senyals 
d’efectes adversos, i els resultats dels quals no 
són publicats. Les companyies no compleixen els 
seus compromisos, perquè no hi estan “legal-
ment obligades”, en el sentit que no hi ha règim 
de sancions previst en cas d’incompliment.

La ciutadania no està protegida davant un proble-
ma creixent de salut pública.

Els procediments “adaptatius” proposats per la 
indústria confien en dades clíniques preliminars, 
variables subrogades i estudis observacionals, 
tots ells mètodes reconegudament inefectius per 
conèixer la relació benefici/risc dels medicaments. 
Els seus defensors afirmen que un cop el nou 
medicament estigui comercialitzat, es reuniran 
ràpidament dades fiables sobre eficàcia i efectes 
adversos, i que, en cas que apareguin problemes, 
les agències reguladores ens avisaran i deixarem 
d’usar el medicament problemàtic de manera 
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immediata. La realitat és una altra: la majoria dels 
metges no coneixen que l’EMA publiqui alertes de 
seguretat, i molt pocs les llegeixen: els sistemes 
sanitaris, que són el lloc on ocorre i s’atén la pa-
tologia causada per medicaments, atorguen una 
atenció a la vigilància de l’ús de medicaments que 
és nul·la o exclusivament orientada a “controlar 
la despesa”, però no han elaborat estratègies de 
defensa de la seguretat dels pacients ni participen 
dels plans de l’EMA. 

Els efectes adversos greus dels medicaments són 
una patologia cada dia més freqüent, causada pel 
consum creixent de medicaments. Lamentable-
ment, en un 30 a 50% dels casos el medicament 
no estava indicat, no era necessari o havia estat 

prescrit a dosis inadequades o sense tenir en 
compte possibles interaccions greus. Per tant, si la 
prescripció de fàrmacs fos més prudent, es podria 
prevenir una part molt important de la iatrogènia. 

Insistim a recordar que abans de prescriure un 
medicament a una persona d’edat avançada, so-
bretot si ja rep altres fàrmacs, cal avaluar acura-
dament el problema i les necessitats individuals 
del pacient, i evitar les conductes “per protocol”, 
que inciten a prescriure analgèsics davant de 
qualsevol dolor, antidepressius per a la tristesa o 
hipnòtics per al son fragmentat de l’edat avan-
çada. Tal com s’ha comentat recentment, morir 
per un medicament que no es necessita és un 
escàndol. El metge ho pot evitar.
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