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«Hay dos culturas, ciencias y humanidades, que parecen incapaces 

de hablarse una a la otra y si ésta es parte de la razón de que el 

futuro de la humanidad sea incierto, entonces posiblemente 

podríamos construir un puente hacia el futuro.» 

Van Rensselaer Potter, parlant de la bioètica 

 

 

 

«La curiositat és allò que ens porta al coneixement i allò que ens 

impulsa a crear. La ciència pot millorar la vida de les persones, però 

si en el seu camí ha de lluitar amb interessos merament econòmics, 

estem davant un problema al qual no podem girar l’esquena.» 

Extracte del documental Ensayos, emès per RTVE el dia 29 de setembre de 2009 
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Figura 1. Isaac Newton i Charles 

Darwin, personatges importantíssims 

en l’evolució de la ciència. 

0. Introducció 

0.1. Objectiu de la recerca 

0.1.1. Importància de les ciències formals al llarg 

del temps i avui dia 
L’objectiu d’aquest treball és realitzar una anàlisi ètica d’algunes 

qüestions que es plantegen en un moment en què la ciència és 

part indispensable i indiscutible de la nostra vida. 

Si fem una ullada al nostre passat, podem afirmar que no és fins al 

segle XVII que la capacitat de raonament no apareix en tota la 

seva esplendor. Durant aquests temps, la concepció de la ciència 

canvia des d’una perspectiva qualitativa a una quantitativa, 

basada en l’adopció de la lògica experimental. No és fins a mitjan 

segle XIX, però, que la metodologia científica arriba a l’àmbit dels 

cossos vius. Si bé amb la il·lustració i el racionalisme es deixen 

enrere els lligams supersticiosos i es permet avançar cap a altres 

camps del saber, fins aleshores inexplorats, amb Darwin i els seus 

contemporanis es comença a obrir el camí que ha portat a 

l’aparició i consolidació de les disciplines anomenades 

naturalistes: la biologia, la medicina, les ciències ambientals, 

l’ecologia… 

En aquest context, i donat que, pel motiu que sigui, les religions 

mistèriques dogmàtiques estan perdent terreny dia a dia, el saber 

que sorgeix com a producte de la dialèctica i la raó es constitueix 

com a una de les bases del progrés de la humanitat i un element 

bàsic de la nostra vida. No ens equivocaríem pas si afirméssim 

que, ara per ara, vivim en la ciència i per la ciència. 

 

0.1.2. Concretem el nostre àmbit de recerca. 

Quines són les nostres fites? 
Hi ha un motiu fonamental pel qual hem d’ajustar el tema a tractar en aquesta tasca. Si ens 

volguéssim dedicar a fer una anàlisi global de l’ètica que implica el desenvolupament de la ciència 

actual, el més probable és que el resultat fos una divagació molt generalista i plena de tòpics i dades 

no constatades. Per tant, ens centrarem en l’estudi del material d’una branca del coneixement 

científic. Concretament, tractarem sobre les accions humanes d’una institució que es posa al servei 

del coneixement sanitari: la indústria farmacèutica. 

Aquest sector ha experimentat tal apogeu en les últimes dècades que li ha permès de situar-se com a 

un dels molts poders fàctics que regeixen la nostra quotidianitat. Això no l’hauria d’eximir, però, de 
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sotmetre’s a un examen crític per part de la societat, en el qual es dóna a conèixer la seva veritable 

realitat. Aquest serà, doncs, l’objectiu primordial del nostre treball: informar-nos i informar sobre la 

situació de la indústria farmacèutica, des del punt de vista de l’ètica que aplica a les seves activitats, 

per donar a conèixer un món que sovint passa desapercebut per a la majoria del públic. 

Per fer el que hem dit, ens centrarem en un aspecte que, al nostre parer, és fonamental: l’economia i 

l’ànim de lucre. Com a empreses que són, les farmacèutiques obtenen uns guanys i tenen unes 

pèrdues, a més de fer inversions de futur per a investigar nous tractaments. Però és precisament 

aquí on es pot fer més incidència en la crítica constructiva: ha de convertir-se la salut en un camp 

més de desenvolupament econòmic? 

És adient afegir que nosaltres no pretenem proposar solucions ni respostes definitives a les qüestions 

que estudiarem per dues raons bàsiques. La primera és la falta de temps i recursos per poder fer-ho; 

la segona és que tampoc no creiem posseir la capacitat, experiència i autoritat per fer-ho. En 

comptes d’això, el que volem és proporcionar al públic general unes eines per a una meditació i 

reflexió sobre la situació d’aquest sector. 

0.1.3. Estructura d’aquesta memòria 
Dividim aquesta memòria en, bàsicament, cinc parts, que corresponen a l’explicació de la 

metodologia, un preàmbul, l’estudi del treball de camp, l’anàlisi de les diferents qüestions i les 

conclusions finals. El preàmbul ens sembla necessari, com a mínim per assentar unes bases sobre les 

quals treballar en el desenvolupament de la crítica, en el següent apartat. Aquesta crítica s’estructura 

en cinc seccions diferents, una per cada pregunta o àmbit d’estudi. Només tractarem aquestes cinc, 

pel motiu que ja hem exposat: la falta de temps i recursos, que suposa una barrera per a poder 

trobar informació suficientment fiable i objectiva que sigui rellevant. 

0.2. Per què hem triat aquest treball? 

0.2.1. Per què l’ètica? 
El cert és que vam escollir de fer un treball sobre l’ètica relacionada amb la ciència, perquè 

considerem que, pel que a una recerca es refereix, no només és important el treball de camp i la 

investigació dels temes més populars i actuals, sinó que el que valorem és la nostra pròpia capacitat 

de raonar aquelles qüestions que no son purament empíriques. És un esforç diferent del de fer una 

simple revisió bibliogràfica, i el creiem igualment valorable i interessant. 

Relacionar l’ètica i la ciència no és tampoc res que fem habitualment. El més comú és el plantejar-se 

els avenços científics d’una manera bastant tecnòloga, pensant immediatament quines sortides i 

aplicacions pot tenir aquell o altre descobriment. Una altra postura freqüent és aquella de suggerir-

se altres possibles descobriments derivats del primer. Però el cas és que no ens referim les vegades 

suficients al treball científic com alguna realitat que hem de jutjar des del punt de vista de l’acció 

humana. Aquesta manca d’interès per la correcció i el bon fer de la ciència ens ha portat, en moltes 

ocasions, a lamentar les decisions preses després d’observar-ne les conseqüències. En conseqüència, 

considerem important la reflexió inicial d’aquestes decisions, no només en l’entorn experimental, 

sinó en l’humà. 
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Figura 2. “La veritat s’amaga darrera 

les aparences.” Vinyeta de l’humorista 

El Roto, El País, 26-8-2008 

0.2.2. Per què l’àmbit de la indústria farmacèutica? 
De totes les disciplines científiques que ens vam plantejar 

quan decidíem el tema del treball, la farmàcia ens va 

semblar la més interessant des del punt de vista de l’ètica, 

perquè és un tema que sembla ser molt desconegut per a 

la gran majoria de la població, on ens hi incloem. El que 

volem mostrar és que, com en molts aspectes de la vida, 

darrere de l’aparença que ens ofereixen els medis de 

comunicació i la informació a la qual es pot accedir 

públicament, s’amaga una veritat diferent de la que es 

pretén, potser no necessariament incòmoda, però sí prou 

desconeguda com per a que sigui motiu per a ser 

desvetllada. Cal apuntar que nosaltres també ens situem 

en un cert desconeixement inicial, però havent sentit les 

crítiques que iniciatives alternatives promouen en contra 

de les grans corporacions, creiem que és una temàtica prou important per ser tractada. 

0.3. Hipòtesi inicial de treball 
Partim de la base que el nostre saber inicial en el camp de la farmàcia és molt limitat. Per una banda, 

coneixem la realitat que ens ofereixen les companyies i corporacions del ram, consistent en una 

aparença d’institucions necessàries i beneficioses per a tots nosaltres, l’objectiu de les quals és 

proporcionar-nos salut i benestar. Pel que fa a algunes organitzacions no governamentals, com 

Metges Sense Fronteres (MSF), ens posen sobre la taula el fet que la majoria d’aquests medicaments 

són tractaments per a malalties del primer món, quedant oblidades les malalties minoritàries o, 

senzillament, les malalties del tercer món1. De tal manera, la nostra idea preconcebuda de la 

indústria farmacèutica és que es tracta d’un conjunt més d’empreses, que es dediquen a la seva 

tasca de produir productes i béns materials amb l’objectiu d’obtenir guanys. 

Aquesta ha passat a ser la nostra hipòtesi de treball, quan partim de la nostra qüestió fonamental: 

“Per què unes malalties s’investiguen i unes altres no?”. Ens basarem en aquest ànim de lucre 

empresarial per justificar aquesta discriminació i en farem una crítica des del punt de vista ètic. 

Provarem de relacionar alguns aspectes bàsics de la indústria amb l’economia i la necessitat de 

guanys imposada pel sistema, alhora que ens en qüestionarem la seva correcció ètica. Bàsicament, 

ens proposem analitzar la distribució desigual dels tractaments arreu del planeta, així com les 

estratègies que empra el món del fàrmac per aconseguir els seus objectius: estem parlant de 

l’aprofitament de l’alarmisme i de la por a la malaltia, els assaigs clínics com a justificació per 

l’aparició dels seus productes i de l’ús de les patents com a mesures proteccionistes per a protegir les 

inversions.

                                                             

1
 Font: Desequilibrio Fatal: la Crisis en Investigación y Desarrollo de Medicamentos para Enfermedades 

Olvidadas, Médicos Sin Fronteras /Grupo de trabajo sobre Medicamentos para Enfermedades Olvidadas, 2001 
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1. Metodologia 

Per tal de realitzar la tasca a la qual ens encomanem, seguirem uns mètodes d’investigació que 

considerem fonamentals, per tal de poder arribar a unes conclusions prou encertades, contrastades i 

raonades. 

1.1. Recerca documental i bibliogràfica 
Aquest apartat constitueix una part molt important en l’elaboració de qualsevol estudi, 

principalment perquè cal informar-se i obtenir uns coneixements previs sobre el tema a tractar. Avui 

dia, aquest tipus de cerca d’informació és més accessible i senzill gràcies al potencial que suposa 

Internet. De tota manera, no tota la informació que s’hi troba és vàlida ni objectiva i, encara que ens 

n’haguem servit en moltes ocasions, sempre hem procurat de contrastar els continguts i considerar-

los des d’un punt de vista el més objectiu possible. Evidentment, això no implica que no creiem 

versemblants les dades que aporten les persones més crítiques, ni les que ofereix la mateixa 

empresa. 

Per la nostra part, no només hem realitzat consultes bibliogràfiques, sinó que ens hem informat 

també a partit de documents audiovisuals, alguns dels quals ens han servit com a guia per poder 

exposar algunes qüestions que analitzarem. Fem el recull de les fonts consultades en l’apartat de la 

bibliografia, adjuntant adreces de portals web i referències als arxius audiovisuals que hem utilitzat. 

1.2. Treball de camp 

1.2.1. Entrevistes 
Per realitzar el treball hem triat de fer alguna entrevista, perquè creiem oportú el fet de consultar 

fonts personals més experimentades que nosaltres en aquestes qüestions. Allò que permet 

l’entrevista és el poder extreure informació que és impossible d’accedir en una revisió bibliogràfica o 

una enquesta impersonal. El fet de permetre respostes obertes i pretesament sinceres, confereix a 

aquest mètode molt de valor, perquè el converteix en un reflex i testimoni exclusiu de la mateixa 

realitat. 

En primer lloc, vam considerar de realitzar entrevistes a dos grups de persones diferents. Les 

primeres havien de pertànyer o estar relacionades a les empreses farmacèutiques, mentre que les 

segones havien de ser professionals de la sanitat que volguessin donar una visió crítica de la situació. 

En un segon moment, però, també vam pensar que podia ser rellevant de fer-ne a algun membre 

d’una organització com MSF, per a que no només tinguéssim informació sobre la nostra societat, sinó 

de com es vivia el problema de la salut a altres regions del món. Lamentablement, això no ha estat 

possible degut a la manca d’interès per part de l’organització. 
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Figura 3. Mapa de la zona on vam realitzar les 

enquestes. 

1.2.2. Enquesta 
L’objectiu de l’enquesta que realitzem és el de 

corroborar o esbrinar el nivell de coneixements i 

l’opinió que el públic té sobre la indústria 

farmacèutica. Així doncs, el qüestionari no està 

dirigit a cap tipus de persona en especial, sinó que 

és d’ordre general. 

Tot i que la mostra de població és petita, esperem 

que sigui suficient per a que les dades obtingudes 

siguin rellevants i els resultats obtinguts siguin 

significatius. 

1.3. Anàlisi i raonaments propis 
Tot i que ja ho hem explicat, exposarem perquè és 

notable aquest procediment. Primerament i la més 

substancial, és que no es pot fer una anàlisi ètica de 

cap altre manera que amb l’ús de la pròpia raó. 

D’altre manera, no diferiria en res d’un recull bibliogràfic de les opinions d’altres persones. 

No és que es puguin definir uns passos o instruccions a seguir en aquest mètode. Més aviat, es basa 

en el recull d’informació, que ha de provenir de tots els bàndols implicats en el problema i, el més 

objectivament possible, raonar quina és la millor opció o quin és el factor que falla. Es tracta de 

contrastar informacions, sense incloure prejudicis i influències. 
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2. Preàmbul 

2.1. Ètica i moral 
Per a poder assolir l’objectiu principal del treball, hem de definir una sèrie de conceptes que moltes 

vegades resulten ambigus, confusos i, en ocasions, desconeguts. Què és l’ètica? Quines diferències 

trobem amb la moral? Què es considera una decisió o qüestió ètica? Quan diem que una decisió és 

èticament incorrecte? Intentarem contestar totes aquestes preguntes de manera breu i entenedora. 

2.1.1. Què és l’ètica? Voluntat, llibertat i responsabilitat moral 
A l’hora de definir el camp de l’ètica, ens hem d’aturar primer a comprendre en quin context l’hem 

de situar: la raó pràctica. 

• La raó pràctica o saber pràctic és definida per Aristòtil com el saber sobre l’acció humana (del grec 

praxis, acció), és a dir, el saber d’allò que pot ser de més d’una manera. L’economia, la política i 

l’ètica, pel fet de ser qualitats humanes, poden ser de moltes maneres, formant part de la raó 

pràctica. Més concretament, la política és, per al pensador grec, l’estudi de l’acció humana des d’un 

punt de vista col·lectiu o social, mentre que l’ètica ho és des del punt de vista subjectiu, individual. 

Per què diem que l’acció humana, la praxis, pot ser tant diversa? Les decisions que prenem a cada 

moment són les que la fan diferent i variable. Aquestes decisions les prenem, més o menys 

conscientment, a través del que anomenem voluntat. 

• La voluntat és allò que ens permet de fer una tria o decisió. Aquesta decisió pot ser la d’emprendre 

o no una acció, o una tria entre realitzar diferents accions. La voluntat és, per tant, inherent al 

concepte d’ésser humà: és substituent de l’instint i necessària per a ser éssers amb llibertat. La 

voluntat, en definitiva, és la raó aplicada a l’acció humana. 

• La llibertat de decisió o lliure albir és la possibilitat de prendre una decisió sense que res ni ningú 

ens coaccioni ni ens restringeixi la nostra voluntat. 

No entendrem pas, però, tot el què el concepte d’ètica implica si no parlem abans de la moral i els 

valors de la racionalitat moral. 

• Parlem d’una acció moral quan aquesta se’ns imposa com a un deure o obligació i, pel fet de no 

complir-lo, sentim culpa o penediment. Aquesta culpa o la satisfacció que ens proporciona el 

compliment del deure moral és el que anomenem sanció moral, que està directament relacionada 

amb el concepte de voluntat, ja que si no fóssim capaços de triar lliurement, no podríem ni tan sols 

parlar de responsabilitat. En aquesta acció també és intrínsec el concepte de valor moral, que serà 

aquell que determini la importància i efecte de la obligació moral que ens autoimposem. 

• Un valor moral és aquell que existeix, conscientment o inconscient, en la mesura que és desitjat o 

conté una propietat desitjable per algú. Per tant, quan, amb voluntat, prenem una decisió, ho fem en 

base a aquests valors, que poden variar segons el subjecte, ja que, depenent de l’individu, un valor 

posseirà aspectes més o menys desitjables que per a un altre. Quin ha de ser l’ordre de preferència 

d’aquests valors? La resposta és oberta, i encara que intentem definir uns criteris universals, a la fi 
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Figura 4. Acció humana: ètica i moral. 

cada subjecte és lliure per decidir allò que li resulta desitjable. Parlem ara de com podem estructurar 

aquests valors.  

Els ideals són aquelles idees que tenen un caire de perfecció, a les quals el subjecte aspira i intenta 

realitzar. A més, trobem en els ideals la nostra justificació de l’acció moral.  

Dels ideals se'n desprenen els principis morals, que són els enunciats amb els que establim el nostre 

ideal.  

Encara més concretament, les normes, que deriven dels 

principis, són aquelles que, ara sí, ens guiaran en la manera 

com ens comportem, és a dir, quines decisions prenem. 

Un cop comentada la racionalitat moral, la llibertat i el 

concepte de voluntat, relacionant-ho amb la inherent 

subjectivitat de l’individu humà, traiem conclusions: 

afirmem que l’ètica és l’estudi del comportament moral. 

Dit d’una altra manera, si l’ètica fos un camp bàsic de 

l’acció humana, la moral seria el conjunt de normes 

necessàries per a moure’s per aquest camp. 

Els elements que tenen un paper primordial en aquest 

camp ètic són els següents. En primer lloc, trobem uns 

subjectes que decideixen i, precisament per això, 

assumeixen la responsabilitat de les seves decisions. 

Aquestes poden implicar guanys personals i, encara més 

important, conseqüències de tota mena per a altres persones. Tots quatre elements són aquells que 

ens serviran per fer una anàlisi crítica de la situació de la indústria farmacèutica avui dia, responent a 

preguntes com ara: qui és aquell que decideix quines malalties s’investiguen? Qui ha d’assumir la 

responsabilitat de les decisions preses? Realment aquesta s’assumeix? Es tenen en compte les 

conseqüències que les decisions suposen per a altres persones? Quina influència tenen els guanys o 

els interessos personals en les decisions ètiques que es prenen? 

2.1.2. Per què qüestions ètiques i no morals? L’ètica en la societat 
La major part de les decisions que prenem a la nostra vida, incloses les decisions col·lectives, són 

decisions ètiques i no morals, perquè, com ja hem esmentat, és l’ètica la que ens permet de prendre 

les decisions correctes, seguint els nostres criteris morals. Tot i la necessitat d’aquests últims, la tria 

continua essent de l’ordre del camp de l’ètica perquè, de fet, no estem escollint a quina moral hem 

d’atenir-nos, sinó què és allò que ens sembla més correcte o, dit d’una altra manera, allò que ens 

reporta una menor culpa.  

Se’ns presenta un problema, però quan ens disposem a parlar de l’ètica en el si d’una societat, 

perquè, tot i que una moral pugui ser vàlida per a algú, no tothom ha de compartir-la 

necessàriament, d’on s’esdevé que una decisió col·lectiva pot no ser del gust d’algunes persones. El 

cert és que, en el fons, el que canvia d’un subjecte a l’altre és l’ordre o jerarquia dels valors morals. 

Com podem, doncs, aconseguir una convivència pacífica, en aquesta amalgama de valors i 

preferències? Una de les respostes o solucions és l’ètica en si mateixa, en la mesura que és una 
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dimensió de l’ésser racional que ens ajuda a poder dialogar i pactar quines decisions són més 

correctes per al conjunt dels ciutadans. Aquestes tries s’hauran de considerar temporals i parcials, ja 

que, pel fet de provenir del diàleg, dependran del context en el qual hagin estat formulades. 

És evident que aquest procés de saber discursiu és només possible si totes les morals que participen 

en el debat ètic són prou civilitzades com per a poder acceptar la veritat que prové de l’acord a què 

s’arriba. Algú amb una moral intransigent i intolerant no serà capaç d’establir cap mena de pacte 

amb ningú altre que els que comparteixen la seva pròpia posició. Al cap i a la fi, aquestes morals 

antisocials són aquelles que prenen la veritat com un dogma inamovible de tal manera que són, en el 

sentit que traeixen la dimensió ètica, irracionals. Diem que són antisocials, perquè l’únic model social 

que permeten és el de la uniformitat i la indivisibilitat, el del pensament únic i l’acció col·lectiva 

única.  

L’ètica, hem vist, juga un paper molt important en el teixit social. A tots els nivells, de l’educació a la 

política, fins i tot en l’àmbit de la ciència, l’ètica és necessària per a mantenir la societat lliure, 

impedint que les diverses morals que coexisteixin s’enfrontin de manera excessivament violenta. En 

conclusió, l’ètica és necessària per a determinar què és allò que resulta millor per a la societat.  

2.1.3. L’ètica en les ciències de la salut 
Després d’intentar demostrar que l’ètica és necessària en tots els nivells de la vida, ens centrarem en 

el nostre objecte d’estudi: les ciències sanitàries. 

L’ètica és un factor que s’ha de tenir en compte quan es tracta de la salut, sobretot en el context dels 

últims segles, perquè l’avenç de la medicina ha obert molts camps fins aleshores inexplorats, així com 

qüestions certament delicades que pocs es plantegen. Estem parlant de la racionalitat moral que 

s’amaga darrera de la ciència al servei de la curació. En els últims temps hem vist com gràcies a la 

genètica molecular, la biologia molecular, les noves tecnologies i moltes altres disciplines, s’avançava 

cap a un nivell d’actuació sanitària difícilment imaginable: tractaments per al càncer, vacunes, nous 

fàrmacs… Algunes d’aquestes investigacions s’han realitzat fins i tot quan una gran part de la 

població les rebutjava per motius morals, altres s’han continuat encara que no hi hagués esperança 

d’arribar a bon port. Aquesta situació ens planteja i posa damunt la taula tota una sèrie de qüestions, 

algunes de les quals intentarem contestar més endavant. Què és el que ens porta a voler conèixer 

millor la salut? És en nom de la ciència i el coneixement que pretenem curar la vellesa i la mort? 

Si d’obtenir més saber es tractés, les ciències de la salut no serien tan diferents de la física, la química 

o la matemàtica. Però hi ha quelcom més que converteix la medicina, la farmàcia i les disciplines 

relacionades en ciències diferents. La salut és un dels pilars fonamentals sobre el qual basem la vida. 

Sense salut, tota la resta s’enfonsa: el desig, el plaer, el malestar, el saber… no són res si no tenim 

salut.  

2.2. La indústria farmacèutica 
El tema que ens ocupa és la indústria del medicament, un sector empresarial molt important a molts 

nivells, que té una gran incidència en tots els aspectes de la nostra vida. Però, quina és la seva 

història? De què s’ocupa? Com desenvolupa els seus productes? La informació que donarem serà 

necessària per donar resposta a aquestes preguntes i a les qüestions que ens formulem més 

endavant. 
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2.2.1. Breu introducció històrica 
La indústria farmacèutica, tal i com la coneixem avui dia, té els seus orígens en una sèrie d’activitats 

relacionades amb l’obtenció de substàncies utilitzades en la medicina. Aquestes activitats incloïen, 

entre moltes d’altres, la recol·lecció i preparació d’espècies vegetals, sovint importades d’altres 

continents. Els qui se n’ocupaven eren els adroguers i els propietaris dels herbolaris. Les substàncies 

que preparaven amb els vegetals, els olis i gomes i els minerals com a matèries primeres solien ser 

presentades en extractes, tintures, mescles, locions, pomades o, fins i tot, píndoles. Tot i que la 

producció es destinava al consum de l’adroguer i la venda en el seu establiment o botiga, alguns 

professionals acabaren produint suficients mercaderies com per poder vendre’n els excedents. És en 

aquest punt quan s’identifica el primer rastre d’una indústria que en els últims temps ha 

experimentat un apogeu i un poder difícilment imaginables. 

Més recentment, en el context dels dos últims segles, l’evolució de la ciència de la farmàcia ha estat 

més ràpida, arribant a assolir la fita de l’aparició i aprovació, només a Espanya, de 190 nous principis 

actius en un interval de vuit anys2. El primer fàrmac sintètic comercialitzat va ser l’analgèsic de nom 

Phenacetin, fabricat pels laboratoris de l’empresa química Bayer a l’any 1885. El Phenacetin va ser el 

precursor d’un analgèsic d’ús molt corrent actualment: el paracetamol. Pocs anys després de 

l’aparició d’aquest primer remei, al 1899 Felix Hoffmann, treballador de la mateixa empresa, Bayer, 

va aconseguir sintetitzar i purificar l’àcid acetilsalicílic, conegut popularment com a Aspirina, pel fet 

que aquest era, i encara és, el seu nom comercial. 

Després de la Primera Guerra Mundial, a l’any 1928, Sir Alexander Fleming va descobrir casualment 

la penicil·lina, substància segregada pel fong Penicillium notatum, que va constituir el primer 

antibiòtic comercial de la història de la farmàcia. El començament del segle XX fou propici per a les 

empreses farmacèutiques: van revolucionar el sector el descobriment de medicaments per combatre 

la sífilis i la tripanosomiasis o malaltia de la son, la insulina pancreàtica i les sulfamides. A partir 

d’aquest moment, la indústria farmacèutica va començar a créixer i expandir-se, invertint cada cop 

més en la investigació i el desenvolupament de nous fàrmacs que, d’altra banda, van inundar 

literalment el mercat: antihistamínics, nous analgèsics, somnífers, anestèsics, etc.  

                                                             

2
 Font: portal web del Ministeri de Sanitat i Consum: 

http://www.msc.es/profesionales/farmacia/informaMedicamentos/home.htm 

Figura 5. L’eix cronològic mostra en la part superior les fonts de coneixement que permeten l’innovació i 

el desenvolupament dels fàrmacs, representats a la part inferior. 

[1]: actuen com a reductors de la producció de suc gàstric. 

[2]: són els anomenats antihistamínics. 

[3]: s’utilitzen en el manteniment dels transtorns del ritme cardíac i en la cardioprotecció. 

[4]: tenen el seu ús en el control de la hipertensió arterial i la insuficiència cardíaca. 

[5]: s’emplea en el tractament de malalties que provoquen coàguls sanguinis. 

http://www.msc.es/profesionales/farmacia/informaMedicamentos/home.htm
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No va ser fins a l’inici de la dècada del 1970 que 

es van establir organismes governamentals amb 

l’objectiu de controlar la qualitat dels productes, 

els assajos clínics necessaris per a la comprovació 

de l’efectivitat dels compostos, l’empaquetat i 

etiquetat i la correcta distribució dels fàrmacs. És 

interessant apuntar que totes aquestes mesures 

es van prendre després de l’anomenat “cas de la 

talidomida”. Aquesta droga era subministrada a 

les mares gestants, amb l’objectiu de disminuir 

les nàusees i com a sedant durant els tres primers 

mesos de l’embaràs. El medicament, distribuïda a 

Espanya per Chemie Grünenthal, va provocar el 

naixement de milers de bebès (s’estima que 

entre 10.000 i 20.000) afectats de focomèlia, una 

afecció congènita que es caracteritza per la falta 

o escassa llargada de les extremitats.  

Actualment les noves tècniques, la fabricació de molècules més complicades i l’ús de tecnologia més 

precisa i cara han permès l’augment del preu dels productes farmacèutics, suposadament en 

concepte d’investigació costosa i mesures proteccionistes com les patents i els drets de la propietat 

industrial.  

2.2.2. Les patents i els drets de la propietat industrial 
Per poder parlar de les famoses patents, ens hem d’aturar primer en definir el concepte de propietat 

industrial, ja que una patent en forma part. 

• Propietat industrial: 

S’anomena propietat industrial al conjunt de drets que pot posseir una persona física o jurídica sobre 

una invenció, un disseny industrial o una marca comercial. Si aquests drets s’apliquen sobre una 

invenció, es poden concedir diversos tipus de protecció: patents, models d’utilitat i certificats 

complementaris de protecció de medicaments, entre d’altres. 

• Patent: 

Una patent és, doncs, un dret sobre algun tipus d’invenció (material o immaterial) concedit i garantit 

per un estat al seu inventor o descobridor. Aquest dret permet al titular de la patent impedir que 

altri faci ús d’allò que està patentat, convertint així al titular en l’única entitat que pot fer-ne ús, 

excepte aquells que es puguin permetre pagar una regalia, en anglès royalty, o llicència per la qual se 

li concedeixi el dret d’explotació durant un temps. La duració de la protecció que atorga una patent 

es limita a vint anys, a partir del registre de la invenció, independentment del temps que es trigui en 

desenvolupar-se i comercalitzar-se. Amb la caducitat de la patent, hom pot utilitzar la tecnologia o 

descobriment, sense el consentiment del titular de la patent. 

El mot patent deriva del llatí patens, -entis, que significa “descobert”. Per tant, un dels objectius que 

persegueix, o hauria de perseguir, la legislació sobre el dret de la propietat industrial és la d'induir a 

Figura 6. Un nen afectat de focomèlia, deguda al 

tractament amb talidomida durant la seva gestació. 
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l’inventor a revelar els seus coneixements a la resta de la societat, a canvi d’aquest període 

d’exclusivitat, de monopoli. L’estat, que promociona l’ús de les patents, fomenta així mateix la 

innovació, mentre que el titular del dret atorgat obté beneficis suficients com per rendibilitzar el cost 

de la seva investigació. 

Ara bé, què és allò que es considera una invenció? Invenció és tota creació humana que permet 

transformar energia o matèria existent a la natura per al seu aprofitament per part de la humanitat i 

satisfacció de les seves necessitats concretes. Aquesta avorrida i poc concreta definició es pot 

sintetitzar dient que no són patentables: els principis teòrics o científics, els mètodes matemàtics, les 

obres artístiques, el cos humà i les parts vives que el composen i les races animals. Encara que 

semblin exemples més que evidents, no ho són estrictament, sobretot tenint en compte que el 

doctor John Craig Venter persegueix patentar el que alguns consideren com la primera forma de vida 

creada per l’home, el que han anomenat Mycoplasma laboratorium. El problema és que l’únic 

element que s’ha “creat” al laboratori és la genètica que conté una càpsida buida d’un bacteri ja 

existent. A més de ser, doncs, una informació enganyosa, ens hem de qüestionar quina mena de 

criteri ètic ha seguit Venter per voler patentar la vida. 

• Patents i indústria farmacèutica: 

En l’àmbit que ens ocupa, la indústria farmacèutica no és diferent a la resta en qüestió de legalitat. La 

protecció de la propietat industrial i intel·lectual que gaudeix el món de la farmàcia és bàsicament la 

mateixa: vint anys de garantida exclusivitat a partir del moment de l’ingrés en el registre de la 

fórmula de la nova molècula. 

El fet és que degut al llarg procés d’investigació i desenvolupament d’un fàrmac, calculat en 

aproximadament 8-12 anys, queda un marge mitjà de deu anys de protecció, durant els quals es 

comercialitza el producte. Així doncs, durant aquest període, s’hauria de rendibilitzar la inversió feta 

durant el procés d’I+D. Amb aquesta excusa, els laboratoris imposen un preu al seus productes, 

sovint excessiu per al que el medicament i el seu efecte terapèutic representa. No obstant, aquest 

tema el tractarem més endevant, quan analitzem les implicacions socials, ètiques i econòmiques de 

la indústria farmacèutica. 

2.2.3. Objectius de la indústria farmacèutica 
D’acord amb l’article «Principales objetivos y acciones de la Industria Farmacéutica Innovadora en su 

contribución a la mejora de la Salud Global», publicat per la Federació Internacional de la Indústria 

del Medicament (FIIM) al febrer de 2008, els objectius que es marca la industria farmacèutica son els 

següents:  

«La principal ocupació de la indústria és la innovació: investigar i desenvolupar nous medicaments, 

incloent-hi vacunes i productes biotecnològics. […] Millorar la salut en els països més desafavorits és, 

sense cap mena de dubte, un assumpte prioritari per a la Comunitat Global de la Salut. […] Una 

tercera àrea d’interès es refereix al bon govern de les empreses, incloent la seva adhesió als més 

exigents principis legals i regulatoris, a la més estricta ètica en els assaigs clínics i promoció dels 

medicaments, al treball dut a terme per prevenir tot tipus d’actes corruptes, i qualsevol altra 

iniciativa que contribueixi al reforçament de polítiques adequades de promoció sanitària. […] Els 

objectius de la indústria farmacèutica es poden agrupar-se en tres àrees estratègiques: a) innovació, 

b) accés i c) bon govern corporatiu.» 
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»La indústria farmacèutica es compromet a: 

A. Innovació: 

1. Investigar i desenvolupar medicaments i vacunes innovadores 

2. Recolzar projectes d’I+D per a malalties que afecten fonamentalment a països en vies de 

desenvolupament 

3. Investigar i desenvolupar medicaments pediàtrics (en el sentit de que no es pot pretendre tractar 

els infants com si fossin adults, és a dir, administrant dosis reduïdes dels mateixos principis actius que 

s’apliquen a la població adulta) 

4. Recolzar un sòlid sistema de protecció de la propietat industrial i en entorn regulador estable, 

essencial per afrontar les necessitats en salut encara sense resoldre 

B. Accés: 

5. Contribuir, a través d’aliances, a afrontar les barreres existents en l’accés als medicaments 

(barreres com la pobresa, la falta d’infraestructures sanitàries, els alts costos de distribució, les taxes i 

aranzels que graven els medicaments, etc.) 

6. Incentivar iniciatives individuals de les companyies que permeten que els tractaments siguin 

disponibles i accessibles (mitjançant polítiques de preus baixos, expandint les capacitats de 

distribució de les empreses, autoritzant llicències sobre el dret de la propietat industrial, entre 

altres.) 

C. Bon govern corporatiu: 

7. Complir i, quan sigui apropiat, anar més enllà en matèria de regulacions nacionals en salut, 

seguretat i economia (la indústria es compromet a complir totes les lleis que abasten la seguretat, el 

medi ambient i l’eficàcia dels seus productes) 

8. Realitzar amb criteris ètics els assaigs clínics i la promoció de medicaments 

9. Assegurar la qualitat dels productes 

10. Combatre la falsificació de medicaments 

11. Combatre la corrupció dels sistemes sanitaris 

12. Contribuir a la preparació per a una possible pandèmia de grip 
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2.2.4. El desenvolupament de nous fàrmacs 
A l’hora de parlar sobre el procés d’investigació, desenvolupament i innovació (I+D+i)3 que es du a 

terme amb els nous fàrmacs, cal introduir un parell o tres de qüestions bàsiques. 

• No va ser fins a la meitat del segle XX que van començar a aparèixer regulacions que obligaven a 

comprovar l’efectivitat dels fàrmacs, així com la seva seguretat en termes de salut, abans d’iniciar la 

seva comercialització. Aquestes normes van ser 

promogudes a causa de la tragèdia amb la talidomida, com 

ja hem explicat a la introducció històrica. 

Aquestes normatives, més o menys estrictes, són les que 

contemplen un seguiment dels símptomes dels fàrmacs, 

anomenat farmacovigilància, l’ús dels assajos clínics i la 

seva estandardització. En l’àmbit legal és, per tant, un dels 

factors més importants a tenir en compte quan es 

desenvolupa un nou medicament. 

• El descobriment de l’estructura de l’àcid 

desoxiribonucleic (ADN) als anys cinquanta, de la mà de 

James D. Watson y Francis Crick, va aportar noves 

tècniques de síntesi de compostos bioquímics 

complexos, que van ser aplicades per la producció de 

prostaglandines, interferó (IFN), noves vacunes, tots els productes relacionats amb els factors 

sanguinis de coagulació i un llarg etcètera. Bàsicament, va donar pas a una nova generació de 

productes que eren impossibles de fabricar abans. 

Aquest avenç científic, juntament amb molts d’altres, ha estat determinant per a l’evolució dels tipus 

de medicaments, permetent l’accés a la investigació a branques que quedaven fora del nostre abast. 

Així, mentre la regulació dels nous medicaments sembla posar traves i dificultar la posada en escena 

de la indústria farmacèutica, els nous camps d’investigació permeten l’expansió d’aquest mercat a 

molts altres sectors de l’àmbit biomèdic. 

2.2.4.1. Procediments de creació de nous fàrmacs 

Existeixen diversos procediments per al descobriment, creació, invenció o síntesi de nous productes 

farmacològics. 

• Disseny racional de molècules: 

Es tracta de dissenyar, a partir del coneixement que es té del mecanisme patològic de la malaltia. Tot 

i que podria constituir el mètode ideal de disseny de fàrmacs, no és dels més eficients, ja que, per 

començar, el coneixement que es disposa del cos humà i el seu funcionament és incomplet. 

Igualment succeeix amb la fisiologia dels agents patògens que s’estudien. 

                                                             

3
 Esko Tapani Aho, ex primer ministre finlandès, defineix provocativament investigació com a invertir diners 

per obtenir coneixement, mentre que innovació seria invertir coneixement per obtenir diners, explicant de 

manera lúcida i clara l’exitosa estratègia de l’I+D+i. 

Figura 7. James D. Watson i Francis Crick, 

descobridors de l’estructura de l’ADN. 
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• Estudi de molècules creades a l’atzar: 

Malgrat el seu nom, i la poca confiança que inspira, és un dels mètodes més profitós per a l’obtenció 

de nous fàrmacs, sobretot des de el punt de vista econòmic.  

• Creació a partir de productes naturals: 

Partim de la base de que els primers agents 

farmacològics més eficaços van ser els obtinguts a 

partir de fonts naturals: la penicil·lina, la insulina… 

Aquest mètode, encara que va estar en clar retrocés 

durant un temps, es veu avui dia en creixement; en part 

perquè el descobriment de noves espècies vegetals i 

animals és continu, i en part perquè els estudis 

fisiològics d’aquestes espècies noves, i de les velles, 

revelen una gran quantitat de potencials fàrmacs. 

Aquest mètode representa actualment un 40% pel que 

fa al desenvolupament dels nous principis actius. 

Ens trobem aquí davant d’un problema mediambiental: aquesta recerca de molècules útils en el 

camp biomèdic, així com la seva obtenció, es tradueix en l’explotació intensiva de masses forestals, 

principalment a l’Amazònia. De fet, una quarta part de la multimilionària indústria farmacèutica es 

basa en substàncies químiques que s’obtenen biològicament (no sintetitzades) de l’Amazònia: el 

curare, utilitzat com a anestèsic, la cortisona i l’inhibidor de l’enzim convertidor de l’angiotensina, 

l’ECA (extret del verí de la serp Bothrops jaracara) en són exemples. 

• Modificació de molècules conegudes: 

Teòricament, aquest mètode es reserva per la millora de l’eficàcia i la seguretat de fàrmacs ja 

existents, però en realitat s’utilitza per l’obtenció de noves molècules que puguin defugir els drets de 

patent d’altres molècules que ja tinguin un espai en el mercat. 

• Biotecnologia: 

Amb l’ajut d’aquesta nova especialitat científica es poden sintetitzar productes concrets, perquè 

s’utilitzen mètodes de clonació i modificació genètica per l’obtenció de molècules peptídiques 

(proteiques) determinades. Això és possible gràcies al coneixement dels processos de transcripció i 

traducció genètica, amb els quals es pot determinar l’estructura proteica desitjada. 

2.2.4.2. Fases del desenvolupament dels fàrmacs 

Cada nou fàrmac ha de passar, per norma, unes fases determinades en les quals s’avalua el 

medicament a diferents nivells. 

• Fase pre-clínica: 

El període conegut amb el nom de fase pre-clínica consisteix a realitzar una sèrie de proves, 

necessàries per al coneixement a fons de l’estructura i suposat funcionament de la molècula nova 

obtinguda. 

Figura 8. Destrucció a l’amazònia. 
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Les proves de tipus físic i químic es fan per tal de determinar el grau de degradació de les molècules 

útils. Així, aquells compostos que siguin considerats inestables seran descartats, pel fet de ser 

inviables, o modificats de manera que s’aconsegueixi un de més estable. 

 Posteriorment, les molècules són provades des del punt de vista biològic. Les proves es fan en 

diversos models experimentals, sovint sobre òrgans aïllats o animals d’experimentació. Aquests 

animals se suposa que tenen una fisiologia i principis patològics que són parcialment similars a l’esser 

humà i, a més, també es fan servir animals semblants genèticament. Molt sovint és impossible que 

una sola espècie animal tingui els principis mencionats anteriorment, així que es fan proves amb més 

d’una espècie, per eliminar així qualsevol dubte. Les proves de seguretat es basen en la determinació 

de la toxicitat del producte, els possibles efectes sobre l’aparell reproductor y la possibilitat de 

mutacions o carcinogènesi. En aquestes proves les dosis administrades són molt superiors a les que 

seran utilitzades en pacients humans. 

Aquest seguit de proves biològiques poden dur a la decisió de no seguir experimentant amb la 

molècula que s’estudia. De fet, són molts els laboratoris farmacèutics que confirmen que només una 

de cada quinze mil molècules amb les quals experimenten acaba donant resultats prou satisfactoris 

com per poder ser comercialitzada, i així encara, un cop aprovada i distribuïda, no es pot assegurar 

cap mena de persistència en el mercat. Aquest és un dels arguments que dóna la indústria 

farmacèutica quan intenta justificar l’abusiu preus dels seus productes.  

• L’assaig clínic: estudis en humans 

Donat que els animals de laboratori no tenen una fiabilitat total en relació amb la salut humana, s’ha 

de comprovar que el fàrmac tindrà els efectes desitjats sobre les persones, i provar també que no 

produeix reaccions que en els animals no es poden determinar com, per exemple, el mal de cap o la 

depressió. Així doncs, sembla prou evident que, com a mesura de seguretat, l’assaig clínic, realitzat 

sobre persones és imprescindible. 

Es defineix un assaig clínic com a l’avaluació experimental d’un producte, substància, medicament, 

tècnica diagnostica o terapèutica que, a través de la seva aplicació en humans, pretén valorar la seva 

eficàcia. 

Hi ha un punt a tenir en compte a l’hora de dur a terme els assajos clínics: la relació amenaça-

benefici. Entenem per amenaça el risc sanitari que implica el medicament, alhora que benefici 

s’entén tant a nivell de salut, aconseguida amb l’aplicació del producte, com a nivell de rendibilitat 

econòmica. Aquesta relació acostuma a ser incerta, però a mesura que l’assaig va avançant, el 

benefici sol veure’s augmentat en detriment de l’amenaça. 

L’assaig clínic, per una altra banda, ofereix necessàriament als voluntaris cinc seguretats bàsiques 

que són: 

- Aquest pot retirar-se de l’experiment quan vulgui i sense rebre cap sanció. 

- Tota la informació privada recopilada és confidencial. 

- Si durant la investigació es detecta alguna amenaça per a la seva salut, el pacient n’és informat 

degudament. 
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- El pacient és informat sobre els coneixements científics que resulten de la investigació. 

- El pacient està controlat per evitar reaccions adverses, fins al punt de retirar-lo de la investigació si 

és necessari. 

Els assajos clínics normalment es duen a terme en hospitals i se solen estructurar en quatre fases: 

• Fase I: 

La primera administració del fàrmac en humans es fa en un nombre reduït d’humans. Aquesta 

quantitat mai supera les cent persones. Generalment es fa en adults joves de sexe masculí, amb la 

finalitat de detectar possibles signes de toxicitat, permetent calcular posteriorment la dosi màxima 

tolerada per l’organisme. 

• Fase II: 

És en aquesta fase quan el medicament té el primer contacte amb un individu que pateix la malaltia. 

L’objectiu de la Fase II és el de comparar el fàrmac de nova creació amb les millors medicines 

disponibles que tractin la mateixa patologia. Si aquests fàrmacs no existeixen, la comparació es 

realitza amb el que es denomina placebo4. A més, es fan mesures sobre la relació d’eficàcia-toxicitat 

del producte, és a dir, s’intenta establir la dosi òptima, considerant els diferents factors que 

determina la variabilitat de la població: edat, pes, sexe, etc.  

• Fase III: 

Els estudis de la Fase III poden començar a realitzar-se en centenars o milers de pacients, sempre i 

quan els resultats dels estudis de les fases anteriors ho permetin. A part de verificar l’eficàcia de la 

droga, es busca determinar manifestacions de toxicitat no detectades amb anterioritat. En aquesta 

fase es pot assolir una millor perspectiva de la relació entre seguretat i eficàcia del producte, que ja 

està pràcticament a punt per a ser comercialitzat. 

• Fase IV: 

És el que s’anomena farmacovigilància. Es produeix quan el fàrmac ja és al mercat i es pot allargar 

durant molt de temps. Aquí es busca un altre cop rastres de toxicitat anteriorment no detectada ni 

sospitada i es valora l’eficàcia del producte a llarg termini. En aquesta fase es poden detectar 

reaccions adverses rares, que en les fases inicials no es manifesten. 

                                                             

4
  Segons la definició de la Real Acadèmia Espanyola: substància que, mancant en si mateixa d’acció terapèutica, 

produeix algun efecte curatiu en el malalt, si aquest la pren convençut de que aquesta substància posseeix 

realment tal acció. 
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3. Estudi del treball de camp 

3.1. Buidatge de l’enquesta 
Tal i com comentàvem en l’apartat de la metodologia, es tracta d’una eina per mostrar el nivell de 

coneixement general que el públic té sobre el món dels medicaments i la salut. Hem realitzat un total 

de 50 enquestes, que hem dividit en tres grups d’edat: el primer dels 15 als 25 anys, el segon dels 26 

als 50 i el tercer per als majors de 50 anys. Adjuntem a l’annex tot aquest material, tal i com les vam 

recollir, de vegades fins i tot de mans dels mateixos enquestats. 

Per facilitar-nos el treball i el buidatge en els fulls de càlcul, numerem les preguntes, de manera que 

en tenim vint-i-dos, amb una varietat de respostes bastant àmplia. Les preguntes també estan 

dividides en seccions, segons el seu objectiu: coneixements generals sobre la farmàcia, investigació 

de malalties, ús de les patents i obtenció de guanys, assaigs clínics i un cas concret: la grip H1N1 A. 

Adjuntem també a l’annex tots els gràfics als que ens referirem, excepte els casos en que no siguin 

prou rellevants com per incloure’ls en aquest apartat. Tots ells són d’elaboració pròpia, a menys que 

indiquem el contrari, a partir de les dades de l’enquesta realitzada. 

3.1.1. Resultats estadístics. Anàlisi de les dades i conclusions 
Per poder donar una idea general del resultat de l’enquesta, hem confeccionat la taula resultats 

globals, que es troba al final d’aquesta secció. Per tant, ens hi referirem quan parlem de les 

proporcions de les respostes, que ara analitzem. 

• Sexe i edats: Pel que fa a la proporció d’edat i sexes de les persones que van respondre l’enquesta, 

hem intentat equilibrar el nombre d’individus de cada sexe, per tal d’esbrinar si hi ha alguna 

diferència de percepció en aquests temes. D’aquesta manera, tal i com veiem en el gràfic 15, el 

percentatge de dones entrevistades és del 42%, mentre que el d’homes és del 58%.  

Tal i com ens esperàvem, no hi ha hagut diferències importants entre les respostes d’un o altre sexe. 

Més aviat n’hi ha hagut entre els grups d’edat, sobretot a la primera, vuitena i vint-i-dosena 

preguntes. 

• Empreses conegudes: Passem a la primera pregunta: el nom de tres indústries farmacèutiques. És 

molt interessant que el nom del laboratori més corrent hagi estat el de Bayer (amb una quota del 

38,7%), tenint en compte que no és el grup més poderós actualment. Però la fama de l’aspirina i el 

seu descobridor, Felix Hoffmann, superen tota barrera econòmica. Altres empreses conegudes que 

apareixen al gràfic 4 són Novartis (10,8%), Pfizer (8,1%), Roche (8,1%) i els laboratoris Esteve (5,4%). 

Com ja comentàvem abans, les diferències entre els joves i les persones més grans han estat una 

mica notables. Per començar, el percentatge de respostes en blanc del primer grup (dels quinze als 

vint-i-cinc anys) ha estat gairebé divuit punts superior al del segon (38,5% i 20,8%, respectivament). 

La hipòtesi més probable per explicar aquest desajust és la falta d’experiència i coneixements 

generals, en tots els nivells de coneixement. 
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 Inclòs als annexos 
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Un altre aspecte que ens ha sorprès és que, si bé Bayer és la amb més renom en tots tres grups, en 

segon lloc trobem que no són les mateixes: Roche, Novartis i Esteve. Aquest últim és molt possible 

que aparegui amb freqüència en el grup de les persones de més edat, perquè són les que més temps 

porten vivint a la zona on vam realitzar les enquestes, que és on se situa la seu d’aquest grup 

empresarial. 

També és important el fet que, relacionant aquestes dades amb els resultats de la sisena pregunta 

només trobem 10 coincidències entre les companyies que comercialitzen els medicaments més 

utilitzats i les que els enquestats han esmentat (Almirall, AstraZeneca, Bayer, Bristol Myers Squibb, Eli 

Lilly, Esteve, GlaxoSmithKline, Pfizer, Roche i Sandoz). 

• Patents: són correctes? La resposta a la segona pregunta ha estat bastant reveladora, sobretot si 

en fem una comparació amb la dotzena, perquè encara que un 76% de persones saben què és una 

patent, una enorme quantitat de gent (48%) no s’han plantejat mai la seva correcció, o no tenen 

prou informació per respondre amb el cap clar. 

Respecte a aquesta dotzena qüestió, hem demanat el perquè de la resposta que ens donaven i ens 

trobem que les opinions són diverses, però que la majoria es basen en els mateixos principis. Els que 

estan a favor de l’ús de les patents advoquen per la protecció de la inversió de capital en l’I+D, sovint 

relacionant-ho amb la necessitat d’aquestes per al correcte desenvolupament de la recerca. Per 

contra, els que n’estan en contra, diuen que les patents bloquegen aquestes investigacions, 

monopolitzen el mercat i beneficien només als empresaris, en detriment de la salut dels 

consumidors. 

Aquesta controvèrsia no és un tema extremadament actual ni es limita al camp de la farmàcia. Les 

ciències biotecnològiques, la producció d’organismes modificats genèticament (GMO en anglès, 

també anomenats transgènics), fins i tot el mateix camp de l’automobilística, tot el coneixement que 

es pot patentar segons la llei està impregnat d’aquest enfrontament d’opinions i arguments, que 

sembla difícil de resoldre en el context del sistema actual. 

• Consum de genèrics: La tercera i quarta preguntes estan, evidentment, relacionades. El que és 

interessant d’aquest parell d’interrogacions és el gran nombre de persones que sí que consumeixen, 

conscientment, medicaments genèrics. Es tracta d’un ampli 80%, fet que prova la confiança en 

aquests productes, de vegades titllats de còpies barates o productes ineficaços. 

No només això no és cert, sinó que, a més, suposen un estalvi molt considerable, tant per la butxaca 

del pacient com per al forat negre econòmic que és la sanitat en aquest país. És més que evident que, 

sense els genèrics, la salut de la població mundial es veuria molt greument afectada. 

• Confiança en alternatives: De la cinquena pregunta, sobre les teràpies alternatives, només cal 

destacar que una quarta part dels enquestats en fan ús de manera habitual. No és que sigui un 

promig massa gran, però dóna una idea de fins a quin punt podem confiar en allò que pretesament 

no és ciència o, dit d’una altra manera, la freqüència amb la que busquem respostes que la ciència és 

incapaç de donar-nos. No ens oblidem tampoc de tots aquells que veuen en l’homeopatia, 

l’acupuntura o la fitoteràpia, per exemple, forces místiques que són capaces de curar allò que la mà 

de l’home no pot. 
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• El que més es compra i el que es vol investigar: Per a la pregunta 6 hem elaborat un gràfic on 

s’exposen els percentatges dels medicaments més utilitzats a les llars dels enquestats, en funció del 

seu àmbit d’actuació farmacèutica (tipus de fàrmac). Així doncs, els medicaments que la gent més 

sovint recordava utilitzar amb freqüència són els analgèsics i els antipirètics, cosa que no és del tot 

estranya si sabem que la majoria d’analgèsics també actuen reduint els nivells de febre. Ja que potser 

alguns dels àmbits no resulten prou evidents, els esclarirem.  

- Els inhibidors de la bomba de protons, per exemple, són aquells productes, com el compost 

omeprazol, que actuen reduint l’acidesa del tracte digestiu: són els protectors d’estómac.  

- L’exemple més típic dels broncodilatadors és el ventolín, un fàrmac que utilitzen moltes 

persones asmàtiques. 

- Les benzodiazepines són medicaments psicòtrops, que actuen d’ansiolítics, hipnòtics, 

anticonvulsius, etc. 

- Les estatines són aquelles molècules que s’empren per tal de reduir els nivells de colesterol, 

prevenint futures patologies cardiovasculars. 

- Els inhibidors de la neuraminidasa són, bàsicament, retrovirals per combatre la grip. 

Cal afegir que en l’última barra del gràfic, la que hem anomenat altres estan incloses 12 categories 

més que no hem considerat rellevants, perquè el percentatge d’ús relatiu a totes les altres és inferior 

al 1%. Principalment, els grups inclosos eren hipotensors, antidepressius, anestèsics i antidiabètics. 

 

Podem comparar també els noms dels fàrmacs més usats segons les persones sondejades amb un 

rànquing dels cent medicaments més venuts a España entre el novembre de 2006 i l’octubre de 

2007, realitzat per la consultora IMS Health per a la revista Magazine6. Comprovem que 14 dels 56 

medicaments recollits a l’enquesta pertanyen als primers 25 de la llista de IMS. No és d’estranyar que 

els productes estrella de l’informe siguin analgèsics, com el Nolotil (a la primera posició) o 

                                                             

6
 Font: http://atencionprimaria.wordpress.com/2008/02/12/los-100-medicamentos-mas-vendidos-en-espana/ 

Gràfic 13. Medicaments més usats segons l'àmbit d'actuació
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Gràfic 16. Àmbits d'investigació per grup d'edat
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l’Efferalgan i el Gelocatil (segona i tercera posició, respectivament), ja que el consum d’aquests 

fàrmacs, no gaire potents, és constant: a ningú li agrada sentir dolor. 

Aquesta afirmació queda suportada amb la pregunta 8, on demanem a les persones enquestades 

quina és l’àrea d’investigació farmacològica que consideren primordial. Després de l’oncologia, 

l’analgèsia (el tractament del dolor i la inflamació) és l’àmbit més escollit, amb un total del 22,3% de 

les respostes. Seguint amb la vuitena pregunta, hem obtingut un resultat que esperàvem. Com diem, 

l’oncologia ha resultat l’àmbit de recerca més preocupant, tot i que no ha estat igual en tots els grups 

d’edat. Per il·lustrar-ho col·loquem aquí el gràfic 16, on es veu perfectament quines són les majors 

inquietuds de cada rang d’edats. Per als més joves les malalties infeccioses tenen el mateix pes que el 

tractament del dolor i donen més importància a les malalties genitourinàries i les patologies de 

l’aparell respiratori que els altres grups. La salut cardiovascular ja no és tan significativa com podria 

semblar, deixant lloc als aspectes menys desenvolupats o més angoixants avui dia: el càncer, lligat de 

forma intrínseca a l’envelliment i les malalties cròniques, tant les degeneratives del sistema nerviós 

(alzheimer) com de l’aparell locomotor (artrosis). 

Un aspecte que s’ha de tenir en compte és que totes aquestes malalties, englobades en cadascun 

dels seus àmbits, són majoritàriament del primer món, on la població està més envellida i pot, per 

aquesta raó, desenvolupar-les. 

• Economia d’empresa: La resposta majoritària a la pregunta 7, on demanàvem quin era el benefici 

anual de l’empresa que més diners va facturar l’any 2008 (Pfizer) ha estat l’opció que més s’apropava 

a la realitat: 44.000 milions de dòlars. Tot i haver respost correctament el 38% dels enquestats, és 

important el fet que un 18% no hagin sabut o volgut respondre. 

Ens ha sorprès bastant el resultat, ja que no és una informació a la qual s’accedeixi normalment a la 

vida quotidiana. Per saber la xifra exacta, o tenir-ne una idea, només cal buscar-ho a Internet, però 

cal estar interessat per fer-ho. Sincerament, no confiem gaire en el resultat d’aquesta pregunta, 

perquè ens semblava que, quan responien, escollien sense cap motiu concret la xifra més elevada. 
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Podria corroborar la nostra conjectura el fet que gairebé una de cada cinc persones no sabia què 

respondre. 

No obstant, si ens equivoquem en les nostres especulacions, significa que la gent està bastant 

informada de les xifres que mouen l’alta economia mundial. Ara bé, també és cert que la grandària 

de les quantitats que proposàvem pot arribar a ser confusa, si un no està avesat a treballar-hi amb 

una certa assiduïtat. 

• Quins són i qui decideix els criteris de recerca: La pregunta número 9, sobre els criteris que s’han 

de seguir per determinar quina investigació es porta a terme, ha quedat prou clara. Amb un 44,9%, el 

criteri de major incidència se situa al capdavant de la llista, seguit per la major mortalitat amb un 

33,3%. Per tant, sembla que el sol fet d’estar malalt és més preocupant que la gravetat de la pròpia 

malaltia. 

En referència a què o qui decideix els criteris anteriors (desena pregunta), la població enquestada 

respon, majoritàriament, o bé les empreses farmacològiques i biomèdiques (un 44%) o bé la 

demanda de la societat (un 34%). 

Totes dues respostes són prou encertades, perquè, de fet, qui posa els recursos per poder fer recerca 

és el sector privat: les empreses farmacoquímiques. Com a tals, si volen complir amb els seus 

objectius econòmics i humanitaris, les investigacions hauran d’estar orientades a allò que la societat 

demanda, sigui conscient o inconscientment. 

El càncer, l’analgèsia i els tractaments pal·liatius i antidegeneratius constitueixen una de les línies 

generals d’investigació, alhora que, com ja hem vist, són les majors inquietuds de la població que rep 

els tractaments. 

• Investigació per a tothom: El que sí que sembla bastant clar és que una gran part dels enquestats 

(un 88%) no consideren un motiu suficient per abandonar la recerca el fet que una malaltia tingui un 

nivell d’incidència baix (pregunta número 11). Potser és una mica incoherent, perquè el criteri de 

menor incidència de la pregunta anterior no ha estat dels més escollits.  

Se’ns planteja ara un dilema ètic, perquè per una banda considerem que s’ha d’investigar les 

malalties més perilloses (alta incidència i mortalitat), i per l’altra diem que no és correcte oblidar-nos 

de les malalties minoritàries, que solen ser bastant més greus que moltes altres per les quals 

destinem centenars de milers d’euros. 

• Genèrics+I+D: Pel que respecta a la pregunta 13, un 62% dels enquestats creuen que els genèrics 

no són cap obstacle per la investigació. Fem ara una prolepsi i avancem una mica d’informació.  

Tal i com ens diu el doctor Eugeni Sedano a l’entrevista, els genèrics no només no són un impediment 

per a la recerca, sinó que en són un incentiu. Sense la competència i els baixos costos d’aquests, l’I+D 

s’estancaria, perquè no caldria, des del punt de vista econòmic, innovació en els temes de la salut. 

• Economia del consumidor: Entrem a la catorzena qüestió: el preu dels medicaments. Una àmplia 

franja de població (64%) pensa que són cars, davant un 28% que creu que és correcte i un 8% que diu 

que són barats. Resulta molt curiós que aquestes mateixes proporcions es mantenen en la pregunta 

següent, on se’ls consultava sobre la justificació d’aquests preus. La majoria creuen que els costos de 
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fabricació i recerca sí que determinen el preu real dels medicaments, però tot i així, aquests 

continuen essent cars. 

• Assaigs clínics: Sobre les preguntes que fan referència als assajos clínics, la conclusió que en podem 

treure és que la gent (en general) sap el que són, creuen que es fan perquè els voluntaris pateixen la 

malaltia, però no saben, si es compleixen les normes ètiques i de seguretat en els esmentats assaigs. 

Aquest desconeixement pot ser degut, senzillament, perquè mai s’ho han preguntat. Això, que pot 

semblar una mica arrogant de dir, no és tan estrany. De fet, fins que no vam decidir realitzar aquest 

treball i endinsar-nos en aquest món del medicament, tampoc no ens ho havíem plantejat.  

Segons el director mèdic de Sanofi Aventis, José María Taboada, a Espanya els assaigs clínics estan 

perfectament regulats, motiu pel qual no hauríem de patir en excés per les conseqüències d’aquests. 

• Grip A: divisió d’opinions: Les últimes quatre preguntes versen sobre la grip. Respecte la primera 

d’elles, constatem que un 56% dels enquestats consideren que una pandèmia no només s’ha de 

limitar a estendre per diversos continents, sinó que la seva taxa de mortalitat ha de ser elevada. Un 

altre 40% creuen que l’alta incidència és motiu suficient per denominar pandèmia a una patologia. 

Potser per aquest motiu, un 76% de les persones que van respondre l’enquesta van afirmar que s’ha 

viscut (o s’està vivint) una situació d’alarmisme respecte l’actual brot pandèmic de la grip A H1N1. 

Tot i així, a la pregunta 21, gairebé la meitat de persones aprova l’adquisició de medicaments 

retrovirals per part del govern, mentre que un terç hi està en contra.  

Però la prevenció, necessària en aquest cas per motius mèdics (tot i que ha resultat una soca poc 

virulenta), no significa que haguem de prendre mesures de manera obligatòria. El 48% dels 

enquestats diu que sí rebria la vacuna, però existeix un significatiu 42% que no se la posaria, al·legant 

motius de seguretat clínica i de poc risc sanitari. 

 

 

Gràfic 33. Persones que rebrien la vacuna
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Resultats globals. Dades estadístiques més significatives i rellevants. 
Tots els valors numèrics representen percentatges (%) sobre el total 
de l’enquesta. 

Edat i sexe 

 [15,25] (25,50] >50 

Edat 26 48 26 

 Homes Dones 

Sexe 58 42 

Coneixements generals 

 Empreses més conegudes 

P.1. Nom de 3 empreses farmacèutiques7 Bayer (38,7) Novartis (10,8) Pfizer (8,1) 

 Sí No Ns/nc 

P.2. Sap què és una patent? 76 20 4 

P.3. Sap què són els medicaments genèrics (EFG8)? 88 10 2 

P.4. Consumeix EFG? 80 14 6 

P.5. Habitualment, fa ús d’algun tipus de medicina alternativa? 24 76 0 

 Àmbits d’actuació més freqüents 

P.6. Quins són els medicaments més usats a casa? Analgèsics (30) Antipirètics (29,2) 
Antiinflamatoris 
(11,6) 

 2000 M$ 20000 M$ 40000 M$ Ns/nc 

P.7. Quin creu que és el benefici anual de Pfizer? 12 32 38 18 

 Respostes més freqüents 

P.8. Quina creu que hauria de ser l’àrea d’investigació primordial? Oncologia (34,8) 
Dolor i inflamació 
(22,3) 

Malalties 
contagioses (14,3) 

P.9. Quin creu que hauria de ser el criteri per determinar quines 
malalties s’investiguen? 

Major incidència 
(44,9) 

Major mortalitat 
(33,3) 

Menor incidència 
(7,7) 

 P.10. Qui decideix quin dels criteris anteriors se segueix? 
Les empreses 
farmacèutiques 
(44) 

La demanda social 
(34) 

Els professionals 
sanitaris (12) 

 Sí No Ns/nc 

P.11. El baix nivell d’incidència és motiu per no investigar un 
tractament per una malaltia? 

10 88 2 

Ús de patents i l’obtenció de guanys 

 Sí No Ns/nc 

P.12. És correcte l’ús de patents en la farmacèutica? 20 32 48 

P.13. Creu que les EFG són un obstacle per a l’I+D? 10 62 28 

 Són cars És correcte Són barats 

P.14. Què en pensa del preu dels medicaments? 64 28 8 

 Sí No Ns/nc 

P.15. Els costos de fabricació i investigació justifiquen el preu dels 
productes? 

64 28 8 

Assaigs clínics 

 Sí No Ns/nc 

P.16. Sap què és un assaig clínic? 78 22 0 

 
Per motius 
econòmics 

Per altruisme 
Perquè es pateix la 
malaltia 

P.17. Perquè presentar-se voluntari a un assaig clínic? 34 20 46 

 Sí No Ns/nc 

P.18. Creu que es compleix la seguretat i els protocols ètics en els 
assaigs? 

20 14 66 

Un cas concret: la grip A H1N1 

 
Malaltia amb un alt índex d’incidència 
que s’ha propagat per diversos 
continents 

Malaltia amb un alt índex de mortalitat 
i incidència que s’ha propagat per 
diversos continents 

Ns/nc 

P.19. Definició de pandèmia 40 56 4 

 Sí No Ns/nc 

P.20. S’està vivint un estat d’alarmisme amb la grip A? 76 14 10 

P.21. Aprova l’adquisició del govern de dosis massives de retrovirals 
per la grip? 

48 36 16 

P.22. Si la vacunació fos obligatòria, acceptaria de rebre el 
tractament? 

48 42 10 

 

                                                             

7
 Les preguntes no estan redactades de manera exacta a l’enquesta original per un motiu d’espai, primordialment. 

8
 EFG: sigles per a “Especialitat Farmacèutica Genèrica” 
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3.2. Entrevistes  

3.2.1. Entrevista a Eugeni Sedano 

Fitxa personal: 

• Nom: Eugeni Sedano 

• Edat: 54 anys 

• Nivell d’estudis: Doctor en Farmàcia per la Universitat de Barcelona. Diplomat en Gestió 

Hospitalària per ESADE i en Economia de la Salut per la Universitat d’Aberdeen (Regne Unit) 

• Càrrec en l’empresa (carrera professional): Director Corporatiu de Relacions Institucionals a Esteve 

(des de fa cinc anys). Prèviament, havia estat Director General de Recursos Sanitaris del Departament 

de Sanitat de la Generalitat de Catalunya (durant quatre anys). 

Entrevista: 

Pregunta: Podria contextualitzar la seva empresa dins el marc de la industria farmacèutica (a què 

és dedica, què desenvolupa, què és el més venut)? 

Resposta: Bé, doncs, Esteve, tal i com el definim en la nostra presentació de la companyia, és un grup 

empresarial internacional que centra el seu esforç en la innovació i excel·lència en l’àmbit de la salut, 

treballant dia a dia per aconseguir la satisfacció dels seus clients i contribuir al benestar de la 

societat. 

En un altre ordre de coses, es tracta d’un grup bastant important en el sector, que es consolida com a 

un líder, al menys aquí a Espanya, ja que, per exemple, durant l’any 2008 vam obtenir uns beneficis 

de vendes de 805 milions d’euros… cosa bastant notable si tenim en compte que es tracta d’un 

negoci familiar: tots els socis pertanyen a la família Esteve. El fundador de la companyia, que era l’avi 

de l’actual president, va engegar la proposta en una adrogueria a Manresa fa prop de vuitanta anys i, 

des de llavors, la nissaga ha continuat amb l’esperit d’aquell home emprenedor. El cert és que quan 

va tornar de l’exili, el senyor Esteve va reprendre la qüestió com sempre havia fet: involucrant-se en 

tots els processos del desenvolupament farmacològic: des de la biomèdica, passant per la 

farmacèutica i arribant a la comercialització dels seus productes. 

Aquest model d’empresa és el que se segueix encara avui dia, amb una estructuració molt forta i 

resistent. Concretament, tenim seus i fàbriques a Mèxic, a la Xina i aquí, a Catalunya. La part de 

recerca i desenvolupament (R+D o I+D) la duem a terme en aquestes instal·lacions (a l’Avinguda 

Mare de Déu de Montserrat, 221) amb prop de quatre-centes persones que s’hi dediquen, a més de 

totes les relacions, acords i partnerships que tenim amb diverses universitats (com la Universitat de 

Barcelona o la de Harvard), hospitals com el Clínic de Barcelona i parcs de recerca biomèdica, com el 

PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona). Aquesta R+D no és, com ja he dit, només en l’àmbit 

purament mèdic, sinó que s’aposta per una forta inversió en la innovació farmacològica (millora de 

principis actius, aportació de noves formes galèniques, etc). D’una altra banda, Esteve també disposa 

de plantes de producció químiques, en el sentit que són les que fan els principis actius que, tant les 

nostres empreses com d’altres, utilitzen per empaquetar-se i comercialitzar-se. Per donar una idea 

de fins a quin punt aquesta secció és important, us diré que prop de 90 països compren aquests 

compostos per distribuir-los. 
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Però, evidentment, aquesta “internacionalitat” no seria possible si no se’ns reconegués la qualitat i 

seguretat dels nostres productes. Tant la FDA (Food and Drug Administration), l’organisme que 

regula l’alimentació i farmàcia als EEUU, com l’Agència Europea del Medicament, com la Generalitat 

acrediten i supervisen les nostres accions i els processos de fabricació i, fins i tot, hem rebut el vist-i-

plau del Japó, ja que ens han concedit l’acreditació del KIKO, una mena de FDA a la japonesa. Per 

tant, amb tots aquests mèrits i la confiança que inspira la qualitat i seguretat dels nostres productes, 

podem vendre’ls per tot el món, diversificant l’empresa i creant divises per a Espanya, que prou que 

les necessita. 

P: Sabria indicar-nos quin és el percentatge dels beneficis anuals que es destina, de mitjana, a la 

biomèdica? 

R: Tot i que depèn bastant segons l’any, ronda al voltant del vuit o el dotze per cent. La xifra concreta 

de l’any passat aquí a Esteve és d’uns 64 milions d’euros, que no només es gasten en les nostres 

instal·lacions, sinó que serveixen per a pagar totes les col·laboracions dels investigadors 

“d’extramurs”. 

P: Quines són les línies d’investigació primordials que es duen a terme avui dia als Laboratoris 

Esteve? 

R: La línia bàsica, l’àmbit d’actuació bàsica d’Esteve és l’analgèsia: el tractament del dolor. Ara 

mateix, de fet, tenim entre mans un projecte… bé, un principi actiu, que té un futur bastant 

prometedor i amb el qual ja hem començat la fase clínica II, experimentant amb subjectes sans. No 

es tracta sempre de productes nous, però. Molts cops el que es fa és una millora o una composició 

farmacèutica diferent, com el cas dels medicaments retard, que són els que, en comptes de prendre 

tres dosis diàries d’un compost, només cal prendre una, que va alliberant poc a poc el principi actiu. 

També s’inverteix una certa quantitat en la innovació a nivell dels processos químics de síntesi i 

producció en massa, millorant-ne l’eficiència, els aspectes mediambientals o el temps necessari per a 

la seva obtenció.  

Però l’analgèsia no és l’única àrea a la qual destinem recursos. Tenim també divisions dedicades a 

l’àmbit veterinari, a la dermofarmàcia (a través d’ISDIN, un joint-venture al cinquanta per cent amb el 

Grup Puig) i a la producció de genèrics (a les empreses Pensa Pharma i Pharmadose). 

P: I al context de la indústria farmacèutica en general? 

R: La veritat és que des de fa uns anys, sobretot en els últims cinc, hi ha hagut un replantejament per 

part d’empreses i governs. Així s’han definit tres grans línies importants. 

La primera és la dedicada a la medicina pal·liativa per tractar patologies cròniques, que són fruit de 

l’envelliment progressiu de les societats riques. L’alzhèimer, les malalties cròniques, cardiovasculars, 

etc., són algunes de les apostes per un intent de millorar la qualitat de vida de la ciutadania. 

La segona iniciativa és la de les malalties minoritàries, com vam veure a la Marató de TV3 l’altre dia; i 

la tercera línia important és la d’investigar malalties de països del tercer món, malalties tropicals… 

P: Però les patologies minoritàries i les que afecten a països en vies de desenvolupament no han 

estat sempre prioritats per a la indústria, oi? Podríem dir que aquestes noves maneres són fruit 
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dels esforços d’organitzacions com Metges Sense Fronteres i el seu informe (sobre la distribució i 

investigació de fàrmacs) del 2001? 

R: Sí, és cert que, durant molt de temps, aquests àmbits sanitaris havien estat bastant abandonats. I 

sí, estic convençut que l’informe de MSF va jugar un paper molt important en aquest nou model de 

recerca i empresa. Ara bé, hem de tenir molt en compte que s’ha d’exigir un compromís per part 

d’aquells països que en surten beneficiats. És a dir, el que no podem permetre és que aquí ens 

gastem vertaderes fortunes en investigar malalties foranes i que la resposta dels governs sigui la 

d’acceptar-ho sense més, com si fos un acte de caritat. Sembla una mica fort dir-ho d’aquesta 

manera, però no podem dilapidar els nostres diners sense que ells tampoc s’hi impliquin. 

Per això mateix, en aquest nou plantejament del que parlàvem, el que es busca és una cooperació 

per part de totes les parts implicades, encara que sigui un simbòlic cinc per cent del total del 

desenvolupament. Perquè, com es pot pretendre tractar una malaltia si no tens el suport 

governamental dels països afectats? 

A més, un dels problemes que hem hagut d’afrontar durant dècades ha estat el de la corrupció. No 

us podeu imaginar els problemes que hem tingut. En una ocasió vam enviar un carregament de 

medicaments per a la seva distribució a un país africà. Vam rebre la confirmació de que l’havien 

rebut i, com per art de màgia, al dia següent, quan van arribar els camions, l’hangar on estava 

guardat era buit. Què cal fer davant d’això? 

Últimament, el que fem és signar acords de cooperació i suport dels governs i, per la banda 

humanitària, deixar-ho en mans d’organitzacions no governamentals, com MSF, Farmacéuticos Sin 

Fronteras, Farmacéuticos Mundi, etc. Aquestes persones sí que poden fer una distribució ben feta i 

sense corrupció ni enganys. 

P: Ens podria explicar quines són les dificultats (a tots els nivells) de desenvolupar tractaments per 

a malalties del tercer món, com la malària, el mal de Chagas o les febres hemorràgiques? 

R: Les dificultats econòmiques i socio-polítiques ja les he comentat, en termes generals. Pel que fa a 

l’àmbit de la recerca, es tracta de la complicació que impliquen les mateixes patologies. En el cas de 

la malària, que és el que més de prop conec, els cicles vitals dels paràsits, les diferents formes 

orgàniques del plasmodium… Tot es fa molt complicat: quan aconsegueixes atacar-la per una banda 

o un estat, desenvolupa resistència en una altra fase, es cronifica i es fa difícil de tractar. És el mateix 

que passa amb el Chagas i amb altres patologies tropicals. 

La opció més viable que ens queda, doncs, és la de les mesures preventives: la profilaxi. En molts 

casos es tradueix en l’ús de mosquiteres, repel·lents i antimosquits, però en d’altres no és tan senzill. 

Bàsicament, per les condicions higièniques tan dolentes que tenen en aquestes zones: l’alimentació 

és escassa i la nutrició és molt pobra. Molts cops l’aigua no és potable, el treball físic és molt dur… No 

són condicions que ajudin gaire, la veritat. 

P: En termes d’investigació biomèdica, per què és tan complicat trobar vacunes o medicaments per 

combatre la SIDA? 

R: La SIDA és un problema molt difícil d’abordar per la seva simplicitat. És un virus molt i molt simple, 

orgànicament. Això fa que no se’l pugui atacar tan fàcilment com un bacteri. També hi hem d’afegir 
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l’alt índex de mutabilitat i resistència farmacològica que presenta, factors que compliquen encara 

més el tractament. 

Ara mateix el que més urgència dóna, des del punt de vista mèdic, és el desenvolupament de 

genèrics de baix cost dels retrovirals que ja existeixen. D’aquesta manera, encara que no s’arribi a 

curar, podem millorar molt la vida dels afectats. 

Tot i així, la investigació continua. A Esteve hem signat un consorci amb dos departaments de la 

Generalitat (innovació i salut), l’Obra Social de la Fundació “La Caixa”, la fundació de l’Hospital Clínic, 

l’Institut de Recerca de la Sida i la Fundació IrsiCaixa, per dur a terme una recerca en aquest àmbit. 

L’interessant de la qüestió és el treball conjunt dels sectors privat i públic per a resoldre un problema 

que ens afecta a tots com a societat. Concretament, portem vuit projectes sobre la vacuna per a la 

SIDA, englobats en el que anomenem HIVACAT (HIV VACuna CATalunya). 

P: Vostè diria que la possibilitat de no poder amortitzar el desenvolupament d’un medicament pot 

portar a no investigar-lo ni desenvolupar-lo? 

R: No, no, en absolut. La farmacèutica és completament conscient del compromís social que 

estableix. Ens és evident i entenem perfectament que la societat reclama tractaments per a les 

malalties que l’afecten. De fet, aquesta és la base per a l’ús de les patents. És a dir, les patents són 

necessàries per al desenvolupament dels nous fàrmacs i les innovacions terapèutiques. 

P: L’ús de les patents en el sector sembla incentivar la innovació i la invenció. Podria dir-nos quina 

és la controvèrsia que generen? 

R: Bé, suposo que us referiu a les crítiques que rebem per monopoli i encariment dels productes. A 

més de que això no és del tot cert, la majoria de persones no son conscients de que sense aquesta 

protecció, l’investigador no veuria recompensat el seu esforç i, per tant, no s’hi dedicaria. Penseu 

que per arribar a obtenir un medicament, un sol principi actiu es destria entre una llista de més de 

deu mil molècules inicials possibles. Heu de comprendre que aquest procés és summament car, de 

l’ordre de centenars de milions per cada nou producte. Aquesta inversió s’ha de veure compensada 

d’alguna manera: les patents són necessàries. 

Un altre aspecte que sovint es passa per alt és la gran competència a la que estan sotmeses les 

empreses. En el moment en que es posa en el mercat una nova molècula, hi ha desenes d’altres 

entitats que en segueixen l’estela, sovint introduint millores galèniques o de farmacologia. Perquè, 

realment, no hi ha gaire innovació radical, sinó que hi ha moltíssima innovació incremental, a tots els 

camps, des de l’aviació a l’arquitectura. Son molt pocs els qui descobreixen remeis totalment nous i 

revolucionaris. La majoria de recerca es centra en la millora de les substàncies que ja existeixen, 

eradicant efectes adversos, permetent unes altres dosis i un llarguíssim etcètera. 

P: Per què la Organització Mundial del Comerç va prohibir l’existència de lleis d’exempció de 

patents a països en vies de desenvolupament, negant-los el dret de produir genèrics, per al 

tractament de malalties com la SIDA? 

R: L’exempció de patents és una possibilitat que està contemplada per tots els organismes 

internacionals en matèria de salut: en qualsevol moment en què un país es trobi en una situació de 

risc sanitari aquest podrà, a través de medis privats o públics, comercialitzar fàrmacs que es trobin 
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sota la protecció d’una patent com si fossin genèrics. Fins aquí crec que no us he explicat res de nou. 

El que m’agradaria ressaltar és que aquests genèrics que estan lliures de les patents només es poden 

vendre al país en el qual s’ha decretat l’estat de risc sanitari. 

Aquest va ser el problema de base: alguns d’aquests medicaments es van vendre fora de les 

fronteres a un preu que no era competitiu per a les empreses. I no només van violar la legislació per 

aquesta banda. Els fàrmacs que es distribuïen no eren els principis actius originals, sinó còpies o 

rèpliques que no complien els estàndards de seguretat i eficiència. En definitiva, els estaven venent 

productes que no funcionaven, alhora que desequilibraven el mercat als altres països. 

Per això, des de llavors, igual que en altres casos, el que es demana des de les empreses que ens 

dediquem a la investigació és que se supervisi la distribució i producció de tots aquests tractaments, 

per evitar el frau i la corrupció, factors que no sempre es coneixen ni es tenen en  compte al primer 

món quan parlem d’aquests països. 

P: La competència de les empreses que fabriquen medicaments genèrics és molt gran? 

R: No. De fet, formen part del sistema. Sense elles, no hi hauria possibilitat d’accedir a molts 

tractaments per a una àmplia part de la població. Són un veritable incentiu per poder investigar, fer 

recerca. Mireu, en el sistema nacional de salut, a la Seguretat Social, el que s’estalvia amb l’ús dels 

medicaments genèrics o EFG (especialitat farmacèutica genèrica) serveix per a finançar i impulsar la 

I+D+i. 

També és cert que, en aquest sistema de mercat lliure i obert, les empreses que es dediquen 

exclusivament a la producció de genèrics, sense fer cap inversió en recerca, constitueixen una mena 

de competència “deslleial”. Per això, els grups que fan tot el procés complet, com Esteve, hem hagut 

de fundar les nostres pròpies societats de genèrics, com Pensa en el nostre cas. Això, juntament amb 

l’estratègia d’innovació constant, és el que ens permet sobreviure i avançar en el camp de la 

farmàcia. 

P: Sobre els productes homeopàtics, o de medicines alternatives, no creu que podrien ser una bona 

inversió, atès el seu elevat preu actual? 

R: No, de cap de les maneres. Són un món completament apart. No podem ni plantejar-nos-ho, 

perquè, senzillament, no segueixen cap mètode científic. La indústria farmacèutica està i ha d'estar 

sotmesa a estrictes controls de seguretat i eficàcia, que garanteixen la seva validesa en el saber del 

món occidental. La nostra cultura, basada en la ciència, demana proves demostrables de que els 

productes, i més en una àrea tan important com ho és la salut, funcionen. Contràriament, 

l’homeopatia, per no parlar d’altres disciplines encara menys fiables, pretén que els preparats que 

comercialitza curen o milloren el nostre estat de salut. Però el problema és que no hi ja estudis 

rellevants que demostrin que les càpsules, on el producte està diluït a la mínima expressió, tinguin 

cap mena d’efecte terapèutic fora del placebo. Això no ho negarem pas, però és inacceptable. 

P: Passem a un altre tema. Què és el que fa que sigui tan senzill el desenvolupament de vacunes i 

antivirals per la grip? 

R: Per contra del que podria semblar, el virus de la grip o influenza, és un organisme bastant simple. 

És diferent al de la SIDA, però. La facilitat que proporciona la grip per a la seva curació és que, tot i 
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que muta constantment, s’estén cada any des del sud-est asiàtic. Allà la OMS fa les anàlisis pertinents 

i comunica les variacions que s’han produït a les companyies que fabriquen les vacunes. Així a 

l’hivern ja podem tenir prou dosis com per prevenir la població que es troba en estat de risc. 

P: Vostè diria que hem patit un cert alarmisme amb la epidèmia de grip A? 

R: Bé, en certa manera sí. No obstant, podem dir que és un alarmisme justificat. Per pura sort, el brot 

del H1N1 no ha estat gaire virulent, però això no se sabia quan es va començar a estendre. És molt 

comprensible que la OMS decretés les mesures i establís els nivells d’alarma en el seu moment, 

perquè semblava que podia ser perillosa. Com a mínim, és un virus que es contagia molt fàcilment i 

ràpid, però ara hem vist que no hem de patir gaire pels símptomes, que són més o menys els 

mateixos que els de la grip estacionària. El que més preocupava, i per això s’ha fet una compra 

massiva de medicaments antivirals i de vacunes, és que el virus de la grip A substituís de manera 

efectiva el de la grip normal, per al qual sí que teníem reserves de dosis suficients per abastir el 

mercat. 

Potser se n’ha fet un gra massa, però, al cap i a la fi, hem de seguir les indicacions del personal 

sanitari, que és qui de debò té coneixements per fer recomanacions en el seu àmbit d’actuació. 

P: La premsa ha jugat un paper important en aquest frenesí? 

R: En gran mesura, tant en aquesta ocasió, com en moltes altres, la premsa i els mitjans de 

comunicació tenen part de culpa, quan es tracta de crear una situació de tensió. La veritat és que és 

increïble les coses que poden arribar a fer. Hi ha hagut declaracions en alguns àmbits que eren, de 

debò, espantosament subjectives i poc rigoroses. 

3.2.2. Entrevista a Delfí Cosialls Pueyo 

Fitxa personal: 

• Nom: Delfí Cosialls Pueyo 

• Edat: 53 anys 

• Nivell d’estudis: Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona. Màster en Qualitat 

Industrial per la Universitat Oberta de Catalunya. 

• Carrera professional (últims deu anys aproximadament): actualment treballa en qualitat de 

Coordinador Assistencial de l’AIS (Àrea Integral de Salut) de Barcelona, alhora que compagina les 

classes que imparteix a la UOC (consultor d’assignatura). 

Entrevista: 

Pregunta: Ja que el tema de l’entrevista és la pandèmia de la grip, ens podria dir, en termes 

mèdics, quina seria la definició de grip? I la de grip A? 

Resposta: Microbiològicament, la grip com a tal és una malaltia infecciosa causada per un tipus de 

virus ARN. Això significa que aquests virus utilitzen àcid ribonucleic en comptes de desoxiribonucleic 

com a material genètic. Pel que fa al quadre clínic, als éssers humans ens afecta el sistema 

respiratori, de manera semblant a un refredat, però més virolent. Alguns dels símptomes que més 

freqüentment presenten els pacients són el mal de coll, l’aparició de febre, miàlgies o mal de panxa, 
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cefalea o mal de cap i malestar general. Com ja es pot veure, no és que sigui una malaltia 

especialment perillosa, i de fet, al primer món, no té una taxa de mortalitat gaire elevada. 

La grip A és, simplement, una variant del virus de la grip. A grans trets, la diferència principal és que 

el cos no té preparat el sistema immunològic per respondre a la infecció tal i com ho faria amb la grip 

estacionària. El virus del H1N1 pot provocar, en ocasions, la mort, però no és gaire rellevant 

estadísticament. 

P: Llavors, quin és el risc real de la grip A? 

R: Pràcticament el mateix que la grip comuna, tot i que s’ha de tenir en compte que els anticossos 

per a la grip A no són els mateixos, i el problema pot venir per aquí. De moment el que sembla és que 

afecta de manera més profunda i greu a la gent gran (igual que la grip comuna) i les persones amb 

malalties cardiovasculars, que en el fons són la població de risc. Els nens també es poden veure 

afectats d’una manera més severa que un adult sa, i les dones embarassades poden patir certes 

complicacions, però la taxa de mortalitat no és tan gran com es pot donar a entendre. 

P: Es podria acceptar, doncs, que el món està patint un estat d’alarmisme generalitzat? 

R: Sí, sí. No hi ha altres paraules per dir-ho millor. La gent ha tingut por d’un assumpte que ignoraven 

i la premsa no només els ho ha permès, sinó que ha motivat i incentivat aquests temors. D’aquí ve el 

problema. 

P: En referència als tractaments que s’estan distribuint, què ha passat amb les vacunes de doble 

dosi? Com és que ara amb una de sola és suficient? 

R: La veritat és que la OMS es va precipitar en anunciar una vacuna de doble dosi, perquè quan els 

laboratoris farmacèutics van acabar les investigacions pels fàrmacs, els estudis van demostrar que 

una sola dosi contenia l’antigen necessari en quantitat suficient. 

Així doncs, potser presa del pànic, la OMS i les institucions mèdiques van avançar un pronòstic que 

era molt variable i que va fallar. Ara, totes les vacunes que estaven preparades per administrar-se en 

dos tandes ja no ens serveixen. 

P: Quines empreses s’encarreguen de la creació i el subministrament de tals vacunes? 

R: Doncs així de memòria et diria que Sanofi Aventis, Novartis, Glaxo Smith Kline i ara m’ha semblat 

sentir que Baxter també s’hi ha afegit, i no es d’estranyar que es un negoci rodó a nivell mundial.. 

P: És segura la vacuna? 

R: Al ser una mutació de la grip, comporta l’avantatge de que actualment la vacuna de la grip comuna 

nomes s’ha de variar una mica per aconseguir la de la grip A. En teoria és segura, sí. Tot i que ja es 

veurà. 
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4. Anàlisi ètica 

És evident i així ho fem constar a la introducció, que no podem dedicar prou temps per respondre 

totes i cadascuna de les qüestions ètiques que ens han sorgit mentre desenvolupàvem el cos del 

treball. Moltes d’elles se’ns plantejaren mentre redactàvem el preàmbul i buscàvem la informació 

que crèiem necessària, i altres ja ens les havíem plantejat amb anterioritat. Així doncs, donarem 

resposta a aquelles que ens semblen més importants i conflictives, a més de ser temes d’actualitat.  

4.1. L’economia del món de la farmàcia. Xifres i anàlisi de la situació 

4.1.1. Situació de les empreses en el context mundial actual: comparació 

amb altres sectors econòmics 
El sector de la indústria farmacèutica és, actualment, un dels que més desmesuradament creixen a 

nivell mundial. Analitzem tot seguit unes quantes xifres que ens semblen significatives per a explicar 

aquesta situació.  

Si fem una ullada als ingressos del  sector, durant l'any 2004 van ser de 550 mil milions de dòlars, un 

7% majors que els registrats durant el 2003. El rèdit de les vendes als Estats Units durant aquest 

períodes van augmentar fins als 235.400 milions de dòlars, el que significa una taxa de creixement 

del 8,3% respecte anys anteriors. Tenint en compte que aquest país representa el 46% del mercat 

farmacèutic mundial, ens podem fer una idea bastant general de la magnitud de la indústria 

farmacèutica i dels seus extraordinaris balanços. 

Durant els últims dos anys, hem pogut comprovar com la borsa i el mercat de valors sofrien una 

davallada molt seriosa, que la classe política i economista no ha trigat en titllar de crisi financera. Els 

efectes d’aquesta han sigut prou desastrosos per a molts treballadors que s’han quedat sense feina i 

sou, però la majoria de les grans empreses no han sofert grans pèrdues. No ha estat el cas de 

General Motors, que va entrar en fallida l’any passat, arrossegant milers d’empleats i persones 

relacionades amb l’empresa. Per observar la influència d’aquesta crisi recorrem a la pàgina web 

http://www.wolframalpha.com, on es pot contrastar la situació econòmica borsària de diferents 

entitats. D’aquesta manera, si introduïm el nom de General Motors (GM), al costat del de Pfizer, 

l’empresa farmacèutica més important del món, el resultat és el següent gràfic. 

No és gens difícil d’interpretar. El que ens mostra és l’evolució relativa del preu de les accions de 

http://www.wolframalpha.com/
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totes dues empreses (Pfizer simbolitzada en blau i amb les sigles PFE i General Motors en vermell 

amb les sigles GMP) al llarg d’un període de cinc anys. Com podem veure clarament, el preu de les 

accions de l’antic gegant de l’automobilisme comença a decaure ja a l’any 2006, mentre que el de la 

farmacèutica es manté constant fins a l’any 2008, moment de la gran recessió. Mentre que el negoci 

dels cotxes fa fallida, el dels medicaments es beneficia de les circumstàncies en que es troba. 

Una altra possible comparació que es pot fer és amb el sector bancari i financer. En aquesta ocasió, 

escollim l’entitat anglesa Barclays, juntament amb la farmacèutica Novartis, també una de les més 

influents. 

Tampoc no és una evolució econòmica difícil d’analitzar comparativament. Novartis (en blau i 

simbolitzat per NVS) no es distancia en gran mesura al llarg dels darrers anys, fins que esclata la crisi 

de les finances als Estats Units l’any 2008, comprovable en el cas de Barclays (en vermell i simbolitzat 

per BARC) 

Aquest últim gràfic avalua com des de l’any 2005 el creixement de tres de les més grans empreses de 

la indústria farmacèutica a nivell global, ha estat desmesurat, malgrat la crisi econòmica: els beneficis 

gairebé no se’n han ressentit. És l’exemple de la companyia Brystol-Myers Squibb (BMY en el gràfic), 

que no ha tingut pèrdues relatives massa grans, tot i les fluctuacions dels seus valors i la petita 

davallada del 2008. Merck & Company (MRK) és, potser, la més perjudicada, tot i que si ens hi fixem 

prou bé, no ha patit cap mena de recessió, sinó més aviat una frenada en el seu creixement. La 

tercera empresa (PFE) és la mateixa Pfizer del primer gràfic i tampoc es pot dir que la crisi l’hagi 

afectat sobre manera. 



  4. ANÀLISI ÈTICA 

40 

 

Queda patent que la crisi no ha representat un entrebanc ni un obstacle insalvable per la del 

medicament. Però les xifres percentuals que apareixen en els diagrames anteriors no són un bon 

indicador de la grandària econòmica de les companyies. A la revista Pharmexec (Pharmaceutical 

Executive, for global business and marketing leaders), del grup de comunicacions Advanstar, hem 

trobat un document on s’exposen les dades econòmiques oficials de les cinquanta empreses líders 

del mercat farmacèutic. Reproduïm el quadre on apareixen les deu primeres d’aquestes i n’observem 

les xifres. La veritat és que són astronòmiques. Si sumem la renda que suposen el total de les vendes 

de l’any 2008 per a cada empresa (a la columna 2008 Global Pharma Sales [change from 2007]), 

obtenim que, només entre les deu primeres companyies farmacològiques del món, guanyen un total 

aproximat de 301.000.000.000$ (tres-cents un mil milions de dòlars). Si comparem aquest resultat 

amb el total d’inversió en I+D (a la columna R&D Spend), obtindrem que els fons destinats a la 

suposen, aproximadament, un 18 % del total de beneficis. Exposem una dada més per mostrar la 
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importància econòmica del sector: segons un reportatge publicat a la revista Fortune, als EEUU, l'any 

2001 Pfizer va obtenir més beneficis (7.800 milions de dòlars) que totes les empreses de construcció, 

confecció, ferrocarril i publicacions més importants que consten en una classificació feta per la 

mateixa revista. 

4.1.2. El camí cap a la glòria: una estratègia de mercat 
Quina és l’estratègia que empren les empreses per aconseguir, en tan poc temps, resultats tan 

beneficiosos? La resposta es troba en la quantitat de diners que són destinats a fer publicitat i 

promoció dels productes que ofereixen. 

El quadre següent, extret de l’informe Profiting form pain: where prescription drugs dollars go 

(“Aprofitant-se del dolor: allà on van els medicaments, els dòlars els segueixen”), publicat per 

Families USA9, ens mostra la relació de beneficis (benefici de venda net a la primera columna i guanys 

nets a la última) i percentatges dedicats a la recerca (tercera columna) i la publicitat (segona 

columna) de nou de les farmacèutiques més importants als Estats Units. Relacionem ara els 

percentatges destinats a l’I+D, comparant-los amb els de màrqueting, publicitat i administració. De 

mitjana, s’inverteix gairebé tres vegades més a la promoció i les relacions públiques que a la (un 27% 

vers un 11%). 

 

                                                             

9
 Families USA és un lobby que actua en favor dels interessos dels pacients i consumidors de la salut als Estats 

Units. 
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Informacions provinents d’una altra font ens indiquen que el 2001 les companyies farmacèutiques 

que apareixien en la llista Fortune 50010 van dedicar de mitjana el 12'5% dels seus ingressos a 

investigació i desenvolupament mentre que un 30'4% es dedicava al màrqueting, comercialització i 

administració. Aquestes dades i les anteriors són molt semblats i, tenint en compte que són d’anys 

diferents, podem veure i afirmar que la indústria farmacèutica al llarg dels últims anys ha dedicat 

més recursos a la comercialització que no pas a la investigació. Quin és el problema d’això, si se 

suposa que són empreses com qualsevol altra? 

Precisament és aquest el problema: les empreses biomèdiques no haurien de ser preses des del punt 

de vista purament comercial, perquè dediquen, o haurien de dedicar, els seus esforços al guariment 

de les malalties. És en aquest punt on hem de fer la crítica des del punt de vista de l’ètica. S’ha 

convertit la salut en quelcom comercialitzable, on les lleis de l’oferta i la demanda, les accions i la 

borsa i el lliure mercat determinen el preu i els objectius de les empreses. Però la salut no hauria de 

poder ser venuda al millor postor, perquè és un dret fonamental, inherent a tot ésser humà, a tota 

persona, sense distinció ni discriminació de cap tipus. 

Resulta evident que, cada cop més, la sanitat suposa un repte econòmic més difícil d’assolir per als 

governs o els individus, ja que els nous tractaments són molt sovint eficaços, però cars. En són 

exemple les teràpies anticanceroses, que utilitzen productes i material amb un elevat cost econòmic. 

Aquest avenç de la medicina té com a conseqüència el plantejar-se-la com un repte de l’ordre de les 

finances, amb el resultat que ja hem esmentat. Hem convertit la salut en una font d’ingressos, llocs 

de treball i riquesa, que és aprofitada, bàsicament, per les indústries del medicament, les 

farmacèutiques que venen els seus remeis a tants milions de persones que creuen que els 

necessiten, alhora que es nega el dret a l’assistència a tants altres milions, pel simple fet de no 

pertànyer a un estatus social determinat, o no posseir el suficients recursos per adquirir els fàrmacs 

que els són necessaris. 

Un altre aspecte interessant d’aquesta ascensió al poder és l’ús i manipulació dels desitjos individuals 

per a la satisfacció dels interessos dels comerciants. Estem parlant, altre cop, de la publicitat i dels 

medis emprats per inculcar en el públic l’imperatiu de l’adquisició. Els mètodes, que no només són 

usats per les farmacèutiques, per a aconseguir-ho es basen en una concepció molt concreta de la 

idea de fer publicitat. No es tracta d’oferir un producte i exposar-ne les seves qualitats, sinó de 

presentar-lo com a un article de primera necessitat, i encara més, de desig, per tal que en la seva 

obtenció, satisfem el desig i ens omplim de vertadera joia. Quina correcció existeix en el fet que ens 

enganyin, subliminalment, pretenent que allò que ens venen és indispensable quan, de fet, no ho és? 

L’únic bé que això proporciona és el de l’enriquiment del venedor a costa del comprador. 

4.1.3. Patents: necessitat d’innovació 
L’assumpte de la protecció de la propietat industrial i intel·lectual és un tema que genera molta 

controvèrsia. Partim de les dades que exposem en el preàmbul, que ara desenvoluparem segons el 

punt de vista que adopten les diferents faccions. 

                                                             

10
 Fortune 500 és una llista publicada per la revista Fortune, on es fa un detall de les cinc-centes companyies més 

poderoses econòmicament als Estats Units. 
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Principalment, les patents són concebudes com un mètode per protegir la inversió que un particular 

realitza i poder amortitzar els costos d’aquesta innovació. D’aquesta manera, aquella empresa que 

realitza l’esforç d’investigar un determinat producte podrà, durant els anys que duri la mesura 

proteccionista, compensar-lo i obtenir el guany que es generi. És un procediment que té com a 

objectiu evitar el frau i la competència deslleial entre les companyies del sector. Si portem aquesta 

perspectiva una mica més enllà, podem entendre l’argument que presenten molts industrials a l’hora 

de defensar els seus drets: les patents, en la mesura que permeten l’amortització de les despeses 

causades per la investigació, es converteixen en el motor mateix de la innovació. La recerca, si no 

estigués recolzada per aquest blindatge, no seria possible, perquè no es disposaria dels recursos per 

dur-la a terme. Aquesta no és, però la visió que comparteixen moltes organitzacions i molta gent. 

Encara que ningú nega el paper fonamental que juguen les patents en el món de la farmàcia, 

incentivant el progrés i la millora dels compostos o les formes galèniques dels productes, és també 

innegable que ha constituït un escull per a la distribució lliure de la salut arreu del món. La patent 

sobre una espècie farmacèutica implica un preu que moltes persones no estan en disposició de 

pagar, simplement perquè no tenen els recursos per fer-ho. És el cas dels medicaments 

antiretrovirals per la SIDA a l’Àfrica o als Estats Units. No cal, però que els remeis siguin tan cars com 

per no poder pagar-los. Tractaments com la vacuna del virus del papil·loma humà han estat criticats 

pel seu elevat preu, al que les farmacèutiques responen que, en matèria de salut, els diners no 

haurien de preocupar al consumidor. En paraules d’Antonio González López, director mèdic de Sanofi 

Pasteur: «¿Qué significado tiene el concepto alto o bajo coste cuando nos referimos a medidas de 

salud? ¿Es alto o bajo el coste que representa el tratamiento antihipertensivo diario de una persona 

durante 30 años o los alrededor de 10.000 euros de coste anual de tratamiento de un paciente de 

SIDA?»11. 

Ara bé, no només ens hem de centrar en l’actuació més o menys responsable de les empreses. Un 

aspecte, que potser poques vegades es té en compte a l’hora de fer una crítica, és la posició que 

adopten les institucions governamentals. Hem de recordar que el preu dels productes s’estableix de 

mutu acord entre el govern i les companyies. Si els gestors polítics decideixen un preu i, davant de la 

polèmica, no el redueixen, haurem de pensar que tampoc estan actuant amb tota la correcció 

desitjable. 

4.2. Investigació de malalties i distribució de fàrmacs 

4.2.1. Criteris d’investigació 
Eugeni Sedano ens deia, quan l’entrevistàvem, que les principals àrees d’investigació que es duen a 

terme a nivell global són els tractaments pal·liatius (destinats a solucionar afeccions relacionades 

amb l’envelliment progressiu dels països desenvolupats), les malalties minoritàries i les patologies 

del tercer món (malària, mal de Chagas, febres hemorràgiques, etc.). Aquest suposat replantejament, 

                                                             

11
 Font: Prevenir el cáncer tiene precio. Reportatge del diari El País del dia 15 d’abril de 2009. Podem trobar 

una còpia a l’arxiu digital a la direcció web: 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Prevenir/cancer/tiene/precio/elpepisoc/20090415elpepisoc_1/Tes 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Prevenir/cancer/tiene/precio/elpepisoc/20090415elpepisoc_1/Tes
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ens va dir, prové de la necessitat d’expandir el coneixement a àrees sobre les qual no s’havia 

investigat, juntament amb la problemàtica ètica que comporta deixar de banda aquestes qüestions. 

No obstant aquestes esperançadores paraules, el grup farmacoquímic més important de tot el món, 

l’empresa Pfizer, dedica els seus esforços en I+D a sis àmbits concrets: càncer, dolor, inflamació, 

diabetis, alzhèimer i esquizofrènia12, tots ells relacionats directament amb la demanda de salut del 

primer món. Quins són, doncs, els criteris que se segueixen per determinar quina recerca es 

desenvolupa? 

Els resultats de l’enquesta que vam realitzar ens indiquen que, en la petita mostra de població 

analitzada, la major incidència i la major mortalitat haurien de ser la base de les normes de la 

investigació. S’ajusta això amb la realitat? En termes generals, sí. El càncer i la diabetis, així com 

l’alzhèimer (en el cas de Pfizer) són malalties cada cop més freqüents a la nostra societat. El 

tractament del dolor, l’analgèsia (que és l’aposta principal d’Esteve) és un element indispensable per 

a la medicina actual, necessari per millorar la qualitat de vida dels pacients. Però la SIDA també és 

una malaltia amb un alt índex d’incidència, tant a Europa i Nord-amèrica com a l’Àfrica sub-

sahariana. Cada any 500 milions de persones contrauen la malària (també anomenada paludisme) i 

més d’un milió moren a causa d’aquesta13. El mal de Chagas afecta a gairebé 20 milions de persones 

a Sud-amèrica, però els esforços per controlar la seva extensió no són gaire importants. No haurien 

de ser aquestes malalties unes de les prioritats de recerca actuals? 

Qui decideix els criteris de la investigació? Podríem pensar que les taxes d’incidència i mortalitat són 

les que porten a les empreses a decidir-se, però, tal i com constatem amb l’enquesta i amb 

l’entrevista a l’Eugeni Sedano, són els requeriments dels afectats els que impulsen les línies 

d’investigació. Però de quins afectats estem parlant? Si ens cenyim als àmbits d’investigació, arribem 

a la conclusió que tan sols s’inverteix en la recerca destinada a les patologies dels països d’occident. 

Europa, Nord-amèrica, el Japó i els països més desenvolupats són els que reben el 90% dels recursos, 

que es destinen a la de malalties que afecten el 10% de la població mundial14. Una altra dada 

rellevant és la que ens aporta Bérnard Pécoul, director d’Iniciativa de Medicaments per Malalties 

Oblidades (en anglès Drugs for Neglected Diseases initiative: DNDi), al documental Ensayos emès per 

RTVE el dia 29 de setembre de 2009: «Durant els últims 30 anys s’han desenvolupat 1800 nous 

medicaments per tractar diferents malalties, de les quals només 20 es dirigeixen a tractar patologies 

tropicals i la tuberculosi, encara que ambdues representen el 12% de la càrrega global de malalties 

en el món.» 

Quina és l’ètica que s’amaga darrera de les decisions o criteris d’investigació actuals? Amb totes les 

dades recollides, podem dir que, com a empreses que són, les farmacèutiques busquen el màxim 

                                                             

12
 Font: El fin del laboratorio dinosaurio. Reportatge del diari El País del dia 21 de gener de 2009. Podem trobar 

una còpia a l’arxiu digital a la direcció web: 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/fin/laboratorio/dinosaurio/elpepisoc/20090121elpepisoc_1/Tes 

13
 Font: OMS, portal sobre la malària: http://www.who.int/features/factfiles/malaria/es/index.html 

14
 Font: Desequilibrio Fatal: la Crisis en Investigación y Desarrollo de Medicamentos para Enfermedades 

Olvidadas, Médicos Sin Fronteras /Grupo de trabajo sobre Medicamentos para Enfermedades Olvidadas, 2001 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/fin/laboratorio/dinosaurio/elpepisoc/20090121elpepisoc_1/Tes
http://www.who.int/features/factfiles/malaria/es/index.html
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benefici econòmic possible, passant per davant de problemes de salut que són, en molts casos, més 

greus que els que es tracten. 

4.2.2. Distribució i accés als tractaments al primer i al tercer món 
En un país on es Sistema Nacional de Salut s’encarrega d’una bona part de les despeses sanitàries 

(sovint el cost total d’un medicament), els diners que el consumidor ha de desembutxacar a Espanya 

són molts menys que, per exemple, als Estats Units. La sanitat en molts països és una qüestió de 

poder adquisitiu, reservada a aquells que se la poden permetre. 

Si ens preguntem per què hi ha persones que no tenen accés a medicaments essencials que els 

podrien salvar la vida, podem entrar a la pàgina de MSF, al portal de la Campanya d’Accés als 

Medicaments Essencials http://www.msf.es/proyectos/came/quees/index.asp, on trobem una 

resposta general, però vàlida: diagnòstics poc fiables, prescripcions inadequades, una mala selecció, 

distribució i administració dels medicaments, fàrmacs de baixa qualitat, sistemes de salut deteriorats 

i pressupostos insuficients, la falta d’investigació i desenvolupament i els preus elevats en són els 

motius fonamentals. 

Què es pot fer per solucionar aquestes deficiències? En el cas dels països occidentalitzats, la major 

part dels aspectes esmentats es podrien resoldre amb una major inversió de capital, tant en els 

sistemes sanitaris com en les institucions de formació i recerca com les universitats o els parcs 

científics de recerca.  

Però el problema és més greu en el cas dels països en vies de desenvolupament. No es tracta només 

d’una qüestió econòmica. És necessari el recolzament d’organitzacions d’àmbit internacional, l’ajuda 

d’altres països i de les empreses que inverteixen en salut, a més d’una major conscienciació social. 

L’educació, la formació i la voluntat de superar aquests reptes són necessàries per a poder assolir 

l’objectiu prioritari: la salut. 

Un fet que moltes vegades passem per alt és l’enorme corrupció política imperant als països del 

tercer món. Com ens comentava el director de relacions institucionals d’Esteve a l’entrevista, és molt 

difícil fer un intent de cooperació per progressar en aquests temes si una de les parts implicades no 

compleix els seus compromisos. 

4.2.3. La SIDA: un problema global 
Com ja hem comentat amb anterioritat, la SIDA15, malaltia provocada pel Virus de la 

Immunodeficiència Humana (VIH), és un cas de desigualtat pel que fa a la lliure distribució dels 

fàrmacs que la tracten. 

En primer lloc, aquests medicaments no curen la síndrome, només en són pal·liatius, és a dir, 

milloren la qualitat de vida dels afectats reduint les taxes de creixement i reproducció del virus. Per 

aquest motiu, se’ls anomena antiretrovirals (ARV). Els ARV són una font de problemàtica molt 

important, sobretot pels aspectes relacionats amb l’accés que hi tenen les persones d’arreu. Els 

                                                             

15
 SIDA: Síndrome d’Immuno-Deficiència Adquirida. Es tracta d’una malaltia de transmissió sexual, parenteral 

o vertical que consisteix en l’absència de resposta immunitària davant una infecció, provocada per l’atac del 

virus VIH als limfòcits T CD4. 

http://www.msf.es/proyectos/came/quees/index.asp
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Figura 9. Afectat per la SIDA a Sud-àfrica. 

majors obstacles que presenta l’accessibilitat, en 

els països en vies de desenvolupament són 

l’elevat preu, la falta de voluntat política, el 

deteriorament de les infraestructures sanitàries i 

la manca de finançament. No ha sigut fins fa 

relativament poc que les campanyes de 

tractament a gran escala a aquests països eren 

impensables, degut a l’alt preu que tenien els 

medicaments patentats. Des de la introducció de 

genèrics al mercat, la situació ha millorat 

considerablement, però el tractament continua 

tenint un cost que oscil·la entre els 10.000$ i els 

15.000$ (per pacient i any) a Europa i als Estats 

Units. Tot i la intenció d’abaratir el preu fins als 300$ amb els genèrics, és una fita que encara no s’ha 

aconseguit16. 

Resulta preocupant que una patologia d’aquestes dimensions no hagi estat tractada, fins fa tan poc 

temps, de la manera que es mereixia. Encara ara podem afirmar que els esforços que es realitzen són 

insuficients. Si la situació respecte l’origen de la malaltia hagués estat una altra, si inicialment hagués 

afectat en major grau la població dels països rics, potser ara parlaríem d’uns altres tractaments, més 

eficaços, a l’abast del públic en general o, fins i tot, una possible cura definitiva. 

4.3. Grip A. Un cas de pandèmia: alarmisme social 
Aquest darrer any ens hem enfrontat, i encara hi lluitem, a una epidèmia a escala global, una 

pandèmia, d’una malaltia a la qual, en certa mesura, estem habituats. El ressò mediàtic i polític, així 

com les seves conseqüències econòmiques, ha estat enorme, motiu pel qual ens interessem pel tema 

i aprofundim una mica en les seves bases. 

4.3.1. Què és la grip A? Breu cronologia del brot pandèmic 
• La grip A (H1N1) d’aquest any 2009 és una pandèmia causada per una variant del gènere de virus 

influenza A, pertanyent a la família de virus d’ARN monocatenari Orthomyxoviridae. El seu origen és 

porcí, degut a una mutació que va patir la soca, la qual va permetre al virus tenir la capacitat de 

transmetre’s entre espècies. Aquest va ser el motiu del contagi en humans. El tractament 

simptomàtic és el propi de les grips, basat en analgèsics. No obstant això, cal tenir en compte que en 

nens i adolescents es considera contraindicat l'ús d'aspirina (àcid acetilsalicílic) en cas d'infecció 

severa pels virus A o B de la grip (el brot de grip porcina de 2009 és de tipus A), pel risc que es 

produeixi un quadre, poc comú però greu, anomenat síndrome de Reye. Per això, per als pacients de 

menys de 19 anys es recomana l'ús d'analgèsics alternatius. 

El protocol de tractament de la malaltia és el següent: un cop es confirma que es té el virus, el 

tractament es basa en antivirals: substàncies que interfereixen en la multiplicació del virus. Dues de 

                                                             

16
 Font: Todo lo que hay que saber sobre la Campaña de Acceso a Medicamentos. Document amb les preguntes 

més freqüents de MSF. El podem trobar a la pàgina web http://www.msf.es/images/faq_came_tcm3-1368.pdf. 

http://www.msf.es/images/faq_came_tcm3-1368.pdf
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les substàncies d’aquesta classe són l’oseltamivir (amb nom comercial de Tamiflu), i el zanamivir (de 

nom comercial Relenza). En proves efectuades amb afectats per la grip a Estats Units i Mèxic, es va 

observar que el virus H1N1 és sensible als inhibidors anomenats anteriorment.  

• El virus ha rebut diversos noms: oficialment, per la Organització Mundial de la Salut va ser batejat 

com a Virus H1N1/09 Pandèmic. Als inicis de la pandèmia, rebia el nom de grip porcina ja que 

provenia d’aquests animals; i per la Unió Europea va ser anomenada com la Nova Grip.  

Finalment, el 30 d’abril de 2009, la Organització Mundial de la Salut va decidir denominar el virus 

com a grip A (H1N1), on la lletra A ens dóna la informació que designa el virus dins de la família 

d’aquests, que afecten als humans i altres animals com els porcs i les aus. Per una altra banda, les 

lletres H i N corresponen a les proteïnes Hemaglutinines i Neuraminidases. 

Poc després, l’11 de juny de 2009, la OMS va elevar el nivell de pandèmia a la fase 6, és a dir, una 

pandèmia de grip moderada, però que pot mutar i evolucionar, canviant així el nivell de gravetat 

d’aquesta. Quan es diu que la gravetat és moderada, es fa referència a que els afectats poden 

recuperar-se de la infecció sense necessitat de ser hospitalitzats. Per una altra banda, el nivell 

d’alerta 6 també ens informa de que els països podran atendre els casos d’aquesta patologia sense 

veure col·lapsat el sistema de salut. 

La intenció de la OMS va ser la de tranquil·litzar la població, intentant amagar el màxim d’informació 

que pogués desencadenar un atac de pànic col·lectiu a nivell mundial. Malgrat tot, la OMS va 

reconèixer que l’avenç de la grip era inevitable, però va intentar calmar els ànims donant dades de 

mortalitat: van afirmar que la mortalitat no passava del 0,1%, el mateix percentatge que la grip 

normal o estacionària. 

Dies després, en un comunicat del 29 de juny de 2009 la OMS, informà que hi havia 11.079 nous 

casos y 48 morts, sumant un total de 70.893 casos acumulats de grip porcina i un total de 311 morts. 

Aquestes xifres van anar augmentant segons avançaven els dies. 

Com que ja se sabia que l’avenç seria imparable, i que el virus 

patiria mutacions abans d’afectar a gran escala als països 

occidentals, la OMS va demanar als laboratoris farmacèutics 

que s’investigués una vacuna que pogués estar a punt per 

comercialitzar-se al setembre. 

Posteriorment, la OMS va afirmar que es fabricarien 

5.000 milions de vacunes per a la grip porcina, i que es 

produirien aproximadament 95 milions de dosis 

setmanals, un cop la vacuna hagués estat comprovada. 

4.3.2. Mesures actives 
Ara analitzarem la part que ens ocupa i que fa referència a la vacunació i als tractaments amb 

fàrmacs. 

Després de l’alarma generada arran del brot de grip aviària de l’any 2005, els governs, a partir 

d’aquell moment, van acumular les dosis que consideraven necessàries per poder disminuir 



  4. ANÀLISI ÈTICA 

48 

 

l’afectació d’una possible pandèmia i evitar-ne així les conseqüències. Val a dir que aquestes dosis 

són tant de vacunes com d’antivirals.  

En el moment del coneixement de la pandèmia de grip A, més de 30 governs van demanar  a 

l’empresa Novartis que els subministrés els ingredients adients per a la vacuna. A finals de maig de 

l’any 2009, el Ministeri de Salut dels Estats Units d’Amèrica va facilitar a Novartis 289 milions de 

dòlars per al desenvolupament, estudi clínic i producció d’una vacuna per a la grip A. 

Van ser els laboratoris de Novartis, a mitjan estiu, els que van produir el primer carregament de 

principis actius per a les vacunes de la grip A, que constava de poc més de 10 litres. Aquestes 

primeres dosis van ser usades per la investigació clínica, en assajos pre-clínics per poder complir el 

comunicat on l’empresa suïssa afirmava que a la tardor hauria pogut complir amb l’encàrrec de les 

dosis de les vacunes. 

A Espanya, segons el Ministeri de Sanitat, a l’Estat hi ha una reserva d’antivirals que supera els 15 

milions de dosis, que seran facilitades a tota la població que ho necessiti, un cop hi hagi un diagnòstic 

clar per part dels professionals sanitaris. 

A més a més, el govern, en consens amb totes les Comunitats Autònomes, ha encarregat vacunes per 

la grip A per 18 milions de persones. El càlcul va ser realitzat tenint en compte la població amb major 

probabilitat de patir complicacions i aquelles persones que treballen en serveis essencial per la 

comunitat. Malgrat tot, al nostre país la vacunació és voluntària, fins i tot en els grups de risc. 

4.3.3. Alarmisme 
Veient tota l’evolució que ha tingut la pandèmia de la grip A, podem afirmar que hi ha hagut un brot 

d’alarmisme massiu generat principalment pels mitjans de comunicació, que sovint donen més 

importància de la que tenen a certs aspectes de la vida quotidiana. Fins i tot els propis governs han 

transmès, a través de comunicats oficials i polítiques d’actuació, una situació de preocupació general, 

malgrat els esforços per part de la OMS de mitigar els possibles efectes de la malaltia. 

Es reflexa aquest fet en el resultat de l’enquesta, així com en totes dues entrevistes: tant des del 

sector farmacèutic com des del sanitari es reconeix la situació alarmista en la que ens veiem 

immersos. També trobem un exemple d’aquesta opinió en el vídeo que s’ha difós ràpidament per 

Internet, on apareix l’entrevista a la doctora Teresa Forcades, fent una exposició d’alguns arguments 

pels quals la vacuna podria no ser segura, responent a motius econòmics de les grans corporacions17. 

Tot i així, en un comunicat recent emès per la Organització Mundial de la Salud18, aquesta reconeix 

que ha sigut una gran sort que l’afectació i la mortalitat de la grip A hagi sigut tant moderada, ja que 

al tractar-se d’un virus, les mutacions són tan difícils de predir que podem considerar-nos afortunats 

que s’hagi pogut controlar. 

                                                             

17
 El vídeo es pot veure a la pàgina web: http://vimeo.com/6790193 

18
 Font: Chan: "Es pronto para cantar victoria con el H1N1" Notícia del diari El País, que podem trobar al 

portal: 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Chan/pronto/cantar/victoria/H1N1/elpepisoc/20091230elpepisoc_3/Tes 

 

http://vimeo.com/6790193
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Chan/pronto/cantar/victoria/H1N1/elpepisoc/20091230elpepisoc_3/Tes
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La crítica ètica que s’en pot desprendre d’aquesta situació és l’aprofitament, per part de la indústria 

farmacèutica, de l’alarmisme per obtenir rendes més elevades. Si s’hagués fet un esforç per 

desmentir la gravetat de la crisi sanitària, les vendes de medicaments no haguéssin estat tan grans. 

Un altre punt a destacar és que un dels objectius que s’exposaven a l’article Principales objetivos y 

acciones de la indústria farmacéutica, publicat per la FIIM (Federació Internacional de la Indústria del 

Medicament), era contribuir a la preparació per una pandèmia de grip, invertint en tecnologies per 

reduir les dosis necessàries i fer donacions de vacunes pre-pandèmiques i medicaments antivirals al 

tercer món. Això no s’ha complert: Novartis, es negà a repartir la nova vacuna als països en vies de 

desenvolupament19, tot i que forma part de les empreses que signaren l’article. 

4.4. Assaigs clínics: regulació i compliment de les normes ètiques 
Ara ens centrarem en l’apartat d’assaigs clínics fent-ne una anàlisi a partir de casos reals que han 

afectat humans. Abans de començar, aquest apartat està relacionat amb una part prèvia, al 

preàmbul (2.2.4. El desenvolupament de nous fàrmacs), on expliquem meticulosament què és un 

assaig clínic i de quines fases consta. Així doncs, ara aprofundirem en el conjunt de les normes 

ètiques que regeixen i giren al voltant de les proves clíniques. 

4.4.1. Altruisme contra economia 
Primer farem una breu inroducció de la historia de les regulacions en aquest àmbit i de com han anat 

evolucionant, sobretot a partir de fets històrics importants que van canviar el món en el seu 

moment. Aquestes normes permeten assegurar una solidesa científica i ètica dels assajos per 

garantir, d’aquesta manera, la protecció i els drets dels participants. 

1938. Llei d’aliments, medicaments i cosmètics d’Estats Units: El desastre de la sulfanilamida de 

1937 va ser una de les intoxicacions més massives, que malauradament van marcar el principi del 

segle XX. Com a reacció a la tragèdia, el Congrés dels Estats Units va aprovar la Llei Federal sobre 

Aliments, Medicaments i Cosmètics de 1938. Aquesta llei requeria que els medicaments, abans de ser 

comercialitzats, havien de passar unes proves de seguretat que determinaven si aquest era adequat 

per a la patologia a tractar i si suposava o no risc en els consumidors. Aquesta llei va canviar per 

complet la filosofia de l’Administració d’Aliments i Medicaments (FDA, Food and Drug 

Administration), que va passar de ser una agència principalment de vigilància i de retirada de 

medicaments adulterats a ser l’agència reguladora de fàrmacs i aliments, tot seguint amb les 

activitats anteriors20. 

1947. El primer Codi Internacional d’Ètica per a la investigació en éssers humans va ser el de 

Nuremberg, com a resposta a les atrocitats comeses pels metges investigadors del nazisme alemany. 

Aquest codi va ser publicat l’any 1947, i les bases eren algunes normes de control per evitar 

desastres mèdics en els pacients i, sobretot, en l’apartat d’assajos es donava molt d’èmfasi en el 

consentiment voluntari del pacient.  
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 Font: http://www.ft.com/cms/s/0/5f358b4e-5944-11de-80b3-00144feabdc0.html 

20
 Font: http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&bas 

e=PAHO&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=21121&indexSearch=ID 

http://www.ft.com/cms/s/0/5f358b4e-5944-11de-80b3-00144feabdc0.html
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&bas%20e=PAHO&lang
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&bas%20e=PAHO&lang
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1964. L'Associació Mèdica Mundial aprova a Hèlsinki un document amb principis per a la protecció 

d'individus en investigacions biomèdiques. S'hi introdueixen els conceptes de responsabilitat de 

l'investigador i el consentiment informat per escrit del pacient. En la versió de l’any 1975, els comitès 

d'ètica i el protocol d'experimentació hi són introduïts. Segons aquesta declaració de Hèlsinki: «El 

consentiment voluntari del subjecte humà és absolutament essencial. Això vol dir que la persona 

afectada haurà de tenir capacitat legal per consentir; haurà d'estar en situació tal que pugui exercir 

plena llibertat d'elecció, sense impediment de força, frau, engany, intimidació, promesa o qualsevol 

altra forma de coacció o amenaça, i ha de tenir informació i coneixement suficients dels elements del 

corresponent experiment, de manera que pugui entendre el que decideix. Aquest últim element 

exigeix que, abans d'acceptar una resposta afirmativa per part d'un participant, l'investigador ha de 

haver-li donat a conèixer la naturalesa, durada i propòsit de l'experiment, els mètodes i mitjans 

d'acord amb els que es durà a terme, els inconvenients i riscos que raonablement poden esperar, i els 

efectes que per a la seva salut o personalitat podrien derivar de la seva participació en l'experiment. 

El deure i la responsabilitat d'avaluar la qualitat del consentiment corren del compte de tots i 

cadascun dels individus que inicien o dirigeixen l'experiment o que col·laboren en ell. és un deure i una 

responsabilitat personal que no pot ser impunement delegat en un altre.» 

Altres dades interessants que hi apareixen són les referents als protocols per realitzar 

l’experimentació, des del punt de vista de l’ètica: 

«L'experiment hauria de ser tal que prometés donar resultats beneficiosos per al benestar de la 

societat, i que no poguessin ser obtinguts per altres mitjans de estudi. No podran ser de naturalesa 

capritxosa o innecessària.» 

«L'experiment s'ha de dissenyar i basar-se sobre les dades de la experimentació animal prèvia i sobre 

el coneixement de la història natural de la malaltia i d'altres problemes en estudi que puguin 

prometre resultats que justifiquin la realització de l'experiment.» 

«L’experiment s’ha de dur a terme de manera que s’eviti tot sofriment o dany físic o mental 

innecessari.»21 

1982. El Consell de les Organitzacions Internacionals de les Ciències Mèdiques (CIOMS, sigles en 

anglès) i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) van publicar l’any 1982 les Pautes Internacionals 

per a la Investigació Biomèdica en Éssers Humans, l'objectiu de les quals era indicar com «aplicar en 

forma eficaç els principis ètics que han de regir l'execució de la investigació biomèdica en éssers 

humans, especialment en els països en desenvolupament, donades les seves circumstàncies 

socioeconòmiques, lleis i reglaments, i les seves disposicions executives i administratives.» 

1996. La Conferència Internacional d'Harmonització (1996) va considerar la necessitat d'harmonitzar 

les pautes, les normes i reglaments similars provinents de diferents països, conforme als patrons 

ètics i científics. Així, van publicar les Normes de Bones Pràctiques Clíniques, amb l'objectiu de 

facilitar l'acceptació mutua de les dades clíniques obtingudes. 
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 Font: article Códigos Éticos en Psiquiatría per T. Ventura Faci: psiquiatra de l’Hospital Miguel Servet de 

Saragossa. docencia.mir.pir.psiquiatria.googlepages.com/CODIGOSBIOETICAenpsiquiatra.Dr.T.Ven.pdf  
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2001. Durant la reunió de la Directiva de la Unió Europea sobre assaigs clínics, es va aprovar i 

estandarditzar la regulació dels assaigs clínics en els països membres de la Comunitat Europea. 

Després d’haver parlat una mica sobre les regulacions dels assaigs, tractarem sobre la concepció de 

l’altruisme i la seva relació amb les proves clíniques. Un article del periodista espanyol Rafael Herrero 

es qüestiona justament, des del nostre punt de vista, sobre si els assajos clínics es realitzen 

merament per motius econòmics o si també hi ha altruisme. 

Aparentment, en el sistema en el que ens trobem, la resposta no seria complicada d’afirmar: és clar 

que una gran majoria dels humans tenen uns interessos econòmics per a poder satisfer les seves 

necessitats. Generalment, la població que se sotmet a assaigs clínics per diners és gent que, o bé 

necessita els diners, o vol un sobresou. Això està contrastat al documental Ensayos emès per RTVE el 

29 de setembre de l’any 2009. 

El fet és que a l’article de Rafael Herrero, trobem un cas molt sorprenent que va tenir lloc a Espanya 

recentment, arran de la polèmica vacuna de la grip A. Quan el laboratori GlaxoSmithKlein (GSK) 

estava investigant la vacuna, 400 menors d’edat espanyols, d’entre sis mesos i 17 anys van ser els 

primers en rebre el tractament per la grip. Fins aquí, tot sembla normal, però el cas és que ni els 

menors ni els seus pares rebràn cap compensació econòmica, ja que la seva participació en els 

assajos es deu a la disposició dels progenitors «a col·laborar amb la societat i, per tant, també amb la 

ciència». En definitiva, «per a ser útils al conjunt dels ciutadans», com subratlla el director general de 

Farmàcia, Alfonso Jiménez Palacios. 

Segons el periodista, en cap cas, ni aquests nens i adolescents ni els seus pares, poden rebre una 

compensació econòmica per formar part d'aquestes proves, ja que ho prohibeix la legislació vigent. 

En la investigació amb menors i discapacitats sans no pot existir una contraprestació dinerària, per 

evitar la possible explotació d'aquests col.lectius pels seus pares o tutors, segons reflecteix el Reial 

Decret 223/2004, pel qual es regulen els assajos clínics amb medicaments. 

No deixa de ser curiós que algú pugui ser subjecte de proves sense rebre’n res més a canvi que la 

sensació d’ajuda a un tercer: l’altruisme és això mateix. Però en aquest cas, no estem parlant d’un 

altruisme forçat o involuntari? I és que, segons un prestigiós doctor, en Josep Marès, coordinador del 

Comitè Assessor de Vacunes de l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP), amb deu anys 

d'investigació en atenció primària i que ha participat en multitud d'assaigs clínics, els menors no es 

presten per altruisme sinó que en reben un benefici inherent: «Molts pares accedeixen a que els seus 

fills participin en proves de medicaments per un concepte altruista de col·laborar en una investigació 

mèdica que beneficiarà a tota la població. I també perquè en alguns casos, com el de la vacuna 

contra la grip A, hi ha un benefici inherent per als mateixos menors.» 

És un argument innegable, però això mateix no es podria aplicar a tots els assajos?. Per què no hauria 

de ser així en tots els casos en que el voluntari pot patir un risc per la seva salut? El que apuntàvem a 

l’inici de l’apartat queda rellevat a una segon pla, segons l’article. Es constata que en els assajos amb 

fàrmacs en adults sans, les raons que els indueixen a participar es bifurquen. Molts d'ells accedeixen 

voluntàriament i no cobren per prendre part en la investigació després de ser reclutats en hospitals o 

centres d'atenció primària. Altres, però, es presten a les proves d'investigació a canvi d'una 

contraprestació econòmica per les molèsties sofertes. La quantia d'aquest import «estarà en relació 
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amb les característiques de l'assaig, però en cap cas serà tan elevada com per induir a un subjecte a 

participar per motius diferents de l'interès per l'avenç científic», segons recalca la legislació vigent. 

Aquestes retribucions econòmiques no provenen de l'Administració sanitària, sinó dels laboratoris 

promotors dels fàrmacs en qüestió, que disposen d'una base de dades amb adults sans, voluntaris a 

participar en assaigs clínics a canvi d'un import econòmic, dels quals es trien els que presenten els 

requisits i el perfil demandats pels investigadors i metges. 

A la vista de totes aquestes dades, pensem que la gran majoria de persones que es presenten a un 

assaig, ho fan més per motius econòmics que no pas per altruisme. En els casos en que l’ajuda al 

proïsme és el motiu principal, sembla bastant evident que hi ha un component personal de fons: han 

patit la malaltia, la pateixen o coneixen algú que l’ha soferta. Cal dir que no només rebre diners no és 

altruista, el fet de presentar-se a un assaig per rebre un medicament gratuïtament, sense retribució 

econòmica, tampoc no ho és. Tampoc és que esperem que tothom vulgui donar el seu cos viu a la 

ciència, però aquesta concepció de les proves és usada per la indústria farmacèutica per aconseguir 

els seus objectius. 

El problema dels assajos clínics no es dóna només a Occident, sinó també al tercer món, on les 

regulacions no existeixen i la desinformació constitueix un problema seriós, ja que als països en vies 

de desenvolupament els assaigs poden ser una font creixent de diners. 

En un article fet per la British Broadcasting Corporation22 (BBC), anomenat Drug Trials: The Dark Side, 

s’estima que aproximadament el 30% dels assajos clínics es duen a terme en països del tercer món. El 

motiu pel qual el negoci de les proves clíniques està avançant a tan gran escala és ben senzill: els 

assaigs clínics són els que permeten a les empreses farmacèutiques obtenir la llicència de venda en el 

mercat dels medicaments. En aquests països, la industria farmacèutica s’hi està desplaçant cada cop 

més, degut a que reclutar persones per als assajos és molt més senzill per diversos motius, com la 

desinformació general o la necessitat d’obtenir algun incentiu econòmic per part de la població, fet 

que genera un paradís per a les empreses farmacològiques.  

Agafarem l’exemple de l’Índia, recentment escollit per la industria farmacèutica com a lloc de prova 

de fàrmacs. Actualment, els principals noms del món farmaceutic s’han traslladat i han començat a 

emplaçar-hi instal·lacions per a efectuar-hi proves mèdiques en les principals ciutats de l’Índia. La 

consultora global McKinsey & Co. estima que durant l’any 2010, les principals companyies 

farmacèutiques invertiran al voltant de 1000 o 1500 milions de dòlars només en proves de 

medicaments en aquest país. Investigacions recents realitzades per la BBC han tret a la llum l'abús 

escandalós dels pacients en hospitals de l'Índia per part de les principals companyies farmacèutiques 

per a provar les drogues. Aquests experiments són realitzats sense el consentiment dels pacients o 

sense donar-los una informació detallada. 

Per exemple, fa sis anys, una droga experimental dels Estats Units anomenada M4N se'ls va injectar a 

pacients amb càncer a l'Índia sense ser abans testada adequadament en animals. Arran d’aquest acte 

el Dr V. Narayan Bhattathiri, va dir a la BBC: «Només puc dir que el que van fer és una cosa increïble o 

incomprensible. No podran trobar cap exemple de que s'hagi fet una cosa semblant en els últims 
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cinquanta anys aproximadament. Potser una cosa similar podria haver passat en llocs com, diguem, 

els camps de concentració.» 

Ara analitzarem el perquè d’aquesta deslocalització d’instal·lacions de proves clíniques a països com 

l’Índia. Podem trobar com a mínim tres motius prou clars: 

- Els pacients hindús sovint no reben freqüentment tractaments mèdics o no n’han rebut mai, fet que 

redueix el nombre de factors contradictoris en els estudis de les medicacions. 

- Pagar als participants hindús en proves clíniques és molt convenient: un minúscul pagament (en els 

paràmetres dels Estats Units o de la Unió Europea) pot representar fins a tres mesos de salari o més, 

en aquell país. 

- L'ús d'un llenguatge mèdic complicat quan s'explica el risc d'aquestes proves a persones que sovint 

manquen d'educació, certament és una de les raons que fan que en aquest procés no apareguin 

gaires contratemps. 

«La majoria dels pacients signa sobre la línia de punts sense entendre la naturalesa i les 

conseqüències del que se'ls està administrant» diu el doctor Shashank Joshi, que apareix també a 

l’article de la BBC. 

4.4.2. L’incompliment de les normes: casos exemplars 
Tot seguit anomenarem alguns desastres clínics, però només en plantejarem una petita part. El que 

hem d’anotar es que degut a la poca informació que arriba dels desastres clínics als països 

subdesenvolupats, nosaltres tractarem els casos més curiosos que tenen lloc a Occident. Malgrat les 

regulacions, els errors en fàrmacs segueixen tenint un lloc prou destacat a la premsa. 

• El primer de tots és un error que va tenir lloc a Anglaterra, durant l’any 2006: sis homes britànics de 

menys de 40 anys van prendre part voluntàriament en una prova d'una droga antiinflamatòria, 

anomenada TGN1412, per tractar condicions com l’artritis reumatoide i la leucèmia. Aquesta teràpia 

havia estat provada per una unitat independent d'investigació ubicada al Northwick Park Hospital, a 

Londres. El responsable per reclutar voluntaris va ser Parexel, una companyia que ofereix un rang de 

serveis per assistir a la indústria farmacèutica, de biotecnologia i dispositius mèdics, en el 

desenvolupament de nous productes per comercialitzar. 

Durant i després del període de prova, els sis voluntaris van experimentar seriosos efectes 

secundaris, amb el resultat que algun d'ells va reportar danys permanents al seu sistema 

immunològic. Un dels voluntaris va patir un bloqueig de les venes en algunes parts del cos, com els 

dits dels peus i la punta dels dits de les mans, motiu pel qual els va perdre. 

• L'any 2007 les autoritats van investigar a Polònia la possible relació entre la mort de 21 indigents i 

una prova de la vacuna contra la febre aviària, per la qual havien rebut uns dos euros a canvi d'una 

injecció que va resultar letal. 

Hi ha més casos de assaigs que porten problemes i que no compleixen les normes de seguretat, però 

ara farem un breu resum d’alguns fàrmacs d’ús comú que, ja trobant-se al mercat, han tingut efectes 

secundaris no esperats: 
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• Advair: GlaxoSmithKline estava implicat en les morts de pacients quan es va examinar el 

tractament de l'asma Advair, fabricat per aquest laboratori. L'ingredient actiu, el salmeterol, 

estava vinculat a induir atacs d'asma, de vegades mortals. La revista Forbes va afirmar que 4.000 

persones moren cada any com a resultat de prendre Advair. 

• Clindamicina: aquest antibiòtic causa una malaltia intestinal coneguda com Colitis 

pseudomenbranosa. Clindamicina va ser provada en rates i gossos cada dia durant un any i, a més, 

aquests van ser capaços de tolerar dosis deu vegades més grans que els éssers humans, però no 

sempre es pot assegurar una compatibilitat amb els humans. 

• Pneumònia: el 2008 es va informar que almenys 12 nadons havien mort en els assaigs de 

vacunes de GlaxoSmithKline. Aquesta empresa utilitzava nens de famílies pobres, que eren 

«pressionats i obligats a signar formularis de consentiment», afirmà la Federació Argentina de 

Professionals de la Salut. 

• Tamiflu: l’antigripal Tamiflu, de l’empresa Roche, es relaciona amb un comportament anormal, 

al·lucinacions, i amb els informes de dos suïcidis. L’agència reguladora europea va demanar un 

informe sobre tots els efectes psiquiàtrics que produïa. Encara que molts dels esdeveniments 

tenen lloc al Japó, els reguladors nord-americans també van examinar els informes de fins a 12 

morts i 75 casos de nens que patien problemes de salut després d'usar Tamiflu. 

• Viagra: La Viagra, comercialitzada per Pfizer, aquest cop es vincula amb la ceguesa. Informes de 

la ceguesa temporal i permanent, han estat presentats pels pacients que van prendre el 

medicament, que altera el subministrament de sang a la retina. 

El grau d'experimentació de drogues sota l’auspici d’Occident als països en vies de desenvolupament 

no està clar. Les lleis que protegeixen la confidencialitat comercial permeten a les companyies 

mantenir en secret les proves clíniques. Fins i tot el comitè d'ètica establert pel govern es refereix a 

aquestes proves clíniques com a negocis de la companyia, tant a Occident com en el món en 

desenvolupament. 

La Declaració d'Hèlsinki defineix normes que estan reconegudes internacionalment: prohibeix la 

coerció i estableix que el consentiment ha de ser formalment documentat i testificat. Però si els 

principis definits a Hèlsinki són importants, els crítics diuen que la pràctica sovint està plena d'una 

pobra supervisió governamental i procediments pobrament implementats per obtenir el 

consentiment. 

4.5. L’ètica fonamental de les ciències mèdiques 
Arribem a un punt en que abandonem la dinàmica que hem seguit durant la resta del treball. Ara ja 

no es tracta de discernir com s’ha d’actuar davant unes determinades situacions amb els recursos 

mèdics, econòmics i socials disponibles. El que volem fer en aquest apartat és reobrir el debat sobre 

l’ètica de la mateixa investigació. Què entenem per investigació? Fins a quin punt podem seguir 

aprofundint els nostres coneixements? 
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4.5.1. Concepte de salut. Límits de les ciències de la salut 
És molt difícil discernir i afirmar quin és el límit que hem d’imposar a la investigació biomèdica. 

Evidentment, no es tracta només del desenvolupament de productes farmacològics, sinó de tot el 

conjunt d’innovacions que es duen a terme per tal de millorar el nostre estat de salut. 

El primer problema que afrontem és, precisament, la definició de salut i malaltia. Aquesta és una 

discussió oberta i sempre canviant, sobretot en el decurs dels últims anys. Mentre que algunes 

faccions proposen que la salut és purament de l’àmbit del cos i les seves anomalies físiques, altres 

sostenen que s’ha d’incloure el concepte de benestar en la sanitat. El problema que es deriva 

d’aquesta última definició és que planteja un àmbit d’actuació de la medicina radicalment més ampli 

que el que es pot assolir amb els recursos que s’hi destinen. Com podria la medicina i les disciplines 

que s’hi relacionen resoldre els problemes de malestar social que influeixen en la nostra sensació de 

benestar? Si això fos un dels objectius de les ciències mèdiques, hauríem de formar els professionals 

per a que fossin coneixedors de sabers com la política. 

El que tampoc podem fer, però, és cenyir-nos molt estrictament a l’empirisme i el positivisme 

regnant en la medicina durant molts segles. De què serveix definir les experiències mèdiques com 

allò que només admetem si és susceptible de proba? Què en fem llavors de les malalties 

psicològiques? Com hem de tractar, per exemple, la depressió o les fòbies si no són malalties que es 

puguin reconèixer amb proves sensibles? Una altra postura que és possible és la mantinguda per 

alguns professionals de la salut, que prefereixen diferenciar i excloure en certa mesura el benestar de 

la definició i proposar els terme trastorn per referir-se a una anomalia curable. Amb aquest terme, 

s’evita confondre salut i bona vida, a més de no referir-se a una malaltia quan aquesta no és prou 

clarament definida23. 

Encara que prenguem per vàlida la descripció anterior de salut, resta preguntar-se pels objectius i 

finalitats que persegueix o hauria de perseguir la sanitat. El fet és que el panorama mundial ha 

canviat molt des de fa unes dècades. La innovació tecnològica, la industrialització i mecanització de la 

societat, la consolidació de la globalització i el sistema capitalista han configurat un escenari complex, 

variat i difícil per a la bona pràctica de la salut. Si prenem com a exemple la medicina anterior a 

aquest segle, ens trobem que podem afirmar que la medicina es dedicava a salvar i perllongar la vida, 

promocionar i conservar la salut i alleujar el dolor i el sofriment. Però fins a quin punt, en el context 

actual, podem seguir considerant d’aquesta manera la curació? Fins quan se suposa que s’ha de 

allargar la vida? Quina és la barrera d’allò que és “medicalitzable”? 

Totes aquestes qüestions són tractades en un informe prou famós que divulgà l’any 1996 l’anomenat 

The Hastings Center, una institució nordamericana dedicada a la bioètica i la recerca. L’informe, 

traduït al castellà per la Fundació Víctor Grífols i Lucas, es titula Los fines de la medicina i constitueix 

un document importantíssim per a la comprensió de la medicina i les ciències de la salut. A l’annex 

incloem un extracte, a partir del qual treballarem, però el document íntegre es pot trobar a la pàgina 

de la citada fundació, a l’adreça web: 
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 Font: Sobre las definiciones de salud: salud mental y salud corporal de Rogeli Armengol Millans, en el seu 

discurs d’ingrés en la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya al gener de 2009. Document adjunt a l’annex. 
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http://www.fundaciogrifols.org/collage/images/potter/tempFiles/potterTmFile_uuid_29235/cuader

no11.pdf 

Principalment, la publicació intenta introduir la discussió ètica per a permetre a la medicina un 

veritable progrés, exempta de discriminacions socials, lliure de la fe en ella mateixa i insistint en un 

aspecte fonamental: la vida, per la seva mateixa naturalesa, és finita. Per tant, és essencial entendre 

que, com a éssers humans, som mortals. L’article fa també incidència en el mal ús de les tècniques 

terapèutiques, així com de la possible incorrecció de les investigacions que es duen a terme en un 

marc cultural determinat. I no només això, cal que ens desfem de la idea que la ciència és capaç de 

solucionar tots els nostres problemes, més encara quan pretenem que resolgui aquells que ni tan 

sols pertanyen al seu camp d’acció. Perquè la ciència i la tècnica tenen uns límits que, encara que 

varien segons les circumstàncies, cal definir constantment, per tal de no enganyar-nos. Tot seguit 

provarem d’indicar quins són aquests límits i per què no són evidents ni se sobreentenen. 

• En primer lloc, i potser el més important, trobem el límit que imposa la mateixa innovació, per la 

dificultat cada cop més gran de solucionar problemes cada vegada més complexos. En el fons, és la 

raó la que és limitada per la seva pròpia naturalesa, ja que és impossible comprendre allò que està 

més enllà de la raó, allò que és irracional. No seria la primera vegada que la medicina ha de lluitar 

contra patologies aparentment irracionals, com molts dels trastorns psicològics. Tot i així, cal apuntar 

que, més que irracionals, els transtorns psíquics no s’han pogut explicar amb els actuals patrons de la 

racionalitat mèdica.  Sumat a aquest factor es troba la limitació que imposa el grau de coneixement 

en totes les altres branques del saber, com la física, la química o altres disciplines. Lligada a totes 

elles, està la tecnologia, que si no és capaç de renovar-se, impossibilita, en molts casos, l’avenç de les 

ciències.  

• Relacionat també amb el punt anterior, la pressió econòmica és un element a tenir en compte quan 

parlem de medicina. «En l’àmbit de la recerca, consagrada a la consecució d’un progrés il·limitat, la 

medicina ha estat enormement ambiciosa i expansiva, com si sostingués la creença que amb prou 

diners, prou energies i un zel científic suficient, no hi hauria cap afecció ni malaltia que no pogués 

tractar o guarir.» Aquesta frase, extreta de Los fines de la medicina, explica perfectament quina ha 

estat la concepció de la medicina durant molts anys. Encara que ja sabem que no tota investigació és 

possible per molts recursos que s’hi dediquin, també és cert que no podem pretendre posar a l’abast 

de la ciència mèdica tots els recursos que es vulguin, perquè, tot i que la salut és un assumpte molt 

important, no és l’únic pel qual hem de vetllar. Educació, foment, organització, investigació en altres 

camps del saber, també són mereixedors d’una aportació econòmica generosa. Per tant, la medicina 

ha de tenir en compte també una certa limitació econòmica per al seu desenvolupament. 

• Com ja hem indicat, el límit biològic constitueix l’obstacle més insalvable de tots. La vida existeix de 

forma continuada gràcies al seu propi límit, que és la mort. La descomposició de la matèria orgànica 

d’un ésser viu permet la composició d’un altre: els recursos naturals no són infinits. No podem 

pretendre aconseguir ni l’immortalitat, completament insostenible, ni allargar en excés la vida d’una 

persona. L’augment de l’esperança de vida ens ha portat a sofrir malalties i transtorns propis de 

l’edat i la degeneració natural que abans eren, si bé no impensables, com a mínim molt poc 

freqüents. El càncer, les demències senils, les patologies de l’aparell locomotor i un llarg etcètera 

configuren ara les nostres màximes preocupacions sanitàries, però haurem d’aprendre a conviure-hi 

com fem amb qualsevol altre fenòmen natural. 

http://www.fundaciogrifols.org/collage/images/potter/tempFiles/potterTmFile_uuid_29235/cuaderno11.pdf
http://www.fundaciogrifols.org/collage/images/potter/tempFiles/potterTmFile_uuid_29235/cuaderno11.pdf
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4.5.2. La concepció de les malalties i l’envelliment a la societat 
Tot i que hem indicat que el concepte de salut és més complex del que normalment ens plantegem, 

la majoria dels metges i pacients coincideixen a afirmar que la salut és l’absència de malaltia. Així ho 

diu Fernando García Alonso, a l’article publicat per la Fundació Grífols Indústria Farmacéutica y 

progreso médico. A partir d’aquesta concepció, ens preguntem si, en el fons, una persona sana ho és 

realment, o és que no ha estat investigada amb prou profunditat. 

En moltes ocasions, la informació que els professionals sanitaris transmeten als pacients és 

incompleta o insuficient per comprendre quin és el transtorn que s’està sofrint. També és important 

que un metge sàpiga com donar aquesta informació, ja que un excés de dades, sense comprendre-

les, tampoc no ajuda al pacient a entendre allò que li passa. Resulta un problema bastant greu, 

perquè aquest desconeixement o ignorància és usat com a pretext per administrar els medicaments 

que al prescriptor li semblen adients, que sovint es relacionen amb una relació de complicitat amb el 

farmacèutic. Aquest fet es dóna perquè la indústria farmacèutica inverteix molt més temps i diners 

en divulgar informació mèdica rellevant pels seus interessos que en la recerca o la producció dels 

fàrmacs24. 

Entenem, doncs, que gràcies a la concepció de les malalties al primer món i l’envelliment com una 

patologia que es podria solventar, les empreses farmacèutiques poden aprofitar-se del temor al 

sofriment i obtenir-ne uns beneficis immesurables. Això succeeix perquè vivim en un món dividit 

entre un Nord volcat en el consum i un Sud l’objectiu principal del qual és sobreviure. No hauríem de 

permetre que la salut es convertís en un aspecte més del mercat de consum. Es tracta d’un dret 

innegable a la condició humana, en la mesura que sigui possible i amb els límits que hem establert 

anteriorment. 

La indústria farmacèutica juga un paper molt important en aquest procés de millora del benestar i la 

qualitat de vida a les poblacions envellides, però existeix un rerafons econòmic. Sembla prou evident, 

gràcies a les dades que hem recollit, que si no fos possible rendibilitzar els medicaments destinats a 

pal·liar l’alzhèimer, per exemple, no s’invertirien enormes sumes de diners en investigar-los. 

 

                                                             

24
 Font: Uso racional de los medicamentos. Aspectos éticos, article de la Fundació Grífols. 

http://www.fundaciogrifols.org/collage/images/potter/tempFiles/potterTmpFile_uuid_15917/cuaderno8.pdf 
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5. Conclusions i reflexions finals 

5.1. Resultats del treball 

5.1.1. L’ànim de lucre 
Un dels aspectes que formulàvem a la hipòtesi era precisament la necessitat de l’afany econòmic de 

les empreses. Després d’haver analitzat tota la informació, contrastant-la amb l’opinió d’un 

representant d’aquest àmbit, l’Eugeni Sedano, arribem a la conclusió, sense gaire sorpresa, que en el 

sistema en què està immersa, la indústria farmacèutica ha d’aspirar sempre al màxim benefici i al 

mínim risc econòmic, ja que pel fet de ser empreses, han de sobreviure a la competència, sovint 

passant per sobre dels interessos sanitaris predominants. 

La crisi financera actual ens ha estat un element que permet confirmar la nostra posició: les 

farmacèutiques no en pateixen els efectes, perquè el consumidor dels productes no pot decidir evitar 

els tractaments. En el context de l’últim any, un altre factor ha contribuït al rellançament d’aquest 

sector: la pandèmia de la grip. Els beneficis obtinguts de la venda de vacunes, analgèsics i 

medicaments retrovirals, així com d’altres tipus, originats per l’alarmisme general al què ha estat 

sotmès el món Occidental, són desmesurats. 

Volem remarcar que l’ànim de lucre, en si mateix, no constitueix un problema ètic. Per contra, són 

les accions i els mitjans per aconseguir aquest negoci els que sí que són criticables. Aquest és el 

nostre punt de vista, que hem intentat aplicar al llarg del treball, amb més o menys èxit. 

5.1.2. Acció, responsabilitat i valors ètics 
Introduïm ara una consideració sobre aspectes directament relacionats amb el camp de l’ètica que 

hem considerat cabdals a l’hora d’elaborar les nostres reflexions finals. 

a) En primer lloc, hem volgut ressaltar la importància que té la diferència de poder adquisitiu en els 

diferents contextos socials. Resulta evident que tota persona té el dret a un nivell de vida adequat 

que li garanteixi salut i benestar, independentment de la seva posició socioeconòmica. Ara bé, no 

només són els individus els qui s’han d’esforçar a aconseguir aquest objectiu: si existeix un servei que 

ens proporciona salut, aquest hauria d’estar a l’abast de tota la població que el requereixi. És 

necessari, per tant, un esforç per part de la indústria farmacèutica, així com de les institucions 

governamentals, per tal de garantir aquest dret humà fonamental. És, o tanmateix hauria de ser, un 

deure moral que se’ns imposa pel fet de ser part de la societat. 

b) La responsabilitat de les empreses no s’hauria d’acabar aquí. No només es tracta de garantir de 

forma general la salut, sinó d’actuar amb correcció en totes les accions que duen a terme. Un 

exemple de mala praxi són els assaigs clínics, on no se segueixen els protocols científics i 

deontològics, destinats a prevenir els riscos que pateixen els qui es presten a seguir els tractaments 

experimentals. En definitiva, el que és essencial per actuar amb correcció ètica és assumir la 

responsabilitat de les nostres accions, sobretot quan tractem un tema tan important com és la salut. 

c) Un altre valor que ens mou a la reflexió des del punt de vista ètic és la honestedat que se suposa 

que les empreses haurien de tenir vers el públic en general. No cal parlar ara de xifres ni divises, sinó 
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de mesures per promoure la transparència de les accions que es duen a terme, com per exemple els 

abusius contractes dels assaigs a països del tercer món. Una dada que reflecteix aquesta necessitat 

de claredat és la que ens aporta la pròpia indústria, que promou llistes de conductes reprovables i 

recomanacions que es recullen en codis deontològics, per tal de millorar la seva imatge corporativa. 

Aquest reconeixement ens indica clarament que, si més no, no complien els estàndards de correcció 

ètic quan es tractava d’informar la societat sobre les passes que donaven. La informació difosa era 

sovint manipulada, sovint per satisfer els seus interessos, fossin quins fossin. 

d) Finalment, ens qüestionem si de debò som lliures per prendre les decisions que afecten la nostra 

salut. Fins a quin punt estem coaccionats per la nostra por a la malaltia i la mort per no poder negar-

nos a rebre un tractament? És la salut, actualment, una exigència biològica o és un estat de benestar 

particular imposat pel sistema de consum? Necessitem realment prendre forts analgèsics davant un 

lleu refredat? 

5.1.3. Els fonaments de la investigació farmacològica 
Les patents, que moltes organitzacions rebutgen i denosten, han esdevingut una eina imprescindible 

per a l’avenç de la farmàcia i és que, com constatem a l’entrevista amb el representant d’Esteve, són 

la font d’incentiu que es necessita, juntament amb els genèrics, per a poder continuar els processos 

d’I+D. Ara bé, tal i com hem enunciat abans, ens apareix un problema seriós quan traslladem aquest 

concepte i les seves conseqüències a l’àmbit de les persones amb menys recursos: parlem dels països 

del tercer món i de tots aquells que no poden fer front a les despeses al primer món. 

Pel que fa als criteris de la investigació, recordem que, tot i que la voluntat de la indústria 

farmacèutica és la de canviar l’estratègia, encara no s’han realitzat grans esforços ni canvis 

substancials en aquesta matèria. Les àrees de recerca més innovadores són aquelles que prometen 

diner segur i ràpid: oncologia, analgèsia, vacunes antivirals, etcètera. Les malalties rares, oblidades, 

romanen sense tractament ni investigació encaminada a la seva solució, mentre a la població 

occidental ens meravellen els passos que es donen en el tractament de la SIDA, el càncer o la 

malària. Tenint en compte els enormes marges de beneficis que obtenen les companyies 

farmacològiques, continua essent rellevant i deplorable que només dediquin entre un 8% i un 12% a 

la recerca de qualsevol àmbit, a la vegada que inverteixen tres vegades més en màrqueting i 

comercialització. La discriminació, la segregació social, és un dels aspectes en els quals podem 

advertir la incorrecció ètica subjacent a les companyies farmacèutiques.  

No neguem pas el servei que aquestes indústries donen a la societat, que es veu, cada cop més, 

necessitada de remeis per lluitar contra la malaltia i l’envelliment, amb els problemes que reporta. 

Però no podem acceptar que l’ànim de lucre tingui un paper tan preponderant en un aspecte tan 

fonamental com és la salut. Quines solucions, però, se li poden donar a aquesta situació? Potser no 

tenim prou coneixements ni experiència per afirmar-ho, però el que sembla necessari és un canvi de 

base del sistema. Si no proposem això, haurem d’acceptar que és un mal necessari, com tants 

d’altres. 

5.1.4. Crítica al sistema 
Després d’haver analitzat totes les dades i opinions, centrant-nos en els aspectes econòmics, hem 

arribat a la conclusió de que el problema de base és l’estructura del sistema econòmic en el qual se 

sostenen les empreses: el lliure mercat i l’afany de guanys. 
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Com hem vist amb el temps i al llarg de la historia, els éssers humans ens movem guiats pels 

interessos personals. Així sembla ser, com a mínim, en el cas de les grans corporacions 

multinacionals, l’objectiu de les quals és el màxim benefici. La globalització i el salvatge lliure mercat 

al que hem estat sotmesos des del final de la guerra freda han aconseguit promoure aquest model a 

tots els nivells de la realitat que ens envolta: fins i tot a la salut. 

El problema que se’ns planteja és que les indústries farmacèutiques venen salut, en comptes de 

facilitar-la o procurar-la gràcies als medicaments. És la salut quelcom que s’hagi de vendre o 

comprar? No hauríem de poder, com a humans, accedir lliurement a una vida saludable, al mateix 

nivell que tothom? Quina és la correcció ètica que s’amaga darrera un sistema on només els més 

capaços (econòmicament) poden permetre’s el luxe de viure amb benestar? 

Una pregunta que ens ha sorgit quan desenvolupàvem el treball és si la salut ha esdevingut  un 

enemic de les farmacèutiques. Si definim la salut com la manca de malaltia, perquè és allò que pot 

tractar la ciència, es converteix alhora en l’objectiu i el límit d’una indústria que ha demostrat ser 

capaç de procurar-nos benestar durant molt de temps. L’objectiu, perquè la lluita contra la malaltia 

és inherent a la pròpia indústria; el límit, perquè si s’acompleix perfectament l’objectiu, la innovació 

s’interromp i la indústria perd gran part del seu poder. Potser és per això que les àrees terapèutiques 

més investigades són l’analgèsia i les malalties cròniques relacionades amb l’envelliment, ja que com 

més llarga o crònica sigui una malaltia, més extens podrà ser el tractament i generarà més beneficis 

per a qui el comercialitzi. 

Un altre punt on el sistema falla a favor de les farmacèutiques és la desregulació i la impunitat que 

se’ls concedeix. Tot i que es tracta d’un sector en què els governs hi intervenen en gran mesura, es 

pot afirmar que, ni als Estats Units ni a Europa, les agències reguladores són suficientment robustes 

per fer front amb èxit als interessos comercials de la poderosa indústria25. Vèiem a l’apartat dels 

assajos que aquesta afirmació es confirmava. Si ens preguntem el motiu d’aquesta manca de 

regulació, la resposta més evident és que la pressió econòmica dels lobbies del món de la farmàcia 

n’és la última causa. 

De vegades, les institucions governamentals no prenen les mesures necessàries per evitar la 

problemàtica de la que parlem. En el fons, els preus dels medicaments, les investigacions i la 

distribució dels fàrmacs, així com la divulgació de la salut, depenen en última instància dels governs i 

les seves polítiques d’actuació. L’alarmisme que es viu respecte a molts problemes de salut, oblidant-

se alhora de molts altres igualment importants, és una responsabilitat política i dels mitjans de 

comunicació, que sovint exageren i desinformen sobre la temàtica que tracten, desviant l’atenció del 

públic i aconseguint encobrir l’actuació de les grans corporacions. 

És prou evident que, en el context de lliure mercat en què ens trobem, el capital és equivalent al 

poder. I aquells que el posseeixen són qui tenen la capacitat de fer canviar el curs dels 

esdeveniments. Ara bé, si la situació global sofrís un canvi prou important, es veurien privats dels 

beneficis que gaudeixen i dels seus privilegis. Per tant, no és d’estranyar que, en la societat 

profundament individualista en la que vivim, que aposta pel màxim guany particular, els qui tenen el 

                                                             

25
 Font: Accountability of the pharmaceutical industry, Dukes MNG, ed. Lancet, 2002. 
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poder no se’n vulguin desprendre. Així doncs, no interessa ni a les corporacions, ni als governs, cap 

mena de progrés o millora de les condicions per la gran majoria de la població, si no va acompanyada 

d’un cert guany. 

Hi ha un sector del públic consumidor a qui tampoc no interessa en gran mesura cap canvi 

substancial en el sistema sanitari, ja que pels milions de persones del primer món que sí que es 

poden permetre els tractaments, el que de debò preocupa és el desenvolupament de fàrmacs per 

combatre, per exemple, el càncer, la depressió, el dolor, l’artrosi o els trastorns psíquics. Per tant, 

advocant una altra vegada per l’interès personal propi del capitalisme, agreujat per l’estat de 

conformisme al qual hem arribat, concloem que no hi ha una voluntat explícita pel canvi des del 

punt de vista de la població general consumidora de fàrmacs. 

Com a última reflexió i a mode de conclusió, podem dir que la nostra hipòtesi de treball es confirma: 

les empreses farmacèutiques reben una gran influència dels seus interessos comercials i econòmics, 

però a la vista de totes les dades i arguments, afirmem que és el sistema del consum i la lògica del 

capital el que dificulta la correcció de les decisions en l’àmbit de les empreses farmacèutiques.  La 

salut, doncs, està subjecta a imposicions polítiques, econòmiques i socials que impedeixen el seu 

progrés i la seva universalitat. 

5.2. Reflexions personals 
Si comparem la nostra percepció del món de la indústria farmacèutica ara i fa un any, quan 

començàvem a plantejar el treball, hem de dir que no ens imaginàvem gran part de la informació que 

hem trobat. No ens pensàvem que el poder econòmic de les empreses fos tan elevat, ni que es 

destinessin tants pocs recursos a la investigació. Per una altra banda, sí que suposàvem certs 

aspectes, com les incorreccions en l’àmbit dels assajos clínics, però no fins a l’extrem que ha resultat 

ser. 

Arran de l’entrevista amb l’Eugeni Sedano, vam canviar el nostre punt de vista respecte molts punts 

importants del treball. Principalment, el tema de les patents se’ns presentava com un dels problemes 

principals que impedien la recerca de les malalties, però ara podem dir que són realment 

necessàries, tot i que s’haurien de buscar solucions per al correcte accés als medicaments per part de 

tothom. 

El treball ens ha servit per constatar que no totes les situacions són blanques o negres: els matisos i 

les diverses influències que participen d’una decisió són enormes, i de vegades la correcció no és tan 

senzilla d’aconseguir. El que potser sí que ens ha sorprès és que acabaríem atribuint la causa de la 

problemàtica a tot el sistema social, des de la política a la concepció que tenim els ciutadans de la 

salut com a producte mercantil. 
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