
L'INDEX FARMACOLOGIC, UN INSTRUMENT
PER A MILLORAR L'US DELS MEDICAMENTS

JOAN-RA NION LAPORTE

Divisi6 de Farmacologia Clinica. Facultat de Medicina
Universitat Autunoma de Barcelona

El mercat farmaccutic espanyol es caracteritza per alguns trets que dificul-
ten de manera important la prescripcio de medicaments per part del metge.

El nostre pals es, juntament amb I'Arabia Saudita, un dels que to un nom-
bre mes elevat de laboratoris farmaccutics. Cal dir pero que el nombre d'esta-
bliments tendeix a disminuir (vegeu la taula I), i que molts d'ells son artesanals

TAULA I. - EVOLUCIO DEL NOMBRE D'ESTABLIMENTS
DE LA INDUSTRIA FARMACIJUTICA SEGONS LLURS CLASSES

ny

De primeres
materies

farmac' utiques

D'especialitats
farmaceutiques

otal

1961 56 700 756
1962 54 672 726
1963 49 683 732
1964 50 658 708
1965 46 628 674
1966 45 585 630
1967 52 587 639
1968 54 549 603
1969 56 555 611
1970 64 559 623
1971 65 550 615
1972 62 559 621
1973 64 535 599
1974 67 531 598

Dades d'Arranz.'

o petits, amb un reduIt volum de vendes i una distribucio limitada (vegeu la tau-
la II).

El nombre d'especialitats farmaccutiques registrades a Espanya es molt ele-
vat, i supera les 14.000.2 Tanmateix, moltes d'aquestes especialitats son molt poc
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venudes. De fet, la Guia de Especialidades Farmaceuticas del Consejo General
de Colegios Oficiales de Farmaceuticos n'inclou, en la seva edicio de 1980,' unes
9.000, i el Vademecurn Daimon de l'any 19804 n'inclou unes 4.300, que suposen
mes del 95 % del total de vendes d'especialitats farmaceutiques.

TAULA II. - TIPUS DE LABORATORIS FARMACEUTICS, SEGONS LLUR MIDA,
A DIFERENTS PAISOS OCCIDENTALS

Espanya Italia Franca Alernanya Gran Bretanya
Estats
Units

Mundials - 8,4 7,5 18,0 23,0 86,0
Grans 7,7 33,0 36,0 32,0 43,0 4,0
Mitjans 45,0 27,0 33,0 21,0 17,10 2,0
Petits 44,0 30,0 23,0 28,0 16,4 8,0
Artesanals 3,3 1,6 0,5 1,0 0,6 -

Dades de Guerra.'

La qualitat intrfnseca -independentment del bon us o mal us que se'n pu-
gui fer- d'aquestes especialitats es molt discutible. Al voltant d'un 70 % son
associacions de dos o mes principis actius, xifra no gaire diferent de ]a d'altres
paisos de la Comunitat Economica Europea.5 En un estudi fet l'any 1971,11 pero
que conserva plenament la seva validesa,7 un 42 % de les especialitats descrites
al Vademecun: Daunon varen ser qualificades corn a medicaments de valor escas,
nul o intolerable.

La qualitat de la informacio sobre els medicaments subministrada al metge
es molt deficient.0. 8, 0. 10, 11 Aquest fet ha estat comprovat en l'analisi del Vade-
mecum Daimon en successives edicions,a 7. s en la comparacio d'aquest text amb
els equivalents publicats en altres paisos,0 en 1'analisi de la qualitat dels anuncis
dirigits al metge 10 i en 1'analisi de la informacio oferta per la industria farma-
ceutica sobre grups seleccionats de medicaments, com per exemple les amfetami-
nes,11' 12 els vasodilatadors cerebrals 13 i el cloramfenicol.14

El metge ha estat assetjat per una publicitat sabre els medicaments que to
un defecte obvi: cs realitzada per persones amb un interes mes comercial que
sanitari en la promocio del medicament. I, tanmateix, la continua consultant com
a font principal d'informaci6.'5 Els textos de Farmacologia i de Terapeutica no
han estat, en general, manuals de consulta priictics per a l'activitat quotidiana, no
tant per defectes de la qualitat de la informacio que contenen, sing sobretot per-
que llur plantejament esta lluny de la practica assistencial primaria. Algunes apor-
tacions d'informacio mes practica (sobretot Medical Letter i no tant Informaci6n
Terapeutica de la Seguridad Social), que son obres molt lloables, no contenen
llur informacio reunida i ordenada de manera sistematica en un sol volum.

La despesa de medicaments a Espanya es la mes alta d'Europa en relacio
amb la renda per capita.10 A mes, 1'6s d'alguns grups terapcutics, com per exem-
ple els antibiotics, es entre nosaltres exageradament elevat.17.18 La despesa de
farmacia origina una proporcio molt elevada del pressupost global de la Seguretat
Social (vegeu la taula III), que en els anys 1979 i 1980 ha disminuit a xifres mes
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baixes, respectivament del 22,5 % i del 20,7 %.111 A fi de comparar aquestes xi-
fres, cal indicar que la despesa de medicaments als paisos escandinaus osci}la

entre un 8 % i un 10 % del pressupost total dedicat a assistencia sanitaria, i ]a
mitjana de la Comunitat Economica Europea se situa al voltant del 12 %, mentre

TAm.A Ill. - PROPORCIO DE LA PRFSTACIO FARMACPUTICA SOBRE FL COST
TOTAL DE L'ASSISThNCIA SANITARIA

Assistencia Farmlcia extrahospitalaria Farmacia hospitalaria

Any

sanitilria
(milions)

(a)

Milions Ptes
(b) % sobre a Milions Ptcs sobre b

1967 20.780 9.648 48,0 324 3,2
1968 25.550 12.363 49,8 366 2,9
1969 32.634 16.702 52,8 541 3,1

1970 44.474 20.817 48,4 719 3,3
1971 56.738 26.996 49,5 1.000 3,6
1972 76.333 33.788 46,0 1.358 3,9
1973 97.097 45.023 48,1 1.652 3,5
1974 122.399 51.785 43,9 2.002 3,7

Dades d'Arranz.'

que les xifres espanyoles son similars a les d ' alguns paisos africans i d'America
Llatina. Aquest fet ha estat copsat per les autoritats sanitaries espanyoles, pero
les mesures que s ' hi han aplicat no constitueixen precisament un progres. Sense
revisar la normativa del registre dels medicaments d'una manera seriosa, sense
retirar del mercat les especialitats farmaceutiques ja obsoletes , sense millorar la
normativa per a ]a realitzacio d'assaigs clinics , sense millorar ]a dotacio material
i sobretot de personal del "Centro Tecnico de Farmacobiologia ", que depen de
la "Direccion General de Farmacia ", sense controlar i eventualment censurar la
publicitat sobre medicaments , l'Administracio s'ha limitat a augmentar , del 10 %
al 40 %, l'aportacio directa de I'assegurat en el pagament de les medecines que li
son prescrites en regim ambulatori .2° L'tinica mesura que ens sembla justificada
ha estat el control de la moma o tarugo (es a dir , les percepcions rebudes pel
metge com a premi per receptar productes de determinate laboratoris farmaceu-
tics).21

Com hom pot veure a la taula III, la contribucio de la farmacia hospitalaria
a la despesa global de farmacia s'ha situat sempre entre un 3 i un 4 r--. Ps clar
que qualsevol intervencio racionalitzadora feta a nivell hospitalari no sols millora
la qualitat de 1'assistencia als malalts hospitalitzats , sing que, a mes, to reper-
cussions culturals indirectes cap a fora dels hospitals , sobretot si aquest tipus
d'intervencio es realitza en els hospitals petits de nivell comarcal . Pero malgrat
les experiencies, encara escasses , en el camp de la farmacologia clinica hospita-
laria i de ]a farmacia hospitalaria realitzades en el nostre pals, Ilur repercussio
ha estat mes qualitativa que quantitativa, i es limitary sempre a la institucio hos-
pitalaria.
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Tanmateix, tant dins corn fora deis hospitals, les repercussions de 1'enorme
despesa esmercada en medicaments no han estat avaluades. Per una banda, els
intents de la patronal de la indtistria farmaccutica °° de demostrar les aportacions
dell medicaments a la salut collectiva son ridiculs, i no resisteixen la mes minima
valoracio critica. Per altra banda, fins i tot en ]a valoracio dell efectes terapcutics
potencials dels medicaments a un nivell individualitzat, es a dir, en l'assaig clinic
controlat, ]a recerca feta al nostre pals i publicada en les primeres revistes mcdi-
ques espanyoles to greus insuficiencies.='' Finalment, en el camp de I'avaluacio
sistematitzada dell efectes indesitjables produits pels medicaments, imprescindible
per a 1'establiment de les relacions benefici/risc en his dell medicaments, cis es-
forcos realitzats han estat gairebe nuts.

No sembla, pero, que totes les solutions hagin de ser mesures administrati-
ves. Sense negar-ne la utilitat -que de fet han demostrat en altres situacions,2.1,
les expericncies dutes a terme en altres paisos indiquen que les restrictions legis-
latives nomcs tenen efectes sostinguts si s'acompayen d'una proposta cultural en
el camp de his dels medicaments. Efectivament, en qualsevol cultura sanitaria,
independentment del grau de desenvolupament economic i social, cal realitzar una
petita revolucio cultural en el camp de la presc:ripcio i la dispensacio dels medi-
caments, que nomes pot tenir exit amb la col-laboracio activa dels professionals
sanitaris que participen en ]a distribucio del medicament. Les expericncies de
paisos tan diferents entre ells com els paisos escandinaus,2'! Gran Bretanya;-'
Italia, Portugal 29 Sri Lanka,'5 Australia 30 o Peru i1 aixi ho suggereixen. De
fct, amb la publicacio de les dues edicions de la seva Ilista de medicaments essen-
cials,^''-• ;{s l'OMS ha donat unes indicacions generals aplicables a la realitat sani-
taria i social de cada pals, i en cap cas no ha volgut donar una Ilista que consideres
universalment valida i rigidament aplicable a qualsevol pais.

En aquest marc, la publicacio d'un Index Farmacologic se situa en la linia
de les recomanacions de 1'Oficina Regional Europea de l'OMS a4 i de les recoma-
nacions fetes per un Comitc d'Experts del Conseil d'Europa 35 ]'any 1976. Aquests
documents recomanen que "a cada pais es posin a disposicio dels metges que pres-
criuen textos senzills preparats per organismes imparcials, que donin una infor-
macio actualitzada i fiable sobre els medicaments disponibles a nivell national".

Objectius de ]'Index Farmacologic

En aquest marc general de la situacio del medicament at nostre pais, ]'Index
Farmacologic to diversos objectius prioritaris. En primer floc, ]'Index to l'objectiu
de facilitar al metge una eleccici critica dels farmacs, segons criteris cientifics ri-
gorosos. Aquest es un objectiu obvi, que no mereix mes comentari. Pero, a mes,
]'Index preten establir, per una col•laboracio entre els diversos professionals rela-
cionats amb el medicament, uns criteris d'utilitzacici de medicaments. Cal, en
aquest camp, actuar sense complexos i tenir en compte que no tot esta aclarit en
la literatura internacional sobre les relacions risc/benefici en His de cada medi-
cament, i que una Gina de col•laboracio entre metges, farmaccutics i farmacblegs
pot permetre 1'establiment de criteris que possibilitin tin millor us dels medica-
ments. Per aquest motiu l'Index to tambc l'objectiu d'afavorir la participacici ac-
tiva del fnctge en la recollida d'informacid sobre els medicaments. En aquest sen-
tit l'Indcx cs un primer -i no unit- instrument per a 1'intercanvi d'informacio.
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L'lndex pot ser -si les autoritats sanitaries ho volen- el comencament d'un
centre d'informaci6 i de documentaci6 sobre us de medicaments, que no sols
hauria d'atendre consultes telefoniques o escrites, sing que a mes hauria de di-
fondre regularment informaci6 sobre nous avencos o noun efectes indesitjables
descrits per als diferents medicaments. Pero, a mes, es imprescindible un flux
d'informaci6 en sentit contrari: des del metge i el farmaceutic cap al farmacoleg,
que permeti tipificar, classificar i quantificar la informacio sobre els medicaments
obtinguda en la practica assistencial, sobretot la primaria. F-s clar, finalment, que
1'lndex Farmacologic vol ser un instrument per a racionalitzar el consum de me-
dicaments des d'una perspectiva positiva, no de restriccions, ni de vigilancies, ni
tampoc de fer pagar directament una part important del cost de les medecines a
I'usuari. En aquesta perspectiva, doncs, !'Index Farmacologic es converteix en
una cina collectiva, una empresa de tots els qui volen contribuir a millorar 1'estat
de salut, i no en el treball d'un grup tancat d'estudiosos.

Wtodes

La taula IV resumeix els criteris seguits per a la selecci6 dell medicaments
inclosos a I'fndex Farmacologic. A continuaci6 considerem de manera mes deta-
llada aquest mctode.

TAULA IV. - BASES PER A LA SELECCIO DE MEDICAMENTS

I) INFORMACIO SOBRE BIODISPONIBILITAT I FARMACOCINETICA.

2) ACTIVITAT FARMACOLOGICA I TERAPEUTICA DEMOSTRADA EN L'ESPECIE HUMA-

NA EN CONDICIONS CONTROLADES.

3) INCLUSIO NOMES DELS MEDICAMENTS QUE PUGUIN SER SOTMESOS A ESPECIFICA-

CIONS DE QUALITAT (CONTROLABLES AMB METODES DEFINITS I REPRODUIBLES).

4) ADOPCIO DE LA DENOMINACIO COMUNA INTERNACIONAL (DCI) DE L'OMS.

5) CONSIDERACIO CRITICA DE LES ASSOCIACIONS A DOSIS FIXES.

6) INCLUSIO DE TOTS ELS HOM(LEGS PER A CADA GRUP FARMACOLOGIC.

1. Informacio sobre biodisponibilitat i farnlacocinCtica. - La Farmacolo-
gia clinica moderna ha demostrat que el coneixement de les caracterfstiques bio-
farmaccutiques i farmacocinetiques es basic per a poder realitzar una terapeutica
racional. Per aquest motiu en general hem evitat incloure els farmacs pels quals
hom no disposa actualment d'una informacio biofarmaceutica i farmacocinctica
suficient. Per altra banda, els productes comercialitzats en formes d'administraci6
oral pero l'absorci6 dels quals no ha estat demostrada, no han estat inclosos en
l'lndex. Aquest ha estat per exemple el cas dell derivats atropinics amb un nitro-
gen quaternari presentats en formes d'administraci6 oral. Cal dir tambe que la
informaci6 sobre biodisponibilitat considerada per la Comissi6 Redactora fa refe-
rencia als principis actius, pero no a la forma farmaceutica de cada fabricant, ja
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que la Comissio no disposava d'aquesta informacio. Tanmateix, quan les dife-
rcncies de biodisponibilitat d'una marca comercial a l'altra poden provocar efec-
tes significativament diferents (fracassos terapcutics o altres efectes indesitjables),
la Comissio aixi ho ha fet constar en el text.

2. Activitat farmacologica i terapeutica demostrada en l'especie humana.
Per a esser inclos en l'Index, un farmac ha d'haver-se mostrat util en les indica-
cions terapcutiques per a les quals es proposal. Per tant, ha d'haver demostrat
les seves propietats en un o preferentment mes d'un assaig clinic controlat. Aques-
ta giiestio ha estat recentment revisada d'un punt de vista general,-a ha cstat re-
visada, com hem dit abans, pel que fa als materials publicats en revistes mcdiques
espanyoles," i tambe d'una manera particular per a alguns grups de farmacs, com
els hemostatics 17 i els vasodilatadors cerebrals.38 Malgrat que es diffcil resumir
aquest punt, recordem aqui algunes de les principals condicions necessaries per a
poder considerar com a valid un assaig clinic (vegeu la taula V). Cal en primer

TAUt.A V. - BASES PER A DEMOSTRAR L'ACTIVITAT
FARMACOLOGICA I TERAPEUTICA EN L'ESPECIE
HUMANA EN CONDICIONS CONTROLADES (ASSAIG

CLINIC CONTROLAT)

- Controls adequats.

- Nombre suficient de pacients.

- Valoracio adequada dels efectes terapcutics.

- Poblacio homogcnia.

- Durada suficient del tractament.

- Dosi adequada.

- Valoracio adequada dels efectes indesitjables.

- Analisi estadistica correcta.

- Significacio clinica dell resultats.

Hoc que el grup de pacients tractats amb el farmac sigui comparat amb un adequat
grup "control" (tractat amb tin altre farmac o amb placebo segons el proces que
hom intenta tractar), es a dir, amb caracteristiques fisiologiques i patologiques
semblants. Cal a m6s que el nombre de pacients participants en l'assaig clinic
sigui suficientment elevat; aquest nombre depcn de les caracteristiques de la
malaltia que horn vol tractar, de les caracteristiques dels tractaments disponibles
abans de ]a prova del nou farmac i de 1'error estadistic que "a priori" horn esti-
gui disposat a acceptar. Cal tambe que la poblacio participant en 1'estudi sigui
homogcnia: com mes semblants son els pacients participants en un assaig clinic
des del punt de vista de les caracteristiques del proces patologic que horn vol
tractar, mes uniformes reran els resultats, i tambe mes fiables, perquc en aquest
cas sera de suposar que hi ha menys variables que puguin influir sobre els resul-
tats del tractament. Els efectes terapcutics han de ser valorats de manera ade-
quada. No es correcte per exemple avaluar la utilitat d'un suposat fluidificant de
les secretions bronquials a traves de la mesura de la viscositat de les secretions
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bronquials, perque aquesta pot no tenir cap relacio amb el curs clinic d'una pneu-
mopatia obstructiva cr6nica.-10 Perque pugui fer una avaluacio adequada dels efec-
tes terapeutics del farmac provat, caldra que l'assaig clinic sigui suficientment
durador. Els medicaments suposadament actius sobre les malalties croniques de
curs ondulant o a brots, com per exemple I'artritis reumatoide o algunes mani-
festacions de l'arteriosclerosi, han de ser provats en assaigs que durin un periode
suficient, a fi que es puguin distingir els efectes farmacologics del curs ondulant
de ]a malaltia. Es obvi tambe que per a avaluar adequadament els efectes tera-
pcutics, les dosis emprades en els assaigs clinics han de ser les que posteriorment
s'emprin en terapeutica. Afortunadament, la relacio benefici/risc es molt elevada
per a ]a majoria dels farmacs, i per tant es poc probable que amb el nombre li-
mitat de patients que participen en un assaig clinic controlat es pugui quantificar
la incidencia d'alguns efectes indesitjables. Tanmateix, es imprescindible que la
publicacio que descrigui un assaig clinic sobre un medicament expliqui les tce-
niques de deteccio dels efectes indesitjables emprades i els resultats d'aquestes
tecniques. Aquest punt es tan cert, que seria sospitos de poc fiable un assaig cli-
nic que no referis cap efecte indesitjable produit pel medicament provat. A mes,
es imprescindible poder comptar amb aquesta informacio i amb informacio pos-
terior a la come rcialitzacio, a fi de poder establir les relations benefici/risc per
a cada medicament en cadascuna de les seves indicacions. Cal finalment que l'ava-
luacio estadistica dels resultats sigui adequada, i a mes que els resultats tinguin
no sols significacio estadistica, sing tambe significacio clfnica practica, en termes
de beneficis per al pacient i de cost de la medicacio.

3. Inclusio de medicaments que puguin ser sotmesos a especificacions de
qualitat. - Nomes han estat inclosos en l'fndex Farmacologic els medicaments
que poden ser sotmesos a especificacions de qualitat, es a dir, medicaments con-
trolables amb metodes definits i reproduibles. Per aquest motiu no han estat in-
closos els extractes de teixits i organs, els productes presentats com a estructures
quimiques definides pero que no ho son (com per exemple els "mucopolisacarids
de teixit cartilaginos"), les herbes, els remeis homeopatics, etc.

4. Adopci6 de la denominacid comuna international de I'OMS. - Es clar
que un dels principals motius del " salt" existent entre l'aprenentatge academic
de la Farmacologia i la practica terapeutica es la diferencia de la nomenclatura
emprada en els Ilibres de text i en les aules universitaries, en comparacio amb
1'emprada en la practica terapeutica . Els noms comercials , els falsos noms ge-
nerics, his dels noms quimics en Iloc dels generics en la presentacio de les espe-
cialitats farmaceutiques en Burs corresponents prospectes, capses i etiquetes de
flascons,1" la repeticio de diferents especialitats que contenen el mateix principi
actin, son factors que contribueixen a ]a confusio existent . Tanmateix, cal con-
servar una nomenclatura que sigui comparable amb I'emprada a altres pa Isos, que
permeti la consulta dels Ilibres de text, i que faciliti facets als banes de dades
internacionals , a mes de poder ser acceptada per tothom . Per aquests motius hens
adoptat la denominacio comuna international de l'OMS . 40 Els objectius de I'adop-
cio d'aquest sistema son:

a) Permetre una mes rapida identificacio dels principis actius utilitzats.
b) Facilitar la recerca bibliografica.
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c) Crear les bases d'un sistema informatiu uniforme.
d) Que les prescripcions siguin fetes sobre la base de motivacions d'ordre

purament cientific, eliminant els suggeriments exercits pet nom comer-
cial.

5. Consideracic critica de les associacions a dosis fixes. - L'us de les as-
sociacions a dosis fixes de medicaments to arguments a favor i arguments en con-
tra. A favor hom ha argumentat fonamentalment que milloren el compliment de
la prescripci6 per part del pacient, que permeten obtenir els ingredients que en
formen part a un cost inferior at que tindrien si fossin presos en especialitats se-
parades, i que en alguns casos disminueixen la possibilitat d'abus d'un dels ingre-
dients 41 (per exemple la combinacib d'un anticolinergic amb un opiaci com a
antidiarreics impedeix l'abus del se(yon). En contra hom ha argumentat que les
combinacions a dosi fixa limiten la flexibilitat i la individualitzaci6 del tractament,
que faciliten 1'exposici6 innecessaria (i potser la sensibilitzaci6) a alguns de llurs
ingredients, que faciliten que passi per alt una contraindicaci6, que encoratgen a
fer diagnostics imprecisos, i que quan apareix un possible efecte indesitjable es
mes dificil atribuir-lo a un dels ingredients.42 Potser cal afegir que at nostre pais
moltes especialitats farmaceutiques que son associacions de dos o mes principis
actius a dosis fixes son perilloses i irracionals, i que la mala prescripcio o dispen-
saci6 de medicaments es agreujada per I'existencia d'aquestes combinations far-
macologiques. En qualsevol cas, hi ha un consens general contrari a 1'6s de com-
binacions d'antibiotics, excepte en el tractament de la tuberculosi 4:1 i contrari a
1'6s de combinations de psicofarmacs a dosis fixes."

L'Index Farmacologic inclou les seguents combinations de dos principis ac-
tius a dosis fixes:

a) Trimetoprim + sulfametoxazol, perqu& malgrat les recents refercncies
sobre ]a superior relaci6 benefici/risc del trimetoprim sol en el tracta-
ment d'infeccions urinaries no complicades i de reaguditzacions infec-
cioses de la bronquitis cr6nica,4 , esta hen documentada la utilitat clinica
d'aquesta associaci6.1;

b) Diuretic tiazidic + reserpina en el tractament de ]a hipertensi6, perquc
no existeix una gran variabilitat interindividual en la resposta a aquests
farmacs (cosa que desafortunadament succeeix amb els bloquejadors
3-adrencrgics), perqu& es tracta de farmacs amb mecanismes d'acci6 hen
diferents que semen llurs efectes en el tractament de la hipertensi6, i
perquc Ilur is combinat en una mateixa forma farmaccutica (que gene-
ralment nomes cal administrar un cop at dia) millora el compliment de
la prescripcio, cosa de gran importancia en el tractament de la hiper-
tensi6.17

c) HidrOxid d'alumini + hidroxid magnesic com a antiacids, en el tracta-
ment de ]a malaltia ulcerosa gastrointestinal cronica. Diversos autors
han recomanat I'us conjunt d'aquests dos antiacids, sobretot perquc la
tendencia que to l'hidroxid magnesic a produir diarrea cs compensada
per la tendencia de l'hidroxid d'alumini a produir constipaci6.4^

d) Difenoxilat + atropina en el tractament simptomatic de la diarrea, per-
que ultra l'acei6 frenadora del peristaltisme de tots dos productes, I'ad-
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dicio de dosis subterapeutiques d'atropina (0,05 mg) als 2,5 mg de dife-
noxilat, derivat opiaci sintctic que s'absorbeix molt poc, impedeix l'abus
d'aquest darrer per causa de les molesties (sequedat de boca, visio bor-
rosa, etc.) que ocasionaria l'atropina a dosis altes.

e) Levodopa + un inhibidor de la DOPA-descarboxilasa en el tractament
de la malaltia de Parkinson. L'addicio de benserazida o de carbidopa a
la levodopa permet disminuir les dosis d'aquesta, augmentar-ne la bio-
disponibilitat al sistema nervios central i disminuir-ne la incidcncia
d'efectes indesitjables."'

f) Ergotamina + cafeina en el tractament de la migranya. La migranya
s'associa de vegades a problemes d'absorcio dels medicaments adminis-
trats per via oral, relacionada amb una disminucio de la velocitat del
buidament gastric.-," L'ergotamina presenta, a mes, problemes de bio-
disponibilitat quan es administrada per via oral.,, Hom ha observat clue
l'ergotamina administrada per via rectal to una bona biodisponibilitat,
i que quan cs associada amb cafeina la seva absorcio es mes rapida.--'
En consequcncia, hom ha recomanat que, a fi de millorar la velocitat
d'absorcio i la biodisponibilitat de l'ergotamina, aquesta sigui associada
a dosis fixes amb la cafeina, tot i que pot ser convenient administrar
mig supositori en comptes d'un per disminuir la incidencia d'efectes
indesitjables causats per l'efecte vasoconstrictor periferic dels er(Yotics.'-'i

g) Estrogen + progestagen com a contraceptiu farmacologic. Aquesta as-
sociacio to una eficacia ben documentada.54 Cal dir, pero, que l'asso-
ciacio d'estrogen i progestagen en un contraceptiu monofasic (combi-
nat) es preferible, en termes d'eficacia, als preparats dits sequencials,
en els quals el progestagen sols s'administra durant la segona part del
cicle.54

6. Inclusid de tots els homolegs de cada grup farmacol^)gic. - Per a cada
grup farmacologic la Llista de Medicaments Essencials de I'OMS :1", as inclou tin
medicament model, amb una nota a peu de pagina que diu "Indicat com a exem-
ple d'aquest grup terapcutic: cal escollir el farmac efectiu acceptable menys car
en calla cas". Tot i considerar com a valid aquest criteri per a 1'elaboraci6 d'una
Ilista model, la Comissi6 Redactora de ]'Index Farmacologie ha optat per inclou-
re tots els homolegs de cada grup, sempre que no hi hague's informacio especifica
sobre algun producte que reveles una pitjor biodisponibilitat o una relacio bene-
fici/risc sensiblement inferior a ]a dels altres productes del grup. I aixo per dos
motius: en primer Iloc, a fi de no "desqualificar" practiques terapcutiques actuals
que son perfectament correctes; en segon ]loc, a fi de no perjudicar uns fabricants
en benefici d'altres, sense que existis un motiu tecnic aparent per a fer-ho.

Calendari

La taula VI resumeix el calendari de I'elaboracio de ]'Index Farmacologic.
A finals de 1978 I'Excm. Sr. Conseller de Sanitat i Assistcncia Social de ]a Ge-
neralitat de Catalunya, Dr. Ramon Espasa, encarrega al Dr. Joaquim Bonal de
Falgas i a mi mateix la rcalitzacio d'un "Estudi-dictamen sobre preseripcio, dis-
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TAULA VI. - CALENDAR! DE L'ELABORACIO DE L'INDEX FARMACOLOGIC

XII/1978. Encarrec d'un Estudi-Dictamen sobre Prescripci6, Dispensaci6 i Us

de medicaments a Catalunya, per l'Excm. Sr. RAMON ESPASA I OLI-

VER, Conseller de Sanitat i Assistencia Social, als Drs. JOAQUIM

BONAI, I JOAN-RAMON LAPORTE.

IV/ 1979. Lliurament de 1'Estudi-Dictamen.

V/1979. Formaci6 de la Comissi6 Redactora de l'Index Farmacologic, a
partir del Comite d'Informaci6 i Documentaci6 Sanitaries de l'Aca-
dcmia de Ciencies Mediques de Catalunya i de Balears.

IX/1979. Comengament de la feina de redacci6.

XII/1979. Atorgament d'un ajut economic del Departament de Sanitat i Assis-
tencia Social de la Generalitat de Catalunya a 1'Academia de Cien-
cies Mediques per a 1'elaboraci6 de 1'Index.

11/1980. Atorgament d'un ajut similar per part de 1"`Instituto de Estudios de

Sanidad y Seguridad Social", del "Ministerio de Sanidad y Seguridad

Social".

I I-V/ 1980. Consultes a experts.

V/1980. Primera avaluaci6 i incorporacif d'esmenes.

V/ 1980. Consultes a metges de capcalera.

VI/1980. Segona avaluacio i incorporaci6 d'esmenes.

VIII/ 1980. Impressi6.

IX/ 1980. Presentaci6 de 1'Index Farmacologic a 1'IX Congres de Metges

i BiOlegs de Llengua Catalana (Reus).

pensaci6 i us de medicaments a Catalunya". Aquest estudi va ser lliurat el mes

de maig de 1979, i posteriorment publicat juntament amb altres estudis i dicta-

mens sobre sanitat.55 Entre altres cosec aquest treball recomanava, entre altres

mesures, "engegar, a fi de millorar la utilitzaci6 dels medicaments, un programa

d'actuacions que tendeixin a establir sistemes d'informaci6 de consulta rapida i
practica i que donin dades objectives i recomanacions als professionals sanitaris".

Un annex d'aquest Estudi-dictamen 56 proposava d'una manera mes concreta les
caracteristiques que havia de tenir l'Index Farmacologic. Els passos seguents es

resumeixen a la taula VI.

La Comissio Redactora de 1'Index era formada pels segiients membres:

JOSEP MARIA ARNAU DE BOLOS, metge. Resident del Departament de Medi-

cina de la Ciutat Sanitaria de la Seguretat Social de la Vall d'Hebron
de Barcelona. Professor ajudant de Farmacologia Clinica. Universitat
Autonoma.

JOAN COSTA PAG1S, metge. Camallera (Alt Emporda).

RAMON MAGRINYA I BRULL, farmaceutic. Barcelona.

ORIO!. MARTI I CARRASCO, /netge. Llicd de Munt (Valles Oriental).
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FERRAN MORELL BROTAD, merge. Adjunt del Departament de Medicina de

la Ciutat Sanitaria de la Seguretat Social de la Vall d'Hebron de Bar-

celona.

JOAN PADRos I Bou, merge. Adjunt del Servei de Medicina de 1'Hospital Ge-
neral de Granollers.

LLUIS TRIQUELL I SABATE, farmaceutic. Cap del Servei de Farmacia de 1'Hos-

pital General de Granollers.

JOAN-RAMON LAPORTE I ROSELLO, metge. Professor Agregat de Farmaco-

logia Clinica. Universitat Autonoma.

A ley pagines 163 a 170 de 1'lndex Farmacologic es fa esment de les prin-
cipals fonts bibliografiques consultades per a la seva redaccio. Aqui Homes fem
Constar que hem procurat consultar sempre els textos mes prestigiosos de Farma-
cologia General i de Farmacologia Clinica i ley primeres revistes mcdiques i far-
macologiqucs internacionals.

Ely ajuts rebuts del Departament de Sanitat i Assistencia Social de la Gene-
ralitat de Catalunya i de 1"`Instituto de Estudios de Sanidad y Seguridad Social"
han estat en gran part emprats en la creacio d'un fops bibliografic que pugui servir
per a futures tasques d'informacio sobre els medicaments que permetin descnvolu-
par la recomanacio de 1'Estudi-Dictamen sobre medicaments esmentada mes amunt.

Un cop va acabar la tasca de redaccio dels textos, la Comissio Redactora va
enviar cadascun dels capitols a 215 experts de diferents camps de la medicina.
D'aquests, 189 varen enviar comentaris o esmenes als textos sotmesos a llur con-
sideracio, i la Comissio Redactora va procedir a redactar una segona versio del
text, que va ser enviada a 65 metges de cap^alera de totes les comarques catala-
nes. La Comissio va considerar que un material que en ultim terme va dirigit al
metge de cap^alera havia de ser revisal, abans de la seva edicio, per companys
que treballen en 1'assistencia primaria, no tant per avalorar-ne la correccio i la
documentacio, sino sobretot per avalorar-ne la utilitat practica. Cal dir que va-
rem retire centenary de suggeriments i esmenes, molts dels quals han estat inclosos
en el text definitiu.

Resuftats

La taula VII presenta els primers resultats obtinguts en la seleccio de medi-
caments. La Comissio va considerar un Hombre elevat de productes, dels quals va
decidir esmentar-ne 553. D'aquests, 394 principis actius han estat inclosos en

TAULA VII. - FARMACS ESMENTATS EXPLtCITAMENT EN L'INDEX, PERO NO
1NCLOSOS PER A SER PRESCRITS EN L'ASSIST>;NCIA PRIMARIA

PLR CAUSA D'UNA EEICACIA CLINICA INSUFICIENTMENT llL'MOS"rRADA . S9

PER NO TENIR AVANTATGES DEMOSTRATS SOBRE ALTRES 9

PER POSSEIR UNA RELACIO TOXICITAT^EFICACIA EXCESSIVAMEN"r ELEVADA. 36

PER A RFSERVAR PER A L1S ESPECIALITZAT 54

P[:RQL1E NO ES TROBA SOL AL MERCAT I

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . 159
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]'Index, perque son considerats com a utilitzables per part del metge d'assistencia
primaria. Aquests productes estan indicats en lletres negretes, en columna a 1'es-
querra de la pagina, al comencament de cada apartat de ]'Index. Els altres 159
estan explicitament esmentats en l'Index, pero no hi estan inclosos com a valids,
per diversos rnotius que indiquem a la taula VII. Els 54 farmacs "per a reservar
per a us especialitzat" son quimioterapics antineoplasics en llur gran majoria.

A la taula VIII presentem el nombre de principis actius sots i d'associacions
a dosis fixes acceptats com a valids en tine documents de seleccio de medicaments
realitzats en circumstancies socio-sanitaries ben diferents: el British National

TAULA VIII. - NOMBRE TOTAL DE MEDICAMENTS INCLOSOS EN ELS
FORMULARIS DE QUATRE PAISOS EUROPEUS, AMB ESMENT DE LA
LLIS'I'A DE MEDICAMENTS ESSENCIALS DE L'OMS (TRS 641, 1979)

British National Formulary, 1976 490
Prontuario Regione Lombarda, 1978 376
Formulario Nacional de Medicamentos (Portugal), 1978 . 763
Index Farmacologic Catala, 1980 394
Seleccio de Medicaments Essencials (OMS), 1979 193*

* La Ilista de TOMS en to un total de 245, dels quals 193 son d'us no espe-
cialitzat en 1'assistencia primaria.

Formulary de ]'any 1976; 27 el Prontuario per la pratica terapeutica extraospe-
daliera de la Llombardia, de ]'any 1978; 28 el Fornuclkrio Nacional de Medica-
mentos de Portugal (1978); =" 17ndex Farmacologic i, corn a document de refe-
rencia, la 2a. edicio de la Seleccio de Medicaments Essencials de 1'OMS (1979).:1:;
Els resultats finals no semblen gaire similars, sobretot en la comparacio amb
el Formulari portugues. Tanmateix, aquest darrer va dirigit tant a 1'assistencia
extrahospitalaria com a l'hospitalaria. A mes, en alguns capitols, com per exem-
ple els d'Oftalmologia, Oto-rino-laringologia, Dermatologia i Ginecologia, les for-
mes de presentacio son molt diferents d'un formulari a l'altre. En canvi, la pre-
sentacio dels capitols que corresponen als quinze primers de l'lndex Farmacolo-
gic es molt semblant en tots quatre formularis. La taula IX presenta els resultats
(pel que fa al nombre de medicaments inclosos en els quinze capitols indicats) ob-
tinguts en aquests quatre formularis, comparats amb els de la Ilista de medica-
ments essencials de l'OMS. Tal com es pot veure en aquesta taula, hi ha una
coincidencia del nombre de farmacs inclosos en la majoria dels capitols. Alla on
les diferencies son mes grans es en els capitols de psicofarmacs i d'antiinflamato-
ris, potser en part perque aquests son els camps en els quals l'activitat de sintesi,
investigacio i comercialitzacio de noun productes es mes intensa, i per tant el pa-
norama ha variat bastant en un curt periode de temps. En qualsevol cas, aquests
resultats suggercixen que quan hom empra els mateixos mctodes en la seleccio
de medicaments, el resultat es semblant, independentment de les caracteristiques
del mercat farmaceutic.

El nombre d'especialitats farmaceutiques incloses en l'Index ha estat de
1.189. Una recerca feta amb els prospectes de les especialitats mes venudes i a
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partir de la consideracio dels farmacs potencialment perillosos que son motiu
d'abus amb mes frequencia al nostre pals, ens ha portat a incloure un index addi-
cional de 334 noms quimics de medicaments, amb llurs corresponents noms ge-
nerics. Aquest index to per finalitat facilitar la identificacio dels principis actius.
Un segon index, basat en la informacio continguda al Catalogo de Especialidades
Fannaceuticas 1980, dona les equivalencias entre el nom generic dels medica-
ments inclosos a l'Index i llurs noms comercials. Un tercer index de noms co-
mercials a noms generics completa la informacio additional. Finalment, un index
alfabetic, que inclou noms de medicaments, malalties, simptomes i altres entrades,
tacilita la rapida consulta de problemes concrets.

Discussio

Encara es aviat per a poder treure conclusions definitives sobre l'accepta-
cio que tindra l'Index Farmacologic, i sobre la influencia que tindra en la prac-
tica tcrapeutica de I'assistencia medica primaria al nostre pais. Pel que fa al
primer d'aquests dos aspectes, la Divisio de Farmacologia Clinica de la Uni-
versitat Autonoma to en curs la realitzacio d'una enquesta dirigida a metges i
farmaccutics que preten recollir opinions sobre utilitat i futurs aspectes que caldria
millorar en l'lndex Farmacologic. Pel que fa a la possible influencia sobre la prac-
tica terapeutica de l'assistencia primaria, no es pot suposar que en tingui d'una
manera imniediata i generalitzada. I aixo perque amb factual funcionament de
l'assistencia medica primaria publica, es dificil pensar que un manual de consulta
farmacologica i terapeutica pugui tenir molta influencia. La primera premissa
per a una correcta prescripcio de medicaments es la realitzacio d'una visita acu-
rada, amb una anamnesi, unes explorations i una informacio al patient adequades.
Sense aquestes condicions no es possible fer una bona prescripcio de medica-
ments.

L'Index Farmacologic no es, tanmateix, una eina per a obtenir resultats a
curt termini (vegeu la taula X). El cost de l'Index Farmacologic ha estat de 3,9

TAULA X. - QUE ES L'INDEX FARMACOLOGIC

UN INSTRUMENT DE REFLESIO PER A REVISAR LA PRACTICA TERAPi':UTICA ACTUAL.

UNA BASE PER A ENGEGAR, GESTIONAR I ENRIQUIR PROGRAMES DE FORMACIO PER-

MANENT.

UNA INVITACIO A CONSTRUIR UN SISTEMA D'INFORMACIO SOBRE ELS MEDICA-

MENTS.

UN REPAS SENZILL D'ALGUNS PROBLEMES QUE SOVINT PASSEN DESAPERCEBUTS EN

LA PRACTICA DIARIA:

- EFECTES INDESITJABLES

- INTERACCIONS FARMACOLOGIQUES

- INTERACCIONS FARMAC-PATOLOGIA

- ELEMENTS DE CINETICA

- COMPLIMENT DE LA PRESCRIPCIO
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milions de pessetes entre la seva elaboraci6 i la seva edici6. Els Col-legis Profes-
sionals de Metges i de Farmaceutics de Catalunya (excepte el de Metges de Tarra-
gona) han colHlaborat en Ia seva distribuci6. El cost de la despesa de farmacia a
Catalunya l'any 1977 va ser de 12.634 milions de pessetes, en preus de venda dell
laboratoris.5'T La comparaci6 d'aquestes dues xifres no permet massa dubtes sobre
si val la pena intentar 1'experiencia de I'Index Farmacologic. Pero, a m6s, fa pensar
en la convenicncia de continuar programes de formaci6 continuada i en la conve-
nicncia de construir un sistema d'informaci6 sobre els medicaments. S'ha de dir que
la Comissi6 de 1'fndex Farmacologic no t6 cap caracter oficialitzat, i que existeixen
organismes similars a altres paisos. Cal dir que la distribuci6 de l'Index genera la
necessitat d'un flux d'informaci6 sobre 1'6s dels medicaments. La primera edici6
de l'Index Farmacologic es un antecedent i una ocasi6 immillorable per a posar
en marxa un Centre d'Informaci6 sobre 1'6s de medicaments, que tingui les fun-
cions seguents, en collaboraci6 amb 1'Academia de Ciencies Mediques:

a) Assegurar la continuitat de les successives edicions de l'Index Farma-
cologic.

b) Difondre materials informatius sobre aspectes noun o pot coneguts de
his de medicaments.

c) Elaborar altres materials per a situacions m6s especffiques, com per exem-
ple assistcncia hospitalaria, pediatria, psiquiatria, etc.

d) Organitzar reunions i seminaris sobre aspectes concrets de 1'6s de me-
dicaments.

e) Realitzar estudis sobre is de medicaments, que permetin establir arees
d'interes prioritari en la informaci6 sobre els medicaments.
Mantenir relacions amb centres similars en altres paisos (centres de

TOMS, Food and Drug Administration dels Estats Units, Committee on
Safety of Medicines de la Gran Bretanya, etc.), aixi com col•laborar en
]a implantaci6 de centres similars en altres paisos.

g) Posar en marxa programes de detecci6 de reactions adverses a medica-
ments, en col-laborac16 amb altres centres, i concretament amb la xarxa
de centres de Farmacovigilancia de TOMS.

Per acabar, hem d'agrair a tots els qui hi han participat, individualment o

collectiva, llur col-laboracio, i esperar que les autoritats sanitaries de Catalunya

voldran aplicar el que diu ('article 17, apartat 3, de l'Estatut d'Autonomia vi-

gent: "Correspondra tamb6 a la Generalitat de Catalunya 1'execuci6 de la le-

gislaci6 de I'Estat sobre productes farmaceutics".
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