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Butlletí Groc: nova etapa

Fa 19 anys que vam iniciar la publicació d’un full
informatiu sobre el programa de notificació volun-
tària de reaccions adverses a medicaments a tra-
vés de la Targeta Groga. L’any 1988 en vam mo-
dificar el format i el vam anomenar Butlletí Groc.
Des d’aleshores, se n’ha augmentat la periodicitat
a cinc números a l’any, i s’ha ampliat la temàtica
informativa de manera que ha inclòs diferents
aspectes de l’ús de medicaments, farmacoepi-
demiologia i efectes adversos, i la manera d’evitar-
los i tractar-los. Des de 1994, la seva edició i
distribució als professionals de la salut de Cata-
lunya s’ha realitzat gràcies al suport del Servei
Català de la Salut (SCS) fins al 2000, i després
del Departament de Sanitat i Seguretat Social. Des
de gener de 2003, però, el Departament deixa de
donar-li suport, i crea el seu propi Butlletí de
Farmacovigilància de Catalunya. A partir d’ara, el
finançament del Butlletí Groc corre a càrrec
exclusivament de la Fundació Institut Català de
Farmacologia (FICF). En aquest número fem un
breu repàs sobre la seva evolució, comentem algun
element clau en la informació sobre terapèutica
–la independència–, i descrivim algunes novetats
previstes per als propers números.

Des de 1984, la publicació periòdica dels resultats
obtinguts en el programa de la Targeta Groga ha
permès donar a conèixer noves associacions en-
tre fàrmacs i reaccions adverses, així com altres
qüestions rellevants en relació amb els medica-
ments d’ús més corrent, amb èmfasi en els
d’introducció més recent (menys coneguts) i en
característiques específiques del patró d’ús de
medicaments a Espanya (vegeu el Quadre).

Vol. 16, n.º 1

gener - febrer 2003

bg

La independència en la
informació sobre terapèutica

L’inici i alguns exemples per
recordar

• Síndrome de Parkinson per cinnarizina: el preu (no sols
econòmic) dels placebos (Butll Informatiu 1986;7:2-8).

• La dubtosa seguretat del triazolam (Butll Groc 1991;
4:13-8).

• La despesa en medicaments (Butll Groc 1996;9:17-22;
i 1997;10:1-4).

• Quinze anys de Targeta Groga (Butll Groc 1998;11:1-
3).

• Efectes indesitjats: un cost no només econòmic (Butll
Groc 1999;12:1-4).

• Reaccions adverses relacionades amb la metabolització
dels fàrmacs (Butll Groc 1999;12:9-11).

• Cerivastatina: reflexions sobre una retirada (Butll Groc
2001;14:13-5).

• Els suposats avantatges de celecoxib i rofecoxib: frau
científic (Butll Groc 2002;15:13-5).

• Unes pinzellades sobre la nova legislació europea dels
medicaments (Butll Groc 2002;15:17-20).

El Butlletí Groc és membre de la International
Society of Drug Bulletins  (ISDB), una xarxa in-
ternacional de més de 80 butlletins i revistes
independents sobre fàrmacs i terapèutica que es
publiquen a més de 30 països.1  La ISDB, creada
l’any 1986 amb el suport de l’Oficina Regional de
l’OMS a Europa, promou la publicació d’informació
independent i de qualitat sobre fàrmacs i tera-
pèutica per als professionals de la salut i el públic.
En formen part publicacions tan prestigioses com
el Drug and Therapeutics Bulletin al Regne Unit2

o La revue Prescrire a França.3

Al llarg d’aquests anys hem intentat oferir als lectors
una visió crítica, actualitzada i independent de les
diferents qüestions tractades al Butlletí. No sempre
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és fàcil interpretar els resultats de la investigació clí-
nica per traduir-los en recomanacions terapèutiques.
No obstant, hem procurat basar les recomanacions
i advertiments en una lectura i interpretació acurada
d’assaigs clínics i d’estudis observacionals. Aquestes
interpretacions difereixen de vegades de les que en
fa la indústria farmacèutica, la qual, paradoxalment,
és a la vegada una part interessada per l’ampliació
constant del «mercat», i la principal subministradora
d’informació sobre medicaments als professionals
sanitaris. D’aquí el valor de la informació sobre
medicaments i terapèutica que no tingui un interès
industrial i que sigui acurada i orientada a la resolució
de problemes clínics i a obtenir el màxim benefici
per als pacients.

A partir d’ara, el Butlletí Groc no sols descriurà o
comentarà problemes de seguretat de medica-
ments relacionats amb la Targeta Groga, sinó que
procurarem ampliar-ne l’abast, per tal de tractar
també qüestions més àmplies relacionades amb
la prescripció i l’ús dels medicaments.

La FICF és una institució de caràcter no lucratiu,
associada al Servei de Farmacologia Clínica de
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i al Departament
de Farmacologia i Terapèutica de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB). Des de 1995 és
Centre Col·laborador de l’OMS per a la Recerca i la
Formació en Farmacoepidemiologia. El seu objecte
és promoure la prescripció raonada dels medica-
ments i la utilització efectiva i eficient dels mitjans
terapèutics. Amb aquest fi, desenvolupa diverses
activitats d’informació, docència i formació, recerca
(sobretot en el camp de la farmacoepidemiologia) i
cooperació internacional. Al nostre web en donem
informació més detallada (http://www.icf.uab.es).

Per avaluar l’eficàcia d’una intervenció terapèutica,
l’assaig clínic és el mètode de referència, perquè

la seva característica inherent –la distribució
aleatòria– determina la distribució equilibrada dels
factors de risc entre els grups i permet atribuir les
eventuals diferències finals entre grups a les
intervencions que s’hi avaluen. No obstant, els seus
resultats exigeixen una consideració acurada de
la seva traducció clínica.

Els assaigs clínics es fan en poblacions seleccio-
nades, no representatives dels pacients per als
quals es proposa ulteriorment la intervenció que
s’hi avalua: els pacients que hi participen són més
joves, inclouen una proporció més baixa o nul·la
de nens i de gent gran, tenen quadres clínics ben
definits, els grups d’alt risc en són generalment
exclosos, i en general presenten a la vegada qua-
dres més evolucionats i menys comorbiditat que
els que es visiten a la pràctica habitual. La durada
de les intervencions terapèutiques provades és
més curta que en la pràctica habitual, i això impe-
deix conèixer efectes a llarg termini de tractaments
crònics. Sovint els participants prenen només el
fàrmac estudiat, o un nombre limitat de fàrmacs,
de manera que rarament s’hi identifiquen possibles
interaccions farmacològiques. Les proves proce-
dents d’assaigs clínics sovint fan referència a va-
riables «dures» que són acceptables i generalment
preferibles des d’un punt de vista metodològic, però
que informen poc sobre el que pot ser més
convenient en cada pacient (vegeu la taula 1).

La farmacoepidemiologia, que estudia l’ús i els
efectes dels medicaments en la pràctica habitual,
permet avaluar l’efectivitat d’una determinada
intervenció terapèutica en condicions reals, així
com la identificació d’efectes adversos no
prèviament detectats en assaigs clínics.

La farmacologia convencional té dues branques:
la farmacodinàmia, que estudia les accions i els
efectes dels fàrmacs sobre l’organisme, i la farma-
cocinètica, que estudia els efectes de l’organisme
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Producció d’informació i
coneixement a la FICF

Eficàcia i efectivitat

Taula 1. Limitacions dels assaigs clínics: eficàcia o efectivitat.

Assaig clínic (eficàcia) Pràctica habitual (efectivitat)

Nombre de pacients 102-103 104-107

Durada curta més llarga
Participants s’exclouen els d’alt risc tota la població
Quadres clínics rigorosament definits mal definits
Variables avaluades «dures» (per ex., mortalitat, infart, etc.) «toves» (per ex., pressió arterial, colesterolèmia, dolor)
Nombre de fàrmacs un o limitat indeterminat (possibilitat d’interaccions)
Dosis generalment constants sovint variable
Patró d’ús continu intermitent o indeterminat
Seguiment més acurat menys acurat

Farmacocinètica i
farmacodinàmia a la comunitat



sobre el fàrmac (absorció, distribució, metabo-
lització i excreció).

De manera anàloga, la farmacoepidemiologia té
una vessant farmacodinàmica i una de farmaco-
cinètica. La primera estudia els efectes dels
medicaments sobre les poblacions, tant en termes
d’efectivitat com de patologia iatrogènica (farma-
covigilància) i d’impacte social i cultural. La segona
estudia el pas del medicament per la comunitat;
així com l’organisme absorbeix, distribueix,
metabolitza i excreta el fàrmac, la comunitat auto-
ritza, comercialitza, regula, distribueix, prescriu, dis-
pensa i usa el medicament, i aquests processos,
coneguts també com a «cadena del medicament»,
en determinen els efectes finals sobre la salut.

La informació sobre medicaments ha de ser
sintètica i pràctica, però a la vegada ha de sub-
ministrar les dades més rellevants sobre tots els
aspectes farmacològics, clínics i epidemiològics de
l’ús dels medicaments.

La informació sobre terapèutica, entesa com a
servei, ha estat una de les principals activitats de
la FICF. El Butlletí Groc forma part d’un projecte
més ambiciós que engloba diferents fonts i
publicacions sobre terapèutica.

L’any 2000 es va publicar la cinquena edició de
l’Índex Farmacològic , elaborada en col·laboració
amb la Societat Catalana de Medicina Familiar i
Comunitària (SCMFiC) i editada per l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears
(ACMCB). Des de la primera edició, l’Índex Farma-
cològic ha estat una proposta de selecció de
medicaments i d’informació terapèutica per a
l’atenció primària, en la qual s’ha sintetitzat l’estat
del coneixement sobre el tractament de les
malalties més prevalents. Està presentat de ma-
nera que se’n pugui fer una consulta ràpida. En
aquesta edició, l’Índex és també una proposta per
ordenar dubtes, per identificar buits de coneixe-
ment i àrees mal definides, i per tant per reconèixer
prioritats de la investigació clínica.

L’Índex Farmacològic, pel seu caràcter necessà-
riament sintètic, no podia abordar amb detall tots i
cadascun dels problemes de la terapèutica. El
Butlletí d’Informació Terapèutica (BIT)  va sorgir
per respondre a la necessitat d’una informació cien-
tífica periòdica, actualitzada i d’àmplia difusió. Des
del seu inici, l’any 1987 per l’ICS i després pel SCS,
la FICF ha estat responsable de la seva redacció i
el contingut s’ha orientat sobretot a la descripció
de novetats i el tractament de malalties freqüents
en l’atenció primària. Recentment, però, el
Departament de Sanitat, que en els darrers dos

anys ha estat responsable de la seva edició i
distribució, ha encarregat l’elaboració del BIT a una
altra institució. La FICF ha reorientat els recursos
que dedicava a aquesta tasca i, per la seva ban-
da, modificarà els continguts del Butlletí Groc per
tal de donar èmfasi a aquest tipus de temàtica.

La gran quantitat d’informació mèdica en general,
i sobre medicaments i terapèutica en particular, que
es publica en l’actualitat, obliga a establir criteris
de rellevància per identificar les veritables novetats
sobre problemes de salut. Amb aquest fi, desen-
volupem el Sistema d’Informació Essencial en
Terapèutica i Salut  (SIETES), una base de dades
d’informació i avaluació de la informació sobre
novetats en terapèutica en llengua castellana,
mercès al suport del Programa de Medicaments
Essencials de l’Organització Mundial de la Salut
(OMS).4  SIETES prioritza les informacions que pu-
guin contribuir a guiar a l’usuari en la selecció de
les estratègies terapèutiques més adequades per
a cada situació. SIETES és en castellà, i es dirigeix
a la comunitat hipanoparlant. És usat de manera
creixent per a la docència, la formació continuada
i la recerca a nombroses institucions llatinoamerica-
nes a través de la xarxa DURG-LA (Drug Utilization
Research Group - Latin America). L’edició en
castellà del Butlletí Groc complementa l’intercanvi
d’informació sobre medicaments i terapèutica que
proporciona SIETES.

L’anomenada «medicina basada en l’evidència»
no sempre permet prendre decisions terapèutiques
en la pràctica. La Consulta terapèutica  és una
aportació de la farmacologia clínica al complex
camp de la individualització dels tractaments. Des
de l’any 1984 s’atenen consultes sobre terapèutica
formulades per professionals sanitaris de qualsevol
institució, pública o privada, d’atenció mèdica a
Catalunya. El nombre anual de consultes ha
augmentat progressivament, de manera que
actualment se n’atenen més de 700 a l’any. El
procediment que se segueix per donar resposta a
les consultes consisteix en identificar de manera
sistemàtica les dades disponibles sobre la pregunta
formulada, valorar rigorosament aquests coneixe-
ments d’acord amb les característiques del pacient
motiu de la consulta, i discutir i supervisar la res-
posta, que és tramesa a la persona que consulta.
Les preguntes i les respostes s’emmagatzemen en
una base de dades, cosa que en permet la seva
posterior consulta o revisió.

Per fer un bon ús de les noves tecnologies de la
comunicació i la informació, orientarem la nova
etapa del Butlletí Groc cap a una versió parcialment
electrònica, amb vincles a cites bibliogràfiques
primàries o altres fonts accessibles al web, així com
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El Butlletí Groc és membre de:

explicacions suplementàries en web. També volem
introduir alguns apartats nous (com cartes al di-
rector) i seccions de debat, a fi de recollir les
opinions i els suggeriments dels lectors. Tot plegat
per millorar-ne l’accessibilitat i facilitar la comuni-
cació i la participació i, en definitiva, la qualitat.
Atès que la publicació en paper del Butlletí Groc té
un cost anual per subscriptor de 20 €, i un cost
total d’uns 140.000 €, la seva publicació en versió
electrònica ens estalviaria les despeses d’edició i
distribució. Aquest canvi de plantejament ens
permetria garantir la seva viabilitat, atesa la man-
ca de finançament institucional.

Atès l’allau d’informació –i de proves–, calen fonts
d’informació sobre terapèutica que siguin fiables,
sintètiques, pràctiques (orientades a problemes) i
actualitzades. Les xarxes internacionals indepen-
dents d’informació són actualment indispensables,
i la FICF, com moltes altres institucions d’arreu,
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vol cobrir aquest buit. A més, en un món globalitzat
on gairebé tota la informació és en anglès, la
publicació del Butlletí Groc i d’altres materials en
català i castellà hi pot aportar un valor afegit per
als lectors de parles hispanes. Amb tots els canvis
esmentats del Butlletí Groc, pretenem donar una
nova orientació, més dinàmica i participativa. Les
noves tecnologies de la comunicació i la informació
poden afavorir enormement aquesta tasca.
Convidem als nostres lectors a visitar el nostre web
per conèixer-ne els productes d’informació.

Curs sobre Terapèutica farmacològica en atenció primària

Podeu consultar el programa i el calendari a:  www.icf.uab.es

«No hay más remedio que navegar en las encrespadas aguas
globales, aprendiendo a sortear sus torbellinos y aprovechar sus
vientos… Para eso es esencial contar con una brújula y un ancla.
La brújula: educación, información, conocimiento, tanto a nivel
individual como colectivo. El ancla: nuestras identidades, saber
quiénes somos y de dónde venimos para no perdernos a donde
vamos.»

M Castells. El País, 29 de julio de 1997


