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La medicina 
ha avançat 
tant que ja 

ningú està sa
A. Huxley



1923







Anar al metge pot

ser perjudicial

per a la salut






Medicalitzar
Convertir en processos patològics situacions que son i han estat sempre 
completament normals i pretendre resoldre mitjançant la medicina 
situacions que no son mèdiques sinó socials, professionals o de las 
relaciones interpersonals:

• Etapes de la vida
• Problemes personals / socials
• Factors de risc
• Situacions poc freqüents a les quals s’augmenta la prevalença
• Molèsties lleugeres elevades a problema de salut

Rev Clin Med Fam. 2011. Vol.4 nº 2.



Quan va començar?
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•“La salut és el complet estat de 

benestar, físic, psíquic i social, i no 

només l’absència de malaltia” 

(OMS, 1946)

Definició Salut OMS






Ivan Ilich 

Nèmesi mèdica

1975



L’obsessió per la salut perfecta
Ivan Ilich – Le Monde Diplomatique – Marzo 1999

• En els països desenvolupats l’obsessió per la salut 

perfecta  ha esdevingut el factor patogen 

predominant

• S’exigeix que el progrés posi fi als patiments del cos, 

mantingui el màxim temps la frescor de la joventut, 

i perllongui la vida fins l’ infinit

• S’ han oblidat els límits a partir dels quals és més 

convenient afrontar el patiment que pretendre 

eliminar-lo
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The Paradox of Health
NEJM 1988; 318: 414-8 (AJ Barsky)

• L’increment de la despesa sanitària s’ha acompanyat d’una millora dels indicadors 

de salut però, paradoxalment, la percepció individual de salut és pitjor. La societat 

es sent més malalta.

• Augment prevalença patologies cròniques

• Major coneixement sobre salut, símptomes i malalties

• Clima alarmista-aprensiu afavorit per la divulgació (mitjans de comunicació)

• Expectatives exagerades e infundades sobre el sistema sanitari
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Sen A. BMJ 2002; 324: 860-1
No se puede mostrar la imagen en este momento.

Esperança de vida USA/India Morbiditat aguda declarada

http://bmj.com/content/vol324/issue7342/images/large/sena2060.f1.jpeg
http://bmj.com/content/vol324/issue7342/images/large/sena2060.f1.jpeg
http://bmj.com/content/vol324/issue7342/images/large/sena2060.f2.jpeg
http://bmj.com/content/vol324/issue7342/images/large/sena2060.f2.jpeg
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EL BINOMI SALUT-MALALTIA
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Crònics i factors de risc



MeSH Any introducció Articles
publicats

Risk factors 1988 677138
Medicalization 2013 203
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• 1r pas -> definir una llarga llista

• 2n pas -> definir una xifra diagnòstica

• 3r pas -> definir objectius numèrics on 

arribar

• 4rt pas -> augmentar la “clientela” (baixant 

la xifra diagnòstica)



• 1r pas -> definir una llarga llista

• 2n pas -> definir una xifra diagnòstica

• 3r pas -> definir objectius numèrics on 

arribar

• 4rt pas -> augmentar la “clientela” (baixant 

la xifra diagnòstica)



 PRESIÓ ARTERIAL  



CLASSIFICAR

139 mmHg
Normotens

140 mmHg
Hipertens



• 1r pas -> definir una llarga llista

• 2n pas -> definir una xifra diagnòstica

• 3r pas -> definir objectius numèrics on 

arribar

• 4rt pas -> augmentar la “clientela” (baixant 

la xifra diagnòstica)



Les GPC generen una 
dinàmica que porta a la 

sobreactuació

• Visió blanc/negre
• Objectius terapèutics només indiquen 

direcció, no un punt d’arribada
• benefici marginal vs acarnissament

terapèutic
• Objectius econòmics associats (DPO o 

similars)
• Tractar xifres és «maquillatge de les 

anàlisis»



Guies de pràctica clínica…

Les guies clíniques son i seguiran sent un 

important instrument científic per ajudar als 

metges a prendre les millores decisions 

d’acord amb l’estat actual del coneixement 

en molts camps de la medicina. No han de 

constituir, però, regles absolutes amb 

implicacions legals.



• 1r pas -> definir una llarga llista

• 2n pas -> definir una xifra diagnòstica

• 3r pas -> definir objectius numèrics on 

arribar

• 4rt pas -> augmentar la “clientela” (baixant 

la xifra diagnòstica)



No se puede mostrar la imagen en este momento.

No se puede mostrar la imagen en este momento.

® Abel
Novoa
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Empaitant les xifres

Beneficio del 
tratamiento

más

menos

menos más

Espectro de la enfermedad

Por ejemplo: hipertensión, colesterol, osteoporosis, glucemia

Daños del dx y el tto

Beneficios potenciales

Beneficio neto

Daño neto

Tomado de Overdiagnosed (Welch, 2011)® Abel
Novoa



Guies de pràctica clínica…

Les societats professionals i les 

organitzacions mèdiques que vulguin 

embarcar-se en la publicació de directrius 

clíniques haurien de ser conscients dels 

possibles danys infligits als pacients per la 

ampliació de la població diana o per fer 

recomanacions discutibles. 
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Ejemplo de cómo la industria obtienen los 
resultados que quieren de los ensayos clínicos

Ensayo clínico (EC) de un medicamento contra 
otro que se sabe es inferior

EC de un medicamento contra un competidor a 
dosis bajas 

EC de un medicamento contra un competidor a 
dosis muy altas (para demostrar que es menos 
tóxico)

Usar múltiples endpoints en el EC y elegir para 
publicar aquellos que han sido favorables

Hacer un EC multicéntrico y seleccionar solo 
aquellos con resultados favorables

Análisis de subgrupos y selección de de aquellos 
favorables

Presentación de resultados de manera que 
impresionen de ser mejores (tablas, riesgo 
relativos,…)



Més fàcil fer que deixar de fer
• Enquesta nacional de pràctica clínica ambulatòria 1999 i 2009.

• S’avaluen 9 indicadors d’infra i 11 de sobreutilització.

• Milloren 6 dels 9 de infrautilització:

• betabloq en insuficiència cardíaca i isquèmics

• Anticoagulants en ACxFA

• Estatines en DM i isquèmics

• AAS en isquèmics

• Milloren 2 dels 11 de sobreutilització (citologia cèrvix en dones grans i AB en aguditzacions asma) i un d’ells 

empitjora (PSA en vells). 

• Conclusió: la pràctica clínica és reactiva als canvis en el coneixement però no és aliena a les expectatives dels 

pacients.
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EL PAÍS
08/04/08



Patologia aguda
de baixa complexitat
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•La medicina és l’art d’entretenir al 

malalt mentre la naturalesa cura la 

malaltia (Voltaire)



ART ENTRETENIMENT

CIÈNCIA ENTREMETIMENT



Catarro de vies altes

Que passi el següent vs

exploració física i “educació 

sanitària”



No malalties

Problemes socials



Enquesta BMJ   2002



AMF. 2012; 8: 2-3



Aspectes positius Aspectes negatius
S’evita el fet de dir-li a la persona: “vosté 
no te res”

Es converteix en malalt a una persona 
sana

Es desculpabilitza al pacient Es desresponsabilitza al pacient de la 
seva situació i, sobre tot, de la gestió de 
la seva patologia

Es normalitza i es fa homogènia la 
resposta de maneig que cal fer

Es medicalitza a l’individu de forma 
innecessària, i per tant iatrogènica

AMF. 2012; 8: 2-3



Aspectes positius Aspectes negatius
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Prevenció



CONSELLS SOBRE HÀBITS

DE VIDA SALUDABLE

Un eufemisme de les 

restriccions i prohibicions



Des de l’antiga Grècia...
LA DIETA SANA

“Les persones grosses, i les que 

vulguin aprimar-se, han de fer totes les 

seves feines en dejú, i menjar quan

encara panteixen pel cansament, quan

no han descansat encara, però ja han 

begut vi barrejat amb aigua, no gaire

fred...”

CORPUS HIPPOCRATICUM, V-IV a.c.



... fins l’actualitat.

TRACTAMENT BROT ULCERÓS

“Repòs: s’enten que ha de ser físic i 

mental, recomanant-se s’efectui al llit, a 

ser possible amb el malalt hospitalitzat... 

Dieta: ha d’estar exenta, en tots els

casos, de substàncies excito-secretores, 

com brous, fregits, begudes amb

alcohòl i, en general, totes les 

apetitoses...”

J.García San Miguel (Farreras 1978)





Cribratges
• Diagnòstic precoç vs diagnòstic prematur

• PSA i mamografia: no s’ha posat de manifest efecte 

sobre mortalitat específica, i es coneix be el 

sobrediagnòstic i sobretractament

• El “Chequeo”



REGALA UN

“CHEQUEO”!!!
Smart box de salut!!!
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Vols fer-te un “chequeo”?
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