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Informe IMS Setembre 2006

• Per marques:
1. Lipitor®/Tahor® (11.580 M$)
2. Nexium® (esomeprazol)
3. Plavix® (clopidogrel)
4. Seretide® (salmeterol + fluticasona)
5. Norvasc® (amlodipina)
6. Enbrel® (etanercept)
7. Effexor® (venlafaxina)
8. Ogastro®/Ogast® (lansoprazol)
9. Singulair® (montelukast)

• Per grups:
1. Hipolipemiants (29.840 M$)
2. Antiulcerosos (22.900 M$)



En unitats, Catalunya, 2003

1)  Paracetamol

2)  Hidroclorotiazida

3)  Loracepam

4)  Paracetamol

5)  Metformina

6)  Salbutamol

7)  Àcid acetilsalicílic

8)  Diclofenac dietilamina (gel)

9)  Àcid acetilsalicílic

10)  Furosemida

11)  Acenocumarol



Nom comercial Fàrmac Grup farmacològic €×106

1. Zyprexa® Olanzapina Antipsicòtic 90,65
2. Fosamax® Alendronat Bifosfonat 61,96
3. Risperdal® Risperidona Antipsicòtic 61,70
4. Seretide® Salmet+fluticas Asma 60,38
5. Lipitor® Atorvastatina Estatina 58,64
6. Cardyl® Atorvastatina Estatina 57,12
7. Plavix® Clopidogrel Antiagregant 52,30
8. Seroxat® Paroxetina ISRS 49,57
9. Norvasc® Amlodipina Antihipertensiu 44,43

10. Prevencor® Atorvastatina Estatina 44,43
11. Neurontin® Gabapentina Antiepilèpt, dol neuropàt 37,24

...                                   ...            ...                                  ...
16. Carduran Neo® Doxazosina Antihipertensiu, HBP 33,44

Consum farmacèutic a càrrec SNS, 2003



20 primers, Catalunya, gener-agost 2006



Els 20 amb més creixement, Catalunya, gener-agost 2006



Innovació terapèutica o innovació comercial

1) Espanya 23,3%
2) Bèlgica 20,3%
3) Noruega 19,2%
4) Països Baixos 15,0%
5) Suècia 14,8%
6) França 12,3%
7) Suïssa 11,0%
8) Finlàndia 10,9%
9) Dinamarca 8,5%

10) Portugal 8,1%
11) Alemanya 7,7%
12) Regne Unit 6,2%

• A Espanya nou dels 10 
primers en despesa són
protegits per patent

• Els fàrmacs amb menys de 
5 anys:

27% el 2001
35% el 2003

• No cap d’ells és de 
primera elecció

La novetat implica incertesa
sobre els efectes indesitjats i 
les formes d’ús



Despesa en medicaments al món

1988 2001

Estats Units 42% 44%

Japó 13% 13%

UE 28% 29%

Resta 17% 14%



Despesa en medicaments
(US$ per persona i any)

Japó 412 Xina 7

Alemanya 222 Paquistan 7

Estats Units 191 Indonèsia 5

Canadà 124 Kènia 4

Gran Bretanya 94 Índia 3

Noruega 89 Bangladesh 2

Costa Rica 37 Mozambique 2



Ús raonat de medicaments

Prescriure o suggerir el medicament apropiat per al 
pacient que el necessiti, a la dosi i durada 

adequades, a un cost raonable, amb la informació
necessària per al pacient, i amb planificació del 

seguiment



Què valorem en un nou fàrmac

• Eficàcia
– ¿En comparació amb placebo?

– ¿En condicions semblants a les habituals?

– ¿Relativa o absoluta?

• Efectes indesitjats (¿seguretat?)
– ¿En quines circumstàncies assumim riscos?

– Seguretat i necessitat

• Conveniència

• Cost, cost-efectivitat



Innovació en terapèutica

Oferir algun avantatge en:
– Eficàcia

– Efectes indesitjats

– Conveniència

– Cost

Per a la majoria dels pacients o bé per
a un subgrup definit



Els nous medicaments de gran consum

• Sovint no són clarament superiors als antics

• Són objecte d’una intensa promoció

• No hi ha dades sobre el seu ús en condicions
habituals

• Poden causar greus problemes de salut pública

• En general són més cars
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Sovint no clarament superiors als antics

• Grup control en els assaigs clínics
(medicament, dosi, etc.)

• Biaix de publicació
• Validesa externa dels AC: 

Eficàcia vs efectivitat



Favours
atypical

Favours
haloperidol

Drop out rates by dose of comparator drug in trials of patients
with schizophrenia or related disorders (risk difference and
95 % confidence intervals)

Geddes et al., 2000

≤ 12 mg haloperidol

> 12 mg haloperidol

-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1



Publicació selectiva
sobre 5 ISRS

• 21 estudis mostraven que l’ISRS era millor que placebo
• 19 publicacions principals

En total, 42 estudis

Sweedish Drug Regulatory Authority             Melander et al., BMJ  2003



Publicació selectiva
sobre 5 ISRS

• 21 estudis mostraven que l’ISRS era millor que placebo
• 19 publicacions principals

EVIDENCE
B(I)ASED
MEDICINE

En total, 42 estudis

• 21 estudis mostraven resultats “negatius”
• 6 publicacions principals

Sweedish Drug Regulatory Authority             Melander et al., BMJ  2003
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Olanzapina i risperidona en pacients d’edat i 
demenciats

• Olanzapina:
– ineficaç
– augment de la mortalitat d’1,5% a 3,5%
– augment del risc d’AVC de 0,4% a 1,3%

• Risperidona:
– eficàcia modesta però significativa
– augment del risc d’AVC de 2% a 4%
– augment mortalitat, n.s. (4 i 1)

CPMP EMEA, AEMPS, 9 març 2004
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• Metanàlisi de 12 assaigs clínics sobre ISRS

• 1.628 pacients

• Comportament suicida i intents de suïcidi:

Antidepressiu Placebo

48/923 18/856

5,2%                   2,1%

Lancet 2004;363:1341-45



Nens i adolescents tractats amb ISRS a Catalunya 
el 2003, nombre de prescripcions
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Els nous medicaments de gran consum
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Poden causar greus problemes de salut pública



Problemes recents, més massius que mai

• (Cerivastatina)

• THS i càncer de mama i càncer d’endometri

• THS i cardiopatia isquèmica

• Vioxx i altres inhibidors selectius de la COX-2

• Antidepressius ISRS (en particular paroxetina)

• Antipsicòtics atípics



THS: excés d’incidència per 1.000 usuàries
durant 5 anys

50-59 anys 60-69 anys

Càncer de mama +3,2 +4,0

Ictus +1,2 +4,0

TEP +1,6 +4,0

Càncer colorectal –1,2 –3,0

Fractura de coll de fèmur –0,5 –2,5



THS a Espanya: nombre de casos atribuïbles en 
els anys noranta

50-59    60-69
anys anys Totes

Càncer de mama +9.600   +8.000       +17.600
Ictus +3.600 +8.000       +11.600
Tromboembol. pulm +5.400   +8.000       +13.400

Càncer colorectal –3.600   –6.000         –9.600
Fractura coll de fèmur –1.500   –5.000         –6.500

Totals +13.500   +13.000      +26.500









Rofecoxib (Vioxx®) (Nota AEMPS)

• A l’assaig APPROVE, que va motivar.ne la retirada, la incidència
d’IAM va ser:
– 7,8 per 1.000 en grup placebo
– 15,0 per 1.000 en grup rofecoxib

• Per tant, 7,2 casos adicionals per 1.000 tractats
• En el moment de la retirada a España 70.000-100.000 persones 

tractades (277.000 segons MSD)
• Per tant, a Espanya hi hauria hagut:

– Entre 504 i 720 casos d’infart de miocardi
– Un nombre similar de casos d’ictus
– Un nombre indeterminat de morts per insuficiència cardíaca,

atribuïbles a Vioxx®



Rofecoxib, un tsunami farmacològic

• 176.000-280.000 casos adicionals d’IAM al món, 45-
50% mortals
– 88.000-140.000 en EEUU
– Un  nombre aproximadament igual a la resta del món

• Com a mínim la meitat de casos d’ictus: 88.000-140.000
• Un nombre indeterminat d’ingressos hospitalaris i morts 

per descompensació d’ICC
• Cinc casos d’HGI per cada cas d’IAM (letalitat de 3%): 

26.400 a 42.000 morts
• Frau en VIGOR, ADVANTAGE i farmacovigilància
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Afavorir la seguretat

• Comparats amb els fàrmacs amb
més experiència d’ús, els nous 
fàrmacs s’associen a més 
incertesa:
– Sobre la seva eficàcia

– Sobre la seva seguretat

– Sobre els seus patrons d’ús

• Els nous fàrmacs, protegits per
patent i de preu més alt, són
objecte d’intensa promoció 
comercial

• Els medicaments amb
menys de cinc anys al 
mercat haurien de 
portar un 
advertiment:

Este medicamento es 
nuevo, y por este motivo 
no se conocen con detalle 
su eficacia y seguridad



Seguretat dels medicaments

• Comparats amb els fàrmacos
amb més experiència d’ús, els 
nous fàrmacs s’associen a més 
incertesa:
– Sobre la seva eficàcia

– Sobre la seva seguretat

– Sobre els seus patrons d’ús

• Els nous fàrmacs, protegits per
patent i de preu més alt, són
objecte d’intensa promoció 
comercial

Els nous medicaments
que puguin constituir un 
avenç terapèutic han de 
ser sotmesos a 
seguiment de la seva
efectivitat
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Globalització i ús de medicaments

• De l’OMS a l’OMC – Acords ADPIC

• Reforma i liberalització del sector salut

• Regulació orientada per i per a la indústria: ICH

• Fusions de companyies - Megainfluència

• Societat informacional: ¿informació o coneixement?

• Globalitzación dels mercats, sobretot els de la 
tecnologia

• Acceleració de la innovació (comercial)

• Ampliació de les desigualtats globals



En conclusió



Innovació comercial

• Orientació de la innovació als me-too

• Estratègies de blockbuster (màximes vendes en poc temps) 
basades en el sistema de patents

• Estratagemes d’allargament de patents

• Exageració o invenció de malalties a països rics

• Desinterès per les malalties ignoradas

• Desinterès per comprovar l’efectivitat en la pràctica

• Forta pressió comercial i en “formació continuada”



Innovació per a les persones 

Innovar es millorar la relació benefici/risc

Desplaçar la relació cap al cantó del benefici

• Assegurar una regulació eficient
• Selecció dels medicaments més apropiats
• Seguiment de les novetats internacionals

• Sobre eficàcia
• Sobre efectes indesitjats
• Altres

• Sistemes d’informació propis
• Seguiment dels efects dels medicaments sobre 

la salut de la població



Selecció de medicaments

Mercat

Sistema de salut

Centre, EAP



• Informació: Indústria = SNS × 1.000

• Formació continuada

• Inundacions d’“evidències” entre les 
quals no és fàcil seleccionar el realment 
rellevant

¿Informació o conoeixement al SNS?

Societat de la informació: risc d’infoxicació

Seleccionar la informació essencial



• El SNS ha de tenir autonomia per interpretar la 
informació, disseminar-la i aplicar-la

Informació i coneixement al SNS

• Ha d’oferir als prescriptors un sistema 
d’informació sobre medicaments i terapèutica:
– fiable, 

– en temps real, 

– actualitzada, 

– orientada a problemes i lligada a la investigació, 

– adaptat al medi i a un cost raonable



Somniem que es destina un 1% a...

• Selecció dels medicaments
• Informació independent
• Formació continuada
• Avaluació dels resultats

Que el Sistema Nacional de Salut deixi de ser un 
receptor passiu i obedient de coneixement, per ser

productor dels coneixements que necessita



www.icf.uab.es






