
«Una victòria per a tots els butlletins independents
sobre medicaments, i per a tots els professionals
que creuen en el valor i la necessitat d’informació
independent», així qualificàvem la resolució de la
sentència després del judici sobre la demanda d’una
companyia farmacèutica contra el Butlletí Groc.1

En el número de juliol-setembre de 2002 del
Butlletí Groc vam publicar l’article titulat «Els
suposats avantatges de celecoxib i rofecoxib: frau
científic», en el qual ens fèiem ressò de les
irregularitats que van envoltar la publicació dels
estudis CLASS i VIGOR, i del desconcert generat.2

El 8 d’octubre la Fundació Institut Català de
Farmacologia (FIFC) va rebre un requeriment no-
tarial en el qual la companyia farmacèutica Merck
Sharp & Dohme (MSD) exigia que es publiqués
de manera íntegra una rectificació de 4 pàgines
redactada per la companyia, i també amenaçava
amb emprendre accions legals si això no
s’acomplia. Ens vam negar a publicar l’esmentada
rectificació, i en dues converses amb repre-
sentants d’MSD se’ls va dir que crèiem en la nostra
llibertat per reproduir informació sobre fets i do-
nar-ne opinió. El laboratori es va comprometre
verbalment a no tirar endavant cap acció legal.
Malgrat això, el 29 d’octubre de 2002 MSD va pre-
sentar al Jutjat de 1a Instància de Madrid una de-
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manda de rectificació contra la FICF i el Dr. Joan-
Ramon Laporte. El 4 de novembre de 2002 el jutjat
va acordar no admetre a tràmit la demanda, però
MSD va recórrer a l’Audiència Provincial. La FICF
no en sabia res. El 31 d’octubre de 2003 es va
admetre la demanda i se’ns va citar a judici.
Després de dues pròrrogues, aquell es va celebrar
el 16 de gener de 2004.

El dret de rectificació, regulat per la Llei Orgànica
2/84, de 26 de març, consisteix en la facultat
atorgada a tota persona de rectificar la informació
difosa per qualsevol mitjà de comunicació social
de fets que l’al·ludeixin –no d’opinions–, que
consideri inexactes i la divulgació dels quals pugui
causar-li perjudicis. Tot i que MSD va exercir-ne el
dret, la jutgessa va desestimar la demanda i va
absoldre a la FICF i al Dr. Laporte, i va imposar les
costes processals a MSD.

La resolució de la sentència, feta pública el 27 de
gener de 2004, considera que els fets descrits en
el Butlletí eren certs, que les opinions emeses (que
es podien compartir o no) excedien del marc
d’aquest procediment, i que la rectificació era del
tot desproporcionada. A la pàgina http://www.icf.
uab.es/msd/sentencia.pdf hi podeu consultar el text
íntegre de la sentència.

La sentència



Entre les proves admeses, hi havia una Nota infor-
mativa de l’Agencia Española del Medicamento
(AEM) de 3/9/2001 sobre riscos cardiovasculars
de celecoxib i rofecoxib, un certificat de l’AEM so-
bre les notificacions de sospites de reaccions
adverses per rofecoxib rebudes pel Sistema
Espanyol de Farmacovigilància (SEFV) [733, en-
tre elles 284 de gastrointestinals (59 d’hemorràgia
gastrointestinal o úlcera) i 12 de trombosi (4 mor-
tals)], i diverses traduccions d’editorials, infor-
macions i comentaris publicats en revistes inter-
nacionals.

Crida l’atenció que una de les proves documentals
aportades per MSD va ser un editorial publicat al
BMJ de Figueras i Laporte crític amb la indústria
farmacèutica, que, segons ells, era prova dels
conflictes d’interessos dels autors.6

Mentre els testimonis de la defensa d’MSD van ser
dos especialistes independents (un dels quals va
trobar exactament el mateix nombre d’inexactituds
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El judici va durar molt més del que s’esperava.
Això significa que vam tenir l’oportunitat de ser es-
coltats quant a l’exactitud dels continguts de l’arti-
cle (que era el punt central de la nostra defensa).

En defensa del Butlletí Groc es van aportar prop
de 25 proves documentals, set de les quals no
van ser admeses. Entre les no admeses hi havia
les cartes de suport del Professor J. Collier
(President de la International Society of Drug
Bulletins, ISDB)3, del Professor de Polítiques
Farmacèutiques i reconegut expert internacional
MNG Dukes, del Rector de la Universitat Autònoma
de Barcelona, del Director General de l’ICS i del
President del Col·legi de Metges de Barcelona.
Tampoc no es va admetre com a prova una carta
enviada per l’FDA a MSD advertint-la de les seves
pràctiques promocionals irregulars de rofecoxib4

ni tampoc la traducció d’un article on es definia el
frau en recerca.5

El judici

Declaració de la FICF
http://www.icf.uab.es/msd/declaracion.pdf

La Fundació Institut Català de Farmacologia (FICF) es complau a anunciar que el Jutjat de Primera Instància
núm. 37 de Madrid ha dictat sentència relativa a la demanda interposada per la companyia MSD contra la FICF i
el director del Butlletí Groc Dr. Joan-Ramon Laporte. La demanda ha estat desestimada, els demandats han estat
absolts, i s’han imposat les costes processals a MSD.

La FICF desitja comunicar el següent:

1. La decisió judicial constitueix una victòria del conjunt de la informació independent sobre medicaments i
terapèutica davant de qualsevol intent passat, present o futur d’intromissió de les companyies farmacèutiques
en aquestes activitats. Aquestes no poden pretendre que existeixi un dogma o un pensament únic sobre
els seus propis productes. El debat sobre qüestions científiques només és possible sense pressions ni
intimidacions. D’aquí la necessitat de la llibertat d’expressió per al progrés de la ciència i de l’atenció
mèdica.

2. La sentència confirma que els fets relatats a l’article de Butlletí Groc objecte de la demanda són certs.
També reflecteix el debat sobre l’ètica de les publicacions que descriuen la investigació mèdica, i es fa
ressò de les advertències de l’FDA nord-americana a la companyia MSD sobre els continguts de la promoció
de rofecoxib, que minimitzaven el risc d’efectes adversos cardiovasculars d’aquest fàrmac.

3. Els resultats de la investigació científica sempre són subjectes a interpretació. Considerem que el disseny,
execució i anàlisi de la investigació realitzada per les companyies farmacèutiques no són prou supervisats
per organismes independents d’elles. La manca de transparència en aquestes qüestions introdueix dubtes
sobre la seva credibilitat.

4. Molts nous medicaments són presentats com a avenços sobre els anteriorment existents sense que en
realitat ofereixin avantatges rellevants en termes d’eficàcia, seguretat, conveniència o cost. Les informacions
i interpretacions independents són necessàries perquè això no perjudiqui la salut dels pacients ni la salut
econòmica del Sistema Nacional de Salut.

5. La FICF desitja expressar el seu agraïment i el de tots els organismes que elaboren informació independent
sobre medicaments i terapèutica a les institucions, societats científiques, organitzacions i milers de
professionals de la salut d’Espanya i de més de 30 països que han manifestat la seva solidaritat amb
nosaltres.

Barcelona, 28 de gener de 2004

http://www.icf.uab.es/msd/declaracion.pdf


voldríem afegir algunes consideracions al contingut
de la declaració.

De fet, no és la primera vegada que un butlletí
independent sobre medicaments és amenaçat per
una companyia farmacèutica. El Drug and Thera-
peutics Bulletin del Regne Unit ha estat objecte
d’intimidacions similars per haver denunciat algunes
pràctiques de promoció inacceptables.8  És un risc
que assumim en la nostra tasca. Aquest episodi
reflecteix la importància dels butlletins indepen-
dents, malgrat el caràcter modest i l’escassetat de
mitjans amb què compten, perquè constitueixen un
contrapunt imprescindible per matisar la informació
difosa per les companyies farmacèutiques. Per això,
creiem que les xarxes d’informació independent,
com la ISDB, són essencials a fi d’unificar esforços
i compartir no sols informació, sinó també uns
objectius i unes formes de treball que els són
comuns en molts aspectes. A Catalunya i a Espanya
es desenvolupen també altres iniciatives d’infor-
mació independent sobre terapèutica. Caldrà que
els diferents protagonistes comencin a treballar en
xarxa per tal d’optimitzar els escassos recursos dis-
ponibles.

D’altra banda, ja hem comentat en diverses
ocasions que els nous fàrmacs aprovats per les
agències reguladores no són necessàriament més
eficaços, ni tan sols equivalents, als fàrmacs ja dis-
ponibles. El procés d’avaluació d’un fàrmac només
considera la qualitat, l’eficàcia i la seguretat, però
no en garanteix el valor terapèutic. Estudis realitzats
a Canadà, França i els Estats Units indiquen que
només un terç dels nous fàrmacs aporten algun
avantatge clínic, i tan sols un 3% poden suposar
un avenç terapèutic rellevant.9  D’altra banda, els
preus dels nous medicaments, protegits per patent,
són proporcionalment més elevats que els d’altres
alternatives similars.

El cost de la recerca i desenvolupament dels
fàrmacs és un dels principals arguments dels
laboratoris per justificar els preus elevats dels seus
nous medicaments.10  La informació sobre aquesta
qüestió, no obstant, no és fiable, perquè no és
transparent. D’altra banda, caldria que es modifiquin
els criteris d’aprovació de nous medicaments i s’hi
inclogui la clàusula de necessitat , és a dir, aquell
criteri pel qual un nou fàrmac només podria ser
aprovat si oferís algun avantatge real sobre els ja
disponibles, en termes d’eficàcia, seguretat o
conveniència, per a tots els pacients tractats o bé
per a un subgrup definit i definible. Des d’un punt
de vista mèdic, els medicaments nous són menys
coneguts, s’associen a més risc d’efectes adver-
sos i interaccions inesperats, i els professionals de
salut hi estan menys familiaritzats. Per tant, a
igualtat d’eficàcia i seguretat, o fins i tot en absència
de dades comparatives directes, convé escollir el
fàrmac alternatiu amb el qual es disposi de més

al text del Butlletí que el que constava a la deman-
da d’MSD!), a favor de la FICF hi va testificar la
Dra. Àfrica Mediavilla, presidenta de la Societat
Espanyola de Farmacologia Clínica (SEFC).

Des que es va conèixer la citació a judici, hem
rebut milers de missatges de suport i solidaritat.
Voldríem destacar, en primer lloc, el suport de la
SEFC al Butlletí Groc i als butlletins d’informació
independent sobre medicaments i terapèutica.
Valorem de manera molt especial que la nostra
societat professional subratllés la informació
independent sobre medicaments com a una de les
activitats principals de la farmacologia clínica, el
paper de la qual és la creació de coneixement,
mitjançant la formació, la informació i la investi-
gació. També volem agrair les mostres de suport
de la Societat Catalana de Medicina Familiar i
Comunitària (SCMFiC) i del seu President, el Dr.
Ramon Morera, i del Comitè Organitzador del XXIII
Congrés de la Sociedad Española de Medicina
Familiar y Comunitaria (SEMFYC). Les institucions
directament lligades a la FICF, la UAB i l’ICS, ens
han donat suport per a les despeses del judici i la
informació a la premsa. El Comitè Ètic d’Assaigs
Clínics (CEIC) i la Comissió Farmacoterapèutica
de l’Hospital Vall d’Hebron, així com el President
del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, han
elaborat declaracions explícites de suport. Les
declaracions institucionals del Departament de
Medicaments Essencials de l’OMS i de la ISDB
han estat clau en aquest procés.

Hem rebut missatges de suport de nombroses
institucions, entre les quals volem esmentar, a més
dels citats, la majoria dels Centres del Sistema
Espanyol de Farmacovigilància (SEFV), la Societat
Espanyola de Farmàcia Hospitalària, la xarxa
DURG-Latinomérica, el Grupo Argentino para el
Uso Racional del Medicamento (GAPURMED), la
llista de discussió electrònica e-farmacos,7

l’Associació per a la Defensa de la Salut Pública,
l’Escola Andalusa de Salut Pública (EASP),
Direccions de Farmàcia de diverses comunitats
autònomes, Metges Sense Fronteres Espanya,
nombrosos butlletins d’informació sobre medica-
ments de diferents països i milers de professionals
sanitaris de Catalunya, Espanya, i altres 36 països.

Creiem que la sentència del 27 de gener ha de
reforçar la confiança dels professionals de salut
en el Butlletí Groc.

La FICF va fer pública una declaració després de
conèixer la sentència (vegeu el quadre). Només
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© Fundació Institut Català de Farmacologia. Hospital Vall
d’Hebron, P Vall d’Hebron 119-129, 08035 Barcelona. Tel. 93
428 30 29. Fax 93 489 41 09. http://www.icf.uab.es. La Fundació
Institut Català de Farmacologia és independent dels laboratoris
farmacèutics i de les administracions sanitàries. No té finalitats
de lucre i promou un ús òptim dels medicaments.

Els articles i notes publicats a Butlletí Groc no poden ser utilitzats
per a anuncis, publicitat o altra promoció de vendes, ni poden
ser reproduïts sense autorització escrita.

Hay una versión de este boletín en castellano. Si desea recibir información de ma-
nera regular en castellano, comuníquelo a la Fundació Institut Català de
Farmacologia.

 ISSN 0214-1922 - Dipòsit legal: B-20.962-88
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Les peticions de subscripció d’estudiants, que són gratuïtes,
s’han de dirigir a la Fundació Institut Català de Farmacologia
(envieu-nos la fotocòpia del carnet d’estudiant).

El Butlletí Groc és membre de:

experiència en investigació controlada i en la
pràctica real. Si no hi ha veritable innovació
terapèutica, els interessos del mercat estan en
contradicció amb els dels pacients.

Finalment, tenim ara l’oportunitat –i la respon-
sabilitat– d’aprofitar aquesta victòria per enfortir el
Butlletí Groc com a un instrument que proposa una
visió crítica, sensata i orientada als interessos dels
pacients, en un context en el qual les novetats i
notícies sobre medicaments són considerades més
en funció dels resultats comercials (aquests sí,
avaluats amb precisió) que en funció dels resultats
terapèutics, els quals rarament són avaluats en la
pràctica.
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