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L’any 2009, el Ministeri de Sanitat va publicar l'RD 1015/2009 que regula la disponibilitat
de medicaments en situacions especials, concepte que inclou els medicaments en investigació
per als pacients fora d’un assaig clínic (ús compassiu), els autoritzats a altres països però
no a Espanya (estrangers), i l’ús de medicaments en situacions diferents a les autoritzades
(off-label), objecte d’aquest número del butlletí1.

L’autorització de comercialització de medicaments requereix l’avaluació tècnica per part
de les agències reguladores competents, les quals garanteixen la qualitat del medicament
i un balanç benefici-risc favorable d’acord amb la informació obtinguda dels assajos clínics
en cada indicació per a les quals es presenta sol·licitud d’autorització; aquestes queden
recollides a la fitxa tècnica de cada medicament, que està a disposició de tots els professionals
als corresponents webs2,3. L’autorització d’ús d’una nova indicació requereix, per tant,
l’avaluació prèvia per l’agència reguladora; en alguns casos, però, hi ha dificultat a realitzar
assajos clínics o hi ha manca d’interès comercial dels laboratoris a fer els estudis (pediatria,
medicaments amb patents vençudes, incertesa en el rendiment dels resultats, casos
individuals, etc.), amb la qual cosa la fitxa tècnica no acaba recollint aquestes possibles
indicacions. Recordem que l’ús off-label  fa referència no només a indicacions diferents,
sinó també a edat, dosis, vies d’administració o durada de tractament diferents a les
autoritzades.

El primer article explica l’experiència a nivell hospitalari del circuit definit per a la sol·licitud,
avaluació, autorització i seguiment dels tractaments en indicacions diferents de les establertes
en la fitxa tècnica. L’objectiu és garantir l’ús racional dels medicaments en aquestes
circumstàncies seguint la normativa estatal i autonòmica4 i d’acord amb la millor evidència
clínica disponible. Un aspecte lligat de forma intrínseca a l’ús de medicaments off-label
és el consentiment informat que ha d’atorgar lliurement el pacient, un cop ha estat informat
adequadament i ha entès la informació facilitada, aspectes ètics sobre els quals es reflexiona
en el segon article. Cal assegurar, també, que es faciliten continguts com els beneficis
esperats, riscos derivats, no existència d’alternatives i l’ acceptació voluntària del tractament.
La formació del professional en habilitats comunicatives resulta d’especial importància per
aconseguir aquesta fita.També cal considerar que l’ús off-label  de medicaments pot provocar
que els riscos superin els potencials beneficis (esperats, però no objectivats en assajos
clínics). A l’apartat de l’observatori, es fa un recull d’alertes de seguretat relacionades amb
la utilització off-label d’alguns medicaments que han estat publicades per les agències
reguladores americana i europea. Per altra banda, és important conèixer quines indicacions
no han estat autoritzades per l’agència reguladora, per tal de monitorar possibles desviacions
en l’ús dels medicaments afectats.

Recordem que la promoció directa o indirecta de l’ús off-label  de medicaments està
prohibida a Europa. És fonamental, doncs, que els professionals coneguin les indicacions
autoritzades dels medicaments i que tinguin disponible l’evidència actualitzada. També és
important fomentar el desenvolupament de registres, conèixer quan i com s’utilitzen
medicaments off-label  i quins són els resultats obtinguts.

1. RD 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales.
BOE 20 de juliol de 2009, número 174; 60904-60913.
2. Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS. Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios.
https://sinaem4.agemed.es/consaem/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm&version=new
3.European Public Assessment Reports (EPARs). European Medicines Agency.
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines
.jsp&mid=WC0b01ac058001d125.
4. CatSalut. Instrucció 05/2010. Utilització de medicaments autoritzats en condicions diferents de les establertes en la fitxa tècnica.
http://www10.gencat.cat/catsalut/archivos/instruccions/instruccio_05_2010.pdf.
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http://www10.gencat.net/catsalut/rsb/farmacia/seguretat/index.htm
https://sinaem4.agemed.es/consaem/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm&version=new
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines
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actualment la despesa pot ser superior, atès l’augment dels preus
dels nous medicaments.

D’altra banda, la utilització de medicaments en situacions
especials pot significar per a les companyies farmacèutiques
l’obtenció de beneficis sense la necessitat de realitzar o
completar estudis que avalin aquestes utilitzacions2,8.
Recentment ha estat notícia la imposició de multes per part
de l’agència reguladora americana (FDA) a diferents laboratoris
farmacèutics per la promoció de l’ús de medicaments en
indicacions no autoritzades9-12.

Per tot això, després de l’aplicació del Reial decret 1015/2009
s’han dut a terme iniciatives per part de societats científiques,
grups de professionals o institucions sanitàries per tal de
revisar l’ús de medicaments en condicions diferents de les
aprovades13.

Procediments de treball
La Comissió Farmacoterapèutica (CFT) de l’Institut Català de
la Salut (ICS), en col·laboració amb les CFT dels seus hospitals,
ha establert una normativa interna amb uns procediments
estandarditzats de treball per a revisar, avaluar i registrar l’ús
dels medicaments en les situacions especials que el Reial decret
1015/2009 estableix. L’ICS gestiona 8 hospitals de referència
en la xarxa hospitalària d’utilització pública. En aquesta normativa
interna s’hi estableix que la CFT de cada hospital realitzarà una
avaluació de tots els casos i la Direcció Mèdica haurà de donar
la conformitat per a l’ús de medicaments en totes les situacions
especials, incloent-hi els casos d’ús en condicions no autoritzades.
Està prevista la realització d’un
seguiment de les sol·licituds rebudes
entre tots els centres per poder saber
quines són les condicions d’ús més
freqüents, les indicacions i els fàrmacs
més sol·licitats en situacions especials,
així com les proves disponibles en el
moment de la sol·licitud.

Aquesta dinàmica ja es va començar a implementar a l’Hospital
Universitari de la Vall d’Hebron a principi del 2010. Per a
l’avaluació de cada sol·licitud es tenen en compte les dades
d’eficàcia del fàrmac en la situació que es planteja, si es disposa
(i s’han valorat) d'altres possibles opcions de tractament, els
principals riscos del fàrmac, i el cost que pot suposar administrar-
lo. En els casos que s’autoritzen, es demana un informe de
resultats al cap d’un temps suficient per poder valorar si s’ha
obtingut o no el resultat que s’esperava. De moment, disposem
d’informació parcial sobre la implementació d’aquest procés en
aquest centre. En el període març – octubre de 2010 s’han
avaluat un total de 121 sol·licituds d’ús de medicaments per
a situacions especials (totes excepte 1 eren per a la utilització
de fàrmacs en condicions diferents a les de la fitxa tècnica), i
d’aquestes se n’han autoritzat un 80%. A la taula 1 es mostra
la distribució dels subgrups terapèutics analitzats i el percentatge

Com adaptar-nos a la nova normativa d'utilització de
medicaments en situacions especials: un exemple d'iniciativa
La nova normativa que regula la disponibilitat de medicaments
en situacions especials (ús compassiu de medicaments, utilització
en condicions diferents a les aprovades a la fitxa tècnica i ús
de medicaments estrangers) delimita clarament les condicions
i ordena i agilitza els tràmits1. Amb aquesta normativa i la
Instrucció 05/2010 del CatSalut2, s'ha volgut equiparar l’ús de
medicaments en situacions especials al que es fa en altres
països, i això fa innecessària la sol·licitud d’autorització a
l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris en
el cas de la utilització de medicaments en condicions diferents
a les aprovades a la fitxa tècnica.

En aquestes situacions, la nova normativa deixa la utilització
dels medicaments al criteri individual del metge prescriptor i
del pacient, que ha de consentir el tractament una vegada hagi
estat ben informat. Aquest fet pot comportar un risc d’utilitzar
medicaments amb proves menys concloents sobre la seva
eficàcia, major incertesa sobre la seva toxicitat i en ocasions
amb un cost elevat. Aquesta possibilitat pot ser especialment
freqüent en el cas de la utilització de medicaments en condicions
diferents a les establertes en la fitxa tècnica. Tot això preocupa
les direccions mèdiques dels centres hospitalaris i els gestors
sanitaris, que, en ocasions, es qüestionen la necessitat de
pagar l’ús de medicaments en situacions amb proves sovint
insuficients o més limitades.

Estudis realitzats en altres països suggereixen que l’ús de
medicaments en situacions especials, i concretament en
condicions no autoritzades, és freqüent. En una enquesta
realitzada a 251 metges dels Estats Units d’Amèrica, un 88%
dels enquestats va manifestar que utilitzaven fàrmacs en
indicacions no aprovades (off-label) i un 25% els utilitzava
diàriament3. En una mostra representativa de les dades de
prescripció de 160 medicaments d’ús freqüent realitzada per
metges d’atenció primària dels Estats Units, obtinguda a partir
de dades de l’IMS Health del National Disease and Therapeutic
Index l’any 2001, també es va constatar una elevada prescripció
de medicaments en condicions no autoritzades4. En valor
absolut, els psicofàrmacs (antipsicòtics i antidepressius) van
ser els més utilitzats en indicacions no aprovades (18 milions
de prescripcions off label) i en valor relatiu les taxes més altes
d’ús en indicacions no aprovades es van registrar amb els
anticonvulsants (74%).

En el nostre medi, els resultats de tres estudis realitzats en
hospitals terciaris abans de la nova normativa mostren que la
majoria de sol·licituds d’ús compassiu (80-90%) es tramitava
per a l’ús de medicaments en condicions diferents a les
autoritzades5-7. En un dels estudis, els immunosupressors i els
citostàtics eren els fàrmacs més sol·licitats; en el moment de
la sol·licitud, es disposava dels resultats d’assaigs clínics de
fase II o III en menys del 45% dels casos. A més, els usos
compassius van suposar un 4% de la despesa total en
medicaments de l’hospital l’any 20045. De tota manera,
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d’autorització de cadascun dels subgrups. Tal com es pot
observar, els citostàtics i els immunosupressors han estat els
més freqüentment sol·licitats, i dels fàrmacs destaquen el
rituximab (9,9%), talidomida (5%), tolvaptan (4,1%) i anakinra,
cisaprida, lenalidomida i paclitaxel (tots un 4%).

La distribució de les patologies per a les quals han estat proposats
aquests fàrmacs s’indica a la taula 2. En 38 casos (31,4% del
total) les sol·licituds van ser per al tractament de malalties
neoplàsiques, principalment tumors sòlids (33), i concretament
la neoplàsia de mama va ser el més freqüent (7 casos). Altres
patologies freqüents han estat les que es classifiquen com a
malalties endocrinològiques, de la nutrició i metabòliques, i
trastorns de la immunitat, principalment amiloïdosi i febre
mediterrània familiar (6), i malalties sistèmiques osteomioarticulars
i del teixit connectiu, com ara lupus eritematós sistèmic i
esclerodèrmia (5).

És possible que amb aquesta dinàmica es puguin apropar
arguments més clínics amb altres més propis de gestió, o que
almenys diferents professionals de la sanitat ens anem
conscienciant de la necessitat d’aplicar uns criteris raonats i
objectius per a la decisió de casos individuals i sovint difícils. El
seguiment dels resultats clínics dels casos que s’aniran registrant
i el càlcul dels costos poden ser d’utilitat per generar informació
sobre l’efectivitat i l’eficiència de l’ús d’aquests fàrmacs en la
pràctica clínica. Tota aquesta informació pot ser útil per a aprovar
o denegar l’ús dels medicaments en altres pacients i valorar si
cal recomanar que es protocol·litzi alguna determinada situació
o bé es promogui la realització d’assaigs clínics i més investigació.

Carme Alerany1, Antònia Agustí2, Immaculada Danés2,
Julio Martínez1, Juan Fernández3, Josep Àngel Bosch4

Servei de Farmàcia1 i de Farmacologia Clínica2, Direcció3 i
Subdirecció4 de Processos Mèdics
Hospital Universitari de la Vall d’Hebron

Taula 1. Subgrups terapèutics sol·licitats

Taula 2. Distribució de les patologies per codi ICD-9
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consentiment informat per escrit que passarà a formar part
de la història clínica del malalt, com a condició prèvia a
qualsevol utilització de medicaments fora de les indicacions
aprovades. La qüestió ètica persegueix la situació òptima,
de màxims. El metge,
el professional sanitari
en general, té l’obligació
ètica d’aconseguir que
el malalt assoleixi una
comprensió suficient del
que representa la seva
malaltia i les alternatives
de tractament existents
per tal que, d’acord amb
les seves preferències
personals i valors, pugui
decidir per ell mateix
quins han de ser, en aquest cas, els tractaments a seguir. La
qüestió legal intenta assegurar un objectiu raonable, exigible,
de mínims. El metge, el professional sanitari en general, té
l’obligació legal d’obtenir la prova documental, document
signat pel malalt que conté la informació rellevant que
correspon, que s’ha seguit el procediment establert per la
llei respecte de la informació i del consentiment, en aquest
cas, per a ser sotmès a un tractament farmacològic. Si el
procediment ha aconseguit els objectius perseguits, recordem,
comprensió suficient per tal que el malalt prengui la decisió
que s’ajusti millor a les seves preferències i valors, ja és una
altra qüestió. Encara que lluny de voler desacreditar el
document de consentiment informat obligatori en els supòsits
en els que preveuen les lleis estatals i autonòmiques9,10,
cal reconèixer que existeix els risc que els professionals, les
institucions i les pròpies autoritats sanitàries li donin un sentit
més demostratiu, defensiu, que no de garantia per al malalt.
Recordem que la decisió, consentiment, no és més que el
punt final d’un procés. És el correcte desenvolupament de
tot el procés que porta el malalt a prendre una decisió
determinada, el que realment s’ha d’assegurar, i això últim
va clarament més enllà de les potencialitats del document
de consentiment informat.
La Instrucció 05/2010 conté precisions sobre diversos aspectes
relacionats amb la utilització de medicaments en condicions
diferents de les autoritzades, especialment de les obligacions
del metge responsable i del centre sanitari i del paper del
CatSalut i de l’AEMPS. Pel que fa al consentiment informat,
tema que ens ocupa, responsabilitza directament el metge
de la seva obtenció en les condicions correctes i el centre
sanitari d’establir els procediments, per tal que es pugui
verificar que s’han seguit tots els requisits establerts per la
norma. En aquest sentit, s’explicita la forta recomanació que
siguin les comissions de Farmàcia i Terapèutica (CFT) del
centre les que realitzin aquesta funció de verificació. Les
mateixes CFT hauran d’aprovar els protocols que s’aconsella
que s’elaborin a cada centre quan s’identifiqui o prevegi l’ús

El Reial decret 1015/2009, de 19 de juny, pel qual es regula
la disponibilitat de medicaments en situaciones especials,
estableix com ha de ser la utilització del que, segons la
regulació legal anterior espanyola, es coneixia com a
tractaments compassius1,2. Aquesta llei representa una
normalització respecte del tractament que es dóna a aquest
tema a la resta de països de la Unió Europea3,4. Concretament,
diferencia el que són autènticament tractaments compassius
(utilització de fàrmacs encara en fase d’investigació clínica,
en procés o no d’autorització per part de l’autoritat sanitària),
la utilització de medicaments estrangers (autoritzats en altres
països però no en el nostre) i, finalment, la utilització de
medicaments en condicions diferents de les autoritzades (al
marge de les especificacions contingudes en la seva fitxa
tècnica). Per fer-nos una idea sobre la importància relativa
dels diferents supòsits, només cal saber que més del 70%
dels 30.000 tractaments compassius aprovats per l’Agència
Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS),
d’acord amb l’anterior regulació legal, corresponia a la utilització
de medicaments en condicions diferents de les autoritzades5.
Més encara, se sap que els tractaments fora d’indicació
sol·licitats i/o aprovats per l’AEMPS són només una petita
mostra, la punta de l’iceberg, dels que realment s’utilitzen a
la pràctica clínica diària. S’ha estimat que entre un 7 i un
40% dels tractaments hospitalaris s’utilitzen al marge de les
indicacions de la seva fitxa tècnica (indicacions autoritzades,
dosis i/o vies d’administració). Aquests percentatges poden
augmentar fins al 90% pel que fa als tractaments que reben
els pacients pediàtrics quan són hospitalitzats. Fins a un 20%
dels tractaments ambulatoris es corresponen també amb
aquesta realitat. Aquest fenomen és extensible a tot tipus de
medicaments6.

A Catalunya, la Instrucció 05/2010 del CatSalut, sobre la
utilització de medicaments autoritzats en condicions diferents
de les establertes en la fitxa tècnica, regula per a la nostra
comunitat allò que estableix l’RD 1015/20097. A la vista del
contingut de l'RD 1015/2009 i de la Instrucció 05/2010 queda
ben establert el requisit legal d’obtenir el consentiment
informat per escrit del malalt, o del seu representant legal,
abans d’utilitzar fàrmacs aprovats fora d’indicació. Les
consideracions ètiques del consentiment informat del malalt
davant de qualsevol decisió que afecti la seva salut estan ben
establertes8. Consentiment, perquè el malalt és l’únic
personatge legitimat per prendre les decisions pel que fa als
cursos d’acció a seguir quan presenta un problema de salut.
Informat, perquè cal disposar de tota la informació necessària
per tal de comprendre l’abast de les pròpies decisions. Els
dos components, el consentiment i la informació, són
inseparables. Si no es donen de forma simultània no es pot
parlar d’autonomia, llibertat del malalt en la presa de decisions.
Tanmateix, la qüestió legal no és exactament la mateixa. La
llei estableix drets i deures i, en la matèria que ens ocupa,
estableix l’obligatorietat que existeixi un document, el

Utilització de medicaments autoritzats en condicions diferents
de les establertes en la fitxa tècnica: consentiment informat,
llei i ètica

http://www.gencat.cat/catsalut/rsb/farmacia/efarma


05

núm. 12

Consentiment informat, llei i ètica
http://www.gencat.cat/catsalut/rsb/farmacia/efarma

setembre 2010

freqüent d’un medicament en condicions diferents a les
autoritzades. Encara que no està explicitat a la Instrucció, és
recomanable que les CFT també avaluïn els casos que es plantegin
de forma individualitzada. Les CFT, o en el seu defecte els serveis
de Farmàcia o de Farmacologia Clínica, a criteri d’aquest autor,
ofereixen una garantia tècnica addicional respecte de la
idoneïtat del tractament proposat pel metge i acceptat pel
malalt. Aquest fet justificaria abastament la seva participació
tècnica, no limitada al procediment administratiu, en el procés
d’aprovació o denegació de la sol·licitud a cada centre.
Tanmateix, el gran repte serà normalitzar la situació pel que
fa al volum majoritari de tractaments fora d’indicació que,
com s’ha manifestat anteriorment, existeixen sense ser
reconeguts, tant en l’àmbit hospitalari com en l’ambulatori.

Tornant al consentiment informat, queda ben establerta la
informació que s’ha d’oferir al pacient: l’objectiu terapèutic,
el tractament, els beneficis esperats, els riscos que se’n deriven,
els possibles esdeveniments adversos, la no existència de
tractaments alternatius disponibles i el caràcter voluntari de
l’acceptació del tractament. Tanmateix, caldrà assegurar-se,
tot i que la Instrucció no ho diu explícitament, que el pacient
comprengui que es proposa l’ús del medicament en condicions
diferents de les establertes en la seva fitxa tècnica. Des d’un
punt de vista ètic aquest aspecte no es pot negligir a l’hora
d’oferir la informació al malalt, demanar-li que signi el
consentiment informat per escrit i que n’entengui el per què
d’una exigència excepcional, consentiment per escrit i signat,
pel que fa a la prescripció i ús de medicaments.

Per acabar, convé assenyalar que, al voltant de l’ús de
medicaments autoritzats en condicions diferents de les
establertes en la fitxa tècnica, es mouen tots els principis de
la bioètica. El d’autonomia es relaciona molt bé amb tot el
que s’ha comentat respecte del consentiment informat. Els
de beneficència i no maleficència es corresponen també molt
bé amb els resultats esperats i riscos associats que es
balancegen a l’hora de fer la prescripció i explicitar-los quan
es demana el consentiment del malalt. Finalment, el de justícia
o equitat no mereix cap referència explícita a l’RD 1015/2009
i només una de parcial a la Instrucció 05/2010 quan en el seu
punt 3, en definir l’objectiu de la instrucció, diu “... garantir
la utilització dels medicaments segura, basada en la evidència
i cost-efectiva pel sistema sanitari”. Queda apuntat per a la
reflexió la qüestió de si el cost del medicament pot ser o no
un factor decisiu a l’hora d’aprovar-ne la utilització en els
casos en què s’acompleixen totes les condicions establertes
a la Instrucció 05/2010 i a l’RD 1015/2009. Tal com ha
manifestat el Comitè de Bioètica de Catalunya, el criteri
econòmic ha de formar part dels elements a tenir en compte
en el moment de decidir si un determinat medicament entra
a formar part de la cobertura que dóna el sistema públic de
salut i en quines condicions11. A partir d’aquest moment, des
d’un punt de vista ètic, s’haurà de ser igual de rigorós amb
tots els medicaments a l’hora d’aprovar o denegar la seva
utilització en condicions diferents de les establertes a la fitxa
tècnica. Per altra banda, el fet que la direcció de cada centre
acabi sent qui autoritzi o no un tractament en condicions
diferents de les establertes a la fitxa tècnica, introdueix un
risc d’iniquitat en el sistema que s’haurà de vigilar.

Davant de cada cas concret, cal assegurar que l’accessibilitat
real al medicament sigui similar independentment del centre
on és tractat el malalt. L’imperatiu econòmic del cost del
tractament podria ser un factor distorsionant amb més o
menys repercussió en funció de la realitat de cada centre.

Per limitar aquest risc, encara que no estigui previst de forma
explícita a la Instrucció 05/2010, el registre del centre referit
a l’ús de medicaments en condicions diferents de les
autoritzades hauria d’incloure tant les propostes aprovades
com les no aprovades. Des d’un punt de vista ètic, l’anàlisi
de les propostes no aprovades serà tan rellevant com el
seguiment de les aprovades. S’hauran de prendre les mesures
necessàries per tal de garantir l’homogeneïtat en l’accessibilitat
als tractaments utilitzats en situacions especials.

Joan Manuel Salmerón
Metge
President del Comitè d’Ètica Assistencial
Hospital Clínic de Barcelona
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Com millorar la comunicació metge-pacient en el
procés del consentiment informat

Why does informed consent fail? A discourse analytic approach
Ness DE, Kiesling SF, Lidz CW. J Am Acad Psychiatry Law.2009;37(3):349-
62
Es tracta d’un estudi qualitatiu que pretén identificar els
factors de la comunicació que influeixen en el procés del
consentiment informat, per tal d’entendre els errors o
malentesos que es produeixen en aquest procés; no només
el contingut de la informació que es proporciona és important,
sinó també la manera com el metge comunica, com el pacient
entén o no el que se li diu, i com s’utilitza el llenguatge per
negociar i arribar a un acord.

Els investigadors estudien entrevistes gravades en què es
demana el consentiment informat a pacients psiquiàtrics
(internats o en hospital de dia) per a propòsits d’investigació,
i reflecteixen exemples molt il·lustratius en l’article, centrats
no només en les paraules sinó també en aspectes de
coordinació i prosòdia.

Les bases essencials que defineixen una conversa amb sentit
són l’alineació entre els membres i la coherència del diàleg:
no es tracta només de passar informació, sinó també la
manera de fer-ho. Per donar forma al discurs en la relació
metge-pacient és important cedir el torn a l’altre mitjançant
senyals, que inclouen pauses, mantenir el contacte visual,
escoltar i no interrompre, deixar espai a l’altre per respondre
o iniciar conversa, donar respostes informals a les objeccions
del pacient (més que exhortacions o promeses), que d’alguna
manera afavoreixen compartir informació important entre
ambdós, i permeten al metge conèixer el nivell de comprensió
del pacient sobre el que s’està informant; les interrupcions
excessives, les repeticions i, en definitiva, el discurs dominant
unidireccional de metge cap a pacient s’han d’evitar perquè
no aconsegueixen l’objectiu desitjat.

Un altre aspecte a considerar és el context de la comunicació,
que es definiria com el conjunt d’expectatives que governen
com un interpreta el que se li ha dit i que depenen del context
pròpiament, però també d’aspectes socials i culturals o senyals
dins el procés de comunicació. Per exemple, un “com estàs?”
s’interpreta de forma diferent en una conversa informal que
dins una consulta mèdica on el metge està al càrrec i el
pacient espera ser examinat i normalment seguir la iniciativa
del metge.

Els autors també apunten que cal reflexionar sobre les possibles
diferències en l’objectiu del consentiment informat quan es
tracta d’un context clínic o de recerca, ja que els investigadors
poden posar més èmfasi en els elements terapèutics de
l’estudi i en punts de vista i motivacions més personals. La
línia que separa la persuasió de la coerció pot ser molt fina,
i un aspecte que pot orientar per saber si un pacient se sent
coercit és en quina mesura se sent part del procés. A vegades,
l’autonomia del pacient per decidir no és plena, no per coerció,
sinó per motius aliens a la relació metge-pacient, com podria

Nous tractaments antipsicòtics a la primària: per quin
motiu? S’ha de tractar l’ansietat amb antipsicòtics?

Initiation of antipsychotic treatment by general practioners. A case-control
study
Boonstra G, Grobbee DE, Hak E, kahn RS, Burger H. J Eval Clin Pract. 2010

En l’escenari que fins a un 80% dels antipsicòtics es prescriuen
a l’atenció primària i que s’estima que un 30-50% de les
prescripcions d’aquests són off-label, aquest estudi holandès
analitza la utilització d’antipsicòtics a l’atenció primària (AP).
Entre el 1999 i el 2003, 110 metges d’AP van ser entrenats i
compensats econòmicament per proporcionar dades sobre les
prescripcions d’antipsicòtics a l’AP. Havien d’identificar els
problemes de salut i diagnòstics amb un sistema de codificació
internacional, que posteriorment es van agrupar en 6 categories
diagnòstiques: depressió i ansietat, alteracions del son, estrès
agut, demència (totes elles off-label), indicacions somàtiques
(segons els símptomes pot ser indicació aprovada o no) i psicosi
(autoritzada, utilitzada com a validació de l’estudi). Les dades
clíniques van ser relacionades posteriorment pels investigadors
amb les dades de prescripció en oficines de farmàcia. A la base
de dades es van identificar 2.809 pacients amb antipsicòtics,
dels quals es van seleccionar 723 (casos) d’acord amb el criteri
arbitrari d’un mínim de 12 mesos sense prescripció prèvia
d’antipsicòtics (per tal d’assegurar que el metge d’AP inicia el
tractament amb l’antipsicòtic). Els controls van ser 3.615 (5
per cada cas), seleccionats aleatòriament.

La incidència va ser d’1,28 tractaments per 1.000 persones i
any, essent un 90,7% dels nous tractaments amb antipsicòtics
típics, si bé la proporció d’atípics va incrementar del 4,7% el
2000 al 14,4% el 2003. En un model de regressió, l’inici de la
teràpia antipsicòtica es va associar de forma moderada-forta
amb les categories diagnòstiques classificades com a off-label
a l’estudi, també estratificant per sexe.No obstant això, l’efecte
pot estar infraestimat perquè la població de l’estudi era
relativament jove (56,3 anys els casos i 40,2 els controls) i
perquè en el 47%, aproximadament, dels casos i controls no
es va enregistrar el codi de patologia que motivava la prescripció
de l’antipsicòtic i, per tant, es van excloure.

La utilització d’antipsicòtics en trastorns d’ansietat també s’ha
estudiat en altres articles. Pies revisa en un article recent
publicat a Psychiatry (Edgemont) 2009;6(6):29-37 la
base neurobiològica i teòrica que afavoriria el possible ús
d’antipsicòtics en el tractament de l’ansietat, si bé en altres
casos fins i tot podria empitjorar el curs clínic, ja que no hi ha
efecte de classe i cada fàrmac té un perfil farmacodinàmic
diferent. Si bé alguns antipsicòtics atípics podrien ser útils com
a teràpia adjuvant, l’evidència de l’ús en  monoteràpia és
limitada, especialment pel que fa a la curta durada dels estudis
i amb mostres de pacients reduïdes, l’existència de pocs estudis
centrats en trastorns d’ansietat (i no com a símptoma en altres
situacions), i la dificultat i perill d’extrapolar els efectes adversos
identificats en assajos clínics per indicacions concretes a altres
contexts clínics. La possibilitat d’incloure els pacients en assajos
clínics és la manera d’obtenir informació vàlida en aquests
escenaris d’incertesa.

http://www.gencat.cat/catsalut/rsb/farmacia/efarma
http://www.gencat.cat/catsalut/rsb/farmacia/efarma/articles/antipsico_iniciats_x_ AP_2010.pdf
http://www.gencat.cat/catsalut/rsb/farmacia/efarma/articles/pq_falla_inf_consent.pdf
http://www.gencat.cat/catsalut/rsb/farmacia/efarma/articles/ap_para_ansiedad_x_psiquiatras.pdf
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Dins de l’anàlisi dels factors associats a aquesta prescripció,
els pacients de 6-16 anys tenen més risc que se’ls prescrigui
un medicament off-label, i els de 0-1 any tenen més risc amb
medicaments no autoritzats (fórmules magistrals). L’associació
és més forta quan la prescripció és d’un especialista, i en
medicaments de més recent comercialització.

La manca de presentacions de medicaments adequades a
les necessitats pediàtriques és un fet que es constata en la
gran utilització de preparacions extemporànies. Les agències
reguladores internacionals han endegat accions per tal
d’estimular la recerca en pediatria, per obtenir dades d’eficàcia
i seguretat en aquesta població que, d’alguna manera, haurà
de garantir també la disponibilitat de formulacions pediàtriques
adequades.

ser el fet de voler cobrir expectatives de família o altres, i
també s’han d’analitzar aquestes situacions.

Tots aquests aspectes discutits també es poden aplicar al
consentiment informat del context clínic i a l’off-label, en
concret. És essencial l’educació i la formació dels professionals
sanitaris en aquesta matèria i en les habilitats comunicatives
amb els pacients.

La utilització de medicaments en pediatria presenta
determinades mancances a les quals cal donar resposta

Risk factors for unlicensed and off-label drug use in children outside
the hospital
Schirm E, Tobi H, de Jong-van den Berg LTW. Pediatrics. 2003;111(2):291-5

La gran majoria d’estudis clínics amb medicaments són en
adults i manca, per tant, informació específica de l’eficàcia i
la seguretat en l’ús dels medicaments en pediatria; també hi
ha una falta de presentacions de medicaments adaptades
específicament. Tenint en compte això, l’estudi analitza la
utilització de medicaments en pediatria a nivell de la comunitat,
i s’identifiquen possibles factors relacionats. A partir de les
dades disponibles de les oficines de farmàcia d’Holanda, es
van seleccionar tots els pacients (de 0 a 16 anys) que durant
l’any 2000 van rebre la prescripció d’un medicament, excloent
aquells utilitzats durant l’estada hospitalària, els publicitaris,
productes sanitaris, homeopatia o fitoteràpia. Cada medicament
es va identificar d’acord amb el sistema ATC i les prescripcions
es van classificar en 3 categories: no autoritzada (per a
fórmules magistrals i preparats oficinals), autoritzada (la fitxa
tècnica recull l’ús en pediatria i la prescripció s’ajusta a l’edat
mínima recollida a la fitxa) i off-label (l’ús en pediatria no està
recollit en fitxa tècnica, o s’utilitza en pacients d’edat diferent
a la indicada a la fitxa). A nivell de l’oficina de farmàcia no
estaven disponibles les indicacions de tractament, i aquest fet
no es considera en l’anàlisi.

Es van localitzar 18.943 pacients de 0-16 anys (66.222
prescripcions, 83,4% de les quals van ser de metges de
família). El 16,6% de les prescripcions es van identificar com
a preparacions extemporànies, principalment en el grup d’edat
0-1 any (34,7%), i el 20,6% del global van ser off-label,
especialment en els adolescents de 12-16 anys (27,4%). Els
principals grups ATC en preparacions extemporànies i en ús
off-label van ser els oftalmològics/otològics (S, 6,2%+74,5%
respectivament), sang (B, 58,9%+16,8%), cardiovasculars
(C, 51,1%+23,6%) i dermatològics (D, 39,5%+33,8%); el
grup respiratori (R) contenia el major nombre de prescripcions
en valor absolut, i dins el grup de nerviós (N), els
antimigranyosos, antipsicòtics, antidepressiu i hipnòtics/sedants
van ser els que més medicaments no autoritzats i off-label
presentaven. De forma global, els medicaments sistèmics van
representar el 33% de les prescripcions off-label i fórmules
magistrals.

http://www.gencat.cat/catsalut/rsb/farmacia/efarma
http://www.gencat.cat/catsalut/rsb/farmacia/efarma/articles/off_label_risc_pediatria_2003.pdf
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Taula 1. Selecció d'alertes de seguretat i/o restriccions d'ús de medicaments publicades per les agències
reguladores, relacionades amb la utilització de medicaments en indicacions fora de fitxa tècnica

http://www.gencat.cat/catsalut/rsb/farmacia/efarma
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001110/WC500089964.pdf
https://sinaem4.agemed.es/consaem/especialidad.do?metodo=verFichaWordPdf&codigo=61540&formato=pdf&formulario=FICHAS
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000165/WC500025821.pdf
https://sinaem4.agemed.es/consaem/especialidad.do?metodo=verFichaWordPdf&codigo=61608&formato=pdf&formulario=FICHAS
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm211796.htm
http://www.aemps.es/actividad/alertas/usoHumano/seguridad/2010/NI_2010-09_modafinilo.htm
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders/ucm218202.htm
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders/ucm109106.htm
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders/ucm107285.htm
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Taula 2. Sol·licituds d'extensió d'indicació que han estat denegades per l'Agència Europea del Medicament
(EMA), o retirades pel laboratori fabricant després de l'opinió negativa de l'EMA, i que caldria monitorar
davant una possible utilització en indicacions fora de fitxa tècnica  (CHMP= Agency’s Committee for Medicinal
Products for Human Use)

http://www.gencat.cat/catsalut/rsb/farmacia/efarma
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000471/WC500020170.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000613/WC500031191.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000074/WC500030873.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000406/WC500022207.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000471/wapp/post-authorisation/human_wapp_000004.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d128
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000613/wapp/post-authorisation/human_wapp_000010.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d128
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000074/wapp/post-authorisation/human_wapp_000018.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d128
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000406/wapp/post-authorisation/human_wapp_000014.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d128
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000511/WC500057485.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000746/WC500034925.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000187/WC500029905.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000644/WC500044508.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000511/wapp/post-authorisation/human_wapp_000005.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d128
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000746/wapp/post-authorisation/human_wapp_000006.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d128
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000187/wapp/post-authorisation/human_wapp_000015.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d128
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000644/wapp/post-authorisation/human_wapp_000009.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d128

