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Prólogo 

A prescrición de medicamentos constitúe a expresión terapéutica 
máis frecuente e de maior repercusión económica, tanto no noso país 
coma nos países do noso contorno. Un de cada catro euros investidos no 
sector saúde é dedicado a financiar fármacos, a gran maioría deles 
prescritos por médicos de atención primaria. 

Nun contexto de profunda crise económica como o que vivimos, o 
significativo peso do gasto farmacéutico e a percepción de que parte 
deste non responde a necesidades reais son probablemente os factores 
que sitúan o consumo farmacéutico no punto de mira dos políticos e 
xestores sanitarios. No último ano as distintas Administracións Sanitarias 
veñen implementando diversas medidas para conter este gasto, medidas 
que probablemente non foron suficientemente explicadas nin entendidas 
pola sociedade; e probablemente, nalgún caso, a urxencia da situación 
tampouco permitiu á Administración o necesario nivel de reflexión antes 
da súa implantación.  

Pode ser este o momento adecuado para unha mirada académica, 
pousada e serena, sobre os condicionantes da prescrición, arredada da 
presión á que se ven sometidos no día a día os nosos xestores sanitarios. 
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Introdución 

Os hábitos de prescrición son un fenómeno complexo no que 
interveñen múltiples factores que van dende a formación do médico, ao 
entorno sanitario no que se desenvolve profesionalmente, pasando pola 
normativa administrativa que regula o seu traballo. Estes hábitos poden 
ser entendidos como o resultado dun proceso de aprendizaxe que 
comeza coa adquisición de coñecementos e pasa pola creación de 
actitudes. O modelo coñecementos-actitudes-prácticas,1-3 aínda que 
basicamente pode describir o proceso de creación de hábitos, resulta 
demasiado simplificador, ao non ter en conta multitude de 
condicionantes que poden levar a que a adquisición de coñecementos 
non conduza directamente á formación de actitudes, ou que as actitudes 
non se plasmen, cando menos directamente, en hábitos prescritores.  

En relación coa primeira relación causal, a creación de actitudes como 
produto da adquisición de coñecementos, púidose comprobar que os 
individuos, consciente ou inconscientemente, desenvolven unha serie de 
mecanismos denominados de “percepción selectiva” capaces de illalos de 
exposicións a informacións que a priori rexeitan. Tampouco a 
modificación das actitudes é condición suficiente para que se produza o 
cambio. As actitudes están a miúdo en contradición cos comportamentos, 
e aínda sendo necesarias para un cambio de hábitos, non son suficientes.1-3  

Por tanto, ademais dos procesos internos que condicionan a 
adquisición de hábitos nos individuos, existen outros factores que van 
condicionar dun xeito importante estes mesmos hábitos. Estes factores, 
que se veñen denominando condicionantes estruturais ou extrínsecos, 
veñen principalmente determinados polas distintas características do 
medio no que o facultativo desenvolve o seu traballo.  
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Condicionantes intrínsecos da prescrición 

As prácticas prescritoras dos clínicos poden entenderse como o 
resultado dun proceso de aprendizaxe que comeza coa adquisición de 
coñecementos. Nesta adquisición xogarán un papel significativo a 
formación académica do clínico e a súa actualización profesional, tanto a 
través das institucións e sociedades científicas como da industria 
farmacéutica.  

 

A formación académica 
A literatura publicada ata o momento non é consistente sobre o 

efecto que a formación no grao ten nas prácticas prescritoras. Estudos 
realizados en Inglaterra e Francia non encontraron diferenzas 
significativas entre os patróns de prescrición e a universidade onde se 
licenciaron os médicos,4,5 mentres que outros estudos realizados en 
Bélxica si detectaron un importante efecto producido pola formación 
recibida en distintas universidades, efecto que os autores só puideron 
atribuír á distinta predisposición do profesorado á prescrición ao non 
existir diferenzas significativas no curriculum.6 En todo caso, é de 
supoñer que a influencia académica poida ser importante nos médicos 
recentemente titulados, pero tamén que esta diminúa segundo avancen 
os anos transcorridos dende a graduación. 

Os coñecementos adquiridos durante a carreira vanlle achegar ao 
futuro profesional médico unha certa destreza terapéutica. Non obstante, 
numerosos medicamentos van aparecer ao longo da súa vida profesional, 
a algúns fármacos se lles asignarán novas indicacións e a outros se lles 
descubrirán reaccións adversas ata o de entón descoñecidas. Por todo 
isto, non só é importante a formación farmacolóxica durante o grao, 
senón que é necesario principalmente crear actitudes críticas cara ás 
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fontes de información en xeral, e cara ás de medicamentos en 
particular.6,7  

A formación en farmacoloxía clínica dos licenciados foi ata datas 
recentes moi escasa. Na maioría dos planos de estudos esta dispiclina 
limitábase a unha materia preclínica e nalgunhas facultades a outra 
materia, xeralmente de número moi limitado de horas8. Neste sentido 
nun estudo levado a cabo no Reino Unido a metade dos médicos 
entrevistados recoñeceron que á hora de prescribir dubidaban sobre os 
efectos secundarios de multiples fármacos.9 O momento actual, no que, 
no marco do proceso de Bologna, asistimos a unha importante reforma 
dos planos de estudos, pode ser o momento óptimo para mellorar a 
formación dos nosos futuros facultativos. 

Por outro lado, a formación tradicionalmente clínica desenvolvida 
durante o grao vai proporcionar aos futuros profesionais médicos unha 
visión individual e ás veces orgánica da persoa, xunto coa percepción 
case dogmática, adquirida na formación médica, do medicamento como 
a única solución terapéutica restándolle importancia a outros aspectos 
como o diagnóstico rigoroso, os hábitos de vida, e outros aspectos 
ligados á prevención. Así é necesario reclamar áreas de coñecemento 
relacionadas coa medicina comunitaria e de familia, nas que se formará 
aos futuros médicos aumentando así o grao de autoestima destes 
profesionais, e incentivando a realización de investigación neste medio.10 

A especialización profesional vai ser fundamental tanto na xénese de 
coñecementos como no desenvolvemento das actitudes do médico a 
nivel terapéutico, xa que neste campo se experimentan continuos 
avances coa aparición de novos medicamentos, novas indicacións e a 
descrición de novas reaccións adversas, aspectos sentidos así polos 
propios facultativos.11 Os coñecementos e actitudes adquiridos no grao 
sentarán as bases, pero é necesario mantelos ao día. Xa a principios dos 
anos setenta encontrouse que os médicos cunha prescrición máis 
reducida de cloranfenicol eran os que contaban cunha maior 
cualificación en posgrao.12 No noso medio, tamén distintos estudos 
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constataron unha mellor calidade da prescrición, entre os Médicos de 
medicina Familiar e Comunitaria vía MIR en relación cos non MIR.13,14  

En Galicia, no estudo levado a cabo polo equipo de Gestal14 entre 
médicos de atención primaria tamén se observou que a maior formación 
dos facultativos se asociaba á maior calidade da prescrición. Ademais, 
observouse un efecto sinérxico entre a especialización en Medicina 
Familiar e Comunitaria, e a formación MIR. Aínda que outros estudos xa 
apuntaran que a maior especialización estaba asociada a unha mellor 
calidade da prescrición e outras investigacións que era a especialidade a 
determinante15 este foi o primeiro traballo que constatou un efecto 
sinérxico. De igual modo, o estudo constatou asociación entre a 
formación dos facultativos en Medicina Familiar e Comunitaria vía MIR 
e o menor volume de prescrición.16  

 

A actualización profesional 
 Na actualización e reciclaxe profesional do médico debemos 

distinguir dúas canles de información ben distintas: aquelas patrocinadas 
por Institucións Sanitarias ou por Sociedades Científicas como os 
Centros de Información do Medicamento, os Vademecum, os 
formularios, as guías terapéuticas, os protocolos, e as revistas científicas; 
e a información procedente da industria farmacéutica.  

 

A formación patrocinada por institucións ou sociedades científicas 

 Os Centros de Información do Medicamento xurdiron como 
consecuencia dunha demanda dos propios médicos e farmacéuticos, xa 
que o extraordinario volume da literatura médica que se produce 
necesitaría de gran disposición de tempo do facultativo que  pretenda 
manterse informado. Os Vademecum constitúen unha fonte de 
información de medicamentos de ampla difusión entre os prescritores, 
por tanto a súa supervisión por parte das administracións sanitarias foi 
un paso importante na posta a disposición dos clínicos de información 
actualizada e obxectiva.  
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 Outra ferramenta considerada de referencia na prescrición racional 
de medicamentos son os formularios ou listaxes restrinxidas de 
medicamentos. A OMS vén recomendando reiteradamente que, para 
mellorar o coñecemento dos medicamentos, cada país poña a disposición 
do prescritor textos sinxelos, con información actualizada, fiable e 
independente sobre os fármacos dispoñibles. A propia organización 
dende mediados dos anos setenta vén publicando "listaxes de 
medicamentos esenciais". Estas listaxes deben entenderse como un 
"núcleo común" de necesidades básicas de aplicación e pertinencia 
universais. Así, e na medida en que máis se aparten dese núcleo as 
necesidades locais, maior será a conveniencia de que as autoridades 
sanitarias procedan á adaptación destas listaxes, ou no seu caso á 
elaboración de listaxes propias.  

 Enténdese por Guía Farmacolóxica a "fonte de información que 
persegue un uso racional de medicamentos a través da aplicación duns 
criterios de selección de principios activos e estratexias terapéuticas".17 
Para a súa elaboración é preciso partir dos datos de utilización de 
medicamentos no medio sanitario en cuestión18.  

 En España o uso do Index Farmacològic,19 publicado por primeira vez 
no ano 1980 en Cataluña e que tivo a súa continuidade nas populares 
Guías Farmacológicas para la Atención Primaria dos anos 1984, 1987, e 1992, 
asociouse a unha mellora da calidade da prescrición.20 Nos seguintes dez 
anos o perfil dos medicamentos máis prescritos en Cataluña mellorou 
substancialmente, mentres nas comunidades autónomas onde a 
implantación desta Guía foi menor a mellora da calidade da prescrición 
non foi significativa.20 Debemos ter en conta que, ao contrario do que 
ocorre nos hospitais, onde un medicamento non incluído nos 
formularios obriga a descartar o seu uso, en atención primaria a 
lexislación vixente outorga ao clínico en exclusiva a competencia na 
elección dos fármacos, circunstancia que vén limitando de xeito 
importante a operatividade das guías. 21 Ademais, por regra xeral, non se 
implementaron incentivos para que os profesionais adaptasen a súa 
prescrición ás recomendacións destes formularios, medida que si ten 
mostrado eficacia.22,23  
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Os boletíns terapéuticos por ser publicacións periódicas poden 
abordar temas de actualidade e trasladar aos facultativos as innovacións 
terapéuticas. Neste sentido sería desexable que contasen cunha 
presentación atractiva, que resultasen de fácil lectura, e que foran 
distribuídos puntualmente a tódolos potenciais lectores.24,25 O Butlletí 
Groc, publicado dende o ano 1984 pola Fundació Institut Català de 
Farmacologia e dirixido polo profesor Laporte, constitúe un referente de 
información rigorosa, independente e actualizada. A súa ampla difusión 
entre os facultativos cataláns probablemente ten moito que ver cos 
mellores indicadores de prescrición encontrados nesta comunidade. 

Outro tipo de información terapéutica constitúena os protocolos de 
tratamento. Os protocolos axudan aos profesionais na toma de decisións 
clínicas e permiten incorporar achados da investigación. Ademais deben 
promover o uso adecuado de tecnoloxías dispoñibles e de recursos 
limitados.  

 A utilización de artigos científicos, - entendendo por tales os escritos 
polos propios autores do estudo e incluídos en revistas científicas- por 
parte dos facultativos é moi baixa.26-28 Resultan significativos os 
resultados encontrados nun estudo realizado en Francia na década dos 
noventa entre médicos de atención primaria, no que un de cada dous 
afirmou que as súas propias impresións eran o principal criterio á hora da 
elección do fármaco, practicamente a mesma proporción de facultativos 
que consideraban a existencia de ensaios clínicos controlados como o 
criterio á hora de valorar a eficacia dun fármaco.29 Resulta alarmante a 
alta proporción de prescritores que outorgan máis importancia ás súas 
experiencias persoais que aos resultados de estudos clínicos aleatorizados 
se temos en conta que a experiencia clínica é sempre limitada e está 
sometida a numerosos nesgos como: o carácter autolimitado da 
enfermidade, a polimedicación, o efecto placebo ou a variabilidade 
interindividual.30 
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A formación patrocinada pola industria farmacéutica  

A industria farmacéutica, probablemente, constitúa a fonte de 
información máis importante para os facultativos, e a relación establecida a 
través dos visitadores médicos é a forma máis efectiva de condicionar a 
prescrición.35 Ademais, e segundo distintos autores a información 
comercial cobre os déficits formativos que padece o sistema sanitario,31,32 
os cales son maiores nos países menos desenvolvidos, onde a influencia da 
industria farmacéutica será maior.33-35  

Aínda que resulta difícil valorar exactamente en que grao a industria 
farmacéutica é quen de condicionar os hábitos prescritores dos 
facultativos, é patente que intenta influír sobre as pautas prescritoras dos 
clínicos.35,36 A industria farmacéutica actúa directamente sobre os 
médicos; e indirectamente a través dos seus pacientes, e da 
Administración Sanitaria, única responsable de validar os seus produtos. 
De entre todas estas interaccións, a relación que establecen os 
laboratorios cos profesionais médicos directamente é, sen dúbida, o 
forma máis efectiva que a industria farmacéutica utiliza para condicionar 
as pautas prescritoras dos clínicos.  

Na influencia que os visitadores médicos exercen sobre a prescrición 
debemos diferenciar dous aspectos: os visitadores médicos como fonte 
de información, e os visitadores médicos na súa interacción directa e 
persoal cos facultativos, aspecto este último que abordaremos xunto cos 
condicionantes extrínsecos da prescrición. 

 A relación entre o clínico e os visitadores é un aspecto clave á hora 
de entender as pautas prescritoras dos facultativos, xa que serán estes 
últimos os encargados de trasladarlles os resultados dos ensaios clínicos e 
dos estudos observacionais.35 Debemos ter en conta que unha parte 
importante dos médicos dedican máis horas a recibir visitadores que a 
asistir a cursos de actualización. Un estudo do ano 1994 cuantificou en 
tres semanas completas de traballo o tempo que como media dedicaban 
os médicos a recibir visitadores.37  
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Resulta inquietante a natureza cuestionable dos contidos e das 
técnicas de publicidade utilizadas polos visitadores, habida conta das 
actitudes positivas e confiadas dos clínicos, xa que a información que os 
visitadores presentan aos médicos é, xeralmente, apreciada.35,38 Ademais, 
e independentemente da súa formación farmacolóxica, dificilmente estes 
profesionais poderán informar obxectivamente habida conta da 
dependencia directa da industria farmacéutica. Dependencia, se cabe 
máis estreita cando a remuneración destes profesionais está directamente 
asociada a uns obxectivos de vendas.39 Nun estudo realizado no ano 
2003 entre xinecólogos americanos, ó redor da metade destes 
facultativos valoraron positivamente a información subministrada polos 
visitadores e afirmaron usala habitualmente; resultados similares foron 
encontrados entre facultativos noruegueses a principios dos anos 
noventa; 38 e entre médicos cataláns a mediados dos oitenta.40  

No estudo levado a cabo entre médicos de atención primaria de 
Galicia,14 a calidade da prescrición foi significativamente maior conforme 
aumentaba a utilización de fontes de información independentes entre os 
médicos; e significativamente menor coa maior credibilidade que os 
facultativos outorgaban á información procedente da industria 
farmacéutica.  

Non obstante, a influencia dos visitadores médicos nos distintos 
países non parece ser igual.41 Probablemente nos países desenvolvidos, a 
existencia de fontes alternativas de información pode contrarrestar, ata 
un certo punto, a información subministrada pola industria farmacéutica; 
mentres que nos países subdesenvolvidos, a posibilidade de contrarrestar 
a influencia da industria, a través da diseminación de informacións 
independentes, é moito menor cando non inexistente.34  

O director do Butlletí Groc considera que no noso país as 
administracións sanitarias desentendéronse completamente da formación 
continuada dos facultativos, a pesar de que os sistemas de saúde son 
empresas de coñecementos e, por tanto, a formación continuada debería 
ser unha prioridade. A xuízo deste experto, a industria farmacéutica é 
perfectamente consciente desta circunstancia e non encontra ningunha 
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oposición para encher o baleiro que de maneira tan irresponsable deixa a 
administración sanitaria.32 

 Os laboratorios farmacéuticos sosteñen que a publicidade serve e vai 
principalmente dirixida a manter ao día aos facultativos, afirmación que 
parece contradicirse coas características de boa parte da publicidade de 
fármacos. Dende hai tempo a influencia da publicidade sobre a 
prescrición é obxecto dun amplo debate. 

 Os anuncios de medicamentos, que só poden ser dirixidos aos 
profesionais médicos e que por tanto unicamente aparecen incluídos en 
revistas médicas, deberían ter por cometido informar con criterios 
científicos sobre as indicacións do fármaco. Deste xeito as técnicas de 
publicidade agresiva non deberían ter cabida, primando no anuncio o 
aspecto informativo en detrimento doutros aspectos máis puramente 
publicitarios. Lonxe disto, actualmente, os anuncios de medicamentos, 
aínda empregando linguaxe e imaxes científicas, apelan maiormente á 
fantasía do clínico. Así, por exemplo, asócianse imaxes que recollen 
paisaxes rurais, e saudables a un determinado fármaco antihistamínico, 
tentando transmitir a idea de que o tratamento con esa especialidade 
alivia os síntomas alérxicos. Estudando a publicidade dos 
hipoglucemiantes entre os anos sesenta e oitenta, informouse dun 
aumento do tamaño dos anuncios e da utilización da cor xunto cunha 
diminución do espazo dedicado ao texto.42  

 En España o contido da publicidade documental de medicamentos 
de uso humano está regulada.43,44 Non obstante esta lexislación non 
contempla a colocación dos anuncios dentro das revistas, o que, nalgúns 
casos, é aproveitado polas publicacións médicas para contravir o espírito 
da lexislación. Sobre este aspecto o Comité Internacional de Editores de 
Revistas Médicas estableceu uns criterios editoriais tendentes a evitar 
confusións entre información e publicidade, e a limitar a carga 
publicitaria das revistas,45 criterios que non sempre se cumpren.46 
Revistas tan prestixiosas como Annals of Internal Medicine teñen 
normas claras neste sentido.47 
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 Por tanto, e a modo de conclusión podemos dicir que a publicidade 
de medicamentos en revistas médicas, que nace coa filosofía de informar 
ao clínico, tense convertido en moitos dos casos nun anuncio igual ao 
que a industria farmacéutica dirixe ao gran público nas especialidades 
farmacéuticas publicitarias. Deste modo, se a finalidade de que os 
anuncios de medicamentos non se poidan dirixir ao público é evitar que 
este poida ser manipulado por unha linguaxe pseudocientífica, moito nos 
tememos que isto poida estar ocorrendo nos anuncios dirixidos aos 
facultativos. Nun artigo publicado en JAMA no ano 1982 os seus autores 
apuntaron á publicidade da industria farmacéutica como un dos principais 
motivos da baixa calidade da prescrición. 48 

 

A prescrición de placebos 
En múltiples ocasións, na práctica clínica diaria o facultativo 

encóntrase co dilema de prescribir placebos. A importancia que outorgue 
aos principios de beneficencia e autonomía, e as características dos 
pacientes probablemente serán os principais determinantes desta 
decisión. 

Resulta moi común entre os facultativos de atención primaria a 
percepción de que boa parte do efecto logrado polas súas prescricións 
debería atribuírse máis á heterosuxestión do paciente que ao propio 
efecto farmacolóxico do medicamento.49,50 A heterosuxestión,51 
entendida como o efecto terapéutico que a visita ao facultativo poida 
exercer sobre o paciente, está moi relacionada con variables como a 
idade, o sexo, ou a presenza física do médico. Deste modo, un mesmo 
fármaco prescrito por distintos médicos poderá ter distinta eficacia.52  

A medicina científica do século XX, e máis modernamente a 
medicina baseada na evidencia rexeita a utilización de fármacos que non 
demostraran eficacia en ensaio clínico controlado aleatorizado. Nas 
últimas décadas diversos autores desaconsellaron a utilización do placebo 
impuro na práctica clínica ben polo descoñecemento sobre o seu 
mecanismo de acción,53 pola súa potencial ineficacia,53 ou polos seus 
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potenciais efectos adversos.54. Asociacións médicas tan prestixiosas 
como a Asociación Americana de Médicos recomendan a non utilización 
de placebos na práctica clínica, tanto pola ausencia de evidencia científica 
sobre a súa eficacia, como polas responsabilidades legais que para o 
facultativo se puidesen derivar da súa prescrición.55,56 

Sen embargo, a comunidade médica non é unánime no rexeitamento 
do placebo como arma terapéutica. Así, tense argumentado que o feito 
de que a medicina actual descoñeza o seu mecanismo de acción non 
debe ser causa para obviar os seus potenciais efectos beneficiosos.57,58 
Nunha editorial da prestixiosa revista médica The Lancet do ano 1983 o 
seu autor escribía sobre o efecto “farmacolóxico” do placebo, sinalando 
que é cuantificable, varía no tempo, chega a producir tolerancia, e en 
ocasións dependencia.59 

A medicina baseada na evidencia mírase no ensaio clínico controlado 
aleatorizado, o cal canto máis se aproxima á condicións ideais máis se 
arreda do mundo real, e por tanto do potencial efecto beneficioso que o 
placebo, asociado á interacción médico-paciente, exerce no proceso de 
curación. Tense demostrado ademais que o placebo funciona 
significativamente mellor na práctica clínica que en condicións 
experimentais.60 Mesmo, en determinadas circunstancias nos ensaios 
clínicos pragmáticos o grupo control non é tratado con placebo, nin con 
ningún outro fármaco; asumíndose por tanto que o efecto que se medirá 
no grupo tratado será o conxunto do efecto farmacolóxico e mailo 
efecto placebo, sen pretender diferenciar entrambos.  

Sen embargo, probablemente resulta dificilmente admisible que a 
Administración Sanitaria asuma a prescrición con estes criterios. A 
Administración Sanitaria debe velar por un uso racional do 
medicamento, así como por elevar as cotas de responsabilidade dos 
usuarios na súa relación coa sanidade; obrigas que dificilmente resultan 
compatibles coa relación paternalista, inspirada unicamente no principio 
de beneficencia, que a prescrición do placebo tende a consagrar.  

No ano 1983 JR Hampton escribe no British Medical Journal: 
“Morreu a liberdade clínica e ninguén debe lamentar o seu falecemento. 
A liberdade clínica era o dereito -parecía que algúns pensaban que era o 
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dereito divino– dos médicos a facer calquera cousa que na súa opinión 
fora a mellor para os seus pacientes. Nos tempos nos que a investigación 
era inexistente e o tratamento tan inofensivo coma ineficaz, a opinión do 
médico era o único que había, pero agora a opinión non é suficiente. Xa 
que non dispomos dos recursos que serían necesarios para facer todo o 
tecnicamente posible, os coidados médicos deben limitarse ao que ten un 
valor demostrado, e a profesión médica debe deixar de lado as súas 
opinións. (....) 

A liberdade clínica morreu por accidente, esmagada entre o custo 
crecente das novas formas de investigación e de tratamento dos 
pacientes e as limitacións financeiras inevitables nunha economía que 
non pode expandirse de maneira indefinida. Sen embargo, a liberdade 
clínica debera ter sido estrangulada hai tempo, xa que no mellor dos 
casos foi o encubrimento da ignorancia e no peor unha escusa para o 
curandeirismo. A liberdade clínica foi un mito que impediu os 
verdadeiros avances. Debemos dar a benvida ao seu legado e 
apoderarnos das oportunidades que agora se nos ofrecen.”61 
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Condicionantes extrínsecos da prescrición 

O clínico sentirá no seu trato diario cos seus pacientes, coa industria 
farmacéutica, e coa administración a necesidade de manter unha relación 
harmónica con estes tres actores. Os intereses que representan son en 
moitos casos antagónicos, e o médico deberá lograr conxugalos. 
Ademais o facultativo desenvolverá o seu traballo nun modelo asistencial 
determinado, e este será o primeiro dos condicionantes extrínsecos. 

 

O modelo asistencial 
A reforma do modelo de atención primaria existente en España 

comezou a mediados dos anos oitenta. Esta reforma enmarcouse no 
movemento anovador iniciado na década dos setenta en Europa, que 
culminou na conferencia de Alma-Ata de 1978. O novo modelo de 
atención primaria, en contraposición co modelo anterior, nacía coa 
finalidade de prestar unha atención baseada no seguimento do paciente e 
focalizada cara á prevención da doenza mediante a posta en marcha de 
programas dirixidos a colectivos especialmente desprotexidos.62,63 Neste, 
naquel momento, novo modelo os médicos deberían traballar en equipo, 
integrado ademais por farmacéuticos, enfermeiros, e traballadores 
sociais. 

Na década dos noventa publicáronse distintos estudos para tentar 
cuantificar os beneficios do novo modelo no que se compararon 
diferentes variables de calidade e cantidade de prescrición.64-70 Estes 
estudos relacionaron o modelo de atención primaria no que traballaba o 
facultativo coa cantidade e calidade dos medicamentos prescritos, 
atopándose en xeral unha mellor calidade de prescrición e unha menor 
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cantidade entre os facultativos que traballaban en equipo. A importancia 
do contacto entre os clínicos xa fora estudada en 1960 entre médicos 
ingleses encontrando que o 15% dos seus coñecementos partían dos 
outros médicos do seu contorno.71  

  En relación co modelo organizativo, e coincidindo co apuntado por 
outros autores, o estudo realizado entre médicos de atención primaria de 
Galicia mostrou que os médicos que traballan en equipo presentan 
mellores indicadores de calidade de prescrición.14 Os autores do traballo 
entenden que probablemente, esta menor prescrición estea relacionada 
co mellor seguimento dos pacientes debido á multidisciplinaridade dos 
equipos de atención primaria, integrados por médicos, enfermeiros, 
asistentes sociais, e psicólogos.  

 
Os pacientes 

As características do censo da poboación atendida polo médico vai 
ser un importante condicionante do seu comportamento, e por ende das 
pautas prescritoras do clínico. Neste sentido debemos distinguir dous 
aspectos: a accesibilidade do usuario ao sistema; e a “presión do 
usuario”, isto é a maior ou menor predisposición dos usuarios cara ao 
consumo de medicamentos que o médico no seu trato diario cos seus 
pacientes vai percibir.  

O estudo comparado da utilización dos servizos no medio rural e no 
medio urbano pode achegar gran cantidade de datos sobre a influencia 
da accesibilidade. Non obstante non debemos obviar as diferenzas 
sociodemográficas das dúas poboacións, circunstancia que podería 
confundir as conclusións. Estudando comparativamente a utilización da 
atención primaria nos dous medios encontrouse que existían diferenzas 
significativas nas consultas por revisión de receitas, duración da consulta, 
e número de receitas por consulta.72,73 Non debe estrañar un maior grao 
de uso dos servizos sanitarios no medio rural, e polo tanto maior 
consumo de fármacos, se temos en conta que neste medio, a atención 
sanitaria pode suplir un maior sentimento de desprotección ademais 
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doutras circunstancias como a maior consideración do facultativo neste 
medio.  

A presión asistencial si se ten asociado á calidade da prescrición.14 A 
asociación ente maior número de pacientes e peor calidade da 
prescrición quizais puidera explicarse como a consecuencia da 
substitución do tempo dedicado ao diagnóstico e á educación sanitaria 
pola prescrición. Dado que os pacientes ven nos medicamentos un ben 
de consumo, a prescrición dun medicamento no que o sistema sanitario 
corre en parte ou en todo co importe, sería unha especie de obsequio 
para o paciente que lle compensaría do menor tempo dedicado polo 
facultativo. 

Por último, a maior proporción de cartillas de pensionista na cota do 
facultativo parece asociarse a unha peor calidade de prescrición.16 Esta 
relación probablemente se asocie a unha maior prevalencia de síntomas 
menores, os cales en moitos casos véñense tratando con medicamentos 
de utilidade terapéutica baixa. Esta relación tamén pode ser explicada en 
parte polo menor custo de oportunidade de asistencia ao médico neste 
sector poboacional, que redundaría nunha maior presión do usuario. A 
esta demanda respondería o médico mediante unha prescrición de 
compracencia, receitando medicamentos placebo. 

Diversos estudos indican que son os médicos que menos tempo 
dedican a cada paciente os que maior número de prescricións realizan.74 
Outros autores consideran que no noso sistema sanitario se empregan 
con moita frecuencia medicamentos cunha utilidade terapéutica máis que 
dubidosa, a miúdo como placebos, ou como substitutos dunha 
terapéutica máis acaida.75 Dalgún modo a existencia do fármaco no 
mercado tende a inclinar a balanza cara á prescrición, en detrimento 
doutras alternativas máis seguras e menos custosas como as 
recomendacións sobre hábitos de vida, en xeral moi pouco utilizadas no 
noso medio, probablemente por que requiren máis tempo.76 

Resulta difícil para o médico valorar o custo de oportunidade 
inducido polo tratamento. A interpretación clásica do código 
deontolóxico obriga ao facultativo a facer calquera cousa que poida 



26 

mellorar o estado de saúde do seu paciente. Así, o médico ao prescribir 
unha determinada especialidade só considerará a mellora puntual e 
individual sobre a patoloxía do paciente que o fármaco producirá, sen 
considerar que esa prescrición condicionará, en termos económicos, 
futuras prescricións para ese ou outros pacientes.77,78-82 A regra do rescate 
tende a impoñerse sempre que o facultativo avalía un caso individual.83  

 Nun estudo realizado en 1990 no Reino Unido púidose constatar 
que os médicos toman decisións distintas cando avalían a un paciente 
individual que cando consideran un grupo de pacientes similares.84 Non 
obstante, a percepción dos custos por parte dos médicos varía duns 
contornos a outros,5 e son probablemente as importantes disparidades 
entre os modelos sanitarios e as diferenzas formativas en relación coa 
xestión de recursos as que poidan explicar estas distintas percepcións. 85 

Segundo distintos autores ó redor de un de cada dez medicamentos 
prescritos son solicitados directamente polos pacientes.86 Esta cifra 
podería ser máis elevada se contabilizásemos as peticións indirectas. Non 
obstante, para valorar na súa xusta medida o efecto que esta prescrición 
inducida pode ter sobre a Saúde Pública, debemos distinguir dúas 
situacións: a do paciente que acudiu previamente a un médico privado 
quen lle recitou un medicamento; e a motivada por un desexo do propio 
paciente de consumir un medicamento para a súa patoloxía.  

A demanda do paciente tras visitar a un médico privado non se ten 
por que considerar, cando menos directamente, un problema de Saúde 
Pública, senón e en todo caso un problema de eficiencia do sistema 
sanitario.87 Distinta consideración merece a presión do usuario motivada 
directamente por unha valoración persoal da necesidade de medicación, 
xa que o máis grave non é que se tente influenciar na decisión de 
prescribir do facultativo, senón que esta influencia vén por parte dun 
colectivo como o de pacientes cunha escasa formación en materia de 
medicamentos.88 Nun estudo realizado no noso medio, un de cada dous 
pacientes afirmaron que os antibióticos eran útiles para curar a gripe e os 
catarros.89 Unha enquisa paneuropea realizada no ano 1994 describiu un 
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“índice de demanda” de antibióticos polos pacientes, aparecendo España 
como o segundo país europeo máis demandante.90  

Aínda que distintos estudos teñen mostrado que a prescrición de 
medicamentos está influenciada polas expectativas dos pacientes, non 
tódolos estudos son consistentes. En Galicia, o equipo de Figueiras 
seguindo a unha mostra de mil pacientes de atención primaria non 
encontrou asociación entre as expectativas dos pacientes e o 
comportamento prescritor dos clínicos. 91  

Outro aspecto que non se debe minusvalorar é o efecto que sobre o 
médico ten a ansiedade que o paciente manifesta, estado de ánimo 
directamente relacionada coas crenzas do paciente en relación co seu 
problema.92 Isto pode levar a maiores porcentaxes de prescrición nos 
pacientes máis hipocondríacos,92 circunstancia que pode levar asociada 
unha maior prevalencia de reaccións adversas nestes pacientes, que pola 
súa predisposición poden resultar magnificadas, asociándose estas a 
novas prescricións.  

 

A automedicación 

Outro aspecto que vai condicionar a presión do usuario é a súa 
predisposición ao consumo de medicamentos sen prescrición. A 
automedicación, na medida en que substitúe ao consumo de fármacos 
prescritos, condicionará a presión asistencial sobre o clínico e por tanto o 
seu comportamento prescritor. Nos países do noso contorno a 
automedicación está tomando a cada volta maior protagonismo: diminúe a 
cobertura da prestación farmacéutica dos sistemas de Seguridade Social, 
florecen as menciñas brandas e aumenta a presenza do medicamento nos 
medios de comunicación.93 Ademais, os coñecementos e actitudes dos 
usuarios na súa relación cos profesionais sanitarios están mudando rápida e 
profundamente, de xeito que hoxe en día se esixe maior información e 
participación nas decisións médicas, como complemento dun desexo de 
maior autonomía persoal.94 Así, diversos estudos estimaron que seis de 
cada dez episodios enfermizos son tratados mediante a automedicación, ao 
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tempo que sinalan que unha alta porcentaxe das persoas que non se 
automedican non o fan polo escaso coñecemento que teñen dos 
fármacos.95,96 Os distintos estudos encontraron maior automedicación 
entre os suxeitos de menor idade, que viven sos, con maior formación, e 
entre as mulleres.97  

Por tanto, e tendo en conta que as prácticas autoprescritoras non se 
distribúen de igual forma en toda a poboación, estas deben ser un factor 
a ter presente na valoración do consumo de fármacos prescritos, e por 
ende nas prácticas prescritoras. Paradoxalmente, a automedicación tanto 
pode minguar a prescrición, xa que o usuario non necesita visitar ao 
facultativo; como incrementala, pola práctica dalgúns pacientes de 
consumir un fármaco por propia iniciativa e con posterioridade 
solicitarlle a súa prescrición ao clínico. 

 Figueiras e colaboradores97 estudando aos suxeitos maiores de 
dezaseis anos da Encuesta Nacional de Salud encontraron maior 
automedicación nas mulleres ca nos homes. Datos que resultan 
consistentes cos obtidos no estudo publicado este mesmo ano entre 
estudantes da Universidade de Santiago.98 En canto ao efecto do nivel 
socio-cultural sobre a automedicación, tódolos estudos coinciden en 
sinalar que a maior nivel socio-cultural maior prevalencia de 
automedicación,97 aspecto que tamén debe ser tido en conta cando se 
comparan os volumes de prescrición entre facultativos exercentes en 
distintos contornos.  

Outro factor sociomédico a ter en conta no estudo da 
automedicación é a lexislación existente sobre a dispensación de 
fármacos nas farmacias e o seu grao de cumprimento. Neste sentido, no 
noso contorno o respecto á lexislación vixente referente á dispensación 
de especialidades con receita médica é extremadamente baixa ao tempo 
que presenta unha importante variabilidade.99 Nun estudo realizado no 
ano 2003 en farmacias de Galicia, encontrouse que unicamente un de 
cada tres farmacéuticos afirmou esixir sempre receita para dispensar 
antibióticos. Ademais, este estudo mostrou que a esixencia de receita era 
distinta segundo o nivel sociocultural do paciente, ou o tamaño da 
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farmacia, variable esta última que presenta unha elevada correlación co 
tamaño da poboación.99  

 

A industria farmacéutica 
A influencia da industria farmacéutica sobre a prescrición non é 

posible explicala unicamente a través da información que facilita, senón 
que é preciso ter en conta tamén  a necesidade do médico de encontrarse 
en harmonía co seu contorno. 

Probablemente o desarraigamento do facultativo de atención 
primaria dentro do sistema sanitario é aproveitado pola industria 
farmacéutica para crear vínculos persoais cos médicos, que reforza con 
obsequios e regalos. Segundo isto, os facultativos que desenvolven a súa 
actividade en equipo deberían prescribir con maior calidade xa que 
poden estar máis illados da influencia da industria.  

No estudo realizado entre médicos de atención primaria de Galicia,14 
os médicos integrados en equipos presentaron mellor calidade de 
prescrición para tódolos indicadores de calidade, resultados que resultan 
consistentes coa literatura. Probablemente, esta mellor calidade de 
prescrición estea relacionada tanto coa maior integración dos colexiados 
no sistema sanitario, como co maior contacto cos colegas.  Ademais,  o 
número de visitadores médicos recibidos mostrou tamén asociación co 
maior gasto farmacéutico.16 

Estes resultados apuntarían que a influencia da industria farmacéutica 
depende tanto da presión exercida, como da credibilidade que esta lle 
ofrece ao clínico, aspecto moi a ter en conta á hora de deseñar 
programas de intervención dirixidos a mellorar a prescrición. Outros 
autores, sinalan tamén unha relación directa entre número de visitadores 
médicos recibidos e solicitude de inclusión de fármacos en formularios, 
aínda que nestes modelos non se controla pola credibilidade outorgada á 
información comercial pode estar confundindo os resultados, xa que 
probablemente os médicos máis “crédulos” reciban maior número. 100,101 
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Unha posible medida para diminuír a influencia dos visitadores 
médicos sería que o propio sistema facilitase formación e información en 
materia de medicamentos mediante técnicas baseadas na relación persoa-
persoa, recoñecidas como as máis eficaces.102 Os farmacéuticos de 
atención primaria probablemente deberían ser os profesionais que 
realizasen esta tarefa. Tense proposto incluso que deberían ser eles, con 
menor carga asistencial e maior dispoñibilidade para manterse 
actualizados, os que recibiran aos visitadores farmacéuticos. 
Lamentablemente hoxe en día en Galicia estes profesionais de alta 
cualificación teñen boa parte do tempo dedicado a tarefas burocráticas e 
administrativas.  

Outra posibilidade sería limitar as visitas individuais dos visitadores 
farmacéuticos aos médicos e potenciar principalmente as sesións clínicas 
organizadas nos centros de saúde pola industria, sesións ás que asistirían 
os médicos do centro e o farmacéutico, xa que probablemente isto 
incrementara o espírito críticos dos clínicos. Sexa como for, e en tanto 
non se tomen outras medidas sería necesario regular o número de 
visitadores que acceden aos centros de saúde e o tempo que os nosos 
facultativos dedican a recibilos.  

Por último, os estudos de utilización de medicamentos e 
especificamente aqueles que avalían os factores asociados á prescrición 
poden constituír ferramentas extremadamente útiles para identificar os 
condicionantes non farmacolóxicos da terapéutica.103 O acceso por parte 
dos investigadores aos datos de consumo farmacéutico é indispensable 
para abordar estes estudos. Lamentablemente hoxe en día aínda non 
existe un procedemento normalizado para solicitar e acceder a estas 
bases de datos, dependendo a súa cesión da vontade política existente en 
cada momento.  

 

Os incentivos da industria 

Os obsequios e regalos que a industria farmacéutica ofrece aos 
facultativos é a forma de promoción que máis se ten asociado con 
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problemas éticos. A industria farmacéutica ofrece obsequios de uso persoal, 
sufraga viaxes, ou facilita a asistencia a eventos deportivos,104 actividades 
moi dificilmente xustificables dende a óptica da información terapéutica. 
Pero mesmo detrás do patrocinio de reunións científicas en moitos casos 
subxace unha viaxe a un lugar exótico na compaña do cónxuxe.105 Á 
organización deste tipo de reunións, a industria farmacéutica chega a 
destinar a metade do presuposto dirixido á promoción. 

Non dispomos de estudos que acheguen datos sobre a capacidade dos 
regalos para influír no comportamento prescritor dos médicos, pero a 
xulgar polos amplísimos recursos que a industria farmacéutica destina a esta 
forma de promoción é de supoñer que a industria si dispoña de datos 
concluíntes sobre a relación custo-beneficio destas formas de promoción. 
Non parece aventurado afirmar que ningunha compañía farmacéutica 
ofrecería regalos se estes non servisen aos seus intereses comerciais.106  

Aceptar regalos da industria farmacéutica, ademais de xerar unha obriga 
moral coa industria, aspecto que buscan os laboratorios, ten outras dúas 
repercusións importantes: por un lado, os regalos custan diñeiro, e dentro 
dun Sistema Nacional de Saúde onde os recursos son limitados implica que 
ese non se dedica a outros capítulos; e por outro, a aceptación de regalos 
por parte do facultativo pode xerar unha erosión na relación médico-
paciente ao perder este último a confianza que ten depositada no seu 
facultativo, ao entender que a prescrición pode resultar mediatizada pola 
aceptación de obsequios.107 Neste sentido, segundo un estudo realizado en 
EEUU a metade dos enquisados cren que a existencia de regalos pode 
afectar ao prezo dos medicamentos, e unha cuarta parte que afectan á 
calidade da prescrición.108 

Para establecer un límite entre o ético e o non ético, a Asociación 
Americana de Médicos109 e a Asociación Canadense de Médicos110 
distinguen entre dous tipos de regalos, regalos de uso en oficina e regalos 
persoais. Para estas asociacións os primeiros serían eticamente aceptables, 
xa que repercuten na comodidade do paciente, mentres que os segundos 
son eticamente inaceptables ao contribuir unicamente ao beneficio do 
facultativo. Non obstante, e ao noso xuízo, os sucesivos intentos de 
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establecer límites para discernir entre o ético e o non ético non parecen moi 
convincentes. Quizais o único límite estaría no proposto pola Colexio de 
Médicos Americanos111 segundo o cal o regalo aceptable sería aquel que o 
facultativo fose capaz de confesar aos seus pacientes. E no noso medio, 
onde o Sistema Nacional de Saúde corre a cargo de boa parte da factura 
farmacéutica, tería que ser ademais confesable perante a Administración 
Sanitaria. 

A creación de actitudes críticas cara aos regalos proporcionados pola 
industria farmacéutica podería empezar a xerarse antes de que o futuro 
prescritor entrase en contacto coa industria. Un estudo realizado entre 
estudantes de medicina en EEUU valorou o efecto dunha intervención 
educativa na que se discutiu acerca das implicacións éticas destas prácticas. 
Os resultados deste estudo suxiren que as actitudes dos médicos cara á 
mercadotecnia farmacéutica poden ser cambiadas durante a carreira.112 A 
formación de posgrao dos facultativos podería ser outra das vías de 
actuación sobre a cadea do medicamento para evitar estas prácticas de ética 
dubidosa.  

En España xa existe un marco legal que tenta regular este tipo de 
prácticas dende a Ley del Medicamento43 que prohibe expresamente o 
ofrecemento de calquera prima ou obsequio por parte da industria aos 
profesionais médicos, aos seus parentes, ou persoas da súa convivencia. A 
tipificación deste tipo de prácticas como contrarias á lei ten sido ata o 
momento a actuación máis significativa das autoridades sanitarias 
españolas. E aínda que constitúe un paso importante cabería preguntarse, 
¿pódense establecer medidas de control eficaces?, e o que é máis 
importante ¿quen estaría interesado en denunciar este tipo de prácticas? 
Ademais, a lexislación española segue permitindo as subvencións a 
convencións, e tendo en conta que estas se realizan habitualmente en 
lugares exóticos, durante longo tempo e onde as sesións dedicadas aos 
actos académicos ocupan unha proporción moi escasa do tempo, é 
razoable pensar que este tipo de viaxes son unha prima en especie para os 
facultativos. 
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 Unha última solución pasaría porque a industria farmacéutica 
abandonase estas formas de publicidade, sen embargo non parece que os 
laboratorios farmacéuticos estean moi dispostos a renunciar a esta forma de 
promoción.39 Só o establecemento dun "código de boas prácticas para a 
promoción" podería controlar a escalada nas técnicas de promoción de 
fármacos. Este código por nacer do consenso podería ser máis eficaz, xa 
que as distintas leis reguladoras e punitivas parecen amosarse 
reiteradamente ineficaces.113  

 

A administración sanitaria 
 Para racionalizar a prescrición e controlar a factura farmacéutica tanto 

no noso país coma no países do noso contorno fóronse establecendo nos 
últimos anos distintas medidas sobre os diversos axentes relacionados coa 
cadea do medicamento. Estas medidas poden ser agrupadas  en tres liñas 
de actuación: a oferta de medicamentos; os medicamentos xenéricos;  e o 
control sobre a prescrición.114 

 

A oferta de medicamentos 

 A administración sanitaria xoga un papel central na delimitación da 
oferta de medicamentos dun país, sendo o seu estilo e política 
determinantes nos resultados finais, tanto económicos como de calidade 
asistencial. Corresponde á administración pública funcións tan importantes 
como a oferta de fármacos, a regularización dos prezos, a inclusión dos 
distintos medicamentos no financiamento público, e o establecemento de 
medidas de control nos distintos puntos da cadea do medicamento, que 
permitan garantir un uso racional e socialmente eficaz dos fármacos.  

Neste sentido xa nos anos oitenta, a Conferencia de Expertos sobre 
Uso Racional do medicamento concluíu que a responsabilidade de utilizar 
racionalmente os medicamentos recaía principalmente sobre as 
Administracións Sanitarias.115 A Conferencia instou aos Gobernos a crear 
servizos nacionais de regulamentación farmacéutica. Ademais, sinalou a 
necesidade de facilitar aos facultativos unha información obxectiva e 
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independente sobre o uso dos fármacos, que permita un uso racional e 
socialmente sostible dos medicamentos.115 É responsabilidade das axencias 
reguladoras realizar unha selección cualificada dos medicamentos, 
condición indispensable para a mellora da prescrición.  

A Administración é a única responsable da existencia de tantas 
especialidades co mesmo principio activo e prezos tan dispares, e de que 
estas estean financiadas. Na actualidade comercialízanse en España ó redor 
de 6.000 especialidades farmacéuticas, mentres en países do noso contorno 
como Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Noruega, ou Finlandia as 
especialidades comercializadas son ó redor de 2.500. Unicamente tres 
países superan a España en número de especialidades comercializadas 
Alemaña, Austria, e Portugal.  

 Debemos ter en conta que o financiamento público de medicamentos 
en España, ata o ano 1993 en que se aproba un Real Decreto polo que se 
regula a selección dos medicamentos a efectos do seu financiamento polo 
Sistema Nacional de Saúde,116 incluía tódolos medicamentos con 
independencia do seu valor terapéutico, finalidade clínica ou características 
sociais do colectivo ao que ían destinados. Unicamente as especialidades 
farmacéuticas obxecto de publicidade dirixida á poboación xeral quedaban 
excluídas do financiamento. A orixe desta situación atopábase na Ley 
General de la Seguridad Social (1974) que non impuña outra limitación para 
o financiamento dun fármaco que non fosen os requisitos sanitarios. Isto 
conduciu a que a calidade e cantidade da oferta de medicamentos en 
España acadase proporcións realmente preocupantes. Esta situación non 
comeza a cambiar ata o ano 1986 cando a Ley General de Sanidad lle 
asigna á Administración Sanitaria a función de valorar a idoneidade da 
autorización de novos medicamentos, así como o seu control de calidade. 
Isto supón unha tímida tentativa de racionalizar o sistema rompendo a 
unidade entre autorización, rexistro e financiamento. O Real Decreto 
83/1993,116 constituíu o instrumento legal máis eficaz para desvincular o 
acto da autorización sanitaria dun medicamento e o seu financiamento con 
fondos públicos.  
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Entre as políticas máis eficaces para o control da factura farmacéutica, 
está a inclusión de información sobre a eficiencia na solicitude de 
autorización de novos principios activos e a negociación do prezo no 
momento da inclusión do medicamento no financiamento.114 As primeiras 
administracións sanitarias que incluíron datos sobre a relación 
efectividade/custo na autorización de novos principios activos e no 
financiamento público das novas especialidades foron Australia e a 
provincia de Ontario en Canadá. Francia, Gran Bretaña e EEUU tamén 
estableceron a mediados dos noventa algunhas medidas para estimular a 
inclusión de datos económicos nas solicitudes de autorización de novos 
fármacos.117  

Debemos ter presente que nos últimos anos distintos estudos que 
veñen pondo de manifesto que unicamente entre o 5% e o 15% dos 
fármacos que saen ao mercado son auténticas innovacións terapéuticas 
susceptibles de  inducir vantaxes clínicas.118-120 O Butlletí Groc no ano 
2007 nun artigo titulado “Antiguos fármacos disfrazados de nuevos” 
concluía que nos últimos anos véñense comercializando novos 
medicamentos que son presentados como innovacións terapéuticas, 
cando son realmente novas formas de fármacos xa existentes. A 
introdución destes medicamentos é unha estratexia dos laboratorios para 
alongar a explotación comercial antes da comercialización dos xenéricos. 
Para isto modifícanse as formulacións farmacéuticas, combínase o 
fármaco de interese con outro, ou comercialízase un metabolito ou un 
estereoisómero do fármaco orixinal. Estes medicamentos son obxecto 
dunha intensa promoción. En realidade, a maioría non ofrecen vantaxes 
clínicas, e polo contrario si xeran gran confusión.121 España é o país da 
UE con máis rápida penetración destas “innovacións terapéuticas”. 32 

En canto á negociación do prezo dos medicamentos, a capacidade das 
Administracións Sanitarias de reducilos depende de múltiples factores, 
sendo un dos principais o volume do mercado. O mercado farmacéutico 
español representa o sétimo mercado farmacéutico do mundo, polo que, a 
priori, está situado nunha boa posición para a negociación.122 A 
coordinación das distintas Consellerías de Sanidade co Ministerio, 
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respectando as súas competencias, resulta fundamental para non 
distorsionar a capacidade de negociación neste complexo mercado.  

O establecemento de prezos de referencia é outra das medidas 
administrativas tendentes a minguar a factura farmacéutica. A 
Administración sanitaria establece un prezo de referencia que é o máximo 
que se paga por dose diaria definida de principio activo. Na maior parte dos 
países, a diferenza do prezo de venda ao público co de referencia debe ser 
financiada polo asegurado, aínda que nalgunhas administracións sanitarias, 
como a española, exclúen directamente do financiamento aquelas 
especialidades con prezos superiores ao prezo de referencia. Sen embargo 
non existe consenso sobre se en mercados tan regulados como os dos 
países con Sistema Nacional de Saúde os prezos de referencia logren 
diminucións significativas na factura farmacéutica.114 

 

Os medicamentos xenéricos 

 En España a modificación de decembro de 1996 da Ley del 
Medicamento de 1990123 incluía a creación das "Especialidades 
Farmacéuticas Genéricas". Estas especialidades, que se identifican 
legalmente e nos envases polas siglas EFG, non teñen nomes de fantasía 
senón que se denominan mediante a Denominación Oficial Española do 
seu principio activo, seguida pola identificación do titular ou fabricante. 
Así, as especialidades farmacéuticas xenéricas son medicamentos coa 
mesma eficacia, seguridade, e calidade que o orixinal, e son bioequivalentes 
a esta.124-126 Esta lexislación, análoga á establecida noutros países do noso 
contorno, pretende desterrar esa idea tan arragaida nos clínicos e tamén en 
boa parte dos usuarios de que as especialidades xenéricas son "tan baratas 
como repugnantes".127 

A crenza de que os xenéricos son de dubidosa calidade127 pode estar 
relacionada co feito de que ata o ano 1993 ás especialidades-copia non se 
lles esixira demostrar bioequivalencia. E a pesar de que as especialidades-
copia posteriores ao RD 767/1993128 e as especialidades farmacéuticas 
xenéricas definidas pola Ley 13/1996 demostraron bioequivalencia, e que 
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a maior parte das especialidades-copia anteriores a 1993, na medida que 
modificaron os seus prospectos, se lles requiriu tamén demostración de 
bioequivalencia, a desconfianza xeneralizada calou nos facultativos, 
probablemente potenciada interesadamente pola industria farmacéutica.  

A miúdo os laboratorios farmacéuticos de referencia presentan ao 
facultativo estudos que mostran a maior biodisponibilidade da súas 
especialidades. Estes estudos son, en moitas ocasións, encargados a 
institucións de prestixio como universidades, aspecto que a industria se 
esforza en remarcar. Sen embargo, ao tratarse de estudos financiados 
polos laboratorios a súa difusión está suxeita a que os resultados sexan os 
esperados, polo que estes estudos deben ser contemplados con 
reservas.30 Así por exemplo, dos 38 ensaios clínicos sobre antidepresivos 
ISRS con resultados positivos foron publicados 37, mentres que dos 24 
estudos con resultados negativos publicáronse unicamente 8.129 

Outra importante limitación que habitualmente presentan estes 
traballos é a variable resposta considerada, en moitos unha variable 
subrogada e branda.30 Así, cando ao clínico se lle presenta un p-valor que 
avala a diferenza entre dúas curvas de niveis plasmáticos, cabe 
preguntarse: ¿esa diferente biodisponibilidade traducirase realmente 
nunha diferente efectividade do medicamento? Na maioría dos casos a 
resposta a esta pregunta é negativa, debido aos amplos marxes 
terapéuticos que caracterizan aos medicamentos substituíbles. A 
existencia de diferenzas estatisticamente significativas non implica 
diferenzas clinicamente relevantes.  

A substitución de medicamentos de marca por medicamentos 
xenéricos tense suxerido como unha posibilidade para conseguir o 
incremento no seu uso. Deste modo o médico, en primeira instancia, ou 
o farmacéutico no momento da dispensación deberían ir substituíndo os 
especialidades de marca por especialidades farmacéuticas xenéricas. Esta 
substitución é unha práctica moi estendida no Reino Unido. Xa no ano 
1961, o Ministerio de Saúde Británico advertiu ás autoridades 
hospitalarias que debían autorizar aos seus farmacéuticos a realizar 
substitucións con medicamentos "de menor prezo e valor terapéutico 
equivalente". Nesta situación, calquera farmacéutico de hospital, pode 
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substituír calquera especialidade de marca que o médico prescriba por unha 
especialidade bioequivalente de formulación xenérica. Abondando nesta 
política, e tamén no Reino Unido, os médicos están obrigados a prescribir 
certos principios activos como tales, quedando a decisión de cal dispensar 
en mans do farmacéutico.130 Hoxe en día no Reino Unido a práctica 
totalidade da prescricións realízanse en principio activo.131 

Non obstante, a introdución dos xenéricos no noso contorno non está 
exenta de polémica. Nun estudo publicado no 2010 en Gaceta Sanitaria seis 
de cada dez pacientes afirmaron que os xenéricos teñen a mesma calidade 
cós fármacos de marca, sen embargo unicamente seis de cada cen optaría 
por un xenérico se puidese elixir.132 Os médicos tampouco están 
convencidos. Unha parte moi significativa dos facultativos, consideran que 
as presentacións xenéricas non teñen a mesma utilidade terapéutica cás 
especialidades de marca.124 Esta consideración apoiase na súa experiencia 
persoal, como sabemos sometida a múltiples nesgos, pero tamén nalgunhas 
evidencias científicas.133-135 ¿Que está ocorrendo? ¿Teñen os medicamentos 
xenéricos a mesma eficacia, seguridade, e calidade co orixinal e son 
bioequivalentes a este? 

No efecto logrado por un medicamento debemos diferenciar dous 
efectos inducidos por mecanismos de acción radicalmente distintos: o 
efecto farmacolóxico, e o efecto placebo. O efecto farmacolóxico 
prodúcese pola interacción do principio activo cos receptores biolóxicos, e 
é totalmente independente da consciencia ou confianza do paciente; polo 
contrario o efecto placebo é inducido polo propio individuo, e require da 
súa consciencia e confianza. Nos ensaios clínicos, por exemplo, utilizamos 
o dobre enmascaramento, isto é o médico e o paciente descoñecen con que 
está sendo tratado cada paciente, para permitir que o placebo induza o 
efecto placebo.  

Sen confianza, sen fe non hai efecto placebo. Por tanto os 
medicamentos xenéricos que non concitan apoio entre médicos e pacientes 
dificilmente terán a mesma eficacia cós medicamentos de marca. Ademais, 
esta desconfianza do paciente nos xenéricos, inducida seguramente en parte 
pola desconfianza do médico, tradúcese en moitos casos nunha maior 
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proporción de incumprimento posolóxico o que redunda tamén nunha 
menor eficacia.136 O problema é complexo: os médicos teñen dúbidas, estas 
son trasladadas aos pacientes, a eficacia do tratamento non é a mesma, isto 
é percibido polo médico e volta a empezar.  

Probablemente a solución estea nunha maior formación dos clínicos, e 
en campañas informativas dirixidas aos pacientes,137-139 sen esquecer a 
complexidade do problema xa que existen intereses espurios en que se 
manteña a dúbida. Ademais na nosa sociedade de consumo existen dous 
dogmas: que prezo e calidade están directamente relacionados, e que a 
marca é a garantía do produto. Cando afirmamos que os medicamentos 
xenéricos, máis baratos e sen marca, son igualmente eficaces, estamos 
atentando simultaneamente contra ambas crenzas.  

Adoita argumentarse que a existencia no mercado de especialidades 
xenéricas prexudica gravemente á capacidade investigadora da industria 
farmacéutica. Pero debemos preguntarnos, ¿que ocorrería se o 
propietario da patente dun produto tivese os dereitos de 
comercialización garantidos por tempo indefinido? Non é difícil 
sospeitar que neste contexto xurídico a industria farmacéutica carecería 
de motivación para investir en I+D.  

Algúns facultativos prefiren optar polas especialidades de marca xa 
que entenden que son estas as que invisten en I+D, e que prescribindo 
especialidades de laboratorios de xenéricos desincentivan a investigación. 
Probablemente neste razoamento o problema non estea ben enfocado: 
hai xenéricos no mercado por que o fármaco perdeu a patente e a 
especialidade farmacéutica de marca xa leva dez anos comercializada, e 
este é o tempo que se considera necesario para que a industria rende os 
seus investimentos. O debate, por tanto, estribaría na duración do tempo 
mínimo de comercialización exclusiva e non na lóxica optimización dos 
limitados recursos públicos unha vez existe competencia no mercado.  

Así, en ausencia de argumento farmacolóxico que diferencie dúas 
especialidades, a única consideración que se debe valorar é o custo.140 E, 
a pesar de que no lles falta parte de razón aos clínicos que se senten 
alleos á política de prezos e ao complexo equilibrio establecido entre a 
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Administración Sanitaria e a Industria Farmacéutica (¿cómo se xustifican, 
senón, diferenzas de prezo de medicamentos do 100%?, ¿cómo se explica a 
baixada de prezos de múltiples especialidades coa entrada en vigor do 
sistema de prezos de referencia?), non é menos certo que nun contexto de 
recursos limitados calquera prescrición leva asociado un custo de 
oportunidade, polo que a minimización de custos debería ser percibida 
como un imperativo deontolóxico polo clínico.140 

Por último, e alén da cuestión económica, a prescrición de 
especialidades farmacéuticas xenéricas presenta un importante valor 
engadido na medida en que o facultativo receita en termos de principios 
activos e non de marcas comerciais. A xuízo de distintos autores isto 
pode permitir illalo máis da influencia das marcas, e das súas 
connotacións nunha sociedade de consumo. Nesta mesma liña 
argumental, quizais fose razoable eliminar os nomes de fantasía das 
especialidades farmacéuticas, de xeito que dende o principio da súa 
comercialización  saísen ao mercado baixo a denominación común 
internacional seguida do nome do laboratorio propietario da patente.  

No ano 2009 no Reino Unido e Alemaña a prescrición de 
especialidades xenéricas situouse ó redor do 60%, sendo a media dos países 
europeos do 50%.141 En España esta proporción non alcanzou o 25%.142 
Cabe preguntarse entón, ¿como se podería lograr aumentar a prescrición 
das especialidades farmacéuticas xenéricas?  

Probablemente non resultaría valido trasladar directamente as 
estratexias seguidas noutros países, xa que existen importantes diferenzas 
na estrutura da atención primaria, nos sistemas de remuneración dos 
facultativos, na atención farmacéutica ou nas características sociolóxicas 
dos pacientes. Polo contrario os sistemas sanitarios das distintas 
comunidades autónomas comparten marco lexislativo, e non obstante 
presentan tamén unha significativa variabilidade na proporción de 
xenéricos prescritos.142 Andalucía, Madrid, Baleares, e Cataluña son as 
comunidades con maior prescrición, ó redor do 30%. Polo contrario 
Galicia, cun 11%, é a comunidade que presenta unha menor proporción. 
No ano 2010 tódalas comunidades autónomas reduciron a súa factura 
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farmacéutica, todas a excepción de Galicia e Murcia. Nese ano en España 
gastáronse 260 € por persoa en medicamentos. En Galicia foron 333 €, o 
maior gasto de tódalas comunidades, mesmo superior a Castilla y León e 
Asturias, comunidades ambas con maior proporción de persoas de máis de 
65 anos. 

Existen por tanto, dentro da legalidade vixente, posibilidades e modelos 
de referencia para incrementar a prescrición das especialidades 
farmacéuticas xenéricas e minguar a factura farmacéutica. 

  

O control sobre a prescrición 

Entre as distintas medidas implantadas dende as Administracións 
Sanitarias destacan as que van dirixidas a controlar o gasto actuando 
sobre o hábito prescritor do profesional médico. As medidas establecidas 
pretenden conxugar a incentivación dos profesionais que amosen unha 
preocupación polo prezo e calidade das súas prescricións, e a 
penalización daqueles que se excedan no gasto. Tamén se ten proposto 
actuar sobre a demanda dos pacientes incrementado o copago.  

A motivación dos médicos á hora de realizar o seu traballo dependerá 
en boa medida da relación que a Administración Sanitaria logre establecer 
con eles. As políticas encamiñadas á maior integración do facultativo no 
sistema, de xeito que se sinta corresponsable dos acertos e das deficiencias 
deste, lograrán maior sintonía entre profesionais e Administración dando 
como resultado melloras na actuación profesional.143 A boa sintonía que 
existe entre os facultativos é a industria farmacéutica é debida, en gran 
parte, á especial atención e consideración que, interesadamente, esta 
mantén co médico. De igual modo a Administración debe encontrar un 
equilibrio entre as necesarias medidas de control sobre o facultativo, e as 
non menos importantes políticas de incentivación dos profesionais.  

Neste sentido, en xeral, no noso país o médico non ten ningún 
incentivo real para considerar o custo das súas prescricións, mentres que se 
sente observado e controlado no seu gasto, circunstancias que poden 
distanciar ao facultativo do Sistema acrecentando, indirectamente, a 
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influencia da industria farmacéutica. Ocorre, ademais, que a consideración 
da prescrición e consumo dos medicamentos como un problema de Saúde 
Pública é, no noso país un feito relativamente recente, o que fai aínda máis 
comprensible a escasa concienciación entre os facultativos.  

En Alemaña e no Reino Unido a principios dos noventa as 
administracións sanitarias asignaron presupostos para medicamentos por 
médico,144 establecendo gratificacións para aqueles facultativos que adecúen 
o seu gasto a estes presupostos e detraendo parte da remuneración 
daqueles clínicos que se excedan no gasto. Estas medidas, obviamente, 
obrigaron a que os facultativos alemáns e británicos consideren as 
consecuencias económicas das súas pautas prescritoras. En Alemaña, por 
exemplo, a medida supuxo unha caída inmediata das prescricións de 1992 a 
1993, diminuíndo o gasto farmacéutico nun 25%. Esta diminución veu 
acompañada dun cambio no tipo de medicamentos prescritos, en concreto 
un incremento na prescrición de especialidades xenéricas e de fármacos con 
maior experiencia de uso. Aínda cando as medidas adoptadas nestes países 
poidan parecer excesivamente fiscalizadoras, debemos ter en conta que 
hoxe os modelos sobre gasto farmacéutico permiten establecer presupostos 
prospectivos de gasto para cada médico, aspecto clave para descentralizar o 
modelo de prestacións farmacéuticas e incrementar a eficacia do sistema. 

O establecemento dun tramo variable na remuneración do profesional 
médico resultaría igualmente positiva para a Administración que para o 
médico. Unha parte da significativa redución da factura farmacéutica 
podería ser utilizada para incentivar a aqueles profesionais que en maior 
medida adecúan a súas prescricións aos criterios establecidos pola 
Administración Sanitaria. Esta medida, probablemente debería ser 
complementada coa incentivación dos farmacéuticos que substitúan as 
especialidades de marca por especialidades xenéricas, incrementando por 
exemplo o seu marxe comercial nestas especialidades.131 

Existe unha comprensible tensión entre a perspectiva epidemiolóxica, 
tan popular entre os xestores sanitarios, e o caso individual baseado na 
percepción do clínico,83 xa que a consideración dos prezos dos 
medicamentos parece chocar con dous arraigados sentimentos entre os 
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profesionais médicos: a crenza de que non é ético ter en conta os custos 
cando se trata a pacientes individuais, por pequeno que sexa o beneficio 
obtido, e a aversión cara aos temas non clínicos. Non obstante o dereito 
dos médicos a facer calquera cousa que na súa opinión sexa o mellor para 
os seus pacientes ten certas limitacións, especialmente nun contexto de 
sistemas sanitarios financiados publicamente, onde se debe lograr o sempre 
difícil equilibrio entre o óptimo social e o individual.83  

 O maior coñecemento dos médicos sobre o prezo dos fármacos é, 
cando menos, un requisito necesario para incrementar a súa preocupación 
por realizar unha prescrición máis eficiente. A literatura revisada, tanto no 
noso país coma nos países do noso ámbito cultural mostran escaso 
coñecemento sobre o prezo dos medicamentos por parte dos clínicos.79- 

81,145-147  

Por último, cabe citar as políticas tendentes a controlar o consumo 
farmacéutico pola vía do incremento da proporción de copago 
financiado polos usuarios.148-150 A literatura revisada non é consiste no 
efecto que estes incrementos teñen sobre o gasto sanitario, nin sobre o 
efecto na saúde das clases máis desfavorecidas. Algúns estudos 
encontraron que o aumento do copago reduce a demanda asistencial en 
atención primaria, pero non o gasto sanitario total xa que esta menor 
demanda en primaria podería traducirse nun aumento das 
hospitalizacións principalmente entre os asegurados de menor nivel 
adquisitivo. Segundo estes estudos, o aumento do copago na poboación 
de maior idade pode ter efectos adversos na saúde ademais de 
incrementar o gasto sanitario total. 
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Conclusións e implicacións 

A literatura revisada suxire que para aumentar a calidade da 
prescrición e para adecuar o seu volume ás necesidades reais dos 
pacientes é necesario aumentar a formación regulada dos facultativos. Os 
distintos autores apuntan ademais, a necesidade de limitar as actividades 
formativas da industria farmacéutica, especialmente a través de 
visitadores, e que a información subministrada por esta debe ser 
substituída por fontes de información independentes. Neste sentido, non 
resulta suficiente coa distribución pasiva de material, senón que 
probablemente resulte necesario que esta vaia acompañada de estratexias 
de contacto persoal a través de profesionais independentes. 

En canto ao incremento da eficiencia da prescrición, a literatura 
apunta a necesidade de racionalizar a oferta de medicamentos, optimizar 
o seu custo en negociacións directas coa industria, e incrementar a 
prescrición de especialidades xenéricas. Neste sentido, é fundamental a 
actuación coordinada de tódalas Administracións Sanitarias, respectando 
os seus teitos competencias e preservando a unidade de mercado.  
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