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Prefaþã
Aceastã carte este destinatã clinicienilor, cu orice pregãtire ºi
la orice nivel al carierei lor, care doresc sã foloseascã sau sã predea
medicina bazatã pe dovezi. Scrisã pentru practicienii veºnic ocupaþi,
cartea este scurtã, clarã ºi are un nivel practic ridicat. Aceia dintre
cititori care doresc sã gãseascã noþiuni mai detaliate privind unii termeni
descriºi aici trebuie sã consulte unul din manualele de epidemiologie
clinicã*.
Dar aceastã carte este diferitã faþã de altele nu numai prin
concizie. Trecerea în revistã de la teorie ºi explicaþii pânã la aplicaþii
clinice reflectã experienþa noastrã crescândã în a transforma abordarea
criticã a unei dovezi din literaturã într-o aplicaþie clinicã directã. Aceastã
schimbare de poziþie reflectã experienþa clinicã în evoluþie a autorilor.
Pentru Dave Sackett ideile care stau la baza acestei cãrþi
reveneau ori de câte ori participa la câte un curs de perfecþionare în
medicina internã. În anii 60, primul curs postuniversitar la care a
participat a fost întrerupt de criza militarã din Cuba, urmat apoi de 2
ani în serviciu activ (timp în care s-a ocupat de supravegherea bolilor
cardiovasculare); experienþa acumulatã l-a ajutat sã înþeleagã faptul
cã epidemiologia ºi biostatistica pot fi folosite atât în medicina clinicã,
cât ºi în cercetãrile sale privind transportul tubular al aminoacizilor.
Douãzeci de ani mai târziu, dupã ce a înfiinþat noul departament de
Epidemiologie Clinicã ºi Biostatisticã la McMaster University, Canada,
s-a retras timp de 2 ani ca rezident în medicina generalã. În aceastã
perioadã i s-a confirmat faptul cã ar putea folosi unele elemente de
bazã ale epidemiologiei ºi biostatisticii atât pentru a aborda critic
dovezile clinice gãsite (în privinþa validitãþii lor ºi al potenþialului în care
ele pot fi folosite în practicã), dar ºi pentru a transforma dovada
(abordatã critic) într-o acþiune clinicã. În cel de-al treilea stagiu
postuniversitar, într-o zi pe când era la un curs (necesar pentru cei
* Noi am consultat Clinical Epidemiology, The Essentials (Fletcher RH, Fletcher SW,
Wagner EH; Baltimore: Williams & Wilkins, 1996), ediþia a III-a; Clinical Epidemiology
and Biostatistics (Kramer MS; Berlin: Springer-Verlag, 1988); ºi Clinical Epidemiology; A Basic Science for Clinical Medicine (Sackett DL, Haynes RB, Guyatt GH,
Tugwell P; Boston: Little Brown, 1991), ediþia a II-a.
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care aspirã sã devinã consultanþi la NHS), câþiva colegi minunaþi l-au
ajutat sã dezvolte ºi sã descrie folosirea în practicã a acestor ºtiinþe de
bazã, astfel încât sã poatã fi integrate în experienþa clinicã individualã
ºi sã ajute în luarea deciziilor clinice.
Pentru Scott Richardson ideea privind aceastã carte s-a nãscut
aºa cum ai face un om de zãpadã*. Bulgãrii mari s-au format la începutul
stagiului clinic, când un profesor i-a cerut sã citeascã un articol pentru
a decide ce are de fãcut în legãturã cu pacientul sãu. Probabil îndemnat
de sfatul profesorului sãu, care afirmase cã bineînþeles, nimeni nu
face în realitate asta, omul de zãpadã a crescut încet pe tot parcursul
rezidenþiatului, când a încercat sã foloseascã literatura de specialitate,
dar gãsea puþine instrumente care sã-l ajute. Omul de zãpadã a luat
apoi o formã mai clarã când Scott a intrat în contact cu principiile
epidemiologiei clinice ºi ale abordãrii critice a dovezilor, ºi s-a dezvoltat
pe mãsurã ce le-a pus în practicã ºi le-a predat studenþilor ºi rezidenþilor
la Universitatea Rochester. Capul omului de zãpadã a apãrut din
discuþiile despre medicina bazatã pe dovezi (inclusiv cu coautorii acestei
cãrþi), finisând ideile iniþiale pânã la crearea unor instrumente uºor de
folosit în practica zilnicã a clinicianului. În fine, trãsãturile, pãlãria ºi
ochelarii omului de zãpadã s-au nãscut din frumoasa experienþã pe
care a avut-o predând ºi lucrând alãturi de mulþi colegi din toatã lumea,
în domeniul medicinii bazate pe dovezi, în folosul pacienþilor, prin
folosirea celor mai bune experienþe existente la ora respectivã.
Acum patru ani, William Rosenberg avea mari probleme în
împãrþirea timpului între activitatea cu pacienþii ºi cea de predare ºi de
menþinere la zi în ceea ce priveºte cunoºtinþele medicale. Avea
probleme în identificarea întrebãrilor pe care trebuia sã ºi le punã privind
problemele complexe cu care se confrunta. Datoritã presiunii timpului,
când avea nevoie de rãspunsuri la diversele probleme clinice curente,
era nevoit sã apeleze la opiniile colegilor mai în vârstã sau la punctele
de vedere publicate de autoritãþi. Învãþarea prin osmozã i se pãrea
cã îl obligã sã-ºi aminteascã totul ºi sã facã exact aºa cum i se spusese.
Nu întotdeauna este uºor sã adaptezi rezultatele cercetãrilor pentru a
furniza îngrijiri medicale individualizate pacienþilor tãi. Încurajat de Muir
Gray, John Bell ºi David Weatherall a venit la Universitatea McMaster
* Coautorii sunt de pãrere cã de vinã ar fi cãderile abundente de zãpadã caracteristice
regiunii Rochester, New York!
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pentru a învãþa despre medicina bazatã pe dovezi. Medicina bazatã pe
dovezi (MBD) l-a ajutat sã integreze învãþarea ºi predarea cu îngrijirea
pacientului ºi i-a furnizat un cadru de lucru pentru aplicarea rezultatelor
cercetãrilor în activitatea practicã de zi cu zi. Practicând medicina bazatã
pe dovezi s-a simþit mai puþin obligat faþã de colegii mai în vârstã ºi
acum este mai sigur pe el când foloseºte dovezile în formularea deciziilor
clinice. De asemenea, sperã cã pacienþii ºi studenþii sãi sunt mai bine
informaþi.
Brian Haynes a început sã fie preocupat de legãtura dintre
dovezi ºi practica medicalã încã din timpul anului II de facultate, când
un psihiatru le-a dat studenþilor sã citeascã un material despre teoriile
lui Freud. Când a întrebat Ce dovadã avem cã teoriile lui Freud sunt
corecte?, psihiatrul a trebuit sã admitã cã de fapt nu existã nici o dovadã
clarã, astfel încât studentul nu a crezut în aceste teorii, dar ºeful
departamentului i-a cerut sã lase vorba!. Probabil aceastã experienþã
l-a legat pe Brian de o carierã în care a putut integra activitatea clinicã
în cercetarea clinicã epidemiologicã, în scopul gãsirii dovezilor
generate de cercetãtori din toatã lumea ºi de a le oferi practicienilor ºi
pacienþilor într-un mod uºor de folosit ºi demn de încredere. Activitatea
în învãþãmântul medical i-a permis sã-ºi dezvolte cunoºtinþele în
domeniul informaticii medicale, sã observe cum sunt rãspândite ºi
folosite informaþiile, pornind de la cea mai bunã dovadã existentã în
prezent. Ulterior, împreunã cu Dave Sackett ºi alþi colegi au pus bazele
a douã publicaþii, ACP Journal Club ºi Evidence-Based Medicine, pentru
a face mai accesibilã gãsirea celor mai bune dovezi existente în prezent.
Cartea de faþã este o altã modalitate de a ajuta clinicienii sã practice
medicina bazatã pe dovezi, în vederea gãsirii celor mai bune dovezi
privind teste diagnostice, tratamente ºi prognosticul bolilor, în vederea
optimizãrii îngrijirilor de sãnãtate.
Multe din ideile regãsite în aceastã carte au luat naºtere de-a
lungul celor 4 ani de activitate a autorilor în cadrul Grupului de lucru
pentru medicina bazatã pe dovezi condus de Gordon Guyatt la
Universitatea McMaster din Canada.
Pentru ca pacienþii dumneavoastrã sã beneficieze de conþinutul
acestei cãrþi, va trebui sã mai adãugaþi patru elemente importante.
Mai întâi va trebui sã vã dezvoltaþi abilitatea de a face o anamnezã
corectã, care sã includã ºi istoricul pacientului (antecedentele personale
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ºi heredo-colaterale) ºi, de asemenea, examenul fizic complet, fãrã de
care medicina bazatã pe dovezi nici nu poate începe (prin formularea
diagnosticului prezumptiv) ºi nici nu poate fi finalizatã (prin integrarea
dovezilor gãsite cu specificul pacientului dvs.). În al doilea rând, trebuie
sã adãugaþi procesul de pregãtire medicalã continuã, fãrã de care veþi
fi în pericol de a rãmâne în urma faþã de evoluþia cunoºtinþelor medicale.
În al treilea rând, trebuie sã vã pãstraþi modestia, fãrã de care veþi
deveni în scurt timp imuni la autodepãºire ºi la noile cuceriri ale
medicinii. ªi, în sfârºit, vã rugãm sã adãugaþi entuziasm ºi îndrãznealã,
fãrã de care veþi fi lipsiþi de plãcerea de a pune în practicã aceste idei!
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Introducere:
Despre nevoia de a practica
medicina bazatã pe dovezi
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Medicina bazatã pe dovezi*, ale cãrei origini filozofice se întind
cãtre Parisul mijlocului de secol al XIX-lea ºi chiar mai înainte, constã
în folosirea conºtientã, explicitã ºi judicioasã a celei mai bune dovezi
actuale în procesul de luare a unei decizii privind îngrijirile medicale
acordate unui anumit pacient.1 A practica medicina bazatã pe dovezi
înseamnã a integra experienþa clinicã personalã cu cea mai bunã
dovadã existentã la aceastã orã, rezultatã din cercetarea sistematicã.
Prin experienþã clinicã personalã înþelegem experienþa ºi judecata pe
care clinicianul respectiv le dobândeºte de-a lungul activitãþii sale
practice. O experienþã crescutã se reflectã în multe feluri, dar în mod
special în stabilirea eficientã ºi eficace a diagnosticului ºi în mai buna
identificare ºi înþelegere a situaþiei particulare a pacientului respectiv,
a posibilitãþilor ºi preferinþelor în luarea deciziei privind îngrijirea unui
pacient. Prin cea mai bunã dovadã clinicã externã existentã înþelegem
rezultatul (rezultatele) unui studiu relevant, adesea din domeniile de
bazã ale medicinii, dar în special dintre cercetãrile clinice centrate pe
pacient, prin acurateþea ºi precizia testelor de diagnostic (inclusiv
examenul clinic), puterea indicatorilor de prognostic, eficienþa ºi
siguranþa terapiei, reabilitãrii ºi regimului. Dovezile clinice externe
invalideazã testele de diagnostic ºi tratamentele acceptate pânã atunci
ºi le înlocuieºte cu altele noi, mai puternice, mai precise, mai eficiente
ºi mai sigure.
Un medic bun foloseºte, deopotrivã, experienþa clinicã
individualã ºi cea mai bunã dovadã externã existentã la acea datã, nici
una nefiind suficientã dacã este folositã singurã. Fãrã experienþã clinicã,
activitatea devine dominatã de dovezile externe, pe de altã parte chiar
ºi cea mai bunã dovadã externã poate fi inaplicabilã sau neadecvatã
unui pacient anume. Fãrã cele mai bune dovezi externe activitatea
medicalã riscã sã devinã repede perimatã, în detrimentul pacienþilor.
Practica MBD este un proces ce dureazã toatã viaþa; pregãtirea
medicalã continuã a medicilor pentru a putea îngriji bolnavii genereazã
nevoia de informaþie în ceea ce priveºte diagnosticul, prognosticul,
terapia ºi alte aspecte clinice sau ale îngrijirii medicale, în care trebuie:
1. sã traducem lipsa informaþiei necesarã în întrebãri la care se poate
rãspunde;
2. sã gãsim cu cea mai mare eficienþã cea mai bunã dovadã cu ajutorul
* Pentru termenul de medicinã bazatã pe dovezi vom folosi adesea prescurtarea
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cãreia sã rãspundem la întrebare (fie cã e vorba despre examenul
clinic, diagnostic de laborator, cercetare clinicã sau alte surse);
3. sã abordãm critic dovada gãsitã în ceea ce priveºte validitatea
(precizia) ºi compatibilitatea (aplicabilitatea clinicã);
4. sã aplicãm rezultatul gãsit în practica noastrã medicalã;
5. sã evaluãm rezultatele obþinute.

Ce nu este MBD ?
Descrierea a ceea ce este medicina bazatã pe dovezi ne ajutã
sã clarificãm ºi ceea ce MBD nu este. Medicina bazatã pe dovezi nu
este nici demodatã nici imposibil de a fi practicatã. Argumentul cã de
fapt toatã lumea o foloseºte deja cade în faþa variaþiilor mari în ceea
ce priveºte atât integrarea valorilor pacientului2 în conduita noastrã
clinicã, cât ºi frecvenþa cu care furnizãm aceste intervenþii pacienþilor
noºtri. Argumentul cã medicina bazatã pe dovezi poate fi practicatã
numai în turnul de fildeº sau din fotoliu este negatã de rezultatele
obþinute în prima linie a îngrijirilor medicale unde cel puþin unele echipe
din medicina generalã 3 , psihiatrie 4 ºi chirurgie (P.McCullogh,
comunicare personalã) au furnizat îngrijiri bazate pe dovezi pentru o
mare majoritate a pacienþilor lor. Asemenea studii aratã cã practicienii
ocupaþi care îºi dedicã o parte din timpul lor cãutãrii ºi abordãrii critice
a dovezilor gãsite, pornind de la un pacient anume, pot practica
medicina bazatã pe dovezi.
Medicina bazatã pe dovezi nu este o carte de bucate, deoarece
necesitã o abordare de jos în sus care integreazã cea mai bunã dovadã
externã cu experienþa clinicã personalã ºi cu preferinþele pacientului ºi
nici nu prezintã reþete valabile pentru toþi pacienþii. Dovada clinicã
externã poate informa, dar nu poate niciodatã înlocui experienþa clinicã
personalã ºi, de fapt, chiar aceastã experienþã personalã va decide
dacã respectiva dovadã va fi aplicatã pacientului respectiv, iar dacã
rãspunsul este da, atunci ea trebuie integratã în stabilirea deciziei. În
mod similar, orice ghid trebuie confruntat cu experienþa clinicã proprie
în a decide dacã ºi cum va fi influenþatã situaþia pacientului, prognosticul
ºi preferinþele sale ºi dacã dovada respectivã trebuie aplicatã. Practicienilor cãrora le este fricã sã foloseascã indicaþiile venite de sus în
jos vor gãsi în medicina bazatã pe dovezi un sprijin în favoarea lor.
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Unii se tem cã medicina bazatã pe dovezi poate fi folositã de
finanþiºti ºi manageri pentru a reduce cheltuielile legate de îngrijirile de
sãnãtate. Aceasta reflectã nu doar o înþelegere greºitã a medicinii
bazate pe dovezi, dar sugereazã ºi o slabã înþelegere a consecinþelor
sale financiare. Medicii care practicã medicina bazatã pe dovezi vor
identifica ºi vor aplica cele mai eficace intervenþii medicale pentru a
maximiza calitatea ºi cantitatea vieþii pentru pacienþii sãi; acest lucru
ar putea sã aibã drept consecinþã o creaºtere ºi nu neapãrato reducere
a costurile îngrijirilor acordate.
Medicina bazatã pe dovezi nu se limiteazã la studiile (trialurile)
randomizate ºi la metaanalize. Ea constã în cãutarea celei mai bune
dovezi (din recenzii sistematice  systematic reviews - acolo unde ele
existã; dacã nu, din cercetãri primare) cu ajutorul cãrora sã rãspundã
la întrebãrile clinice. Pentru a stabili acurateþea unui test diagnostic,
avem nevoie de a gãsi studii transversale corect fãcute, pe pacienþi
suspectaþi clinic de a avea tulburarea respectivã ºi nu de un trial
randomizat. Pentru o întrebare legatã de prognostic trebuie sã gãsim
un studiu longitudinal (follow-up), pe loturi de pacienþi selecþionaþi pe
baza unor criterii identice, pornind de la un moment precoce al bolii lor.
ªi uneori dovada de care avem nevoie o vom gãsi în specialitãþile de
bazã ca genetica sau imunologia. Când ne punem întrebãri legate de
un anume tratament trebuie sã evitãm studiile neexperimentale,
deoarece ele duc de multe ori la rezultate fals-pozitive în ceea ce
priveºte eficacitatea. Deoarece trialurile randomizate, ºi în special
recenziile sistematice ale unor trialuri randomizate, mai mult ne
informeazã decât ne dezinformeazã, ele au devenit un adevãrat
standard de aur atunci când trebuie sã decidem dacã un tratament
face mai mult bine decât rãu. Oricum, unele întrebãri legate de terapie
nu necesitã trialuri randomizate (intervenþii reuºite pentru o situaþie
fatalã în alte condiþii) sau nu se poate aºtepta pânã vor fi fãcute
asemenea studii. Iar dacã nu au existat trialuri randomizate pentru
prognosticul pacientului nostru, folosim drumul cãtre urmãtorul tip de
dovezi externe existente ºi pornim de acolo.
De ce sã ne batem capul?
Ca ºi clinicieni, în timp ce acordãm asistenþã pacienþilor
individuali sau comunitãþilor, întotdeauna cãutãm sã ne bazãm deciziile
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ºi acþiunile pe cea mai bunã dovadã posibilã, astfel încât de ce mai
insistãm pe aceastã problemã dacã nu este nimic nou? Pentru cinci
motive. Primul este cã, noi tipuri de dovezi au apãrut în prezent, ºi,
dacã le gãsim ºi le înþelegem, ele conduc, de obicei, la modificãri majore
ale modului în care îngrijim pacienþii. În al doilea rând, e din ce în ce
mai clar cã, deºi avem nevoie de aceste dovezi zilnic (ºi dacã le-am
avea pacienþii ar beneficia de ele), de obicei nu le gãsim. În al treilea
rând, ca urmare al celui dinainte, atât actualitatea cunoºtinþelor, cât ºi
performanþele noastre clinice se deterioreazã o datã cu trecerea
timpului. În al patrulea rând, încercând sã contracarãm aceastã entropie
clinicã prin programe tradiþionale de pregãtire medicalã continuã nu
reuºim sã ne ameliorãm performanþele clinice. În al cincilea rând, ºi
legat de aceastã carte, o asemenea abordare, diferitã de învãþãmântul
clinic, pare sã menþinã la zi cunoºtinþele practicienilor. Aceastã abordare
diferitã a învãþãmântului clinic este numitã medicinã bazatã pe dovezi
(o vom prescurta MBD în aceastã carte) ºi aceastã Introducere va
prezenta pe scurt dovezile privind cele cinci motive pentru care MBD
trebuie folositã. Oricum, înainte de a trece mai departe dorim sã
subliniem cã MBD duce la dezvoltarea ºi întãrirea, dar niciodatã la
înlocuirea unor abilitãþi, a judecãþii ºi a experienþei clinice. Dacã doriþi
sã folosiþi MBD, trebuie sã ºtiþi sã faceþi o anamnezã corectã, un examen
clinic minuþios, sã fiþi un bun diagnostician ºi terapeut.
De ce MBD ? Mai întâi pentru cã, noi tipuri de dovezi au
apãrut în prezent ºi dacã le gãsim ºi le înþelegem, ele
conduc, de obicei, la modificãri majore în felul în care
îngrijim pacienþii.
Renumele de care se bucurã, a fãcut ca trialurile randomizate
sã ocupe o poziþie centralã în modul în care stabilim bazele clinice
pentru stabilirea diagnosticelor, prognosticului ºi tratamentelor. În
alegerea unui tratament, ºi asta în ciuda necesitãþii unei dovezi externe
cerutã încã de acum 150 ani de Louis, Bichat ºi Magendie, pânã nu
demult, era suficient sã fie înþeles procesul fiziopatologic al unei boli ºi
se puteau administra medicamente care au demonstrat cã întrerup
sau modificã acest proces. De exemplu, observaþia cã pacienþii cu
bãtãi ectopice ventriculare post-infarct miocardic prezintã risc de moarte
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subitã5, asociatã cu demonstrarea cã aceste bãtãi ar putea fi suprimate
prin medicamente specifice, au reprezentat împreunã un motiv suficient
pentru administrarea pe scarã mare a acestui medicament la pacienþi
post-infarct care aveau ritm cardiac instabil 6. Oricum, trialurile
randomizate efectuate ulterior, care au evaluat în mod serios rezultatele
clinice, procesele nefiziologice, au arãtat cã mai multe dintre aceste
droguri mai mult creºteau, decât scãdeau riscul decesului la aceºti
pacienþi, iar administrarea lor de rutinã este în prezent serios
descurajatã7. ªi alte trialuri randomizate (al cãror numãr este în prezent
între 250.000 ºi 1.000.000 !) au confirmat eficacitatea a numeroase
tratamente ºi au dovedit inutilitatea sau chiar pericolul folosirii altora.
O metodã ºi mai nouã, recenzia sistematicã* (când foloseºte anumite
metode statistice poartã numele de metaanalizã) a permis sã tragem
concluzii ºi mai serioase prin sintetizarea tuturor trialurilor randomizate
corecte într-o singurã lucrare.
Metode la fel de puternice au fost dezvoltate ºi folosite pentru
determinarea validitãþii ºi gradului în care pot fi utilizate anamneza,
examinarea clinicã, testele de diagnostic ºi markerii de prognostic. De
exemplu, existã mai mult de 30 de paºi ai anamnezei ºi examenului
fizic pe care îi putem urmãri (ºi adesea suntem învãþaþi sã o facem!)
pentru a stabili dacã un pacient are obstrucþie ventilatorie cronicã. Dar,
când aceºti paºi devin subiectul unei evaluãri riguroase în ceea ce
priveºte precizia ºi acurateþea, rezultatele aratã cã cei mai mulþi dintre
ei fie cã nu sunt în legãturã cu mãsurãtori simultane fiziologice (ca de
exemplu peak flow sau VEMS), fie nu pot fi confirmate sau repetate,
chiar de cãtre acelaºi clinician. Rezultã deci, cã existã anumiþi indicatori
ai anamnezei ºi examenului fizic care sunt foarte preciºi ºi exacþi în
stabilirea diagnosticului de obstrucþie ventilatorie cronicã, iar medicul
care îi cunoaºte ºi îi coreleazã cu alte cunoºtinþe ale sale ºi cu judecata
sa, poate fi un clinician mai bun ºi mai rapid decât colegii sãi. Cercetãri
similare au identificat deopotrivã markeri prognostici puternici sau fãrã
semnificaþie pentru un mare numãr de boli, iar noi ºi pacienþii noºtri
suntem mai bine informaþi atunci când îi cunoaºtem. ªi mai important
este cã s-au fãcut paºi importanþi pentru înþelegerea raþionamentului
în stabilirea diagnosticului de cãtre clinicienii cu mare experienþã.
Deoarece aceºti experþi nu reuºeau întotdeauna sã explice modalitatea
* systematic review sau overview

6

prin care ajungeau sã stabileascã diagnosticul, prognosticul, tratamentul,
era adesea greu sã se exprime prin vorbe ºi se recurgea la învãþarea
prin exemple. Metodele moderne pentru disecarea, înþelegerea ºi
obiectivarea metodelor prin care gândesc experþii clinici fac posibil ca
studenþii sã înlocuiascã mimetismul cu înþelegerea ºi sã evite necesitatea
de a trece prin decenii de experienþã ca unic drum pentru a ajunge la o
judecatã clinicã valabilã.
Clinicienii care se menþin la zi cu aceste cuceriri ale ºtiinþei
practicã medicina mai bine. Din pãcate, cei mai mulþi dintre noi nu o
fac. Datoritã creºterii rapide a numãrului de trialuri randomizate ºi a
altor investigaþii clinice riguroase, problema, azi, nu se mai pune cât
de puþine aspecte medicale practice sunt serios bazate pe dovezi; azi
problema este cât de mult din ceea ce este bine documentat este ºi
pus în aplicare în îngrijirile din prima linie!
Datoritã creºterii rapide a numãrului de trialuri randomizate ºi
al altor rigori ale investigaþiilor clinice, problema nu mai este cât de
micã experienþã are o firmã în domeniul respectiv, ci cât de mult din
acea dovadã este aplicat în prima linie a îngrijirii pacientului.
De ce MBD ? În al doilea rând, deºi avem nevoie zilnic de
aceste dovezi, nu le gãsim.
Cu toate cã noi, clinicienii, într-adevãr avem nevoie sã ne
menþinem la zi cu toate informaþiile clinice importante, simpla observaþie
sugereazã faptul cã acest lucru nu este posibil. De exemplu, un grup
de medici generaliºti americani care au rãspuns la un chestionar, au
declarat cã ei au nevoie de informaþii noi sau de informaþii clinice
importante o datã sau de douã ori pe sãptãmânã ºi gãsesc rãspunsurile
în manuale sau în reviste8. Oricum, aceiaºi medici au identificat pânã
la 16 nevoi de informaþii noi în jumãtate de zi, cu o frecvenþã de 2
întrebãri la 3 pacienþi (circa jumãtate din întrebãrile lor au fost legate
de tratamente ºi un sfert de diagnostice). Ca rezultat net, într-o jumãtate
de zi obiºnuitã de consultaþii, patru decizii clinice ar putea fi modificate
dacã informaþii folositoare pentru acele cazuri ar fi disponibile ºi folosite.
Astfel, doar 30% din aceste informaþii au fost gãsite în acele
clinici sau cabinete unde lucrau medicii, ºi în ciuda afirmaþiilor anterioare
cã ar folosi în mod predominant texte sau reviste pentru a gãsi informaþii
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noi, supravegherea directã a stabilit cã mai mult de 30% din informaþii
erau obþinute prin întrebãri puse colegilor. La un studiu anterior, aceºti
practicieni identificau trei bariere în obþinerea informaþiilor: Lipsa timpului
necesar pentru a se menþine la zi cu informaþiile, manualele erau
depãºite (neactualizate) iar revistele erau prea dezorganizate pentru a
putea fi folosite.
Cu toate cã existã dovezi evidente în a sprijini ideea cã textele
noastre sunt depãºite, chiar dacã sunt noi9, problema este mai puþin
clarã în ceea ce priveºte revistele. Deci, de ce nevoile noastre de
informaþie nu sunt percepute în cele din urmã? Problema aici este
legatã de volumul imens al literaturii medicale. El este în prezent atât
de mare încât, medicii generaliºti, de exemplu, care doresc sã fie la
curent cu noutãþile din reviste ar trebui sã studieze 19 articole pe zi
timp de 365 de zile pe an10. Pe de altã parte, din experienþa lui Dave
Sackett la nivelul unui numãr de ºcoli medicale din Marea Britanie,
durata medie a timpului dedicat informãrii legate de pacienþii proprii
declaratã de medici (metodã care pare sã obþinã, în general, date mai
optimiste!), rezultate care apar în tabelul 1.1, aratã cã metodele
tradiþionale nu mai pot fi folosite pentru a ne menþine la curent activitatea
clinicã (Tabelul 1.1 aratã, de asemenea, cã stagiarii, pânã la 75% nu
au citit nimic în sãptãmâna anterioarã în legãturã cu problemele
pacienþilor lor, urmaþi de consultanþii seniori, pânã la 40%).
Tabel 1.1. Câte minute aþi petrecut în ultima sãptãmânã citind despre
problemele pacienþilor dvs.?
Nivel carierã
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Durata medie a
timpului dedicat cititului

Studenþi

60-120 min

House officers*

0-20 min

% celor care au afirmat
cã NU au citit nimic
în ultima sãptãmânã
0%
< 75%

Senior house officers

10-30 min

< 15%

Registrars

10-90 min

< 40%

Senior registrars

10-45 min

< 15%

Consultants care
au absolvit dupã 1975

15-60 min

< 30%

Consultants care au
absolvit înainte de 1975

10-45 min

< 40%

*House officers sunt în Marea Britanie stagiarii în primul an de învãþãmânt
postuniversitar (ca ºi internii din SUA). Senior House Officers sunt
rezidenþii din anul II-IV (ca rezidenþii din SUA), iar Registrars ºi Senior
Registrars (în prezent au fost asimilate în Specialist Registrar Grade)
sunt în anul 5 (sau mai mare) al pregãtirii postuniversitare.
De ce MBD ? În al treilea rând, ºi ca urmare al celui anterior,
atât cunoºtinþele cât ºi performanþa clinicã diminuã cu
timpul.

Scorul

Care este efectiv rezultatul acestei lipse constante de informaþie
de ultimã orã? Din pãcate, ea conduce la un declin lent progresiv al
competenþei noastre clinice dupã terminarea pregãtirii. Când
competenþa este mãsuratã chiar prin nivelul de cunoºtinþe legate de
principiile de bazã ale îngrijirii bolnavului hipertensiv, aºa cum se vede
ºi în tabelul I.1. este evidentã o corelaþie statisticã negativã între
aducerea la zi a cunoºtinþelor ºi timpul scurs de la absolvirea ºcolii
medicale11,12. Mai mult, într-un studiu efectuat în Canada privind
comportamentul clinic în prezent, decizia de a iniþia un tratament
medicamentos antihipertensiv a fost mai previzibil în funcþie de numãrul

Ani de la terminarea pregãtirii
(3-42 ani)

Figura I.1. Pierderea actualitãþii cunoºtinþelor dupã programele
tradiþionale de învãþare. Cunoºtinþele legate de HTA ºi vârsta clinicianului.
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de ani de la absolvirea medicului (cei mai mulþi fiind absolvenþi ai unor
universitãþi nord-americane sau din Anglia) decât de severitatea afectãrii
organelor þintã ale pacientului.13 Noi rãmânem în urmã cu informaþiile,
iar pacienþii noºtri plãtesc preþul acestei perimãri.
De ce MBD ? În al patrulea rând, încercând sã contracareze
entropia clinicã, programele de educaþie medicalã continuã
tradiþionalã nu reuºesc sã îmbunãtãþeascã performanþele
clinice.
Este clar din cele de mai sus cã avem nevoie de un acces mai
uºor la informaþia medicalã. Nu este de mirare, deci, cã existã un interes
crescând în ceea ce priveºte furnizarea, ºi chiar solicitarea de educaþie
medicalã continuã (EMC), dezvoltare profesionalã continuã sau alte
forme. Dar când aceeaºi strategie, care este folositã în evaluarea
eficacitãþii unui tratament  trialuri randomizate controlate  au fost
folosite pentru testarea eficacitãþii EMC, rezultatele s-au arãtat a fi
modeste. Recenziile sistematice ale trialurilor relevante în acest
domeniu aratã cã pregãtirea tradiþionalã nu reuºeºte sã modifice
performanþele noastre clinice ºi sunt ineficiente în îmbunãtãþirea
rezultatelor la nivelul pacienþilor noºtri. 14
De exemplu, un grup de-al nostru a identificat pe baza
înregistrãrilor clinice 18 teme de pregãtire care ar putea influenþa
rezultatele la nivelul pacienþilor.25 Apoi, am cerut unui lot de medici
generaliºti, ales aleator, sã împartã aceste teme în preferate, pentru
care ar dori sã urmeze un program de EMC ºi în puþin preferate
pentru care nu ar dori sã urmeze un program de pregãtire medicalã
continuã. Medicii au fost selecþionaþi în perechi ºi repartizaþi fie într-un
grup control la care EMC a fost amânatã timp de 18 luni, fie în grupul
experimental în care au urmat un program de EMC pentru tematicile
preferate, dar au trebuit sã promitã cã vor studia ºi tematicile puþin
preferate. Pachetele de EMC au fost identice, disponibile atât pe
suport tipãrit cât ºi versiuni audio; obiectivele au fost clare, cu teste de
evaluare ºi au inclus toate noþiunile de îngrijire necesare îmbunãtãþirii
rezultatelor clinice la nivelul pacienþilor. Înregistrãrile clinice ale ambelor
grupuri de medici au fost examinate înainte ºi dupã efectuarea
programului de EMC, permiþându-ne sã determinãm efectele asupra
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calitãþii îngrijirii pacientului. Rezultatele au fost uimitoare. Cu toate cã
cunoºtinþele medicilor din grupul experimental au crescut substanþial
dupã programul de EMC, efectele asupra calitãþii îngrijirilor au fost
surprinzãtoare ºi dezamãgitoare: pentru temele preferate calitatea
îngrijirii a crescut cu 6% (statistic semnificativ, dar cu o semnificaþie
clinicã marginalã) atât la cei care au urmat programul de EMC, cât ºi
la lotul martor, care nu a participat la EMC. Aceasta duce la o singurã
concluzie: dacã îþi doreºti un program de EMC, înseamnã cã nu ai
nevoie de el! Din contrã, pentru temele puþin preferate, calitatea
îngrijirilor a crescut semnificativ statistic ºi clinic* cu 10% în rândul
celor care au urmat programul de EMC, dar a fost mai mic în lotul care
nu a urmat programul de EMC (EMC funcþioneazã numai când nu o
doreºti). În fine, au existat mici diferenþe ale nivelului calitãþii îngrijirilor
medicale pentru temele care au fost marcate ca fiind nici preferate,
nici puþin preferate (EMC nu produce o ameliorare generalã a calitãþii
îngrijirilor medicale). Prin urmare, EMC ºi alte strategii de dezvoltare
profesionalã continuã care folosesc abordãri instituþionale realizate de
voluntari nu rezolvã problema declinului competenþei clinice.
De ce MBD ? În al cincilea rând, în lumina acestei cãrþi, o
abordare diferitã a învãþãrii clinice a arãtat cã poate
menþine la zi practicienii.
Recentele dezvoltãri ºi evaluãri demonstreazã cã trei strategii
ale MBD ne pot menþine la zi informaþiile. Ele constau în învãþarea
practicãrii individuale a medicinii bazate pe dovezi, cãutarea ºi aplicarea
recenziilor MBD realizate de alþii ºi prin acceptarea protocoalelor
practice bazate pe dovezi, dezvoltate de colegii noºtri ºi verificate prin
strategii care ne ajutã sã ne creºtem performanþele clinice.
1. Sã învãþãm sã practicãm medicina bazatã pe dovezi
Prima strategie este necesarã pentru a învãþa cum sã devenim
pentru toatã viaþa autodidacþi în MBD, aºa cum am spus mai sus.
* Aceastã variaþie de % iniþial a fost folositã pentru a deosebi medicii generaliºti
foarte apreciaþi de ceilalþi colegi consideraþi mai puþin apreciaþi.
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Scorul total mediu

Dezvoltatã la Universitatea McMaster în Canada, aceastã metodã de
autopregãtire a fost adoptatã în prezent de multe instituþii din toatã
lumea. Când cunoºtinþele în ceea ce priveºte depistarea, evaluarea ºi
managementul hipertensiunii arteriale ale absolvenþilor cursului MBD
efectuat la McMaster prin metodã autocondusã (Fig.1.2.) au fost
comparate cu ale absolvenþilor altor ºcoli medicale cu tradiþie, s-a
observat o diferenþã în ceea ce priveºte competenþa clinicã.*16 Alte
programe au arãtat cã putem stãpâni MBD prin practicarea ei timp de
mai mulþi ani (de exemplu prin reviste, programe active de dezvoltare
profesionalã continuã). Evaluarea eficacitãþii sau diferitelor strategii de
învãþare a abordãrii critice sunt prezentate în Capitolul 5.

Ani de practicã

Figura I.2. Menþinerea la zi prin învãþarea practicii MBD.

*Acesta nu a fost un studiu randomizat ºi existã ºi alte explicaþii plauzibile ale
rezultatelor, astfel încât nu intenþionãm sã-l folosim ca dovadã (mai ales într-o carte
care pune accentul pe folosirea dovezilor în luarea deciziilor!).
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2. Cãutarea ºi folosirea în practicã a recenziilor realizate
de alþii.
A doua strategie eficace este folositã de practicieni, dar poate
fi folositã ºi de cei care, în mod curent nu practicã medicina bazatã pe
dovezi, dar în anumite situaþii pot recurge la recenzii fãcute de alþii. În
trecut, cei care se situau în al doilea grup de clinicieni, se bazau pe
ceea ce scria în reviste, pe ce aflau de la reprezentanþii firmelor de
medicamente ºi pe recenziile tradiþionale din reviste, care au fost
discreditate. De exemplu, tradiþionala recenzie a unui articol, în care
un expert emitea opinii despre evaluarea corectã a unei situaþii,
bazându-se doar pe un subset de referinþe relevante, s-a dovedit a fi
nereproductibilã ºi este în general de o calitate ºtiinþificã inferioarã. De
exemplu, un studiu a demonstrat cã doar unii dintre autorii recenziilor:
(1) au cãutat în mod serios studii relevante ; (2) au întocmit o listã a
lucrãrilor fãrã erori; (3) au judecat corect calitatea ºtiinþificã a materialului
citat; sau (4) ºi-au sintetizat în modul cel mai adecvat concluziile. De
fapt, când recenziile acestor experþi au fost supuse analizei pe baza
aceloraºi principii ºtiinþifice, s-a gãsit o relaþie inversã între aderenþa la
aceste standarde ºi experienþa profesionalã (corelaþia a fost de 0,53,
p=0,004)!17
Decât sã ne bazãm pe recenzii cu o validitate variabilã, noi,
clinicienii care utilizãm MBD avem la dispoziþie douã noi surse de
informare care contracareazã (ºi anuleazã) imensul volum al literaturii
medicale. Prima nouã sursã e reprezentatã de un nou gen de revistã
care publicã rezumate structurate (cea mai bunã dovadã) însoþite de
un comentariu clinic (experienþa clinicã). Aceste publicaþii angajeazã o
echipã de lectori/epidemiologi care parcurg zeci de reviste medicale
ºi, folosind criterii ºi o metodologie prestabilite, selecteazã doar acele
articole (despre diagnostic, prognostic, tratament, etiologie, prevenþie,
îmbunãtãþirea calitãþii, educaþie medicalã continuã ºi analizã
economicã) care respectã criteriile ºtiinþifice ºi ale cãror concluzii sunt
valide. Ei trec apoi aceste articole unor medici de primã linie, care aleg
dintre aceste materiale doar pe cele care au, de asemenea, importanþã
clinicã. Aceste filtre ºtiinþifice riguroase eliminã circa 98% din literatura
medicalã ºi rãmân deci, doar 2% care vor apare în forma unor rezumate
structurate, care încep cu un titlu declarativ care atrage atenþia cititorului
despre conþinut ºi sunt însoþite de comentariile expertului, care plaseazã
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materialul într-un context clinic adecvat. Prima revistã de acest gen,
ACP Journal Club, destinatã medicilor generaliºti (general internists 
termenul american pentru medici generaliºti) a fost realizatã în 1991
de American College of Physicians. O publicaþie similarã, Evidence
Based Medicine, cuprinde o parte din rezumatele ACPJC plus altele
bazate pe literatura medicalã din revistele de medicinã generalã,
chirurgie, obstetricã, pediatrie ºi psihiatrie. Fondatã în 1995, EBM este
o colaborare între American College of Physicians ºi British Medical
Journal Publications Group. Rezumatele realizate timp de cinci ani de
cãtre ACPJC (împreunã cu cele realizate de EBM) sunt acum
disponibile într-o bazã de date pe dischete, CD-uri ºi în Internet.
A doua nouã sursã de informaþii pentru clinicienii care folosesc
MBD merge cu un pas ºi mai departe, sistematizând în mod sintetic
dovezile obþinute în urma unor trialuri pentru o anumitã intervenþie.
Este o ameliorare a metodelor ºtiinþifice creatã în scopul combinãrii (în
cadrul unor metaanalize) numãrului crescând al cercetãrilor
randomizate privind aceeaºi problemã sau tratamente similare, pentru
aceeaºi stare a sãnãtãþii. Dacã sunt efectuate corect, incluzând un
numãr cât mai mare de trialuri din cele realizate (se apreciazã cã pânã
ºi MEDLINE scapã din vedere pânã la jumãtate din trialurile publicate18,
deci materialele trebuie cãutate in detaliu, pentru a elimina posibilele
erori) aceste recenzii sistematice (systematic reviews) furnizeazã cele
mai obiective ºi autorizate ghiduri de practicã. Performanþa recenziilor
sistematice privind tratamentele reprezintã un important pas înainte
cãtre îngrijirile de sãnãtate bazate pe dovezi, subiect care a atras atenþia
unui numãr tot mai mare de medici, metodologi ºi consumatori, care
au format Cochrane Collaboration.19 Recenziile sistematice care au
fost realizate de acest grup, aduse la zi pe mãsurã ce sunt publicate
rezultatele altor noi trialuri importante în acel domeniu, furnizeazã în
prezent cele mai bune dovezi pe care le-am avut vreodatã la dispoziþie
privind eficacitatea prevenþiei, terapiei ºi reabilitãrii. Ele sunt publicate
pe dischete, CD-uri ºi în Internet în mai multe forme (incluzând revistele
EBM)20. Cea mai recentã versiune, Cochrane Library, include chiar ºi
o bazã de date cu rezumate ale unor recenzii sistematice publicate de
York Centre for Reviews and Dissemination de la Universitatea York,
Marea Britanie.
În acest mod, clinicienii care cautã un anumit titlu vor putea sã
evite, din ce în ce mai uºor, recenziile fãcute de pseudo-experþi sau
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provenite din surse comerciale ºi vor gãsi recenzii scurte, dar valide, ale
celor mai bune dovezi, dintr-o paletã de subiecte în continuã creºtere,
abordarea fiind în conformitate cu principiile ºtiinþifice.

3. Acceptarea ghidurilor de practicã bazate pe dovezi,
realizate de colegi
Clinicienii care nu practicã medicina bazatã pe dovezi, pot totuºi
sã se menþinã la zi cu informaþiile adoptând protocoalele de practicã
întocmite de colegi, subscriind la strategiile care au fost dovedite (prin
studii randomizate, bineînþeles!) pentru a obþine rezultate clinice mai
bune în activitatea curentã.21 Mai întâi, obþinând o evaluare personalã
ºi un feedback despre ce facem corect sau nu (folosirea tot mai largã
a computerelor în activitatea clinicã creºte eficacitatea acestei
strategii22); în al doilea rând, primind un sfat de la un profesor apreciat
(care a învãþat MBD); în al treilea rând, primind vizita unui agent al
unei firme (care sã ne informeze ºi sã ne dea detalii despre dovezile
privind un anumit gen de îngrijiri medicale, ºi nu pentru a ne îndemna
sã prescriem un anume medicament); în al patrulea rând, participând
la un program scurt de pregãtire în domeniul MBD, într-un centru
specializat.*
Aceste strategii s-au dovedit a ne ajuta în mod eficace sã depãºim cel
puþin unele obstacole datorate deopotrivã lipsei de informaþii clinice ºi
contextului în care ne desfãºurãm activitatea ºi ne pot ajuta sã trecem
de la practica medicalã bazatã pe opinii la o practicã medicalã bazatã
pe dovezi.

MBD într-o lume în rapidã schimbare
Nu e nimic nou în faptul cã medicina, ca de altfel toate domeniile
îngrijirii sãnãtãþii, se aflã într-o rapidã schimbare. (Viitorul este deja
aici; atât doar cã nu a fost încã distribuit.) Prin urmare, susþinerea
* Unele strategii orientate spre pacient au avut, de asemenea, rezultate bune.
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unei schimbãri suplimentare, adoptarea MBD, riscã sã facã imposibil
de rezolvat cererile unei profesiuni supraîncãrcate ºi ale sistemelor de
îngrijiri de sãnãtate din toatã lumea. Pe de altã parte, cititorii trebuie sã
aleagã dacã transformãrile la care trebuie sã se supunã îi va face sã
acþioneze mai uºor, sau mai greu, prin recurgerea la MBD.
• o datã cu reducerea orelor de pregãtire a medicilor tineri a apãrut
nevoia atât a creºterii eficacitãþii învãþãrii, cât ºi a activitãþii depuse
de aceºtia pe de o parte, ºi a profesorilor, pe de altã parte. Poate
MBD sã ajute în acest caz, prin identificarea acþiunilor
consumatoare de timp, la care trebuie sã renunþãm ºi prin gãsirea
altora, mai eficiente, pe care ar trebui sã le folosim?
• La fel, ar putea MBD sã ne ajute sã identificãm acele acþiuni clinice
ale cãror performanþe sã fie în concordanþã cu nevoile crescânde
de obþinere a unei calitãþi din ce în ce mai mari ºi sã ne orienteze
în alegerea strategiilor?
• Cu atât mai mult cu cât îngrijirile de sãnãtate sunt furnizate de
echipe de profesioniºti, poate MBD sã furnizeze un limbaj comun
cu ajutorul cãruia sã comunicãm cu toate disciplinele medicale ºi
sã dezvoltãm un set de reguli bazate pe dovezi prin care sã stabilim
ce trebuie sã facã fiecare membru al echipei? Deoarece principiile,
strategiile ºi tacticile pot fi aplicate tuturor profesiunilor medicale,
am rugat colegii din alte domenii sã gãseascã exemple similare
celor pe care le prezentãm în aceastã carte; ele pot fi gãsite în
paginile din INTERNET ale NHS R&D Centre for Evidence-Based
Medicine din Oxford, la adresa http://cebm.jr2.ox.ac.uk/
• Deoarece MBD foloseºte strategii ºi tactici identice atât pentru
învãþãmântul clinic cât ºi pentru pregãtirea postuniversitarã
(educaþie medicalã continuã ºi dezvoltare profesionalã) se preteazã
ea la un învãþãmânt mai eficient, mai susþinut (în spiralã)? ªi nu
constituie ea o modalitate mai simplã de învãþare ºi de dezvoltare
a resurselor? În sfârºit, abordãrile MBD aºa cum sunt prezentate
aici corespund recomandãrilor fãcute de organismele implicate în
pregãtirea atât a viitorilor, cât ºi a actualilor specialiºti din lumea
întreagã.
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Cum este organizatã aceastã carte
Cartea urmeazã cei cinci paºi ai practicii MBD, capitolele
prezentând:
1. cum sã formulãm întrebãri la care sã se poatã rãspunde;
2. cum sã cãutãm cea mai bunã dovadã clinicã externã;
3. cum sã abordãm în mod critic aceastã dovadã, din punct de
vedere al validitãþii ºi al importanþei;
4. cum sã folosim aceastã dovadã în activitatea clinicã;
5. cum sã ne evaluãm performanþele ca practician al MBD.
Fiecare capitol este subîmpãrþit în secþiuni, în funcþie de cele
cinci obiective clinice:
1. stabilirea diagnosticului;
2. estimarea prognosticului;
3. stabilirea celui mai bun tratament;
4. determinarea eventualelor efecte adverse (harm);
5. furnizarea îngrijirilor la cel mai înalt nivel de calitate.
Pentru a gãsi mai uºor subiectul în discuþie (mai ales dacã
urmãriþi un singur obiectiv clinic de-a lungul a mai multor capitole) am
marcat paginile cu icoane distinctive: Dg pentru diagnostic, Pr pentru
prognostic, Rp pentru tratament, ! pentru efecte adverse, $£ pentru
analiza economicã, adc pentru analiza deciziei clinice ºi Q pentru
creºterea calitãþii îngrijirilor furnizate de dvs.
Deoarece aceastã carte ºi-a propus sã fie folositã ºi în predarea
MBD, am adãugat a opta dimensiune  predarea ºi învãþarea (PI).
Adãugiri, revizuiri ºi ediþii viitoare
Aceastã carte a fost deja revãzutã ºi vor apare noi ediþii pe
mãsurã ce volumul informaþiilor va creºte în ceea ce priveºte
modalitãþile de predare ºi învãþare a MBD. Deoarece activitatea este
orientatã spre învãþare ºi predare, am trimis lucrarea înainte de tipãrire
la sute de colegi care au citit-o ºi ne-au semnalat ce trebuie îmbunãtãþit.
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Vom continua acest proces cu aceastã primã ediþie ºi aºteptãm cu
interes sugestiile dvs. despre cum sã îmbunãtãþim viitoarea ediþie.
Scrieþi-ne sau vizitaþi paginile noastre din Internet la adresa:
http://cdbm.jr2.ox.ac.uk/
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Cum sã formulezi
întrebãri la care sã se
poatã rãspunde
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Cum am arãtat ºi în Introducere, aproape întotdeauna când
consultaþi un pacient aveþi nevoie de ultimele informaþii despre unele
elemente de diagnostic, prognostic ºi management. Uneori întrebarea
este evidentã (de ex.: care este doza cu care trebuie început tratamentul
cu un medicament antiinflamator nesteroidian?) ºi uneori informaþiile
le aveþi la îndemânã (de ex.: agenda medicalã, farmacopee). De multe
ori, însã, întrebarea nu este atât de evidentã, mai ales pentru tinerii
practicieni aflaþi la începutul carierei lor (vom da imediat un exemplu)
ºi informaþia necesarã o veþi extrage din cea mai bunã dovadã externã
pe care o veþi gãsi. Pentru cei mai mulþi clinicieni, în ambele situaþii,
efortul de a formula întrebarea la care sã se poatã rãspunde ºi gãsirea
celei mai bune dovezi externe sunt atât de mari, iar timpul destinat
citirii ºi menþinerii la zi atât de limitat încât nevoia de informaþie nu este
rezolvatã niciodatã.
Acest capitol va descrie strategia care trebuie urmatã, primul
pas fiind formularea întrebãrii la care sã se poatã gãsi un rãspuns
(capitolul urmãtor ocupându-se de cãutarea celei mai bune dovezi
externe). Dacã veþi considera cã deja ºtiþi cum sã formulaþi întrebarea
(oricum, pentru a fi siguri, mai bine încercaþi primul exemplu!) sãriþi
peste aceastã primã parte a capitolului ºi mergeþi direct la secþiunea
despre cum sã predaþi modul de formulare al unei întrebãri la care sã
se poatã gãsi un rãspuns. Dar, amintiþi-vã cã, pânã nu veþi deveni expert
în formularea întrebãrilor la care sã se poartã rãspunde, veþi pierde
mult timp cu cãutarea rãspunsurilor, ºi nu numai cã vã veþi simþi frustrat,
dar veþi aluneca pe panta entropiei clinice.
Deoarece MBD începe ºi se terminã la nivelul pacientului, vom
folosi ca exemplu o prezentare la consultaþie a unui pacient pentru a
descrie cum se nasc întrebãrile clinice ºi pentru a demonstra cum pot
fi ele folosite pentru învãþarea bazatã pe dovezi. Vom arãta, de
asemenea, câteva tactici pe care le puteþi folosi pentru a vã dezvolta
capacitatea de a-i învãþa ºi pe alþii cum sã formuleze întrebãri.
Sã presupunem douã lucruri: mai întâi, cã tocmai aþi fost
anunþat cã ºedinþa administrativã la care trebuia sã participaþi astãzi a
fost amânatã ºi aveþi la dispoziþie o orã liberã pentru a gândi ºi învãþa.
În al doilea rând, sã presupunem cã tocmai aþi examinat o pacientã de
73 de ani, pensionarã, fostã vânzãtoare într-un magazin de produse
alimentare, care acuzã dispnee la eforturi din ce în ce mai mici.
Dispneea a apãrut în urmã cu 3 sãptãmâni, când se întorcea spre
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casã încãrcatã cu diverse produse alimentare ºi s-a agravat progresiv,
astfel încât acum apare când urcã un singur etaj sau când îºi face
patul. În plus, acum prezintã edeme la nivelul gleznelor, la sfârºitul
zilei. Pacienta a prezentat în urmã cu 18 luni un infarct miocardic inferior
necomplicat, ca primã manifestare a bolii coronariene (ºi nu a urmat
un tratament profilactic cu betablocante). Singura medicaþie pe care o
urmeazã este ibuprofen (antiinflamator nesteroidian), pe care îl ia pentru
durerile care le are la nivelul genunchilor. Nu a prezentat dureri
precordiale, febrã, tuse sau expectoraþie. Examenul tensiunii arteriale
a gãsit valori de 145/85 mmHg, puls regulat, 88 bãtãi/minut. Pacienta
prezintã turgescenþa venelor jugulare, raluri pulmonare în treimea medie
ºi cea inferioarã, bilateral, zgomotul al treilea întãrit, fãrã sufluri, edeme
cu godeuri la nivelul gleznelor. Celelalte antecedente ºi examenul fizic
sunt în limite normale.
În acest moment, credem cã sunteþi de acord cã este oportun
sã gãsim cea mai bunã dovadã actualã în luarea deciziei legate de
modul de îngrijire al acestei paciente; aceasta este o ocazie bunã de a
folosi MBD. Fie cã triem elementele clinice gãsite, selectãm testele de
diagnostic, luând în considerare prognosticul, concepând un plan de
tratament sau temporizând-o, fie cã ceva din tratamentul actual îi face
mai mult rãu decât bine, trebuie sã luaþi o decizie în legãturã cu aceastã
pacientã. În orice caz, aveþi posibilitatea ca propria experienþã clinicã
sã o completaþi cu cea mai bunã dovadã externã.
Dar pentru a sublinia de ce este oportun sã folosiþi MBD, trebuie
sã fiþi capabil sã gãsiþi cea mai bunã dovadã publicatã, aºa cum va fi
descris în capitolul 2, sã judecaþi validitatea din punct de vedere ºtiinþific,
aºa cum va fi prezentatã în capitolul 3 ºi apoi sã decideþi cum veþi
folosi aceastã dovadã pentru a obþine cel mai bun rezultat pentru
pacientul dvs, aºa cum vom prezenta în capitolul 4. Dar, ca o condiþie
prealabilã, pentru tot acest proces, trebuie sã începeþi prin a folosi una
din abilitãþile fundamentale pentru medicina bazatã pe dovezi: sã ºtiþi
sã formulaþi întrebãri la care se poate gãsi un rãspuns.
Legat de cele afirmate pânã aici, de ce sã nu încercãm sã
formulãm câteva întrebãri privind pacienta noastrã? În fiecare din cele
3 casete de mai jos, scrieþi câte o întrebare, privitor la informaþiile cele
mai importante de care credeþi cã aþi avea nevoie pentru a acorda o
îngrijire mai bunã pentru acest pacient:
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1.

2.

3.

Cum au apãrut aceste întrebãri clinice? Ele pot apare în orice
moment al activitãþii clinicianului faþã în faþã cu un pacient. În timpul
consultaþiei, sau dupã, vã puteþi da seama cã o anumitã decizie pe
care aþi luat-o sau o acþiune pe care aþi întreprins-o se baza pe informaþii
din surse de care nu sunteþi suficient de siguri. Mãrimea acestei carenþe
de informaþie (knowledge gap) poate varia de la dimensiuni mici, ca
de exemplu un simbol scris pentru o unitate de mãsurã pe care trebuie
sã o scrieþi într-o reþetã, pânã la completa lipsã de informaþii privind o
condiþie, un test sau un anume tratament. În funcþie de dimensiune,
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umplerea acestei lipse de informaþie poate produce reacþii negative
mergând pânã la anxietate sau ruºine (ultima fiind inclusã în cauzele
suprasolicitãrii clinicienilor). Gãsirea acestor informaþii pot, de
asemenea, produce efecte pozitive ca punerea de întrebãri ºi cãutarea
rãspunsului, ºi noi credem cã veþi fi de acord cã orientarea eforturilor
în aceastã direcþie poate duce la rezultate minunate.
Dupã mai mulþi ani, am descoperit cã cele mai multe întrebãri
s-au nãscut în cursul activitãþii noastre clinice ºi am extras mai multe
dintre ele în încercarea de a înþelege ºi de a ajuta pacientul. Opt dintre
ele sunt:
1. La pacienþii suspecþi de insuficienþã cardiacã, câþi clinicieni
sunt de acord cu prezenþa zgomotului al treilea cardiac? Este
o întrebare legatã de precizia examenului clinic.
2. La o femeie în vârstã cu boalã coronarianã preexistentã, poate
ibuprofenul precipita apariþia insuficienþei cardiace? Este o
întrebare privind etiologia.
3. La pacienþii cu insuficienþã cardiacã, care aveau boalã
coronarianã ºi urmau tratament cu ibuprofen, care dintre cele
2 circumstanþe explicã insuficienþã cardiacã? Este o întrebare
despre diagnosticul diferenþial al insuficienþei cardiace.
4. La pacienþii cu insuficienþã cardiacã, cât este de exact testul
Valsalva în evaluarea funcþiei ventriculului stâng?
5. În cazul unei paciente cu boalã coronarianã, cu cât îi poate
scurta viaþa apariþia insuficienþei cardiace? Este o întrebare
legatã de prognostic.
6. La pacienþii coronarieni care dezvoltã insuficienþã cardiacã
dupã ibuprofen, este suficientã renunþarea la medicament, plus
diuretice sau trebuie sã le administrãm ºi inhibitori ai enzimei
de conversie (ACE) pentru a ameliora insuficienþa cardiacã?
Este o întrebare privind alegerea tratamentului.
7. La pacienþii cu insuficienþã cardiacã, poate tratamentul cu
inhibitori ai enzimei de conversie sã previnã recãderile ºi sã
amelioreze calitatea vieþii? Este o întrebare legatã de prevenþia
secundarã.
8. În scopul înþelegerii acþiunii inhibitorilor enzimei de conversie,
voi avea mai mult de câºtigat dacã voi petrece o orã citind în
bibliotecã, sau 10 minute în faþa computerului citind versiunea
de pe CD a aceluiaºi text? Este o întrebare privind pregãtirea.
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Cele opt tipuri de întrebãri pe care le putem pune despre oricare
dintre pacienþi sunt prezentate în Tabelul 1.1. În beneficiul pacienþilor
ºi al medicilor, asemenea întrebãri trebuie sã fie corect construite,
pentru a fi relevante pentru problemele pacientului ºi pentru a orienta
cãutarea cãtre rãspunsuri precise ºi revelatoare. În practicã, întrebãrile
bine puse conþin, de obicei, 4 elemente, care sunt prezentate în Tabelul
1.2.:
Tabelul 1.1. Etapele principalelor activitãþi clinice în care
se nasc întrebãri:
1. Examenul clinic: cum sã gãseºti ºi sã interpretezi cât
mai corect elemente din istoricul pacientului ºi din
examenul fizic.
2. Etiologia: cum sã identifici cauzele bolii (inclusiv formele
iatrogene).
3. Diagnosticul diferenþial: când iei în considerare posibilele
cauze ale problemei clinice a pacientului, cum sã le clasifici
în funcþie de probabilitate, gravitate ºi posibilitãþile de
tratament.
4. Testele de diagnostic: cum sã selectezi ºi sã interpretezi
testele de diagnostic, înainte de a confirma sau exclude
un diagnostic, în funcþie de precizie, acurateþe, acceptabilitate, cost, siguranþa pentru pacient etc.
5. Prognostic: cum sã estimãm evoluþia clinicã în timp a
bolii pacientului ºi sã anticipãm eventualele complicaþii.
6. Tratamentul: cum sã alegem tratamentul pe care sã-l
oferim pacientului pentru a-i face mai mult bine decât rãu
ºi care sã merite eforturile ºi costurile pe care le implicã
folosirea acestui tratament.
7. Auto-depãºirea: cum sã ne menþinem la zi, sã ne
ameliorãm experienþa clinicã, cum sã facem activitatea
noastrã clinicã mai eficientã.
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Exemplu

Sfaturi
privind
construirea

La pacienþii cu
insuficienþã
cardiacã ºi
cardiomiopatie

Referitor la
pacientul tãu,
întreabã Cum aº
descrie un grup de
pacienþi similari cu
pacientul meu?
Îmbinã precizia cu
concizia.

1. Pacient sau
problemã

...adãugarea
tratamentului
anticoagulant cu
warfarinã la
tratamentul

Întreabã  Care
este intervenþia
principalã pe care
am luat-o în
considerare?
Fii specific.

tratament etc.)

2. Intervenþie (o
cauzã, factor de
prognostic, un

„... în comparaþie
cu tratamentul

Întreabã Care
este alternativa
principalã cu care
aº putea compara
intervenþia?
Din nou, fii
specific.

3. Compararea
intervenþiei (dacã
este necesar)

Tabelul 1.2. Cele patru elemente ale unei întrebãri bine formulate

...are ca rezultat o
scãdere a
mortalitãþii ºi
morbiditãþii prin
tromboembolism.
Este aceastã
terapie suficientã

Întreabã La ce mã
pot aºtepta?
Sau
„La ce se expune
pacientul?”
Din nou, fii
specific.

4. Rezultat (e)

1. pacientul sau problema cãreia i se adreseazã întrebarea;
2. intervenþia, fie ea naturalã sau clinicã (o cauzã, un factor de
prognostic, un tratament etc) care a fost luatã în considerare;
3. compararea intervenþiei, dacã este cazul; ºi
4. rezultatul clinic sau rezultatele aºteptate.
Când la aceste patru elemente aplicãm cele opt întrebãri
prezentate, rezultã o hartã ca cea prezentatã în Tabelul 1.3. ºi vom fi
capabili sã gãsim rãspunsurile exacte ºi precise.
Acum amintiþi-vã de întrebãrile formulate de dvs. Includ ele cele
patru componente? Dacã nu, pot fi ele îmbunãtãþite (în sensul
specificitãþii lor, pentru a uºura gãsirea celei mai folositoare dovezi
externe pe care sã o integraþi apoi cu experienþa dvs. ºi sã formulaþi
cel mai bun rãspuns)? Mergeþi înapoi ºi reformulaþi întrebãrile care nu
conþin aceste patru elemente ºi verificaþi dacã se poate rãspunde mai
uºor la ele.
Cele mai frecvente trei situaþii care genereazã întrebãri la care
trebuie sã gãsim rãspuns sunt:
1. Când suntem puºi în încurcãturã de un pacient ºi nu ºtim de
unde sã pornim. Când rezolvarea cazului unui pacient vã pune în
încurcãturã, încercaþi sã parcurgeþi Tabelul 1.1 ºi rãspundeþi la fiecare
din cele 8 obiective clinice, pânã dispare orice incertitudine. Dacã nu
puteþi rãspunde repede ºi sigur cu Nu, înseamnã cã tocmai aþi gãsit
o lacunã de cunoºtinþe (ºi nu uitaþi sã vã felicitaþi cã aþi descoperit-o,
e mai bine aºa decât s-o ascundeþi sau sã vã parã rãu mai târziu cã nu
ºtiþi ceva).
2. Când aveþi probleme în enunþarea întrebãrii (altfel riscaþi sã
compromiteþi urmãtorul pas al practicãrii MBD!). Încercaþi sã pronunþaþi
întrebarea cu voce tare sau sã o scrieþi pe hârtie cu cele patru
componente. Dacã v-aþi împotmolit, folosiþi Tabelul 1.1 ca sã vedeþi
unde v-aþi încurcat. Apoi construiþi întrebarea în doi timpi, mai întâi
specificaþi obiectivul clinic, apoi urmãriþi pe rând cele patru componente
(de ex. este adevãrat cã la pacienþii cu diabet insulino-dependent trataþi
intensiv cu insulinã complicaþiile la distanþã apar mai târziu iar rata
mortalitãþii este mai micã decât în cazul pacienþilor trataþi cu insulinã,
în mod convenþional?). Dacã obiºnuiþi sã vã notaþi întrebãrile pentru a
rãspunde mai târziu la ele, consideraþi cã foaia de hârtie este împãrþitã
în 4 coloane, câte una pentru fiecare element al întrebãrii, astfel încât
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1. Pacient sau
problemã

6. Alegerea
tratamentului
cardiace

Insuficienþã
cardiacã

1. Examenul clinic
Insuficienþã cardiacã
2. Stabilirea etiologiei Boalã coronarianã
cardiacã
3. Diagnosticul
Insuficienþã cardiacã
acutã
4. Alegerea testelor
Insuficienþã cardiacã
de diagnostic
5. Prognosticul
Boalã coronarianã

Obiectivul
clinic

Fãrã insuficienþã
cardiacã

Dezvoltarea unei
insuficienþe cardiace
cronice
Inhibitori ACE

Doar diuretice

Expunere la
Ibuprofen
ECHO

Boalã coronarianã
Test Valsalva

Alte examinãri

3. Comparaþie
(dacã e necesar)

Zgomot 3 întãrit
Ibuprofen

2. Intervenþia

Elementele întrebãrii

Corectarea
insuficienþei

Mortalitate

Probabilitatea
diferitelor cauze
Acurateþe

Precizie
Insuficienþã

4. Rezultat(e)

Tabelul 1.3. Exemple de întrebãri pentru fiecare obiectiv clinic privind pacientul nostru cu insuficienþã

puteþi uºor plasa fiecare element fãrã a fi nevoie sã scrieþi enunþul întreg.
Aceastã tacticã a fost prezentatã mai sus  Tabelul 1.3.
3. Când aveþi mai multe întrebãri decât timp. Foarte frecvent
cam aceasta este situaþia, ºi va trebui sã gãsiþi o strategie pentru a
decide de unde sã începeþi. Þineþi minte cã a învãþa toatã viaþa constã
în acumularea continuã de cantitãþi mici de informaþie de-a lungul unei
perioade lungi de timp, iar încercarea de a învãþa totul deodatã este
imposibilã, ducând la frustrare. Factorii care contribuie la luarea deciziei
privind alegerea întrebãrii la care trebuie sã gãsim un rãspuns în
aceastã sãptãmânã:
• Care întrebare este mai importantã pentru binele
pacientului?
• Care întrebare se preteazã la un rãspuns în cadrul
intervalului de timp pe care îl aveþi la dispoziþie?
• Care întrebare prezintã un interes mai mare pentru Dvs?
• Care întrebare pare cã s-ar putea repeta mai frecvent în
practica dvs?
Cum sã predãm modul de formulare al
întrebãrilor la care sã se poatã rãspunde
Întrebãrile bune reprezintã coloana vertebralã atât pentru a
utiliza cât ºi pentru a preda MBD ºi ambele au ca punct de pornire
pacientul. Pentru cel care predã MBD piatra de încercare constã în
identificarea întrebãrilor care sã fie orientate spre pacient (rezultate
din problemele clinice ale unui pacient real aflat în îngrijirea celui care
învaþã), dar ºi spre cel care învaþã (în funcþie de nevoia de informaþii a
cursantului). Dacã aþi citit capitolul precedent despre formularea de
întrebãri þintite ºi aþi cãpãtat experienþã în a vã formula întrebãrile,
sunteþi pe drumul cel bun în a rezolva aceastã sarcinã.
Ca ºi în cazul deprinderilor clinice ºi aceasta se predã cel mai
bine prin exemple, demonstrând cursanþilor cum se formuleazã corect
întrebãrile. Procedând astfel, puteþi demonstra recunoaºterea ºi
identificarea lacunelor în cunoºtinþe, un element important în predarea
eficace. Le puteþi arãta cursanþilor în mod detaliat cum aþi procedat
dvs., subliniind fiecare dintre cele patru elemente ale întrebãrilor bune,
apoi demonstrând prin ce sunt aceste întrebãri relevante ºi clare, ºi
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cum contribuie aceste aspecte la gãsirea rãspunsului.
Cele patru etape care trebuie parcurse în a învãþa clinicienii
cum sã formuleze întrebãri bune sunt enumerate în tabelul 1.4:
1. gãsirea unor întrebãri posibile din cazuistica participanþilor la curs;
2. alegerea celei mai bune întrebãri asupra cãreia sã vã axaþi;
3. îndrumarea cursanþilor de a formula bine acea întrebare;
4. evaluarea capacitãþii ºi abilitãþii cursanþilor de a formula întrebãri
corecte.
Pentru a realiza aceast lucru trebuie sã vã antrenaþi în
formularea întrebãrilor ºi sã aveþi ºi atributele necesare persoanelor
care predau bine medicina clinicã, aºa cum ar fi o bunã capacitate de
a asculta, entuziasm ºi dorinþa de a ajuta cursanþii sã înveþe. Trebuie
notat cã predarea de tehnici care sã permitã formularea de întrebãri
bune poate fi integratã în predarea oricãrei specialitãþi clinice, chiar la
patul bolnavului sau în alt loc în care sunt îngrijiþi bolnavii ºi nu necesitã
mult timp suplimentar. De fapt, în final chiar se va economisi timp
deoarece cursanþii vor deveni mult mai eficienþi în a exprima ce doresc
sã ºtie ºi sã înveþe.
Dupã ce dvs. ºi cursanþii aþi formulat o întrebare importantã,
cum îi veþi gãsi rãspunsul care sã aibã ºi utilitate practicã? Poate fi
doar una dintre întrebãrile pe care le-aþi formulat în cursul unei
consultaþii la care nu aþi gãsit rãspunsul. O tacticã folositã de noi pentru
gãsirea rãspunsului, numitã recomandare educaþionalã* este
prezentatã în Figura 1.1., utilã atât celor care predau, cât ºi cursanþilor,
în cinci moduri:
1. Precizeazã problema clinicã pentru care s-a formulat
întrebarea;
2. Enunþã întrebarea cu toate elementele ei cheie;
3. Specificã cine trebuie sã dea rãspunsul;
4. Aminteºte tuturor pânã când trebuie sã gãseascã rãspunsul la
întrebare (þinând cont de urgenþa problemei clinice care a
generat-o);

*Puteþi fotocopia reþeta educaþionalã care apare în figurã sau sã consultaþi paginile
web ale Centre for Evidence-Based Medicine din Oxford pentru a obþine informaþii
despre cum puteþi obþine copii ale acestui formular (pe hârtie copiativã) în format A4
sau blocuri de reþete de dimensiunile NHS.
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Tabelul 1.4. Etapele cheie în predarea modului de formulare al
întrebãrilor pentru MBD:
1. Recunoaºterea: cum sã identifici nevoile pacientului ºi ale
cursantului, care sã stimuleze interesul cursantului de a
formula întrebãri bune ºi de a-ºi dezvolta abilitatea de a
pune întrebãri.
2. Selectarea: cum sã selectezi dintre nevoile descoperite pe
aceea (sau câteva) care satisface cel mai bine nevoile
pacientului ºi ale cursantului în momentul respectiv.
3. Orientarea: cum sã îndrumi cursantul pentru a transforma
lacunele de cunoºtinþe în întrebãri clinice bine articulate.
4. Evaluarea: cum sã urmãreºti progresele ºi îndrumi
cursantul spre a formula întrebãri clinice raþionale, la care
sã se poate rãspunde conform normelor MBD.
5. În sfârºit, reaminteºte tuturor etapele de cãutare, de abordare criticã
ºi, în final, de aplicarea rezultatelor la nivelul pacientului.
Din cele prezentate anterior, formularea întrebãrilor este prima
ºi cea mai importantã etapã în deprinderea practici medicinii bazate
pe dovezi. Ca atare, ar trebui sã ocupe un loc central în îngrijirea curentã
a pacienþilor. Cum poate fi utilizatã reþeta educaþionalã în cursurile
clinice? Numãrul modurilor este limitat doar de puterea dvs. de
imaginaþie ºi de ocaziile de a þine cursuri. Reþetele educaþionale au
fost folosite în cursurile de medicinã clinicã, în munca în echipã ºi în
activitatea de la raportul de gardã ºi de la contravizitã. Unii medici
generaliºti îºi noteazã întrebãrile pe aceste formulare ºi le adunã pentru
ca apoi, ei sau colegii lor sã le revadã din când în când, discutând
subiectele care se repetã mai frecvent, împãrtãºindu-ºi din experienþele
proprii.
Deºi unii dintre cei care predau rezervã un timp special pentru
completarea reþetei educaþionale, noi preferãm sã le distribuim
pentru a fi folosite în practica zilnicã. Cum puteþi fi siguri cã aceastã
integrare are loc? Una dintre tactici ar fi sã faceþi ca formularea
întrebãrilor clinice sã facã parte integrantã din prezentarea unui nou
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4F

Recomandare educaþionalã
(Educational Prescription)

Data ºi locul completãrii .........................................................
PROBLEMA PACIENTULUI.......................................................
...................................................................................................
....................................................................................................
SARCINI EDUCATIONALE CARE TREBUIE ABORDATE ÎNAINTEA
ÎNTÂLNIRII

Cursant:
............................

Sarcina:
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

Prezentarea va urmãri:
1. CUM aþi gãsit ceea ce aþi gãsit
2. CE aþi gãsit
3. VALIDITATEA ºi APLICABILITATEA a ceea ce aþi gãsit
4. cum va INFLUENÞA ceea ce aþi gãsit TRATAMENTUL
la care supuneþi pacientul
5. cât de BINE credeþi cã AÞI FÃCUT completând acest formular

Figura 1.1 O recomandare (reþeta) educaþionalã.
pacient în cabinet. De exemplu, când membrii echipei din Clinica de
Medicinã Generalã a lui Dave Sackett (care asistã pacienþi internaþi)
prezintã pacienþii noi, la sfârºitul unei gãrzi (o perioadã de 12 ore în
care interneazã aproximativ 15 pacienþi trimiºi de medici generaliºti
sau care s-au prezentat direct la serviciul de urgenþã), sunt obligaþi sãi prezinte 30 de date în 3 minute despre fiecare internare. Dupã cum
puteþi vedea în Tabelul 1.5, elementul final al prezentãrii este reprezentat
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de formularea unei întrebãri la care ar dori un rãspuns. Dacã rãspunsul
este vital pentru îngrijirea imediatã a acelui pacient, el poate fi, uneori,
furnizat rapid de alt membru al echipei clinice, uneori chiar prin indicarea
articolului (ca cele de genul CAT* de o paginã) datoritã faptului cã ºi-a
pus aceeaºi întrebare cu o ocazie anterioarã. Oricum, de cele mai
multe ori însã rãspunsul poate întârzia câteva ore sau zile ºi aceasta
poate fi ocazia pentru a folosi o recomandare educaþionalã.
Tabel 1.5. Prezentarea unui pacient în care este inclusã o recomandare
educaþionalã
1. Numele de familie al pacientului
2. Vârsta pacientului
3. Sexul pacientului
4. Data la care a fost internat pacientul
5. Principalul simptom care a determinat internarea. Pentru
fiecare simptom, menþionaþi urmãtoarele:
6. Localizarea în corp
7. Caracterul
8. Cantitatea, intensitatea ºi în ce mãsurã deranjeazã
9. Cronologia: când a început, constanþa/periodicitatea,
evoluþia
10. Modul de apariþie: în ce circumstanþe a apãrut /apare
de obicei.
11. Factori agravanþi sau amelioratori.
12. Simptome asociate.
13. Dacã a mai avut ºi altã datã simptome asemãnãtoare.
Dacã da:
14. Ce investigaþii s-au fãcut.
15. Ce i s-a spus pacientului despre cauze
16. Ce tratament a primit.
17. Anamnezã semnificativã în ce priveºte alte circumstanþe
care au fie semnificaþie prognosticã, fie ar modifica diagnosticul
sau tratamentul adresat simptomului (simptomelor)
*Sau critically appraised topic- CAT este o colecþie de abordãri critice, de o
paginã care rãspunde la o problemã clinicã. CAT-urile sunt descrise amãnunþit în
Secþiunea 3b6, de la pagina 152.
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principal(e).
18. Si cum au fost tratate celelalte acuze.
19. Antecedente familiale, dacã au legãturã cu simptomul
(simptomele) principal (e) sau cu îngrijirea din spital.
20. Situaþia socialã, dacã are legãturã cu simptomul principal
sau cu spitalizarea.
21. Despre pacient :
a. opiniile sale (ce considerã cã nu este în regulã)
b. îngrijorãrile sale (despre boala sa, despre alte lucruri)
c. speranþe (despre ce se va întâmpla cu ºi pentru el).
22. Starea la internare:
a. boalã acutã /cronicã
b. gravitate
c. ce tip de intervenþie necesitã.
23. Datele fizice obiective la internare.
24. Rezultatele concrete ale investigaþiilor.
25. Rezumatul, într-o singurã propoziþie, al punctului dvs. de
vedere asupra problemei.
26. Diagnosticul prezumtiv dupã pãrerea dvs.
27. Celelalte elemente ale diagnosticului diferenþial fãcut de dvs.
28. Investigaþii suplimentare pe care intenþionaþi sã le faceþi
pentru stabilirea diagnosticului.
29. Aprecierea dvs. asupra prognosticului pe care îl are
pacientul.
30. Planul dvs. terapeutic.
31. Cum veþi monitoriza tratamentul.
32. Ce veþi face dacã pacientul nu rãspunde la tratament.
33. Recomandãrile educaþionale pe care le-aþi completa pentru
uzul propriu, pentru a putea înþelege mai bine fiziopatologia,
semnele clinice, diagnosticul diferenþial, diagnosticul,
prognosticul, tratamentul, profilaxia în cazul pacientului
pentru a deveni un clinician mai bun.
Pentru a stimula interesul, încercaþi sã solicitaþi cursanþilor sã
completeze recomandãri educaþionale pentru dvs. Acest schimb de
roluri vã poate fi de folos în mai multe moduri:
• cursanþii trebuie sã supervizeze cum formulaþi dvs. întrebãri ºi
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astfel îºi vor perfecþiona în continuare deprinderile;
• cursanþii vãd cã vã recunoaºteþi propriile lacune în cunoaºtere ºi
cã puneþi în practicã ºi dvs. ce le recomandaþi lor;
• amuzã grupul ºi creºte tonusul echipei;
• cursanþii dvs. încep sã se pregãteascã pentru viitorul lor rol de
lector (instructor).
Iatã concluzia primului capitol, în care am prezentat prima etapã
pe drumul practicãrii ºi predãrii MBD - formularea întrebãrilor la care
sã se poate rãspunde. Deoarece cursanþii dvs. vor dori sã treacã repede
de la formularea de întrebãri la gãsirea rãspunsurilor lor ºi deoarece
vor avea nevoie de un ajutor substanþial pentru a-ºi perfecþiona
capacitatea de a cãuta, urmãtorul nostru capitol se va ocupa de aceastã
a doua etapã necesarã practicãrii ºi predãrii de EBM.

Bibliografie suplimentarã
Oxman A D, Sackett D L, Guyatt G H, for the Evidence-Based Medicine
Working Group. Users guides to the medical literature: I. How to get
started. JAMA 1993; 270: 2093-5.
Richardson W S, Wilson M C, Nishikawa J, Hayward R S A. The wellbuilt clinical question: a key to evidence-based decisions (editorial).
ACPJ Club 1995; 123: A12-13.
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Cãutarea
celei mai bune
dovezi
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Dupã cum s-a subliniat în Introducere, este stimulant sã fi la zi
cu cele mai actuale dovezi pentru sãnãtatea pacienþilor. Se spune cã
un decan de ºcoalã medicalã ar fi spus studenþilor unui an terminal:
Jumãtate din ceea ce v-am învãþat nu va mai fi adevãrat peste cinci
ani. Din pãcate nu ºtim care jumãtate. Soluþia pentru aceastã problemã,
la ºcoala medicalã la care predã Brian Haynes este învãþarea bazatã
pe problemã sau învãþarea prin cãutarea rãspunsurilor. Din prima zi
de ºcoalã medicalã studenþii se confruntã cu problemele pacienþilor
fãrã sã li se dea soluþiile. Ei învaþã cum sã gãseascã rãspunsuri ºi apoi
primesc feedback pentru rãspunsurile lor de la colegi, de la îndrumãtori
ºi, cel mai important, de la ei înºiºi. Dupã cum s-a amintit ºi în
Introducere, aceastã abordare pare sã fie eficientã.
Succesul învãþãrii prin informare depinde în mare mãsurã de
capacitatea de a gãsi cea mai bunã dovadã actualã pentru a rezolva
problemele clinice presante, sarcinã care poate fi repede ºi bine
recompensatã sau consumatoare de timp ºi frustrantã. Ceea ce
înseamnã cã depinde de câþiva factori pe care îi poþi controla sau
influenþa: ce întrebãri sã pui, cum sã le pui (vezi Capitolul 1), ce surse
de informaþie foloseºti (subiectul acestui capitol) ºi cât eºti de abil în a
folosi aceste surse (detalii în Capitolele 3-5). Poþi învãþa multe despre
cele mai bune surse curente de informare de la bibliotecari ºi alþi experþi
în informaticã medicalã ºi ar trebui sã vã gândiþi serios la a lua cursuri
de la ei (în principal cursuri care oferã ºi exerciþii practice) ca o parte
esenþialã a pregãtirii voastre clinice. În acest capitol vom prezenta modul
de alegere ºi utilizare al celor mai potrivite surse de informaþii unde am
putea gãsi rãspunsul la întrebarea pusã privind cauza, diagnosticul,
prognosticul, prevenþia sau tratamentul unei probleme clinice.
Vom începe cu douã veºti bune. În primul rând, de curând sau realizat unele îmbunãtãþiri remarcabile în localizarea, sinteza ºi
organizarea informaþiilor (rezultatele cercetãrilor adecvate aplicaþiei
clinice vizate). În al doilea rând, tehnologia informaþionalã poate, acum,
sã furnizeze acces imediat (deºi rareori instantaneu) la date virtual de
oriunde, de la patul bolnavului, din clinicã, de la domiciliu (atât al tãu
cât ºi al pacientului). Unele asociaþii profesionale, cum ar fi Colegiul
American al Medicilor ºi Asociaþia Britanicã a Medicilor oferã chiar
asistenþã la un preþ accesibil sau fãrã cost pentru membrii lor. Aceste
îmbunãtãþiri nu sunt egal dezvoltate pentru toate disciplinele clinice
dar se întreprind eforturi energice pentru a le face disponibile.
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Ca ºi înotul sau mersul pe bicicletã, folosirea surselor de
informaþie este cel mai bine deprinsã prin exemple ºi exerciþiu, nu prin
citit. Considerã cã lucrezi în sistemul de asistenþã medicalã primarã
(nu te teme dacã nu este aºa, aceleaºi principii de bazã ale cãutãrii
pentru dovezi se aplicã la toate nivelurile). Pentru fiecare dintre cele
cinci probleme de mai jos noteazã urmãtoarele trei aspecte înainte de
a trece la restul capitolului:
1. întrebarea cheie pentru a obþine un rãspuns (folosind ghidurile din
Capitolul 1);
2. cel mai bun rãspuns la problema clinicã pe care aþi stocat-o de
curând în minte (fiind pe cât posibil cantitativã);
3. sursele de dovezi* (atât cele tradiþionale cât ºi cele de avangardã)
pe care aþi fi vrut sã le consultaþi pentru a gãsi cele mai bune
rãspunsuri actuale.
Problema 1
D-na Bolitho este o femeie de 36 ani cu sclerozã multiplã cu
evoluþie îndelungatã care aduce la consultaþie un articol dintr-o revistã.
Titlul anunþã o medicaþie de ultimã orã: Betaseron, o formã de interferon.
Aþi auzit despre acest medicament dar cunoaºteþi prea puþine detalii.
Sunteþi tentat pur ºi simplu sã trimiteþi pacienta înapoi la neurolog, dar
ea spune cã a auzit cã tratamentul este costisitor ºi are efecte adverse
ºi doreºte sfatul vostru (dacã meritã sã urmeze acest tratament). Ea
nu a mai avut recãderi în ultimii trei ani ºi se simte bine. Sunteþi de
acord sã cãutaþi informaþii pentru ea.
Scrieþi întrebarea cheie care identificã dovada necesarã pentru
a da pacientei un rãspuns clar, indicaþi rãspunsul pe care îl puteþi da
înainte de a cãuta ºi alegeþi o sursã de dovezi care credeþi cã v-ar
putea furniza datele cele mai actuale pentru a formula un rãspuns potrivit
pentru aceastã pacientã.
* Vom face o distincþie aici între o sursã de dovezi ºi o sursã de informaþie.
Primele prezintã, sau cel puþin citeazã, studii sau recenzii în sprijinul afirmaþiilor
(ca Marmite salveazã vieþi), în aºa fel încât cititorul poate verifica noutatea,
acurateþea ºi aplicabilitatea dovezii. A doua, poate sau nu sã furnizeze dovezi în
sprijinul celor afirmate.
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Întrebare:
Cel mai bun rãspuns personal (fãrã a cãuta):
Sursa posibilã de dovezi :

Problema 2
Luaþi parte la o întrunire a comitetului consultativ/consiliu de
administraþie al spitalului dvs. Trebuie sã se hotãrascã reduceri
substanþiale ale cheltuielilor. Managerii care au cerut reducerile cer
mult mai puþin, desigur. Analizând zilele de spitalizare pentru diferite
tipuri de afecþiuni, nu este dificil a observa cã pacienþii cu infarct
miocardic acut au fost plimbaþi prin spital mult mai des zilele acestea,
dar pacienþii cu AVC sunt încã pe primul loc pe lista pacienþilor cu
internare prelungitã ºi de asemenea necesitã îngrijire continuã
costisitoare. Cel puþin o parte a acestei spitalizãri prelungite se
datoreazã aºteptãrii pentru plasament în secþia de cronici, facilitãþi de
reabilitare ºi case de nursing. Vã oferiþi sã cãutaþi în prospecte soluþii
de îngrijire mai eficientã pentru aceºti pacienþi.
Treceþi în formular întrebarea cheie, rãspunsul vostru ºi o sursã
probabilã unde credeþi cã aþi putea gãsi dovezile:
Întrebare:
Cel mai bun rãspuns personal (fãrã a cãuta):
Sursa posibilã de dovezi:
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Probleme 3
D-nul Stepanovich acuzã din nou dureri de stomac. Acestea
sunt tulburãri acido-peptice tipice (dispepsie) care au rãspuns favorabil
în trecut la antagoniºti H2-receptorilor. Presupuneþi cã Helicobacter
pylori ar putea fi la baza acesteia ºi luaþi în discuþie posibilitatea de a
trimite pacientul la endoscopie. Dupã o descriere detaliatã a ceea ce
implicã aceastã procedurã, pacientul ºovãie. Nu existã semne de
îngrijorare: pacientul, un bãrbat în vârstã de 38 ani, nu a avut pânã în
prezent hematemezã sau melenã, nu a scãzut în greutate, nu foloseºte
antiinflamatorii nesteroidiene ºi a rãspuns bine la antiacide. Vã preocupã
sensibilitatea ºi specificitatea testelor neinvazive. Colegul dvs. vã
informeazã cã laboratorul local oferã acum un test pentru anticorpi HP.
Sunaþi laboratorul ºi un tehnician vã comunicã indicaþiile normale ale
testului dar nu cunoaºte sensibilitatea ºi specificitatea testului.
Treceþi în formular întrebarea cheie, rãspunsul vostru ºi o sursã
probabilã unde credeþi cã aþi putea gãsi dovezile:

Întrebare:
Cel mai bun rãspuns personal (fãrã a cãuta):
Sursa posibilã de dovezi:

Problema 4
D-na Jones, 56 ani, are ceea ce aþi putea crede cã este o colicã
renalã ºi, de asemenea, o afecþiune renalã mai veche. Nici examenul
radiologic al abdomenului ei (mai degrabã destins), nici examenul
ecografic nu sunt concludente. Vã gândiþi la o pielografie i.v. dar realizaþi
cã existã un risc de scãdere a funcþiei renale datorate substanþei de
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contrast injectate intravenos. Acest risc este mai mic în cazul folosirii
unor substanþe de contrast noi, dar nu puteþi preciza în ce mãsurã sau
mãcar care caracteristicã a noilor preparate asigurã vreo protecþie.
Scrieþi în formular întrebarea cheie pentru care necesitaþi
dovezi, rãspunsul vostru cel mai inteligent ºi sursa de dovezi
corespunzãtoare.
Întrebare:
Cel mai bun rãspuns personal (fãrã a cãuta):
Sursa posibilã de dovezi:

Problema 5
D-na Naggan, o femeie de 46 ani, a avut colitã ulceroasã timp
de 17 ani ºi simptome severe câteodatã. Colita ei este în remisiune în
prezent. Este îngrozitã de soluþia chirurgicalã dar este preocupatã
totodatã de creºterea riscului de malignizare de care a aflat din
scrisoarea de la centrul naþional de susþinere a pacienþilor. Soþul ei a
convins-o sã afle care ar fi riscul.
În acest moment, ar trebui sã aveþi scrise întrebãrile cheie,
rãspunsurile personale ºi sursele de dovezi care credeþi cã ar fi potrivite
pentru a gãsi rãspunsurile la aceste întrebãri. Acum este momentul sã
vã încercaþi dexteritatea de a gãsi rãspunsurile pe cãile pe care le-aþi
ales, notând timpul, uºurinþa/dificultatea ºi costurile cãutãrilor ºi satisfacþia pe care o încercaþi în final. Stabiliþi un termen precis: rezumaþi cea
mai bunã dovadã pe care o puteþi gãsi într-o orã, sau mai puþin, pentru
fiecare întrebare. (Vã puteþi gândi la a evita acest exerciþiu sperând cã
restul acestui capitol vã va învãþa cum sã procedaþi fãrã efort. Dar
existã o înþelepciune în zicala fãrã suferinþã nu câºtigi nimic. Încercaþivã puterile pentru cel puþin una dintre întrebãri înainte de a continua).
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Ceea ce urmeazã este o abordare generalã privind identificarea
ºi folosirea surselor bazate pe dovezi, apoi descrierea unor metode
care pot fi folosite pentru gãsirea celei mai bune dovezi actuale, în
scopul rezolvãrii problemelor clinice ridicate anterior. Este important
sã notãm cã pot exista mai multe cãi (fãrã a menþiona multiplele cãi
greºite) ºi cã pe mãsurã ce aceastã carte va îmbãtrâni vor apãrea
metode mai bune. Astfel, unul dintre aspectele cheie
ale furnizãrii asistenþei bazate pe dovezi este de a menþine treazã atenþia
asupra validitãþii, importanþei ºi calitãþii oricãror noi dovezi care sunt
direct aplicabile în activitatea voastrã practicã. Dacã aþi încercat sã
cãutaþi dovezi pentru aceste probleme comparaþi ceea ce aþi fãcut ºi
aþi gãsit cu metodele noastre. Dacã nu aþi încercat încã sã cãutaþi, vã
provocãm la o întrecere: încercaþi sã gãsiþi un rãspuns mai bun decât
al nostru (pentru aceeaºi perioadã de timp, adicã: noi am efectuat
cãutãrile la sfârºitul anului 1995).

Pornirea
Principalele etape în obþinerea dovezii pe care se bazeazã
decizia clinicã apar în figura 2.1.

Figura 2.1 Strategia generalã de cãutare
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Etapele 1 ºi 2. Problema clinicã ºi definirea unei întrebãri
care sã ajute la cãutare
Noi am furnizat prima etapã, problemele clinice, ºi v-am cerut sã treceþi
la a doua treaptã definind întrebãrile la care sã rãspundeþi urmãrind
îndrumãrile din Capitolul 1. Mergeþi înapoi dacã n-aþi fãcut aºa. Iatã
încercarea noastrã pentru primul exemplu de mai sus.
Problema 1. Tratamentul sclerozei multiple cu interferon
Întrebare:
Pentru d-na Bolitho, femeia de 36 ani cu sclerozã multiplã de
lungã duratã în remisiune în ultimii 3 ani, care este eficacitatea
ºi securitatea folosirii interferonului pentru a preveni recãderile
viitoare?
Etapa 3. Sursa dovezii
Etapa urmãtoare este sã decizi unde sã cauþi. Exemplele din
acest capitol sunt extrase din experienþa clinicã de medicinã internã a
autorului, astfel încât se va axa pe sursele de informaþie cele mai rapide
bazate pe dovezi pentru medicinã internã, inclusiv manuale ºi baze de
date bibliografice, generale ºi specializate, sub formã tipãritã sau
electronicã. Mijloacele electronice cu posibilitãþi de actualizare periodicã,
fie pe dischete, CD-ROM sau Internet, au fãcut ca sursele tipãrite sã
parã demodate, deºi revistele tipãrite joacã încã un rol important în
atenþionarea medicilor în privinþa noilor dovezi pe mãsurã ce ele devin
disponibile (încunoºtinþare curentã). Mijloacele electronice sunt în
general mult mai accesibile, mult mai minuþios indexate ºi, cel mai
important, pot fi mai uºor actualizate. Mai mult, hypertext-ul ºi Internetul
permit legãturi nelimitate cu informaþii asemãnãtoare sau suplimentare.
Astfel, un computer bun (fie al vostru sau al altora!)* cu un modem
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rapid sau legãturã Internet ºi un CD-ROM ºi o terminologie de lucru
pentru sursele de dovezi care existã pentru propria voastrã disciplinã
clinicã vã pot ajuta sã deveniþi un practicant de succes al practicii bazate
pe dovezi.**
Pentru folosirea interferonului în scleroza multiplã vom începe
cu o nouã resursã, ACP Journal Club on Disk (ACPJCOD).*** Aceasta
include studii publicate începând cu anul 1990 în 50 de reviste clinice
de prestigiu, selectate în acord cu criterii explicite pentru temeinicia
ºtiinþificã ºi aplicabilitatea în probleme de medicinã internã. (Principiile
sunt publicate în fiecare articol ºi sunt descrise în detaliu în restul cãrþii).
Ultima ei ediþie include conþinutul revistei similare, Evidence-Based
Medicine.
Etapa 4. Strategia de cãutare
O datã ce alegerea sursei a fost fãcutã, urmãtoarea etapã
este sã se proiecteze strategia de cãutare. Într-o bazã de date relativ
redusã ºi selecþionatã ca ACPJCOD (doar cu puþin peste 800 de
articole, în comparaþie cu multe milioane cum sunt MEDLINE ºi
EMBASE) este foarte uºor sã gãseºti ce te intereseazã. Aceasta este
strategia noastrã simplã (nepretenþioasã) de cãutare: scleroza
multiplã, folosind opþiunea software a programului computerizat,
selecteazã ºi apasã pentru a restrânge cãutarea la articole privind
terapie.
Etapa 5. Rezumarea dovezii
Cãutarea a durat 45 secunde ºi a extras opt lucrãri dintre care
* Brian Haynes povesteºte: Am participat într-o comisie universitarã, în urmã cu
zece ani, care avea sã determine dacã trebuie sã le cerem tuturor studenþilor sã aibã
un computer personal. Eu am spus nu deoarece, dupã ce am aruncat o privire peste
software-ul curent, am constatat cã nu exista aplicaþie clinicã folositoare demnã a fi
deþinutã. Cum trece timpul !
** Dacã nu deþii un computer împrieteneºte-te cu bibliotecarul; dacã ai o fobie pentru
computere programeazã-te la desensibilizare imediat !
*** Brian Haynes raporteazã: Eu sunt responsabil cu editarea ACPJCOD. Am dorit sã
fie creatã pentru a putea gãsi mai uºor descrieri clare ale unor studii bune care ar putea
fi folositoare în luarea deciziilor în ce-i priveºte pe pacienþii mei de medicinã internã.
Cred cã este grozavã. Doar este creaþia mea. Caveat emptor.
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douã au fost rapoarte despre un studiu privind interferonul beta-1b, unul
despre copolimer, unul despre ciclofosfamidã ºi douã despre
corticosteroizi (pentru nevritã opticã acutã). Studiul privind betainterferonul aratã cã tratamentul injectabil cu interferon a redus cu o
treime rata recãderilor la pacienþii cu > 2 exacerbãri acute în ultimii doi
ani, cu frecvente ºi, adesea supãrãtoare, efecte secundare.3 Studiul
despre copolimer furnizeazã dovezi asupra unor efecte cel puþin la fel
de bune, dar medicamentul nu a fost aprobat încã pentru uz clinic.
Studiile privind corticosteroidul ºi ciclofosfamida nu sunt sugestive
pentru starea actualã a acestei paciente, dar pentru o posibilã situaþie
viitoare aratã cã aceastã asociere este mai rea decât corticosteroizii în
monoterapie.5 (unul dintre avantajele învãþãrii prin interogarea bazelor
de date este ºi faptul cã, adesea, descoperiþi aspecte legate de subiect,
la care nici nu v-aþi gândit încã).
Etapa 6. Aplicarea rezultatelor
Discutaþi rezultatele studiilor cu d-na Bolitho ºi cãdeþi de acord
asupra faptului cã noua cercetare asupra interferonului este interesantã
dar cã, din fericire, perioadele de acutizare în cazul ei nu sunt atât de
frecvente pentru a justifica luarea în considerare a tratamentului în
acest caz. Este de aºteptat ca în viitor preþul sã scadã sau se vor gãsi
tratamente chiar mai bune, cu mai puþine efecte secundare (desigur,
ea poate decide sã ajute cunoaºterea prin participarea la un asemenea
experiment clinic).
Comentarii.
Pentru gãsirea informaþiilor legate de tratamente noi este de obicei o pierdere de timp sã consulþi un manual
tipãrit, poate doar dacã a fost foarte recent lansat. Principiile Medicinii
Interne ale lui Harrison (Harrisons Principles of Internal Medicine),
ediþia a 13-a, lansatã în volum tipãrit în 1994 ºi CD-ROM în 1995, face
douã referiri la tratamentul cu interferon în scleroza multiplã, aparent
(dar nu explicit) bazate pe fazele incipiente ale celor douã rapoarte
rezumate în ACPJCOD. Cum Harrison-ul este revizuit doar odatã la
trei ani, va deveni în mod progresiv tot mai depãºit. Din pãcate versiunea
CD-ROM dupã Harrison nu este actualizatã nici mãcar între ediþiile
tipãrite. Nici versiunea tipãritã, nici versiunea pe CD a Scientific
American Medicine (SAM) nu conþinea nimic despre interferon sau
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copolimer în ediþia din Octombrie 1995. Dar spre deosebire de Harrison,
are posibilitatea de a face amendamente în suplimentele tipãrite lunar
ºi semestriale pe dischete. Manualul de Medicinã de la Oxford (Oxford
Textbook of Medicine) are douã referiri legate de beta-interferon
(p.3996), incluzând un raport al studiului despre interferon (INFB),³ fãrã
a cita text. Medicina Clinicã 6 a lui Kumar ºi Clark (Kumar and Clarks
Clinical Medicine), ediþia a 3-a (1994), are o scurtã secþiune despre
scleroza multiplã (uºor de gãsit prin index ºi se citeºte în 3 minute),
incluzând o citare a beta-interferonului, fãrã trimitere, dar bazatã în
mod evident pe studiul INFB.³ Ei raporteazã de asemenea folosirea
ciclofosfamidei, declaratã de critici ca neexistând un acord asupra
valorii [ei]. Aceastã afirmaþie recunoaºte cel puþin posibilitatea
existenþei unei anumite eficacitãþi a ciclofosfamidei, dar studiul citat în
ACPJCOD aratã cã ciclofosfamida face cu mult mai mult rãu decât
bine.5 Cum acest studiu a fost publicat în 1991, reiese cã acest pasaj
din Clinical Medicine nu este atât de vechi pe cât de nefondat pe dovezi.
UpToDate in Medicine7 (Actualitãþi în Medicinã) nu include nimic despre
scleroza multiplã  acoperirea domeniului neurologiei fiind conceptualã
la acest punct, incluzând doar un singur articol despre epilepsie ºi EEG
(orientarea este mai mare cãtre nefrologie ºi în dezvoltare privind alte
domenii). MEDLINE, desigur, are studiile despre interferon ºi copolimer,
necesitã o strategie de cãutare mai complexã, timpul de cãutare e mai
lung, iar rezultatul include mult mai multe studii irelevante decât
ACPJCOD (mai multe despre MEDLINE, vom discuta la problema 4).
Problema 2. Managementul accidentului vascular cerebral
Întrebare:
Într-un spital pentru acuþi, existã cãi de organizare a îngrijirii
pacienþilor cu AVC care sã îmbunãtãþeascã calitatea, eficacitatea
ºi rezultatul îngrijirii lor?
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Etapa 3. Sursa dovezilor
Baza de date Cochrane pentru recenzii sistematice  Cochrane
Database of Systematic Reviews (CDSR)8 este una dintre numeroasele
baze de date din Biblioteca Cochrane, o resursã electronicã relativ
nouã, cu actualizãri semestriale care conþine materiale adunate de
Cochrane Collaboration, o organizaþie internaþionalã care produce,
menþine la zi ºi distribuie recenzii sistematice ale studiilor randomizate
din domeniul îngrijirilor de sãnãtate.
Etapa 4. Strategia de cãutare
CDSR are o bazã de date relativ micã (dar în creºtere rapidã)
ºi o strategie de cãutare simplã; trebuie doar sã scriem stroke (AVC).
Numãrul din aprilie 1996 al Cochrane Library a conþinut douã baze de
date cu recenzii: CDSR, cu 114 recenzii sistematice Cochrane, ºi DARE
– Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (Baza de Date cu
Recenzii privind Eficacitatea), cu peste 1000 de recenzii sistematice
adunate din publicaþiile medicale de cãtre Centrul York pentru Recenzii
ºi Diseminare din Marea Britanie (York Centre for Reviews and Dissemination). Cochrane Library include, de asemenea, o bazã de date
privind cercetãrile clinice cu peste 90 000 de publicaþii. Noi am cãutat
pentru cuvântul cheie stroke atât în CDSR cât ºi în DARE ºi am gãsit
13 recenzii complete despre aspecte variate privind prevenþia ºi
managementul AVC în CDSR ºi 50 recenzii în DARE. Una dintre
recenziile CDSR a fost apropiatã de întrebarea noastrã,9 dar ºi altele
au fost de interes potenþial.
Etapa 5. Rezumatul dovezii
Recenziile sistematice incluse în secþiunea AVC din CDSR9
au rezumat datele din 12 studii controlate privind îngrijiri interdisciplinare
adresate pacienþilor cu AVC. Au fost testate variate cãi de organizare
a îngrijirilor incluzând secþii pentru AVC, echipe pentru AVC, recuperare
intensivã ºi recuperare comprehensivã. Rezultatele au arãtat cã
probabilitatea decesului scade în funcþie de gradul de specializare al
serviciului medical (OR=0,77 95% IC  interval de confidenþã= 0,630,96, 2p<0.05) ºi probabilitatea de rezultate slabe (deces sau
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instituþionalizare dupã pãrãsirea spitalului) au fost chiar mai redusã
(OR=0,66, IC=0,55-0,80, 2p<0,00001). Nu s-au înregistrat variaþii mari
ale a duratei de spitalizare în fazã acutã în aceste studii efectele par
sã fie independente de abordãrile particulare, numitorul comun fiind
echipa multidisciplinarã specializatã în îngrijirea AVC.
Etapa 6. Aplicarea rezultatelor
La întrunirea ulterioarã a comitetului de consiliere medicalã,
puteþi raporta cã îngrijirea pacienþilor cu AVC poate fi îmbunãtãþitã, cu
reducerea riscului de deces ºi al instituþionalizãrii ulterioare externãrii
din secþiile de acuþi, prin furnizarea de servicii coordonate ale unei
echipe specializate. Dovezile nu indicã efectele asupra costurilor
îngrijirilor, dar nu pare sã fi o creºtere în durata de spitalizare pentru
faza acutã. O datã cu scãderea nevoii de instituþionalizare dupã
externare ºi preluarea acestor probleme de cãtre comunitatea localã,
spitalul ar putea realiza un anumit beneficiu prin îmbunãtãþirea serviciilor
secþiei pentru AVC, iar acesta va fi cel puþin parþial anulat prin creºterea
costurilor pentru servicii specializate de-a lungul spitalizãrii de fazã
acutã.
Comentarii. Predecesorul bazei de date CDSR a fost
Cochrane Pregnancy and Childbirth Database - Baza de Date Cochrane
pentru Graviditate ºi Naºteri (anterior denumitã Oxford Database of
Perinatal Trials - Baza de Date Oxford pentru Studii Peri-natale), o
resursã care este larg folositã pentru informaþii legate de asistenþa la
naºtere ºi obstetricã. Recenziile CDSR folosesc un standard nou, mai
înalt, pentru gãsirea, evaluarea, rezumarea ºi raportarea dovezilor din
studiu. Dacã Cochrane Collaboration reuºeºte recenzarea tuturor
studiilor randomizate privind intervenþiile în îngrijirile de sãnãtate de
orice fel (ºi chiar al tuturor, cum ºi-a propus), CDSR-ul va deveni
standardul pentru definirea celei mai bune asistenþe pentru acel
domeniu. Vor trece mulþi ani pânã când acest lucru se va împlini, dar
prin combinarea CDSR ºi DARE în software-ul Cochrane ºi ca bazã
de date extensivã pentru studii clinice, aceasta este deja o sursã foarte
valoroasã de dovezi. Cochrane Collaboration ajutã de asemenea
MEDLINE sã-ºi îmbunãtãþeascã indexarea studiilor astfel încât cãutarea
în MEDLINE a studiilor clinice randomizate sã devinã mai precisã.
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Problema 3. Diagnosticul infecþiei cu Helicobacter pylori
Întrebare:
Pentru d-nul Stepanovich, bãrbatul de 38 de ani cu acuze gastrice
recurente ce rãspund la antiacide, care este sensibilitatea ºi
specificitatea testelor de diagnostic neinvaziv pentru Helicobacter
pylori?
Etapa 3. Sursa de dovezi
Am încercat mai întâi Internetul, în prezent un spaþiu vast ºi
uimitor. Am utilizat programul Netscape, fiind conectaþi la Internet prin
intermediul unui modem de 14,4 kb/sec, pe linia telefonicã de acasã.
Etapa 4. Strategia de cãutare
WWW oferã diferite servicii de cãutare gratuite (pânã în
prezent). Acestea sunt deosebit de simplu de folosit (trebuie sã scrieþi
doar cuvântul pe care îl cãutaþi), iar rezultatele sunt mai mult sau mai
puþin imprevizibile. Noi am încercat o cãutare pentru cuvântul cheie
dispepsie (dyspepsia) în cãutãtorul Yahoo (adresa Internet
www.yahoo.com), obþinând mai nimic, apoi cu WebCrawler
(www.webcrawler.com), care ne-a furnizat 11 adrese. Douã dintre
acestea pãreau interesante: Reþeaua de Gastroenterologie
Presbiterianã Columbia (Columbia Presbyterian Gastroenterology Network - CPGN) ºi Managamentul Clinic Gastro-intestinal (Gastrointestinal Clinical Management). Ultima nu a fost de folos, dar cãutând în
CPGN am obþinut alte douã informaþii: o adresã Internet: /dept/gi/
NIH.html ºi un titlu: Informaþie despre Boli Gastroenterologice Specifice.
Adresa Internet ne-a condus la textul complet al conferinþei de consens
NIH 1994 asupra ulcerului peptic ºi Helicobacter pylori, în timp ce titlul
a fost o adresã (Hot Link) pentru obþinerea de informaþii detaliate pentru
pacienþi despre ulcer/ Helicobacter pylori, incluzând un istoric al
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descoperirii ºi evaluãrii HP, bibliografie la declaraþia consensualã NIH ºi
o descriere a diverse teste diagnostice neinvazive, incluzând teste sanguine ºi respiratorii, indicând cã Testele sanguine ocazionale dau
rezultate fals negative iar celelalte teste pot da rezultate fals negative
la indivizi care au consumat recent antibiotice, omeprazol sau bismut.
Cele mai multe declaraþii ale conferinþei de consens NIH sunt
semicantitative, în cel mai bun caz, ºi nu este prezentatã bibliografia.
Este pãcat, din mai multe motive. În primul rând, informaþia cantitativã
despre sensibilitate, specificitate sau rata probabiliþãþii (likelihood ratios) este necesarã pentru a interpreta testele în mod adecvat pentru
pacienþii individuali (vezi cap.3). În al doilea rând, deºi declaraþia de
consens este prezumtiv bazatã pe dovezi, cititorii declaraþiei trebuie
sã caute ei în literaturã dacã doresc sã verifice validitatea testelor ºi sã
gãseascã informaþia cantitativã necesarã pentru interpretare. În al
treilea rând, deoarece nu sunt date alte referinþe, cititorul nu poate afla
dacã declaraþia de consens este sau nu la zi cu informaþiile. (Aceste
acuze sunt pronunþate cu oarecare sfialã! NIH l-a angajat odatã pe
Brian Haynes pentru a face parte din prezidiu ºi pentru a comenta
procesul de consens al NIH. În una dintre recomandãrile fãcute, s-a
insistat ca declaraþia de consens sã fie bazatã pe dovezi ºi fiecare
dovadã sau citat sã prezinte ºi sursa bibliograficã. De ce ne-au angajat,
dacã nu puteau sã asculte sfaturile?).
Dupã vreo trei sãptãmâni de la cãutarea în WebCrawler, am
cãutat din nou, folosind alt serviciu de cãutare Internet, Lycos, care
susþine cã ar avea cel mai mare numãr de conexiuni web. O cãutare a
Helicobacter ne-a condus la Fundaþia Helicobacter (www.helico.com),
un serviciu care pretinde a furniza cele mai bune dovezi actuale despre
natura ºi managementul tulburãrilor produse de Helicobacter, în
legãturã cu declaraþia de consens a NIH ºi imortalizând bacteria
Helicobacter pylori într-o reprezentare graficã ca dinozaurul Barney.
Informaþia este pregãtitã pentru pacienþi ºi pare a fi bazatã pe dovezi
(în ciuda reprezentãrii caraghioase a bacteriei), cu descrieri ºi diagrame
ale testelor curente, dar fãrã informaþie cantitativã despre sensibilitate
ºi specificitate ºi, ridicol, fãrã a cita nici o bibliografie. Fundaþia
Helicobacter are o legãturã (link) cu pagina web a lui Barry Marshall
din Perth, Australia, care a descoperit Helicobacter pylori scotocind
în mucoasa gastricã. Gãtit în frac, Marshall ne introduce în Fundaþia
de Cercetãri Internaþionale pentru Helicobacter ºi Imunologie Intestinalã
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(International Research Foundation for Helicobacter and Intestinal Immunology), la care se adaugã un film video despre Helicobacter fãcând
un giumbuºluc (drãguþ), o listã a ofertelor sale pentru consultanþã ºi
stocurile companiei de medicamente (fãcând cu ochiul tot drumul cãtre
bancã, fãrã îndoialã) ºi conexiuni cãtre alte surse, incluzând declaraþia
de consens a NIH. Din nou, nici o informaþie cantitativã! (O cãutare în
Yahoo pentru Helicobacter ne-a condus, din nou, la Fundaþia
Helicobacter; o cãutare pentru Helicobacter în WebCrawler ne-a condus
la un Catalog al Ghidurilor de Practicã Medicalã (Clinical Practice Guideline Catalogue) realizat în Alberta, cu referire la ulcerul peptic ºi
Helicobacter, legate de declaraþia de consens a NIH.)
Pentru a obþine mai multã informaþie cantitativã, am verificat
CD-ROM-ul Harrison, Clinical Medicine, SAM-CD, Oxford Texbook of
Medicine, MEDLINE ºi ACPJCOD. Harrisons indica urmãtoarele:
Infecþia H. pylori poate fi diagnosticatã cel mai sigur la pacientul individual prin endoscopie ºi biopsie. Nu era furnizatã nici o informaþie
despre testele neinvazive. (Aºa cã, veþi spune, ce este rãu în a face o
endoscopie? Nu avem nevoie de o analizã economicã prea serioasã
pentru a arãta cã, dacã fiecare pacient cu indigestie necesitã biopsie
endoscopicã pentru a descoperi dacã are H. pylori, am putea la fel de
bine sã oprim toate celelalte servicii medicale pentru cã nu vom mai fi
capabili sã le finanþãm). Clinical Medicine descria diferite teste invazive
ºi neinvazive, dar nu furniza informaþie cantitativã asupra interpretãrii
lor (p.190). SAM-CD declara cã un test respirator care poate detecta
H. pylori pe baza metabolizãrii ureei înghiþite marcate cu carbon-13
sau carbon-14 ar trebui sã devinã disponibil pe scarã largã în viitorul
apropiat ºi includea o referinþã din 1992. Nu a fost furnizatã informaþie
cantitativã. Oxford Textbook of Medicine a furnizat o descriere destul
de detaliatã despre testele invazive ºi neinvazive dar, din nou, fãrã
informaþii cantitative în interpretãrile lor (p.1885).
O cãutare în MEDLINE pentru Helicobacter pylori AND sensitivity a#d* specificity a extras 18 referinþe, unele furnizând comparaþii
directe între testele invazive ºi cele neinvazive, incluzând sensibilitatea
ºi specificitatea, cel mai recent dintre ele10 concluzionând, Testul respirator non-invaziv cu uree ºi testul serologic IgG sunt la fel de exacte
în depistarea infestãrii cu H. pilory la pacienþi netrataþi ca ºi testele
invazive ale CLO ºi Warthin-Starry. O cãutare în ACPJCOD (termeni:
Helicobacter AND sensitivity) a extras trei studii, furnizând informaþie
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cantitativã despre sensibilitatea ºi specificitatea a patru kituri comerciale11,
trei teste neinvazive comparate trei invazive10 ºi un test neinvaziv,12
comparate în fiecare studiu cu standardul de aur al unui model de
biopsie endoscopicã pe suport de argint.
Etapa 5. Rezumatul dovezii
Cãutãrile în Internet ºi în manuale nu au furnizat informaþia
cantitativã. MEDLINE a furnizat diverse referinþe relevante, fãrã sã
existe suficientã informaþie cantitativã în rezumatele lor, nici de data
aceasta. În cele trei articole din ACPJCOD, sensibilitatea ºi
specificitatea celor mai bune teste neinvazive au fost: testul respirator
pentru uree  90% ºi 96% într-un studiu10 ºi 96% ºi 100% din altul,12
serologia IgG  91% ºi 92% dintr-un studiu10 ºi 100% ºi 30% din al
doilea.11 (Discrepanþa pentru testele IgG poate fi datoratã diferenþei
între chiturile serologice, pacienþi º.a.m.d., dar trebuie în mod
asemãnãtor sã conducã la un punct de clivaj pentru interpretarea
testului ca pozitiv  vezi Cap.3.) Un test IgA nu a avut rezultate atât de
bune10 (sensibilitate 71%, specificitate 85%).
Etapa 6. Folosirea dovezii
Se pare cã atât testul respirator cu uree cât ºi serologia IgG
sunt adecvate pentru diagnosticul de infecþie cu H. Pylori la o persoanã
tânãrã cu dispepsie recurentã necomplicatã, care nu face tratament
cu AINS ºi nu are factori de risc de malignizare. Care dintre aceste
teste trebuie sã fie ales depinde de accesibilitatea localã ºi de cost.
(Unii gastroenterologi vor fi în mod sigur împotrivã ºi ACPJCOD
raporteazã un studiu preliminar arãtând cã gastroscopia imediatã poate
fi mai cost-eficientã decât tratamentul empiric cu antagoniºti H213, dar
acest studiu nu a inclus testarea neinvazivã ºi sunt pur ºi simplu prea
mulþi oameni cu H. Pylori pentru ai cuprinde, chiar ºi pentru cel mai
ambiþios endoscopist.)
* Nu vã temeþi, a#d nu este o eroare de tipar! Biblioteca Naþionalã de Medicinã
(National Library of Medicine) evitã confundarea pentru computer a folosirii and
când este parte a unei fraze mai degrabã decât operator Boolean înlocuind n-ul cu
un #.
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Comentarii. Internetul este un imens ceaun cu peºte pentru
cãutarea de informaþie, ca un ocean uriaº ºi în continuã expansiune ºi
nu ºtii niciodatã în ce bucãþicã gustoasã sau rest de peºte îþi înfigi
furculiþa. Informaþia pe care am gãsit-o despre testele noninvazive a
fost interesantã ºi folositoare pentru o orientare generalã privind
subiectul vizat, dar insuficientã cantitativ pentru a stabili o politicã clinicã
bazatã pe dovezi sau pentru a o aplica în cazuri particulare. Manualelor
generale le lipseºte spaþiul pentru a include informaþie detaliatã în
cantitãþi mari, le rãmâne doar pentru a indica suficiente detalii ale
studiilor care sã susþinã validitatea sau actualitatea informaþiei; de
aceea, manualele generale nu reprezintã o primã alegere bunã pentru
cãutarea de dovezi. (Existã însã ºi unele excepþii. De exemplu, capitolul
asupra tromboembolismului venos al lui Jack Hirsh din Scientific American Medicine furnizeazã unele date privind sensibilitatea ºi specificitatea
unor variate teste neinvazive pentru tromboza venoasã a membrelor
inferioare.) Textele de specialitate pot include acest tip de informaþie,
dar sunt de obicei actualizate mai rar ºi sunt mai puþin accesibile, în
special vouã, dacã specialitatea nu vã priveºte în mod direct. Pentru
un subiect fierbinte, cum ar fi Helicobacter pylori, MEDLINE ºi bazele
de date din literatura de specialitate, ca ACPJCOD, pot, mult mai
probabil, sã furnizeze informaþie actualã, iar Internetul a devenit o cale
de acces (atât pentru aceste surse, cât ºi pentru informaþia de
specialitate izolatã, pentru un anumit subiect).
Problema 4. Reducerea riscului de complicaþii în folosirea
mediului de contrast intravenos
Întrebare:
Aplicând indicaþiile sugerate în Capitolul 1, întrebarea noastrã
este: La pacienþi ca d-na Jones, cu o afectare renalã medie
existã o formã de substanþã de contrast care reduce riscul de
scãdere a funcþiei renale dupã urografia intravenoasã fãcutã unor
pacienþi cu afecþiune renalã ?
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Etapa 3. Sursa de dovezi
MEDLINE a fost prima sursã electronicã generalã de dovezi
pentru practica clinicã, iar folosirea ei de cãtre clinicieni a continuat sã
creascã, de la folosirea aparent independentã de practica clinicã - la
mijlocul deceniului opt, la mai mult de jumãtate din abonaþii National
Library of Medicine (codurile MEDLINE aparþinând acum clinicienilor,
iar peste 25 de produse comerciale MEDLINE diferite lucreazã pentru
uz clinic). Rãmâne o resursã generalã excelentã pentru a fi folositã
când nu existã un serviciu disponibil mai bun, mai specializat. Vom
presupune cã aceasta este situaþia prezentã ºi folosim aceastã
problemã 4 pentru a ilustra unele principii pentru cãutarea într-o bazã
de date cu foarte multe citãri.
Etapa 4. Strategia de cãutare
Pentru bazele de date mai mari, ca MEDLINE, trebuie sã
folosim o strategie de cãutare mai ingenioasã pentru a obþine cele mai
bune rezultate. Termenul ingenios este folosit intenþionat, bogãþia
limbajului uman sfidând pânã în prezent dezvoltarea unui sistem de
indexare ºi extragere în cazul unei colecþii mari de texte sau când
avem un numãr mare de documente. Pentru a fi cât se poate de siguri
cã aþi extras citatele cele mai relevante, cu un minim de selectare*,
aveþi nevoie sã cunoaºteþi unele strategii generale de indexare ºi
cãutare ºi sã vã gândiþi la sarcina specificã abordând-o ca pe un fel de
joc stimulativ al minþii pe care îl jucaþi cu cei care fac indexarea ºi cu
autorii, pentru a extrage informaþia actualã cea mai bunã. Iatã un
exemplu de cãutare pentru întrebarea privind urografia, folosind serviciul
MEDLINE de la Biblioteca Naþionalã de Medicinã a SUA.** (Legaþi-vã
centurile de siguranþã! Dupã cum am menþionat, cãutând în MEDLINE
este mult mai complicat decât a cãuta într-o bazã de date micã,
* selectare nu este în sens peiorativ aici, ci mai degrabã indicã faptul cã un citat
poate fi irelevant pentru întrebarea de cãutare.
** Serviciul MEDLINE al US National Library of Medicine ºi EMBASE, varianta europeanã
ºi mult mai comercialã, sunt baze de date generale, acoperind toatã cercetarea
biomedicalã ºi multe alte arii de interes. A cãuta în acestea pentru a gãsi cea mai bunã
dovadã curentã pentru o problemã clinicã specificã este incitant. Bazele de date cele
mai specializate sunt uºor de abordat, dar cu pierdere corespunzãtoare în ceea ce
priveºte comprehensivitatea.
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specializatã).
Avem nevoie de informaþie care trateazã, deopotrivã,
insuficienþa renalã, perfuzia intravenoasã (PIV) ºi substanþa de contrast, nu fiecare separat. Combinarea acestor concepte furnizeazã o
strategie suficient de puternicã pentru a restrânge o cãutare printre
articolele de cel mai mare interes.*
Considerând cã nu existã o cale perfectã pentru a face
cãutarea, prima treaptã este de obicei sã selectezi termenii din indexul
electronic (sau thesaurus) din orice software de cãutare, folosiþi. În
cãutarea pentru exemplul nostru, am folosit thezaurus-ul MEDLINE
inclus în software-ul GRATEFUL MED pentru a selecta termenii (toate
sistemele de cãutare din MEDLINE includ acest thesaurus, denumit
Medical Subject Headings  nivele de cãutare al subiectelor medicale
sau MeSH). Noi am extras unii termeni asemãnãtori prezentaþi în tabelul
2.1.
Tabel 2.1 Strategii de cãutare de bazã
Concepte care trebuie
incluse în cãutare

Termenii cãutaþi

Search terms

Sinonime pentru
afectarea funcþiei
renale
ªI
Sinonime pentru
substanþã de contrast,
urografie intravenoasã

insuficienþã renalã
SAU
azotemie
ªI
substanþã de contrast
SAU
urografie

renal failure
OR azotaemia
AND
contrast media
OR
urography

Urmãtorul pas este sã combinãm termenii, în acest caz în douã
moduri, cu SAU* (OR) ºi cu ªI (AND). De exemplu, pentru a încerca sã
gãsim toate articolele despre insuficienþa renalã cerem insuficienþã
* Unele sisteme de inteligenþã artificialã proceseazã câteva trepte în plus identificând
articole care au cea mai mare frecvenþã de folosire a conceptelor ºi cea mai particularã
folosire a termenilor, accesând referinþe transversale automate la sinonime ºi termeni
relaþionali, þinând cont de apropierea dintre termeni care identificã conceptele între ele,
luând în calcul contextul termenilor º.a.m.d.
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renalã (renal failure) SAU azotemie (azotaemia). Aceasta, în ideea cã
un articol despre insuficienþa renalã uºoarã ar putea descrie aceastã
circumstanþã ca insuficienþã renalã sau azotemie, dar nu neapãrat pe
amândouã.
Autorul poate de asemenea sã foloseascã termenul rinichi
(kidney), mai degrabã decât renal ºi astfel scãpãm articolul. Pe mãsurã
ce sistemele de cãutare se îmbunãtãþesc, oricum, acest tip de problemã
se diminueazã. De exemplu, insuficienþa rinichiului (kidney failure) este
acum cuvântul cheie oficial în MEDLINE, dar în indexul încruciºat
(cross-reference)  adicã în lista de corespondenþã între cuvintele cheie
este trecutã ºi insuficienþa renalã (renal failure), astfel încât folosirea
unuia dintre aceºti termeni îl include în cãutare automat ºi pe celãlalt.
Nici unul din cei doi termeni nu este asociat cu azotemia, astfel încât
articole care folosesc doar cãutãtorul azotemia vor fi scãpate. Aceastã
problemã a sinonimelor apare în prezent în aproape toate schemele
de indexare folosite în prezent.
Aici abilitatea de a ºti sã cauþi: folosiþi tezaurul de cuvinte
(thesaurus) sau indexul de termeni ai sistemului de cãutare pentru a-i
selecta pe cei potriviþi ºi gândiþi-vã (partea cu gândirea este importantã!),
ce termeni asociaþi ºi ce sinonime posibile pot exista ºi nu sunt incluºi
în termenii pe care i-am folosit pânã acum?. Apoi cãutaþi aceºti termeni
adiþionali în index (o sarcinã uºoarã într-un index electronic) ºi includeþi
aceste cuvinte cu SAU (OR) în strategia de cãutare. Dacã nu gãsiþi
sinonime în thesaurus, nu stricã oricum sã le adãugaþi. Cele mai multe
sisteme de cãutare folosesc douã abordãri complementare pentru a
extrage articole: termenii din index (termeni ajustaþi unui articol de un
indexator profesionist**) ºi cuvintele din text  textwords (termeni care
apar în titlul sau în textul rezumatului). Cuvintele din text sunt importante,
în mod particular, pentru concepte noi pentru care indexatorii nu au
avut suficient timp sau experienþã spre a-i include sau pentru cã
indexatorii nu au agreat jargonul folosit de autor. Un exemplu pentru
cele de mai sus este losartan-ul, un nou blocant al receptorilor
* Toþi termenii care ar fi de fapt introduºi într-o cãutare electronicã sunt scriºi în text
cu litere italice. Pentru a evita confuzia pentru and ºi or în textul original (în
englezã), termenii de însoþire AND ºi OR folosiþi în cãutare sunt notaþi cu majuscule
italice, chiar dacã nu conteazã în cãutarea efectivã.
** Indexator  (bibl.; docum.) Specialist în indexarea documentelor. (Olteanu V. Din
istoria ºi arta cãrþii. Lexicon, Edit.Enciclopedicã, 1992, p.199).(n.t.)
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angiotensinei. Chiar dacã acest medicament a fost omologat între timp,
nu a fost încã indexat în baza de date MEDLINE la data la care am
scris acest capitol. Dar o cãutare în MEDLINE pentru losartan ca ºi
cuvânt din text (textword) a fost citat de 700 de ori, dintre care 15 au
fost studii randomizate controlate. Nu este rãu pentru un termen care
nu a fost încã indexat!
Meritã sã amintim încã douã aspecte importante. În primul rând,
încercaþi sã fiþi cât se poate de specific (de precis) în selectarea
termenilor de cãutare. Indexatorii sunt instruiþi sã foloseascã cei mai
specifici termeni pentru a-i include în thesaurus; astfel, un studiu al
insuficienþei renale cronice ar fi indexat ca insuficienþã renalã, cronic
mai degrabã decât pentru cuvântul-cheie rinichi. Dacã aþi cãutat pentru
substanþe de contrast ªI rinichi, aþi pierde probabil articole despre
folosirea substanþelor de contrast în insuficienþa renalã cronicã. În al
doilea rând, dacã nu sunteþi sigur care termen specific ar putea fi cel
mai bun (o problemã cu care se confruntã ºi indexatorii), selectaþi un
termen sursã (parent term) ºi explodaþi-l (în orig. engl. explode,
n.t.), (scuze pentru jargon!). De exemplu, când cãutaþi insuficienþã
renalã (renal failure) în thesaurus, veþi vedea cã are trei subtermeni 
diabet insipid, nefrogen (diabetes insipidus, nephrogenic); insuficienþã
renalã, acutã (renal failure, acute); ºi insuficienþã renalã, cronicã (renal
failure, chronic). Deoarece substanþele de contrast pot precipita
insuficienþa renalã acutã la un subiect cu insuficienþã renalã cronicã,
un indexator ar putea alege unul sau ambii termeni. Studii despre
indexatori aratã cã ei nu sunt întotdeauna siguri în privinþa termenilor
pe care îi aleg. O soluþie parþialã pentru aceastã problemã este de a
exploda” un termen care include toþi termenii asemãnãtori, în acest
caz, explodeazã insuficienþã renalã (explode renal failure), cum se aratã
în Figura 2.2. (Acesta va include insuficienþa renalã acutã ºi cronicã ºi,
de asemenea, diabetul insipid nefrogen. Dacã doriþi sã fiþi mai conciºi,
aþi putea exclude referirile legate despre diabetul insipid nefrogen fie
prin adãugarea condiþiei ºi nu diabet insipid, nefrogen (AND NOT
diabetes insipidus, nephrogenic) sau sumarea celor doi termeni cãutaþi,
insuficienþã renalã, acutã ºi insuficienþã renalã, cronicã (renal failure,
acute AND renal failure, chronic), în loc de „explode renal failure”. Ca
o regulã, oricum, este mai simplu ºi mai rapid a exploda un singur
termen sursã.
Condiþia SAU (OR), într-o cãutare, selecteazã toate articolele
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care au oricare dintre termenii menþionaþi, adicã, extinde cãutarea. Întro strategie de cãutare, condiþia ªI (AND) selecteazã doar acele articole
care includ ambii termeni, restricþionând cãutarea. Noi dorim sã folosim
SAU (OR) pentru a porni în aºa fel încât sã colectãm toatã informaþia
care poate fi relevantã pentru un subiect. Procedând astfel, vom colecta
mult mai multe articole decât ne dorim, de exemplu, articole despre
insuficienþa renalã care nu au nimic a face cu urografia ºi viceversa.
Apoi dorim sã triem doar acele articole prin adãugarea condiþiei AND
urografia cu combinaþia insuficienþã renalã SAU (OR) azotemie (Figura
2.2).
Unul dintre cei mai importanþi adjuvanþi pentru a realiza cãutãri
inteligente este de a adãuga trucuri ºtiinþifice în strategia de cãutare.
Cea mai mare parte a cercetãrilor citate în MEDLINE sunt cercetãri
fundamentale, iar dintre studiile clinice cele mai multe sunt preliminare,
genul de materiale de care e puþin probabil cã veþi doriþi sã vã agãþaþi
reputaþia clinicã personalã. Putem extinde folosirea lui OR ºi AND pentru
a selecta studii care sã fie valoroase din punct de vedere ºtiinþific ºi
pregãtite pentru uz clinic. Pentru a face acest lucru, Tabelul 2.2 oferã
cele mai bune formulãri pe care le cunoaºtem14 pentru a le combina cu
cãutãri ca cele de mai sus. Exemplul nostru fiind o întrebare legatã de
cauzã (Pielografia intravenoasã produce (sau agraveazã) o
insuficienþã renalã?), termenul cu care sã-l adãugãm la condiþia de
cãutare (AND) (conform modelului din Tabelul 2.2) ar fi risk (tw), unde
tw înseamnã cuvânt din text (textword)*. Noi numim aceºti termeni
speciali de cãutare în MEDLINE filtre metodologice.** Termenii
singulari sunt destul de uºor de adãugat manual la cãutãri. Pentru cei
lungi, este cel mai bine a înmagazina termenii în software astfel încât
ei sã poatã fi rechemaþi printr-un simplu nume de fiºier. De exemplu,
biblioteca noastrã foloseºte software-ul OVID pentru a cãuta în
MEDLINE ºi strategia de cãutare Randomized Controlled Trial (pt)***
OR Drug Therapy (sh)**** OR Therapeutic Use (sh) OR Random: (tw)
* Întrebarea poate fi de asemenea consideratã una de anti-terapie, cel mai bine
stabilitã de un studiu controlat randomizat comparând mediile de contrast slab- ºi
înalt-osmolare, în care cel mai bun filtru metodologic singular ar fi clinical trial (pt).
** Termenul bibliofil tehnic pentru aceste filtre este hedges (garduri)  index-ul conþine
ceea ce bibliotecarii numesc arbori [de cãutare, n.t.], astfel hedges a devenit o
componentã a grãdinii literaturii.
*** pt semnificã tipul publicaþiei (engl. publication type).
**** sh semnificã subtitlu (engl. subheading).

59

este înmagazinat ca un articol de meniu care poate fi selectat cu ajutorul
cursorului, scutindu-ne de dureri de cap ºi de codificãri fãrã sfârºit.
Atenþionãm cã termenii nu sunt exact aceeaºi pentru 1986 ºi 1991.
Aceasta deoarece echipa de indexare de la NLM a adãugat noi termeni
de cãutare la thesaurus-ul MEDLINE în 1991.
AND urography
explode
renal failure

explode
renal failure
OR azotemia

OR azotemia


Figura 2.2. Cãutare: AND ºi OR

Etapa 5. Rezumatul dovezii

Când cãutaþi o dovadã actualã, uitaþi-vã mai întâi la rezultatele
obþinute privind recenzii sistematice ºi metaanalize, deoarece acestea
sunt încercãri de a sintetiza toate studiile relevante asupra unei
probleme. Capitolul 3 detaliazã cum pot fi identificate aceste recenzii.
În exemplul nostru, cãutarea a extras un numãr de articole incluzând
diverse recenzii, dintre care unul a fost o metaanalizã a lui Barret ºi
Carlisle.15 Aceastã recenzie sistematicã a indicat cã o substanþã de
contrast cu osmolaritate joasã (LOCM) are un risc semnificativ mai mic
de scãdere a funcþiei renale, în special la pacienþi cu insuficienþã renalã
iniþialã (odds ratio agregat de 0,44, 95% IC 0,26-0,73). Desigur,
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substanþele de contrast LOCM sunt mai scumpe.
Etapa 6. Aplicarea dovezilor
O informaþi pe d-na Jones de dovezi ºi o avertizaþi de costul
adiþional. Acceptaþi sã folosiþi LOCM.
Comentarii. Dacã vã place jocul de puzzles, MEDLINE poate
fi distractiv. Cheia constã în a cunoaºte suficiente metode de cãutare
ºi filtre metodologice pentru a gãsi ce vã intereseazã, cu un efort cât
mai mic. Nu toate sistemele MEDLINE sunt create în mod egal, iar
unele folosesc clinicienilor mai mult decât altele: în testarea competitivã
a 27 produse MEDLINE, PaperChase, Dialogs Knowledge Index ºi
Aries Knowledge Finder au depãºit celelalte sisteme care oferã acces
la MEDLINE, cu Knowledge Index reprezentând cea mai bunã
realizare. 16 De asemenea, cãutãrile MEDLINE sunt destul de
consumatoare de timp, exemplul de mai sus necesitând cam 30 minute
de la iniþiere pânã la recenzarea textelor citate.
Dacã nu vã place jocul de puzzles ºi doriþi vitezã, cãutaþi atunci
servicii specializate mai mici, de calitate mai înaltã, cu informaþii bazate
pe dovezi care sunt concepute pentru specialitatea dvs. Existã câteva
asemenea servicii, cu o calitate inconstantã, dar situaþia se evolueazã
rapid. De exemplu, deºi UpToDate se strãduieºte sã-ºi lãrgeascã aria
de acoperire de la nefrologie la alte discipline medicale, rãmâne cu
mult mai puternicã în nefrologie. O cãutare pentru contrast media
(substanþã de contrast) în UpToDate este foarte rapidã (câteva
secunde) ºi se obþine un rezultat foarte bun, furnizând informaþie bine
documentatã, de încredere, susþinutã în unele cazuri de rezumatele
originale, despre incidenþa scãderii funcþiei renale la pacienþi cu ºi fãrã
defect renal preexistent ºi o perspectivã clinicã asupra folosirii
substanþelor de contrast anionice, împreunã cu alte intervenþii pentru
a preveni scãderi suplimentare ale funcþiei renale, incluzând teste
alternative, hidratare anterioarã ºi scãderea dozei de contrast.
ACPJCOD este, de asemenea, foarte rapidã ºi þintitã, cu studii recente
despre factorii de risc pentru nefropatia de contrast ºi metaanaliza lui
Barret ºi Carlisle privind studiile randomizate în legãturã cu substanþele
de contrast cu osmolaritate joasã ºi înaltã, arãtând un beneficiu modest
dar real al substanþelor de contrast cu osmolaritate joasã.
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Tabelul 2.2. Cei mai buni termeni singulari ºi combinaþii pentru cãutãri
MEDLINE de sensibilitate înaltã, printre cele mai bune studii pentru
tratament, diagnostic, prognostic ºi cauzã14 .
Strategia de cãutare

Sensibilitate*

Pentru studii de tratament:
Clinical trial (pt)
0,93

Specificitate

Precizie

0,92

0,49

0,99

0,74

0,22

Pentru studii de prognostic:
Exp cohort studies
0,60

0,80

0,11

0,73

0,11

0,79

0,15

Exp cohort studies
or Exp risk
or Odds and ratio: (tw) 0,82
or Relative and risk (tw)
or Case and control : (tw)

0,70

0,14

For studies of diagnosis:
Diagnosis& (pe**)
or Diagnostic use
0,92
or Sensitivity (tw)
or Specificity

0,73

0,09

Randomized controlled
trial (pt)
or Drug therapy (sh)
or Therapeutic use (sh)
or Random: (tw)

Incidenþã
or Exp.mortality
or Follow-up studies
or Mortality (sh)
or Prognosis: (tw)
or Predict: (tw)
or Course (tw)

0,92

Pentru studii ale etiologiei sau cauzei:
Risk (tw)
0,67

* Sensibilitatea, cum este definitã în studiul pe care este bazat tabelul,14 reprezintã
proporþia studiilor din MEDLINE care îndeplinesc criteriile pentru relevanþã ºtiinþificã ºi
clinicã. Specificitatea reprezintã proporþia de studii mai puþin relevante care sunt
excluse de strategia de cãutare. Precizia este proporþia tuturor articolelor extrase
care sunt relevante.
** pe reprezintã pre-explozia.
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Cum trateazã manualele acest subiect? SAM-CD, la o cãutare
pentru contrast media, furnizeazã informaþie similarã celei din
UpToDate, citând în principal aceleaºi surse, incluzând referinþele.
Clinical Medicine a lui Kumar ºi Clark, pe de altã parte, nu furnizeazã
referinþe pentru declaraþie, Noile medii de contrast anionice ºi cu
osmolaritate joasã comportã un risc de dezvoltare a unor reacþii alergice
la substanþa de contrast, dar nu scad riscul nefropatiei de contrast (p.
453). Aceasta pare a fi o interpretare eronatã a studiilor observaþionale
(în care indivizii cu funcþie renalã imperfectã au fost mai probabil a fi
selectaþi pentru folosirea substanþelor de contrast cu osmolaritate joasã,
omiþând a se face orice comparaþie cu pacienþi la care s-au administrat
substanþe de contrast cu osmolaritate înaltã), dar cine ºtie  nu sunt
prezentate referinþe bibliografice. Harrison-ul oferã aceeaºi informaþie,
Agenþii de contrast ionici cu osmolaritate înaltã ºi cei anionici cu
osmolaritate joasã sunt la fel de toxici în aceastã privinþã. Oxford
Textbook of Medicine repetã informaþia din Harrison: Folosirea noilor
agenþi de contrast anionici nu aratã o reducere a nefrotoxicitãþii la
pacienþii cu risc mai înalt (p. 3267). Sunã de parcã am fi avut dreptate
sã nu folosim prima dovadã gãsitã în cazul d-nei Jones. Autorii ultimelor
trei texte, profesori eminenþi cum par a fi, ar putea învãþa câte ceva
prin recenzarea dovezii, mai degrabã decât prin a se cita unii pe alþii!
Problema 5. Colita ulceroasã ºi riscul de malignizare
Întrebare:
Pentru o femeie de 46 de ani cu istoric de colitã ulceroasã de 7
ani, care este riscul pentru dezvoltarea cancerului?

Etapa 3. Sursa de dovezi
Colita ulceroasã este o boalã cronicã relativ frecventã ºi
prognosticul ei tinde a fi reprezentat corect ºi constant în manualele
de medicinã. Hai sã mai dãm textelor o ºansã!
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Etapa 4. Strategia de cãutare
Un studiu al câtorva dintre cele mai cunoscute manuale de
medicinã considerã cã acestea ar trebui sã prezinte noþiuni de îngrijire
bazate pe informaþie cantitativã privind prognosticul ºi complicaþiile.
Clinical Medicine aratã cã, În colita ulceroasã riscul carcinomului de
colon la un pacient care prezintã colitã patentã de peste 10 ani este
mult mai mare decât pentru populaþia generalã (p. 220). Jewell, în
Oxford Texbook of Medicine, nu citeazã o referinþã dar afirmã cã: cele
mai recente studii de cohortã sugereazã cã riscul cumulativ pentru
pacienþii cu boalã extinsã este de aprox. 7-15% la 20 de ani, cu risc
redus pânã la 15 ani de boalã (p. 1950). CD-ul dupã Harrison furnizeazã
mai multe detalii. O cãutare cu ulcerative colitis AND cancer extrage
trei pasaje despre carcinom ºi boala inflamatoare intestinalã, declarând
cã, S-a estimat cã în pancolitã riscul de cancer este de 12% la 15 ani,
23% la 20 de ani ºi 42% la 24 de ani, deºi estimãrile în practica
comunitarã au fost reduse, de 10% la 26 de ani. 42% la 24 de ani
comparativ cu 10% la 26 de ani hmmm pare mai degrabã o diferenþã
remarcabilã în estimarea riscului, dar nici un studiu nu este citat în
sprijinul vreuneia dintre cifre, astfel încât va trebui sã cãutãm în altã
parte pentru a afla de ce au apãrut aceste diferenþe. Dupã cum am
stabilit la începutul acestui capitol, vedem aceastã pacientã la nivelul
dispensarului, dar în mod sigur ea a fost vãzutã de un specialist când
colita ei s-a acutizat. Ce-i vom spune pacientei? Va trebui sã ne grãbim
pentru a ajunge la fondul problemei.
Am repetat cãutarea pe SAM-CD, obþinând cam aceleaºi
rezultate ca în Harrison, inclusiv declaraþia, Riscul cumulativ de apariþie
a cancerului de colon devine substanþial dupã 8-10 ani de colitã
ulceroasã, fiind de 3% dupã 15 ani pânã la 9% dupã 25 ani.17 Textul
continuã sugerând pancolita ca factor de creºtere a riscului. Valorile
oferite de SAM sunt susþinute de o referinþã bibliograficã. Aceasta
sugereazã cã valorile ar putea fi bazate pe dovezi care au fost adunate
cu grijã, dar nu se poate ºti sigur cã este aºa. Mai multe detalii despre
studiul citat pot fi adunate din MEDLINE. Citatul ºi rezumatul sãu pot fi
obþinute cu uºurinþã printr-o cãutare dupã autor (author search) pentru
J. E. Lennard-Jones în MEDLINE. Rezumatul poate fi de ajutor, dar nu
e pe deplin convingãtor; 401 pacienþi cu colitã ulceroasã extinsã au
fost studiaþi pe durata a 22 ani, cu doar 9 pierderi din urmãrire deoarece
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s-au mutat în altã þarã. Pacienþilor li s-a fãcut sigmoidoscopie ºi biopsie
la consultaþiile de urmãrire; dupã 10 ani, li s-a fãcut colonoscopie la
fiecare 2 ani. Este foarte probabil ca aceasta sã fie un lot de pacienþi
cu trimitere, nu o comunitate, ºi este neclar din rezumat dacã este o
cohortã de start formatã din pacienþi urmãriþi cu toþii încã din stadiul
incipient al bolii, o cerinþã cheie pentru evaluarea prognosticului (vezi
Capitolul 3). Din rezumat nu reiese, de asemenea, incidenþa generalã
a cancerului în comunitate, care ar fi necesarã pentru a determina
magnitudinea oricãrei creºteri a riscului. Va trebui fie sã extragem ºi
sã evaluãm întregul articol fie sã încercãm o altã sursã de dovezi.
Cât despre MEDLINE, am încercat douã cãutãri suplimentare.
Prima, cu ulcerative colitis ºi strategia de cãutare sensibilã pentru
prognostic - Tabelul 2.1 (care a obþinut 367 articole), apoi cu AND
reviews (ªI recenzii) (îngustând rezultatul la 29 articole), nu a extras
nici o recenzie sistematicã, dar a conþinut un numãr de recenzii narative
(nesistematice) ºi alte articole care nu aveau nimic clar de a face cu
întrebarea noastrã (de exemplu, despre complicaþii sau chirurgie). Unul
din aceste articole descria o investigaþie originalã în care un program
de supraveghere prin colonoscopie a depistat un singur caz de cancer,
în timp ce opt cazuri suplimentare au apãrut la pacienþi la care cancerul
a fost detectat pe altã cale (ex. ei au refuzat urmãrirea ºi au reapãrut
cu cancer).18 Autorii au avut sentimentul cã supravegherea de rutinã
nu a meritat efortul. A doua cãutare a fost o încercare de a fi isteþi (vezi
mai sus). Reviews a fost eliminat din cãutare ºi înlocuit cu un filtru
metodologic din Tabelul 2.2: AND explode cohort studies (ªI explodeazã
studii de cohortã). Acesta a extras 177 articole, câteva dintre ele
descriind studii bine fãcute. Stewenius ºi colab.19 au raportat un studiu
populaþional în care a existat o creºtere de 30% a mortalitãþii comparativ
cu populaþia generalã ºi o incidenþã de cancer colo-rectal de 2,1 ori
mai mare decât în ratele specifice pentru sex ºi vârstã din urban, dar
riscul absolut de cancer colo-rectal a fost foarte mic de 1,4 la 1000
pacienþi-ani. Un studiu populaþional danez a prezentat o valoare similarã
pentru riscul relativ de 1,8.20
ACPJCOD a oferit o cãutare rapidã ºi un studiu direct la þintã.
Un studiu danez21 urmãreºte o cohortã de start formatã din adulþi cu
colitã ulceroasã, bazatã pe toate cazurile dintr-o regiune (adicã, a fost
un studiu populaþional) ºi cu o urmãrire de 99,9%. Studiul nu a raportat
nici o creºtere în riscul de cancer comparativ cu populaþia generalã a
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Danemarcei, dar acesta pare sã fi fost în contextul unui program de
supraveghere cu o frecvenþã substanþialã a colectomiei: 24% la 10 ani
ºi 32% la 25 ani. A existat o creºtere a mortalitãþii comparativ cu
populaþia generalã doar în timpul primului an dupã diagnostic.
Comentatorul ACPJCOD a indicat cã studiul a fost bine fãcut, dar cã
rata de colectomie a fost cam înaltã, în special pentru pacienþi cu pancolitã (39%) ºi cã aceasta ar putea fi cauza absenþei riscului crescut
pentru cancer de colon.
Etapa 5. Rezumatul dovezii
Studiile populaþionale au demonstrat o uºoarã creºtere a
riscului de cancer la pacienþii cu colitã ulceroasã, în special la cei cu
colitã extinsã sau severã,19,20, dar riscul absolut este scãzut <10% dupã
20 ani. Cu urmãrire regulatã ºi o rezolvare crescutã prin colectomie,
se pare cã riscul pentru cancer de colon ar putea fi redus21, dar existã
cel puþin un grup de altã pãrere.18 Cum indicaþiile pentru colectomie
sunt puþine (eºecul terapiei intensive cu medicamente, megacolon toxic,
manifestãri extra-colice debilitante, ca ºi suspiciunea de cancer la nivelul
unei stricturi), ar fi foarte dificil de condus un studiu randomizat pentru
colectomie în schimb e mai uºor sã se demonstreze riscul cu adevãrat
scãzut al efectelor colectomiei selective. (Aceasta este o problemã
comunã în studierea prognosticului: existã foarte puþine tulburãri pentru
care intervenþiile medicale nu interferã cu studierea istoricului natural
al afecþiunii. Este în regulã dacã tratamentele au efect, dar este dificil
sã fim siguri fãrã studii corect întocmite).
Etapa 6. Aplicarea dovezii
Nu ºtim sigur ce-i vom spune d-nei Naggan în acest moment. În mod
sigur ar trebui reasiguratã cã perioada de risc crescut pentru deces
(primul an) a trecut. Nu este clar dacã colonoscopia în fiecare an
începând la 10 ani ar fi o idee bunã. Nu s-a gãsit nici o indicaþie pentru
colectomia profilacticã. Orice altã atenþie acordatã intestinului ei ar trebui
sã fie bazatã pe simptome.
Comentarii. Riscul privind cancerul de colon prezentat în a

66

13-a ediþie Harrison a fost cu adevãrat confuz  fãrã a fi susþinut de vreo
referinþã bibliograficã sau de studiile pe care le-am gãsit în mod direct,
privind rata înaltã raportatã. SAM a furnizat ceva dovezi, dar calitatea lor
nu a fost clarã. Un manual de gastroenterologie ar furniza cu siguranþã
mai multe detalii decât un manual medical general, dar medicii din
asistenþa primarã, din perspectiva cãrora am conceput acest capitol, nu
ar avea probabil prea multe texte actuale de specialitate la îndemânã.
(Internet-ul va furniza soluþia la aceastã problemã aflatã în curs de
rezolvare).
Cãutãrile în literatura medicalã cu ajutorul MEDLINE pe care
le-am întreprins au fost dezordonate ºi consumatoare de timp, dar au
furnizat anumite dovezi despre riscul crescut, de cancer colo-rectal
printre pacienþii cu colitã ulceroasã cu evoluþie îndelungatã, dar la valori
destul de mici. Cãutarea în ACPJCOD a fost rapidã, a furnizat dovezi
suplimentare despre faptul cã riscul de cancer poate fi scãzut, dar
rezultatul a fost neconcludent în ceea ce priveºte modalitãþile prin care
se obþine aceastã scãdere.

Menþinerea la zi:
O completare la rezolvarea problemei
Obiectivul nostru în acest capitol a fost centrat pe serviciile de
informare care permit sã gãsiþi dovezi necesare rezolvãrii problemelor
clinice în timp real. Aceste resurse pentru rezolvarea problemei sunt
esenþiale pentru asistenþa medicalã bazatã pe dovezi. Dar vã puteþi da
seama când cunoºtinþele voastre sunt depãºite de dovada nouã?* A fi
informat la zi este de datoria revistelor ºi toate studiile fãcute pe medici
aratã cã citirea revistelor medicale este prima activitate pe care o numim
când vine vorba de informare zilnicã, dar acordãm atât de puþin timp
sãptãmânal acestei îndatoriri încât este imposibil a crede cã facem o
treabã bunã.
Din fericire, sunt disponibile diverse publicaþii secundare care
furnizeazã rezumate ale celor mai importante articole, pentru practicieni,
dar acestea nu sunt toate de bunã calitate. Existã douã principii de
* Cum spunea Will Rogers, un cowboy-filozof american: nu atât ceea ce nu ºtim
ne bagã în bucluc, cât mai ales ceea ce ºtim cã nu era aºa.
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bazã care trebuie respectate de aceste reviste secundare înainte de a
încerca sã ne convingã cã sunt în mãsurã sã ne elibereze de povara
de a cãuta noi înºine prin revistele primare. În primul rând, ele ar trebui
sã furnizeze criterii explicite folosite pentru cãutarea ºi selectarea
studiilor alese, astfel încât cititorii sã ºtie ce reviste au fost prelucrate
ºi cum au fost selectate articolele prezentate.
În al doilea rând, aceste reviste de supraveghere (sau secþiuni
de supraveghere ale revistelor primare) ar trebui sã prezinte suficiente
date despre metodologia studiilor pe care le-au recenzat, astfel încât
cititorii sã poatã judeca ei înºiºi calitatea ºi aplicabilitatea pentru proprii
lor pacienþi. În prezent, cunoaºtem doar douã reviste secundare care
îndeplinesc aceste criterii: ACP Journal Club (acoperind literatura
medicinii interne) ºi Evidence-Based Medicine (pentru studiile majore
din medicina internã, medicina familiei, psihiatrie, chirurgie, obstetricã,
ginecologie ºi pediatrie). Existã, de asemenea, secþiuni în Journal of
Pediatrics ºi Clinical Journal of Sport Medicine care furnizeazã acest
tip de serviciu ºi un numãr mare de publicaþii similare din reþea, inclusiv
o serie de reviste bazate pe dovezi publicate de editura acestei cãrþi,
Churchill Livingstone. Tabelul 2.3 trece în revistã efectul aplicãrii
criteriilor de relevanþã ºtiinþificã ºi clinicã ale unor reviste din perspectiva
medicinii interne. Pânã ºi cele mai bune cinci reviste furnizeazã doar
un articol pentru fiecare douã subiecte în medie. Nu-i de mirare cã
este atât de dificil sã þii pasul: o groazã de timp pierdut pentru a gãsi
doar studii care nu meritã o atenþie deosebitã!
Dacã nu existã publicaþii secundare în propriul nostru domeniu
de interes, o soluþie de rezervã este sã folosiþi criteriile din una dintre
aceste publicaþii pentru a determina producþia de articole importante
din punct de vedere clinic pentru revistele din domeniul vostru. Asta
este, folosiþi aceleaºi criterii ºtiinþifice ºi propriile voastre criterii clinice
de includere pentru a crea o versiune personalã a Tabelului 2.3. Apoi,
concentraþi-vã asupra listei de abonamente, citind revistele din capul
listei. Pentru cele mai multe domenii ar fi valabilã o combinaþie a celor
patru reviste generale cu cea mai largã circulaþie ºi un numãr mic de
reviste de specialitate. În sfârºit, folosiþi criteriile pentru merit ºtiinþific
spre a selecta articolele pe care sã le citiþi în paginile acestor reviste.
Nu mai trebuie subliniat cã veþi învãþa mai mult cãutând dovezi pentru
rezolvarea unor probleme clinice precise decât prin rãsfoirea revistelor
pentru a captura dovezi noi de care credeþi cã veþi avea nevoie mai

68

R ev i s t a

N Engl J Med
JAMA
Ann Intern Med
Lancet
Arch Intern Med
BMJ
J Intern Med
D iabetes C are
C irculation
Am J C ardiol
C hest
Am Rev Respir D is
J Am C oll C ardiol
Am J MedGastroenterology
J C lin Epidemiol
J Gen Intern Med
Neurology
C an Med Assoc J
Spine

N r. d e ar t ic o le
c u r ez u m at e
254
303
246
410
262
283
157
232
541
649
780
520
407
298
494
144
71
445
70
271

N r. (% ) d e
ar t i c o l e c ar e
în d ep lin es c
c r i t er i i l e
43 (16,9)
37 (12.2)
33 (13,4)
30 (7,3)
27 (10,3)
24 (8,5)
17 (10,8)
17 (7,3)
15 (2,8)
15 (2,3)
13 (1,7)
12 (2,3)
11 (2,7)
10 (3,4)
9 (1,8)
7 (4,9)
6 (8,5)
6 (1,3)
5 (7,1)
2 (0,7)

N r. (% ) d e
ar t i c o l e c u
r ez u m at e în
AC PJ C
34 (13,4)
20 (6,6)
18 (7,3)
16 (3,9)
13 (5,0)
17 (6,0)
3 (1,9)
3 (1,3)
4 (0,7)
4 (0,6)
2 (0,3)
4 (0,8)
0 (0,0)
5 (1,7)
3 (0,6)
4 (2,8)
3 (4,2)
2 (0,4)
3 (4,4)
2 (0,7)

* Reprodus cu acordul American College of Physicians

târziu. Este nevoie de echilibrarea celor douã tipuri de activitãþi, rezervând
cel puþin jumãtate din timpul pe care îl aveþi la dispoziþie pentru rezolvarea
problemelor clinice mai degrabã, decât pentru a citi cu devotament
revistele clinice.

Modalitãþi de partajare
MEDLINE este în prezent cea mai bunã sursã generalã pentru
a gãsi cea mai bunã dovadã curentã datoritã dimensiunii bazei de date
ºi reactualizãrii permanente. Astfel, este important pentru practica
bazatã pe dovezi ca clinicienii sã-ºi dezvoltã ºi sã-ºi amelioreze tehnica
de cãutare în MEDLINE, dar ºi sã aibã acces local. Toate sistemele
MEDLINE sunt extrase din aceeaºi bazã de date, pregãtitã de Biblioteca
Naþionalã de Medicinã a SUA (US National Library of Medicine), dar
furnizorii MEDLINE oferã o multitudine de variante, incluzând unele
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realizate pentru grupuri specifice de practicã clinicã. De asemenea,
interfaþa software-ul (programul soft) al acestor sisteme oferã multe
opþiuni. Într-un studiu recent al 27 de sisteme,16 noi am gãsit cã
PaperChase a oferit cel mai bun acces online pentru clinicieni, Aries
Knowledge Finder (Cãutãtorul de Cunoºtinþe Aries) a fost cel mai bun
sistem pentru CD-ROM pentru clinicieni ºi Dialogs Knowledge Index
(Indexul de Cunoºtinþe al Dialog) a oferit cel mai redus preþ/dovadã
relevantã extrasã în cãutãrile on-line. Îmbunãtãþirea acestor sisteme
este permanentã, astfel încât datele prezentate de noi pot fi depãºite
deja. Aries, de exemplu, are acum o versiune PC Windows ºi diverºi
distribuitori, incluzând NLM care oferã acces Internet.
MEDLINE prezintã limite importante pentru uzul clinic, totuºi,
ºi bazele de date ale articolelor ºi citatelor selectate pentru practica
clinicã au nevoie de cãutare electronicã pentru dovezi prompte ºi mai
productive. Din fericire, tehnologia pentru accesul instantaneu este
disponibilã ºi bazele de date cu conþinut de bunã calitate încep sã
aparã pe disc, CD-ROM ºi on-line (în linie directã la sursã). Noi am
avut în vedere câþiva pionieri în acest capitol. Au fost dezvoltate noi
servicii, aºa cã þineþi ochii deschiºi! ªi nu acceptaþi orice, care nu citeazã
sursa originalã în susþinerea aserþiunilor (un dicton care, credem, este
varianta literarã echivalentã a Nu acceptaþi monede de lemn).
Sunt manualele demodate? Extinderea ºi nevoia rapidã de
modificare a secþiunilor manualelor privind diagnosticul, prognosticul
ºi tratamentul face sã credem cu greu cã ele vor supravieþui erei
electronice mai bine decât au fãcut-o dinozaurii în era glaciarã. Din
pãcate, cuprinsul manualelor nu are miros, astfel încât cititorii vor trebui
sã-ºi dezvolte alþi senzori de depistare a lucrarilor slabe (orig. crap
detectors), pentru a preveni poluarea mintalã ºi privarea pacienþilor lor
de cea mai bunã îngrijire curentã. Citeºte mai departe, acesta este
subiectul cãrþii de faþã. (Din fericire principiile ºtiinþei nu îmbãtrânesc
atât de repede!)

Tehnici de predare despre cum trebuie sã cauþi
Clinicienii învaþã sã caute cea mai bunã dovadã externã în
diverse moduri. Unii sunt doar autodidacþi (ºi cu toþii învãþãm din
experienþa acumulatã de noi înºine), unii prin urmãrirea colegilor care
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cautã, unii citind cãrþi ca aceasta ºi din ce în ce mai mult, participând
la seminarii, workshop-uri ºi cursuri scurte conduse de experþi în
cãutare. În aceastã secþiune, vom descrie ultima abordare aºa cum a
fost predatã studenþilor ºi absolvenþilor care lucreazã în jurul Oxfordului. Lecþiile sunt simple ºi uºor de învãþat:
1. ce baze de date/surse de dovezi sunt disponibile (nu este ceva
neobiºnuit pentru cursanþii noºtri sã creadã cã MEDLINE este
singura bazã de date disponibilã pentru cãutare);
2. cum sunt ele organizate;
3. ce termeni de cãutare sã foloseascã (ºi cum sã navigheze prin
National Library of Medicine Medical Subject Headings and
Subheadings în funcþie de domeniile lor de interes); ºi
4. cum se lucreazã cu software-ul de cãutare.
Predarea ºi învãþarea au loc de obicei în douã moduri, fiecare
dintre ele cu propriile localizãri ºi strategii distincte. În prima, grupuri
mici de cursanþi învaþã împreunã într-un modul EMC (de educaþie
medicalã continuã) ºi prima sesiune cuprinde primele trei lecþii înºirate
mai sus, folosind ca exemple cazuri clinice din activitatea cursanþilor.
Le cerem cursanþilor sã prezinte cazuri clinice ºi îi ajutãm sã formuleze
întrebãri clinice concentrate pe patru elemente importante (vezi
Capitolul 1) privind probleme de diagnostic, prognostic sau terapie.
Cursanþii ºi întrebãrile lor sunt apoi conduºi la software-ul de cãutare
ºi îndrumãtorul le aratã cum trebuie sã caute, ajutându-i sã se
familiarizeze cu software-ul ºi cu baza de date pe mãsurã ce încep
cãutãri ghidate. Noi folosim MEDLINE ca bazã de date didacticã
principalã datoritã complexitãþii ei ºi deoarece ne permite sã introducem
o serie de strategii pentru cãutare. Organizãm ºi cursuri suplimentare
pentru o varietate de alte baze de date, inclusiv EMBASE ºi Cochrane
Library, în funcþie de nevoile individuale, dar MEDLINE furnizeazã o
introducere genericã bunã în datele de baze electronice.
Formulând o întrebare care conþine cele 4 elemente vom
începe prin a demonstra folosirea limbajului natural (termeni de text,
tw), al titlurilor MeSH (titluri de subiecte, sh) ºi identificarea lor folosind
thesaurus-ul, folosirea subtitlurilor MeSH ºi folosirea limitatorilor (cum
ar fi tipul de publicaþie, pt sau anul publicãrii, py). În sfârºit, arãtãm
cum termenii limbajului natural (tw), termenii MeSH (sh) ºi limitatorii
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(ca pt) pot fi folosiþi împreunã cu operatorii booleani (and, or, not) pentru
a forma filtrele metodologice descrise în Tabelul 2.2.
Aceste sesiuni se desfãºoarã într-un ciclu logic pornit de la o
problemã clinicã, apoi este explicat software-ul de cãutare ºi baza de
date. De exemplu, odatã ce conceptul titlurilor MeSH a fost introdus,
urmeazã în mod natural folosirea thesaurus-ului ºi o trecere în revistã
a termenilor comuni care întotdeauna furnizeazã surprize (cum ar fi
ordonarea termenilor folosiþi pentru acoperirea ulcerului gastric,
incluzând ulcerul peptic ºi ulcerul de stomac dar nu ulcerul gastric!). Li
se aratã cursanþilor cum limitatorii se pot dovedi a fi de mare folos (în
special pt) ºi în sfârºit le sunt prezentaþi trei termeni de text  folosirea
* la sfârºitul cuvintelor, ? pentru a înlocui caractere din interiorul
cuvintelor ºi folosirea near2 sau near3 pentru a lega cuvinte în fraze
separate de douã sau trei cuvinte. Oferindu-li-se oportunitatea, ei pot
învãþa sã facã cãutãri la fel de competente ca ºi bibliotecarii (pentru
sensibilitate, dacã nu ºi pentru specificitate), chiar dacã nu au pregãtire
formalã de bibliotecari (într-un trial controlat randomizat privind
pregãtirea ºi feedback-ul dupã o sesiune introductivã de doar 1-2 ore,
grupul de control a ajuns din urmã bibliotecarii dupã cca opt cãutãri,
toate realizate pentru aspecte clinice ca parte a management-ului lor
pentru pacienþi ºi învãþare continuã).23
Punând accentul pe aceste patru arii de termeni - MeSH,
thesaurus, limitatori ºi text liber ºi pe combinarea lor în filtre
metodologice, furnizãm cursanþilor instrumente puternice pentru a
începe cãutãri efective. Ei sunt apoi puºi sã caute rãspunsul la o nouã
întrebare înainte de a doua sesiune. În cea de-a doua sesiune, ei
prezintã rezultatele pe care le-au obþinut, iar îndrumãtorul corecteazã
orice problemã.
O abordare alternativã este folositã pentru pregãtirea unui
numãr mare de studenþi (clase de pânã la 100). Înainte de prima
sesiune, cursanþilor li se trimite un scenariu clinic ºi li se cere sã execute
o cãutare pentru a rãspunde la o întrebare precizatã. Apoi, în grupuri
de câte 10, ei intrã într-o sesiune de 90 minute care acoperã lecþia din
listã ºi le acordã o perioadã scurtã de practicã individualã. Într-un studiu
randomizat al acestei strategii, cursanþii aleºi în sesiunile de 90 minute
ºi-au îmbunãtãþit semnificativ nu doar folosirea adecvatã a softwareului ºi a termenilor de cãutare, dar ºi calitatea rezultatelor cãutãrii.
Aceste rezultate ne-au încurajat sã încorporãm metoda intervenþionistã
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în educaþia obiºnuitã a viitorilor studenþi în medicinã.
Elementele de predare pe care le-am folosit în aceste sesiuni
includ urmãtoarele:
1. Cursanþiilor vor trebui atenþionaþi cu privire la cãutãrile cu termeni
largi, vagi, deoarece vor trebui sã facã faþã unui munte de rezultate,
în care vor gãsi cu greu ceea ce-i intereseazã. Pentru a fi siguri,
multora dintre noi le face plãcere sã meargã la bibliotecã ºi sã
caute printre reviste. Acest lucru ar putea avea ca rezultat un
accident educaþional când descoperim, din întâmplare, un articol
folositor, dar aceastã acþiune nu este, de fapt, o cãutare þintitã. La
fel se poate întâmpla când se cautã într-o bazã de date electronicã
fãrã a formula o întrebare þintitã, structuratã. A rãsfoi este distractiv,
dar este o distracþie nestructuratã ºi nepotrivitã pentru o activitate
clinicã aglomeratã.
2. Pe de altã parte, cursanþii ar trebui sã fie încurajaþi sã exerseze
cãutãri ºi sã gãseascã doar câteva citate, cele mai pertinente ºi de
calitate. Valoarea acestor douã abordãri constã în a demonstra
pericolele rãsfoirii când cu adevãrat ai nevoie de a gãsi ºi de a
merge mai departe.
3. Anumiþi termeni vor furniza cele mai bune rezultate pentru întrebãri
specifice. Când se lucreazã cu cursanþii din anumite specialitãþi, se
va dovedi foarte eficient dacã vã gãsiþi timp pentru a identifica cei
mai specifici termeni de cãutare pentru specialitatea lor. Exemple
pentru strategii de cãutare au fost furnizate în Capitolul 2.
4. Pe cât de important este de a adapta procesul de învãþarea în
funcþie de nevoile cursantului, pe atât de important este de a avea
la îndemânã unele exemple cheie ºi tehnici de cãutare pregãtite
dinainte. Sesiunea de pregãtire se poate transforma într-un fiasco
atunci când cãutãrile sunt prea uºoare, sau nu oferã rezultate
satisfãcãtoare. Deºi aceastã situaþie poate apare în cãutãrii reale,
depãºirea problemele apãrute reprezintã doar un aspect particular
al procesului de cãutare.
5. Deºi principiile cãutãrii pot fi predate folosind un singur terminal, o
salã specialã cu pânã la opt computere, fiecare cu acces la un
pachet software ºi o bazã de date, constituie o foarte folositoare
resursã de predare. Aceastã salã poate fi o parte în interiorul
bibliotecii, astfel încât poate fi disponibilã pentru utilizatorii bibliotecii
când nu este folositã pentru predare. Pentru a învãþa sã cauþi nu
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existã nimic mai bun decât exerciþiul practic, iar noi încercãm sã
reducem predarea didacticã ºi sã accentuãm învãþarea prin
experienþã.
6. Deºi lecþiile de învãþare a tehnicilor de cãutare pot fi predate de
oricine, bibliotecarii, în special, ar putea face asta. Fiind pregãtiþi
în culegerea de date ºi în plus cunoscând tehnicile de indexare ºi
catalogare, organizarea bazelor de date ºi folosirea pachetelor
software, ei vor aduce un grad de obiectivitate problemelor clinice
ºi pot lucra cu clinicieni punându-le întrebãri în aºa fel încât ei vor
fi cei care vor construi întrebãrile clinice þintite.
7. Fie cã se predã unor grupuri largi sau restrânse, studenþilor sau
absolvenþilor, este important a recunoaºte cã oamenii învaþã în
moduri diferite, la niveluri diferite, au nevoi diferite ºi vin la sesiunile
de pregãtire cu niveluri diferite în ce priveºte tehnofobia.
8. În sfârºit, dacã asiguraþi în continuare sprijin, dupã cursul
programului iniþial de pregãtire, amândouã vor fi fãrã îndoialã
apreciate ºi folosite de cursanþii voºtri.
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Abordarea criticã
a dovezii
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Abordarea criticã a dovezii externe se desfãºoarã în 2 etape:
stabilirea validitãþii (apropierea sa de adevãr) ºi stabilirea importanþei
sale (deci a utilitãþii sale pentru practica dvs. clinicã). Aceste etape pot
fi parcurse în orice ordine; de aceea mulþi clinicieni preferã parcurgerea
iniþialã a celei de a doua etape deoarece, în cazul în care aceasta
prezintã o relevanþã redusã (testul diagnostic nu are acurateþea doritã,
tratamentul are un efect neglijabil asupra problemelor pacientului etc.)
se pot opri în acest moment fãrã a irosi timpul necesar pentru a
determina validitatea dovezii. Aceastã metodã rapidã de decizie este
adecvatã atât timp cât ne amintim de necesitatea revenirii la prima etapã
ºi a determinãrii validitãþii acelei dovezi care a condus la concluzia
scontatã.
În acest capitol vom aborda strategii proprii de determinare a
validitãþii ºi importanþei dovezii referitoare la un test diagnostic, un marker
prognostic, un tratament (manevrã preventivã sau de reabilitare), un
ghid sau altã strategie de îmbunãtãþire a calitãþii îngrijirilor acordate
pacienþilor dvs. Capitolul se va încheia cu o descriere a strategiei de
predare ºi studiere necesarã pentru sintetizarea, prezentarea ºi stocarea
rezultatelor abordãrii critice a dovezii într-un rezumat de o paginã numit
CAT (catalog de subiecte abordate critic).
Vom începe cu dovada referitoare la testele diagnostice.
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Secþiunea 3a1
Este validã dovada referitoare la testul diagnostic?
Dupã descoperirea unui articol util referitor la un test diagnostic, care ar fi modalitatea de abordare criticã rapidã în ceea ce priveºte
distanþa pânã la adevãr? Aceasta se poate realiza punând câteva
întrebãri simple, rãspunsurile fiind gãsite în rezumatul articolului. Tabelul
3a1.1 prezintã aceste întrebãri pentru articole individuale, dar pot fi
întrebuinþate ºi la interpretarea unei recenzii sistematice (de ansamblu)
a diferitelor studii ale aceluiaºi test diagnostic pentru aceeaºi afecþiune.*
Tabelul 3a1.1 Sunt valide rezultatele studiului diagnostic?
1. A existat o comparaþie independentã, cu un standard de
referinþã al diagnosticului?
2. A fost evaluat testul diagnostic pe un lot adecvat de pacienþi
(similar cu cei ce ar trebui sã foloseascã testul în practicã)?
3. A fost aplicat standardul de referinþã indiferent de rezultatul
testului diagnostic?
Prima indicaþie este: A existat o comparaþie independentã,
cu un standard de referinþã al diagnosticului ? Deºi este enunþatã cu
gravitate, semnificaþia sa este mult mai simplã ºi anume cã cele douã
criterii trebuie confruntate. Pacienþii din studiu ar fi trebuit supuºi atât
testului diagnostic respectiv (de ex. o procedurã de examinare fizicã,
un test al sângelui etc.) cât ºi standardului de referinþã - standard de
aur (autopsie, biopsie sau altã probã care ar fi putut confirma prezenþa
sau absenþa afecþiunii þintite); rezultatul unui test ar trebui sã fie
necunoscut celor care utilizeazã ºi interpreteazã celãlalt test (de ex.
patologul care interpreteazã biopsia - examen ce reprezintã standardul
* Dupã cum vom sublinia pe parcursul întregii cãrþi, recenziile sistematice vã vor
oferi dovezile externe cele mai valide ºi utile în orice problemã clinicã. Sunt totuºi
destul de rare pentru testele diagnostice ºi ca urmare le vom descrie în domeniul
lor obiºnuit, terapeutic, în secþiunea 3a3. Când utilizaþi tabelul 3a3.2 pentru testele
diagnostic, substituiþi doar test diagnostic cu tratament.
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de referinþã pentru afecþiunea þintã - nu trebuie sã cunoascã rezultatul
testului de sânge, adicã testul diagnostic în studiu). În acest mod,
cercetãtorii evitã tendinþele conºtiente sau inconºtiente care ar putea
face ca standardul de referinþã sã fie supraevaluat când testul diagnostic este pozitiv ºi subevaluat când testul este negativ. Uneori este
foarte dificil sã se foloseascã standarde de referinþã clare (de ex. pentru
tulburãrile psihiatrice), de aceea este de dorit sã examinaþi cu grijã
argumentele care justificã alegerea standardelor de referinþã.
Într-un mod sau altul, raportul va oscila între unele rezultate
numite normale ºi altele numite anormale ºi vom explica în ce mod
pot fi ele interpretate, în secþiunea 3b1. Deocamdatã, este bine de
ºtiut cã existã ºase definiþii ale normalului, utilizate în mod curent (enumerate în tabelul 3a1.2). Noi vom folosi definiþia 5 (diagnostic normal) ºi considerãm cã jumãtate din definiþii nu sunt utile. Primele douã
(definiþia Gaussianã ºi a percentilelor) provin doar din studiul rezultatelor
testului, fãrã referire la standardul de referinþã ºi definesc domeniul
normalului pentru rezultatul testului diagnostic pe baza proprietãþilor
statistice (deviaþie standard sau percentile). Astfel, acestea reprezintã
proprietãþi ale testului, izolate de orice realitate obiectivã. Nu au nici un
sens, deoarece implicã faptul cã toate anormalitãþile apar cu aceeaºi
frecvenþã. Ambele sugereazã ideea cã dacã se pot face suficiente teste
diagnostice unui pacient, creºte probabilitatea de a descoperi ceva
anormal, ceea ce va duce la o testare ulterioarã inadecvatã. A treia
definiþie a normalului (preferabilã din punct de vedere cultural)
reprezintã un raþionament cu valoare culturalã. Este întâlnitã în
reclamele la modã ºi la graniþele miºcãrii lifestyle, unde medicina
este confundatã cu moralitatea. A patra definiþie (a factorilor de risc)
are dezavantajul cã eticheteazã sau stigmatizeazã anumiþi pacienþi
ºi este utilã clinic doar în cazul în care se poate realiza ceva pozitiv
pentru a scãdea riscul. A cincia definiþie (diagnosticã) este aceea asupra
cãreia se va insista ºi va ilustra modul de descriere ºi de interpretare a
normalitãþii în secþiunea 3b1. Ultima definiþie (terapeuticã) este în parte
o consecinþã a definiþiei a 4-a (a factorilor de risc) ºi are marele avantaj
clinic de a se schimba o datã cu cunoºtinþele despre eficienþã. Astfel,
definiþia TA normale s-a modificat radical de-a lungul ultimelor decenii,
dupã cum tratarea valorilor progresiv reduse ale TA are mai multe
avantaje decât dezavantaje.
Revenind la a 4-a întrebare din tab.3a1.1, este de dorit ca testul
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diagnostic sã fie evaluat pe un spectru adecvat de pacienþi similar
populaþiei pe care acest test ar putea fi folosit. Printre pacienþii cu boalã
severã manifestatã sau tardiv, când diagnosticul este evident, de cele
mai multe ori, nu va fi nevoie de nici un alt test diagnostic. Deci studiile
care se limiteazã la cazuri floride nu furnizeazã informaþii suficiente.
Articolul va fi informativ dacã testul diagnostic a fost aplicat la pacienþi
cu forme uºoare, dar ºi severe de boalã; în cazuri precoce, dar ºi tardive ale bolii þintã ºi la indivizii trataþi, dar ºi la cei netrataþi. În plus,
testul diagnostic trebuie aplicat la pacienþii cu diferite afecþiuni, care
de obicei se confundã cu afecþiunea þintã cercetatã.
Tabelul 3a1.2. ªase definiþii ale normalului
1. Definiþia Gaussianã: media ± 2 deviaþii standard. Presupune
o distribuþie normalã ºi porneºte de la premiza cã toate
anomaliile au aceea frecvenþã.
2. Definiþia percentilelor: în intervalul, sã zicem 5-95%, au
acelaºi defect de bazã ca ºi definiþia gaussianã.
3. Definiþia culturalã (de preferat): este o definiþie preferatã
de societate Produce confuzii în ceea ce priveºte rolul
medicinii.
4. Definiþia factorilor de risc: exclude riscurile suplimentare
de a face boala. Eticheteazã pe cei ce nu se încadreazã,
care nu pot fi ajutaþi.
5. Definiþia diagnosticã: interval de rezultate dincolo de care
bolile þintã devin foarte probabile  subiectul acestei discuþii.
6. Definiþia terapeuticã: intervalul de valori dincolo de care
tratamentul aduce mai multe beneficii decât efecte nedorite.
Înseamnã cã trebuie sã þineþi pasul cu noutãþile în domeniul
terapiei!
În fine, a fost aplicat standardul de referinþã indiferent de
rezultatul testului diagnostic? În momentul în care pacienþii au un rezultat
negativ al testului diagnostic cercetat, existã tentaþia de a anticipa
aplicarea testului de referinþã; dar când acesta este invaziv sau riscant
(ex. angiografia) aceastã procedurã poate fi consideratã inadecvatã.
Din acest motiv mulþi cercetãtori utilizeazã acum un standard
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de referinþã pentru pacientul fãrã afecþiunea þintã, care nu suportã nici un
efect secundar pe parcursul unei urmãriri pe termen lung fãrã tratament
definitiv (dovada convingãtoare cã un pacient cu suspiciune clinicã de
trombozã venoasã profundã nu prezintã aceastã boalã va fi urmãrirea pe
termen lung fãrã terapie antitromboticã ºi absenþa oricãror efecte ale
bolii).
Dacã raportul pe care l-aþi citit eºueazã la unul sau mai multe
din aceste 3 teste, se verificã dacã acesta prezintã o omisiune
importantã care face concluziile vulnerabile; dacã este aºa, este
necesarã întoarcerea la o altã cãutare (fie acum, fie ulterior; dacã nu
aveþi timp suficient, aþi putea ruga un coleg sau un student sã o facã).
Dacã articolul trece acest prim examen ºi decideþi cã puteþi sã luaþi în
considerare rezultatele, dar nu s-a trecut la cea de-a doua etapã, de a
decide dacã rezultatele sunt relevante, se poate trece la secþiunea
3b1, pagina 118.
Bibliografie suplimentarã:
Jaeschke R, Guyatt G H, Sackett D L pentru Evidence-Based Medicine Working Group. Users guides to the medical literature.VI. How to
use an article about a diagnostic test. A: Are the results of the study
valis? JAMA 1994; 271: 389-91.
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Secþiunea 3a2
Este validã dovada legatã de prognostic?
Clinicienii îºi pun tot timpul întrebãri legate de prognostic. Uneori
întrebãrile sunt puse de cãtre pacienþi ºi sunt foarte directe (Cât timp
mai am?). Alteori, întrebãrile sunt puse de cãtre clinicieni ºi sunt
indirecte, cum ar fi dacã ar aplica un anume tratament (ex. vârstnic cu
leucemie limfocitarã cronicã care se simte bine  ar fi prognosticul sãu
modificat nefavorabil dacã pacientul nu ar urma nici un tratament pânã
în momentul în care boala ar deveni simptomaticã?) sau legat de
investigaþii (ex. pentru anevrismele aortei  care este soarta unui
anevrism de 4 cm nedetectat?). Aceste întrebãri includ douã aspecte:
un aspect calitativ (ce consecinþe pot decurge ?) ºi un aspect temporal
(pe ce perioadã ?). În Capitolul 1 s-a ilustrat modul în care se pot
recunoaºte aceste întrebãri ca fiind despre prognostic, iar Capitolul 2
a fost destinat descoperirii unor informaþii valabile asupra prognosticului.
În aceastã parte a Capitolului 3 se vor prezenta elementele de bazã
necesare stabilirii validitãþii ºi importanþei pe care o prezintã dovada
despre prognostic, utile pentru rezolvarea unor situaþii similare celor
de mai sus.
Cele 4 principii care susþin validitatea dovezii despre prognostic
sunt enumerate în Tabelul 3a2.1.
Tabelul 3a2.1. Este validã dovada despre prognostic ?
1. A fost constituit un eºantion reprezentativ, bine definit de
pacienþi într-un moment comun (de obicei precoce) al
evoluþiei bolii?
2. A fost completã urmãrirea pacienþilor ºi s-a desfãºurat pe
o perioadã suficient de mare?
3. Au fost aplicate criteriile rezultatelor obiective în orb?
4. Dacã sunt identificate subgrupe cu prognostice diferite:
w s-a fãcut corecþia pentru factorii prognostici
importanþi?
w s-a fãcut validarea la nivelul subgrupelor de pacienþi
supuºi testului?
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Înainte de toate, eºantionul a fost constituit din pacienþii urmãriþi
începând cu acelaºi stadiu (de regulã cât mai precoce) al bolii? În mod
ideal, un studiu privind prognosticul ar trebui sã includã întreaga
populaþie de pacienþi care prezintã boala, începând din momentul
debutului. Cum acest lucru este irealizabil, este de dorit sã se cunoascã
cât de departe suntem faþã de situaþia idealã, ºi acest lucru îl gãsim în
secþiunea privind metodologia folositã (dacã nu existã s-ar putea sã
se piardã timpul cu acest raport!); aici vom gãsi informaþiile despre
modul cum au fost aleºi pacienþii pentru studiu. Este de dorit ca starea
de boalã sã fie definitã suficient de clar ºi sã existe o reprezentare a
întregului spectru al severitãþii bolii care poate sã aparã în acel moment
iniþial.
Când trebuie considerat momentul iniþial? Cu alte cuvinte, din
ce moment al bolii trebuie urmãriþi pacienþii ? Dacã investigatorii încep
urmãrirea rezultatelor doar dupã ce unii pacienþi ºi-au încheiat evoluþia
bolii, consecinþele pentru aceºti pacienþi nu vor fi niciodatã luate în
considerare. Dintre aceºtia, unii ar putea sã-ºi revinã rapid, în timp ce
la alþii ar putea surveni decesul. În consecinþã, pentru a evita
distorsionarea rezultatelor prin pornirea tardivã a cronometrului,
includerea pacienþilor în studiu trebuie fãcutã în acelaºi stadiu al bolii,
de preferat la primele manifestãri clinice, realizându-se aºa numita
cohortã de debut. O excepþie se poate face în cazul în care se doreºte
studierea prognosticului tardiv al unei boli (de exemplu pentru boala
coronarianã manifestã clinic); în acest caz se alege un eºantion
reprezentativ ºi bine definit de pacienþi care se aflã în acelaºi stadiu
avansat al bolii (de exemplu momentul în care au prezentat primul
eveniment coronarian clinic, nu momentul descoperirii unui nivel crescut
al factorilor de risc coronarian).
În al doilea rând, urmãrirea pacienþilor a fost completã ºi s-a
desfãºurat pe o perioadã suficient de lungã? De preferat este ca fiecare
pacient din cohorta de debut sã fie urmãrit în timp pânã la revenirea
completã sau pânã la apariþia uneia din consecinþele bolii. Dacã
urmãrirea se realizeazã pe o perioadã prea scurtã, apariþia unor
consecinþe interesante, la unii pacienþi, scapã studiului datoritã timpului
de urmãrire insuficient. Desigur, dacã dupã decenii de urmãrire ºi-au
fãcut apariþia doar câteva efecte adverse, aceasta constituie un
prognostic favorabil care poate da speranþe pacientul asupra viitorului
sãu. În cazul în care se considerã cã durata urmãririi este prea redusã
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pentru realizarea unei imagini corecte despre consecinþelor bãnuite,
este de preferatã cãutarea altor dovezi. Motive de îngrijorare existã ºi
în cazurile în care perioada de urmãrire este lungã din cauza posibilitãþii
pierderii din urmãrire a pacienþilor cu care s-a început studiul. Astfel,
rezultatele acestor pacienþi vor fi excluse din concluziile studiului despre
prognostic. Unele pierderi din urmãrire nu au legãturã cu prognosticul
ºi nu constituie motive de îngrijorare (de exemplu mutarea la un loc de
muncã mai bun). Alte pierderi se pot datora pacienþilor care au decedat
sau sunt atât de grav afectaþi de boalã încât nu mai rãspund solicitãrilor
legate de studiu (sau devin dependenþi ºi se mutã cu familia). Aceste
rezultate pot ameninþa validitatea raportului. Cum ne putem asigura cã
urmãrirea este completã? Nu existã un rãspuns unic valabil pentru
toate studiile, dar vã oferim 2 sugestii utile. Prima sugestie constã din
regula empiricã 5 ºi 20: pierderile sub 5% conduc probabil la o eroare
mai micã, pe când pierderile de peste 20% ameninþã serios validitatea
studiului. Procentele situate între cele 2 valori determinã erori cu
gravitate intermediarã. Cu toate cã este uºor de reþinut, aceastã regulã
poate simplifica situaþiile clinice cu consecinþe mai rar întâlnite.
A doua sugestie constã în utilizarea unui scenariu ºi anume
scenariul celei mai grave situaþii. Se presupune un studiu de prognostic
care cuprinde iniþial 100 de pacienþi. Din aceºtia 4 au decedat ºi 16
sunt pierduþi din urmãrire. O ratã brutã a supravieþuirii ar numãra 4
decese din cei 84 pacienþi urmãriþi complet, deci o ratã a mortalitãþii de
4,8% ºi atunci rata supravieþuirii ar fi de 100% - 4,8% = 95,2%. Dar ce
se întâmplã cu cei 16 pacienþi pierduþi din urmãrire? Din aceºtia unii
sau chiar toþi puteau sã moarã. Scenariul cazului cel mai grav ar
însemna o ratã a fatalitãþii cazurilor de 20% sau 20 (4 cunoscuþi + 16
pierduþi) din 100 (84 urmãriþi + 16 pierduþi), ceea ce înseamnã o ratã
de 4 ori mai mare! De notat cã, pentru a determina scenariul cel mai
grav s-au adãugat pacienþii pierduþi din observaþie atât la numãrãtor
cât ºi la numitorul ratei rezultatului. Pe de altã parte, în situaþia cea
mai bunã, presupunem cã nici unul din cei 16 pacienþi pierduþi nu ar fi
decedat, ceea ce duce la o ratã a fatalitãþii de 4 din 100 (84 + 16) sau
4%. Se observã adãugarea cazurilor pierdute doar la numitor. În timp
ce procentul celei mai bune situaþii, 4%, poate sã nu difere prea mult
de rata observatã - 4,8%, el diferã foarte mult de procentul de 20%, ºi
probabil veþi gândi cã urmãrirea din acest studiu nu a fost completã.
Observând ce efect pot avea pierderile din observaþie asupra
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rezultatului, puteþi decide dacã scenariul celei mai grave situaþii va
schimba concluziile despre prognostic. Dacã aceastã formã de analizã
a sensibilitãþii sugereazã faptul cã pierderile nu ar produce modificãri
importante ale rezultatului, se poate trage concluzia cã urmãrirea a
fost suficient de completã.
Puteþi utiliza aceste douã sugestii pentru evaluarea articolelor
despre prognostic în speranþa de a le recunoaºte pe cele mai puþin
rele. Dacã se rãspunde negativ la ambele întrebãri de mai sus, studiul
nu va face estimãri ale prognosticului apropiate de adevãr. Dacã, pe
de altã parte, rãspunsul este afirmativ la ambele întrebãri, studiul va
furniza cu acurateþe informaþii asupra prognosticului. Pentru o siguranþã
crescutã, se apeleazã la întrebãrile 3 ºi 4, legate de validitate, din Tabelul
3a2.1.
Au fost aplicate criteriile rezultatelor obiective folosite în orb?
Bolile pot afecta pacienþii în mai multe feluri: unele pot fi uºor de reperat,
altele sunt depistate cu dificultate. În general, rezultatele extreme, cum
ar fi decesul sau refacerea completã, sunt relativ uºor de recunoscut.
Între cele 2 extreme existã o gamã largã de rezultate dificil de detectat
sau de confirmat, unde investigatorul trebuie sã evalueze situaþia. De
exemplu: gradul de activitate/remisiune a bolii, capacitatea de a reveni
la muncã ºi intensitatea durerii reziduale. Pentru a minimaliza efectele
erorilor, cercetãtorii pot stabili criterii specifice care sã defineascã fiecare
rezultat posibil al bolii ºi ulterior sã utilizeze aceste criterii pe parcursul
urmãririi pacienþilor. Asemenea criterii se pot gãsi în text, tabele, anexe
sau referinþele studiului. Este necesar ca acestea sã fie suficient de
obiective pentru confirmarea rezultatelor de care sunteþi interesaþi.
Apariþia decesului este un fapt obiectiv, însã cercetarea cauzei
determinante a decesului este supusã erorii (în special când se bazeazã
pe certificate de deces) ºi poate fi influenþatã, cu excepþia cazului în
care criteriile obiective au la bazã o dovadã clinicã de înaltã calitate.
Chiar dacã sunt folosite criterii obiective, unele erori se pot
strecura dacã cercetãtorii care analizeazã rezultatele cunosc de
asemenea ºi caracteristicile pacienþilor. Pentru reducerea acestor erori,
autorii studiului ar fi trebuit sã ia mãsuri pentru ca cercetãtorii care
participã la studiu sã fie orbi faþã de pacienþii din studiu, adicã sã nu
cunoascã caracteristicile clinice ºi factorii de prognostic. Cu cât
rezultatul este mai subiectiv, cu atât devine mai important modul de
lucru în orb.
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Ultimele douã principii se referã la studiile care pretind cã un
subgrup de pacienþi are un prognostic diferit faþã de un alt subgrup.
Asemenea studii sunt destul de frecvente, din motive clinice bine
întemeiate. Uneori veþi dori sã cunoaºteþi care subgrupuri de pacienþi
au prognostice diferite (de exemplu, în cazul pacienþilor cu fibrilaþie
atrialã non-valvularã, cei cu hipertrofie atrialã stângã prezintã un risc
crescut de infarct în comparaþie cu cei care au atriul stâng normal?).
Primul lucru pe care trebuie sã-l faceþi în acest caz este sã vedeþi dacã
s-a fãcut corecþia pentru alþi factori importanþi care pot influenþa
prognosticul. Astfel, studiile care pot da naºtere acestui tip de întrebare
trebuie sã convingã cititorul cã prognosticul nu a fost distorsionat de
apariþia unui alt factor de risc, mai puternic (de exemplu, pacientul cu
atriul dilatat a avut în antecedente un accident embolic). Pentru aceºti
factori de prognostic existã modalitãþi de corecþie, simple (analize
stratificate care apreciazã prognosticul separat pentru pacienþii cu atriu
lãrgit cu sau fãrã accident embolic în antecedente) sau mai complicate
(analize de regresie multiplã care iau în considerare nu numai accidentul
embolic din antecedente, ci ºi hipertensiunea arterialã ºi funcþia
ventriculului stâng). Înainte de a fi tentaþi sã acceptaþi concluziile privind
diferenþele de prognostic între subgrupele urmãrite, trebuie sã fiþi siguri
cã cel puþin una dintre modalitãþile de ajustare prezentate mai sus a
fost folosit corect.
Am spus tentaþi, deoarece mai existã o condiþie finalã înainte
de a accepta ca valid rezultatul referitor la prognosticul diferit al unui
subgrup. Este bine cunoscut faptul cã tehnicile statistice de determinare
a prognosticului subgrupei se referã la anticipare, nu la explicare. Este
indiferent dacã factorul de prognostic este logic din punct de vedere
fiziologic (în cazul de mai sus - mãrimea atriului stâng) sau este un
nonsens biologic (ombilicul pacientului este concav sau convex). Aceºti
factori prognostici pot fi demografici (vârsta, sexul, statutul socioeconomic), specifici bolii (extinderea bolii, gradul de anormalitate al
testului) sau factori de comorbiditate (prezenþa sau absenþa unor condiþii
asociate). Nu uitaþi cã aceºti factori prognostici nu trebuie sã producã
rezultatul; ei trebuie sã fie doar asociaþi cu apariþia rezultatului, într-o
mãsurã suficient de mare, încât sã-l prevadã.
De aceea, în momentul în care un factor de prognostic este
identificat, nu existã nici o garanþie cã acesta nu este rezultatul unui
fenomen întâmplãtor, non-cauzal printre pacienþii cu prognosticuri

89

diferite. Grupul iniþial de pacienþi în care acest factor a fost identificat
poartã numele de grup de pregãtire. Dacã acest studiu iniþial a efectuat
o analizã multivariatã, cãutând potenþialii factori de prognostic, este
foarte probabil ca unii din aceºtia sã fi fost descoperiþi doar datoritã
ºansei (ºi mulþi cercetãtori vor avea suficientã imaginaþie pentru a
sugera explicaþii logice pentru ei). Deoarece existã riscul sã se
stabileascã factori de prognostic falºi, aparenþi, trebuie cãutatã
confirmarea într-un alt grup, independent, de pacienþi, numit grup test.
În acest scop, este utilã folosirea a unui studiu pilot pentru examinarea
acestor factori prognostici posibili. Dacã studiul independent identificã
la rândul sãu factorul de prognostic, validitatea acestuia creºte.
Dacã dovada nu trece de aceste teste de validitate, e mai bine
sã vã întoarceþi la cãutare, fie imediat (dacã mai aveþi timp), fie într-o
sesiune ulterioarã. Dacã, din fericire, dovada este validã, dar încã nu
aþi putut stabili importanþa sa, se pot adopta consideraþiile din Secþiunea
3b2 la pagina 129.
Bibliografie suplimentarã:
Laupacis A, Wells G, Richardson W S, Tugwell P pentru EvidenceBased Medicine Working Group. Users guides to the medical literature.
V. How to use an article about prognosis. JAMA 1994; 272: 234-7.
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Secþiunea 3a3
Este validã dovada despre tratament?

Dupã descoperirea unor dovezi utile despre un tratament,
trebuie decis de unde începem abordarea criticã. Pe de o parte puteþi
începe aici cu Secþiunea 3a3, cu o abordare privind validitatea
(argumentul fiind: dacã tratamentul nu este valid, pe cine intereseazã
dacã are un efect important?). Pe de altã parte, puteþi începe direct cu
determinarea importanþei, în Secþiunea 3b3 (argumentul fiind: dacã
dovada nu sugereazã un posibil impact clinic util, pe cine intereseazã
dacã tratamentul este valid?). Puteþi începe cu oricare din ele ºi sã
terminaþi cu celãlalt. Secþiunea 3a3 vã va ajuta sã abordaþi critic ºi
rapid dovezile despre terapie în ceea ce priveºte veridicitatea. Acest
lucru poate fi fãcut prin întrebãri simple, la care de multe ori rãspunsurile
se gãsesc în rezumatul articolului. Tabelul 3a3.1 conþine întrebãrile
cheie necesare pentru rapoartele probelor terapeutice individuale.
Tabelul 3a3.2 conþine liniile directoare pentru estimarea dovezii care a
combinat rezultatele mai multor probe într-o recenzie sistematicã. Atunci
când recenzia sistematicã utilizeazã metode statistice specifice pentru
a combina rezultatele diverselor studii, poartã numele de metaanalizã.
Ca alternativã, se poate utiliza o analizã economicã, aceasta fiind o
metodã mai complexã ce comparã alternativele terapeutice printr-o
perspectivã lãrgitã (incluzând-o pe cea a managerilor de sãnãtate sau
chiar a societãþii ca întreg) ºi încearcã sã ofere terapiile care utilizeazã
optim resursele economice: paturi de spital, medicamente, timp operator, clinicieni, bani. Tabelul 3a3.3. conþine elementele corespunzãtoare deciziei de a da credibilitate unei analize economice. În fine,
bazându-ne pe capitolul anterior cu privire la diagnostic, vã vom arãta
pe scurt cum puteþi sã vã hotãrâþi sã cãutaþi dovezile referitoare la
efectele tratamentului, atunci când sunt cuprinse, într-o analizã a
deciziei clinice; regulile pentru a accepta rezultatele lor sunt descrise
în Secþiunea 3a3.4.
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Tabelul 3a3.1. Sunt valide rezultatele acestui studiu individual?
Principalele întrebãri la care trebuie sã rãspundeþi sunt:
1. Selectarea pacienþilor pentru a fi incluºi în studiu s-a fãcut în
mod randomizat? ºi a fost lista aleatorie pãstratã secret pânã la
sfârºitul studiului?
2. Concluziile au fãcut referiri la toþi pacienþii care au fost incluºi
în trial? ºi au fost ei analizaþi în cadrul grupelor în care au fost
distribuiþi aleator de la început?
Existã câteva puncte mai speciale care trebuie atinse:
1. A fost studiul condus în orb atât pentru pacienþi cât ºi pentru
medici în legãturã cu tratamentul aplicat?
2. În afara tratamentului experimental aplicat, grupurile au fost
tratate în acelaºi mod?
3. Au fost similare grupurile la începutul trialului?
Dacã existã mai multe studii randomizate privind acelaºi
tratament pentru aceeaºi afecþiune, credem cã sunteþi de acord cã o
recenzie sistematicã care sã combine rezultatele acestora vã poate
oferi un rãspuns mai bun decât evaluarea criticã a unui singur studiu.
Din acest motiv am sugerat în Capitolul 2 ca atunci când începem
cãutarea articolelor, indiferent de subiectul care ne intereseazã, sã
cãutãm mai întâi recenziile sistematice. Cu toate acestea, deoarece
recenziile sistematice evalueazã studiile incluse în mod individual (
cum este prezentat ºi în Tabelul 3a3.2, doriþi sã vã asiguraþi cã ele au
fost efectuate corect) ºi cum deocamdatã este mai probabil sã gãsiþi
trialuri independente decât recenzii sistematice, vom începe cu trialul
independent.
Este validã dovada din acest studiu randomizat?
Vom începe cu douã întrebãri importante:
1. A fost selecþionarea pacienþilor supuºi tratamentului aleatorie? ºi a
fost lista aleatoare a pacienþilor pãstratã secret pânã la sfârºitul
studiului?
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În momentul în care se decide dacã dovada unei probe aleatorii
este validã, cea mai importantã întrebare care urmeazã a fi pusã (ºi
adesea cea la care trebuie rãspuns în primul rând) este: A fost aleatorie
distribuþia pacienþilor la tratament? Cu alte cuvinte, trebuie ºtiut dacã
au fost utilizate metode similare celei de a da cu banul* (de exemplu,
cap pentru tratamentul de experimentat ºi pajurã pentru tratamentul
convenþional, control sau placebo**). Motivul pentru care se insistã
atât asupra desemnãrii aleatorii la tratament este faptul cã astfel se
realizeazã în mod optim formarea grupelor de pacienþi la începutul
studiului, pacienþii prezentând acelaºi risc pe care autorii studiului
doresc sã-l previnã.
Aceasta se poate face în douã moduri corelate. În primul rând,
aruncarea monedei echilibreazã grupele pentru factorii de prognostic
(cum ar fi severitatea bolii sau alþi factori predictori ai prognosticului,
favorabil sau nefavorabil) care, dacã ar fi inegal distribuiþi în grupele
de tratament ar putea exagera, anula sau chiar contracara efectele
terapiei***. Dacã aceºti factori cresc efectul aparent a unui tratament,
altfel ineficient, se poate ajunge la concluzia fals-pozitivã cã tratamentul
a fost eficient, în ciuda ineficienþei sale. Pe de altã parte, dacã ei scad
sau anuleazã efectele unui tratament realmente eficient, efectele
dezechilibrului pot duce la concluzia fals-negativã cã tratamentul a fost
inutil sau chiar dãunãtor. Desemnarea aleatoare echilibreazã grupele
de tratament pentru factorii de prognostic, chiar dacã boala nu este
cunoscutã suficient, pentru a înþelege care este efectul lor.
În al doilea rând, un alt beneficiu al desemnãrii aleatorii, dacã
este pãstrat ºi secret faþã de medicii care selecteazã pacienþii pentru
probã, aceºtia nu vor ºti ce tip de tratament va primi urmãtorul pacient
ºi nu vor putea modifica, conºtient sau inconºtient, echilibrul dintre
grupele care sunt comparate. În concluzie este necesarã asigurarea
* În practicã, aceastã metodã de aruncarea monedei este realizatã de programe
speciale pe computer care genereazã liste de numere aleatorii, dar principiul este acelaºi.
** Placebo reprezintã un tratament aparent similar ca aspect, gust etc., încât nu poate
fi diferenþiat de tratamentul activ de cãtre pacient, clinician (studiu simplu orb), sau de
cãtre amândoi (studiu dublu orb).
*** Aceste caracteristici ale pacienþilor poartã numele de factori de confuzie (confounders), care sunt externe problemei studiate, dar pot produce evenimente clinice
care trebuie prevenite. Cu toate cã existã alte metode de evitare a factorilor de confuzie
(excludere, eºantionare stratificatã, combinare, analizã stratificatã, standardizare ºi
modelare multivariatã), ei trebuie sã fie cunoscuþi de la începutul studiului.
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faptului cã ambele condiþii sunt întrunite.În cele mai multe cazuri, este
uºor de remarcat dacã studiul a fost aleator, deoarece termenul apare
în titlu ºi aproape întotdeauna în rezumat. Pe de altã parte, nu
întotdeauna gãsim menþiunea dacã lista de distribuþie aleatorie a fost
secretã; dar dacã alegerea s-a realizat prin intermediul telefonului sau
al sistemelor situate la distanþã de locul de intrare al pacienþilor în experiment, se poate conta pe aceasta. Dacã alegerea nu a fost secretã,
pacienþii cu prognostic favorabil, care au fost supuºi tratamentului experimental vor prezenta beneficii aparente ale terapiei ºi probabil se
va ajunge la concluzii fals pozitive despre eficienþa unui tratament inutil.
În cazul în care studiul nu a fost randomizat, vã sugerãm sã vã
opriþi din citit ºi sã cãutaþi articolul urmãtor. Dacã singurele dovezi pe
care le-aþi gãsit provin din studii nealeatorii aveþi 5 opþiuni:
1. Întoarcerea la Capitolul 2 sau cercetaþi din nou literatura
medicalã pentru a vedea dacã nu aþi omis nici un trial randomizat care
ar putea oferi informaþii despre tratamentul cãutat.
2. Vedeþi dacã efectul tratamentului este frapant, încât nu se
poate concepe cã ar fi un studiu fals pozitiv (aceasta se întâmplã numai
când prognosticul este invariabil sumbru ºi reprezintã o situaþie foarte
rarã). Pentru control, cereþi pãrerea mai multor colegi asupra terapiei
cercetate; ºi anume dacã este posibil ca aceasta sã fie atât de eficientã,
încât sã fie lipsitã de eticã alegerea unui pacient într-un studiu care
include un grup fãrã terapie sau placebo*.
3. Dimpotrivã, dacã studiul nealeator a dus la concluzia cã
tratamentul a fost inutil sau dãunãtor, de obicei este prudent sã acceptaþi
aceastã concluzie (deoarece, cum s-a descris mai sus, concluziile fals
negative din studiile nealeatorii sunt mai puþin probabile decât cele
fals pozitive)
4. Considerarea dacã o probã N din 1 (orig. N of 1) ar avea
sens pentru dvs. ºi pentru pacientul dvs. (descriere în pagina 173).
5. Încercaþi alt tratament sau pur ºi simplu asiguraþi o îngrijire
de susþinere.
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2. Concluziile au fãcut referiri la toþi pacienþii care au fost incluºi
în trial? ºi au fost ei analizaþi în cadrul grupelor în care au fost distribuiþi
aleator de la început?
Dupã ce v-aþi convins cã trialul a fost aleatoriu, se poate trece
la compararea numãrului pacienþilor care au intrat în experiment cu
numãrul de care s-a þinut seama în concluzii. În mod ideal, aceste
numere vor fi identice, deoarece pacienþii pierduþi ar fi putut avea o
evoluþie capabilã sã modifice rezultatele. Dacã, de exemplu, pacienþii
trataþi experimental au fost pierduþi din evidenþã ºi au avut evoluþii
nefavorabile, absenþa lor din analizã ar duce la o supraestimare a
eficacitãþii tratamentului respectiv. Care este nivelul de pierdere
acceptabilã? Pentru a fi siguri de concluziile experimentului, autorii ar
trebui sã ia în considerare toþi pacienþii pierduþi din studiu, sã-i considere
a fi în situaþia cea mai gravã ºi sã-ºi susþinã, cu toate acestea,
concluziile. Aceasta înseamnã sã presupunem cã cei pierduþi dintr-un
grup cu evoluþie bunã au avut un rezultat nefavorabil, iar cei pierduþi
dintr-un grup cu evoluþie severã au avut un rezultat favorabil. Ar fi dificil
pentru un experiment sã facã faþã analizei celei mai grave situaþii
dacã s-au pierdut peste 20% din pacienþi; iar unele reviste, cum ar fi
Evidence-Based Medicine nu publicã experimente cu procent de
urmãrire mai mic de 80%.
Datoritã faptului cã orice se întâmplã dupã eºantionarea
aleatorie poate afecta ºansele ca pacientul ales sã ajungã la un
eveniment, este important ca toþi pacienþii (chiar ºi aceia care nu-ºi iau
medicaþia sau primesc un tratament greºit, accidental sau intenþionat)
sã fie analizaþi în cadrul grupelor în care au fost distribuiþi aleator.
Aceasta este o condiþie esenþialã ºi necesarã pentru ca dovada efectelor
terapiei sã fie validã. De exemplu, s-a evidenþiat în mod repetat cã
pacienþii care iau, sau nu, medicaþia în studiu, prezintã consecinþe foarte
variate chiar ºi în cazul când medicamentul prescris este placebo! Modul
corect de analizã, în care pacienþii sunt analizaþi în cadrul grupelor în
care au fost desemnaþi, poartã numele de analizã a intenþiei de a
trata (intention to treat analysis).
Existã trei întrebãri mai puþin importante atunci când încercaþi
sã decideþi dacã un experiment aleator a determinat o dovadã validã.
* Aceasta reprezintã categoria de dovezi neexperimentale convingãtoare, utilizatã
în evaluarea calitãþii îngrijirii clinice prezentate în pagina 3 (studiul echipei A).

95

1. Tratamentul primit a fost necunoscut atât pentru pacienþi cât ºi
pentru clinicieni?
2. În afara tratamentului experimental, au fost tratate grupele în
mod egal?
3. La iniþierea studiului, grupele au fost similare?
Dacã aþi stabilit cã studiul a fost cu adevãrat randomizat, cã
urmãrirea a fost completã ºi pacienþii au fost analizaþi în cadrul grupelor
în care au fost distribuiþi aleator, pot fi cãutate alte trãsãturi care sã
asigure credibilitatea rezultatelor. Dacã, de exemplu, e vorba de un
studiu farmacologic în care pacienþii au primit fie o tabletã conþinând
substanþa activã, fie o tabletã aparent identicã (mãrime, formã, culoare,
gust, etc.), dar cu ingrediente farmacologice inerte (placebo), ar fi posibil
ca nici pacienþii, nici clinicienii sã nu cunoascã tratamentul primit* ºi
astfel interpretarea pacientului despre simptomele sale ºi interpretarea
lor de cãtre clinician nu vor fi influenþate de suspiciunile acestora privind
eficienþa tratamentului. Un alt avantaj al metodei dublu orb este acela
de a nu permite pacienþilor ºi clinicienilor asocierea unor tratamente
adiþionale (sau cointervenþii) la anumite grupe de tratament. În cazul
în care pacienþii ºi clinicienii nu pot fi în necunoºtinþã de cauzã (în orb,
ca de exemplu în studiile chirurgicale) este posibilã prezenþa unui alt
clinician (orb) care sã evalueze înregistrãrile clinice (fãrã a influenþa
tratamentul) sau sã realizeze evaluãri speciale ale rezultatelor. În sfârºit,
puteþi reverifica dacã distribuþia aleatorie a fost efectivã, cercetând dacã
pacienþii au fost similari la începutul experimentului (cele mai multe
experimente demonstreazã aceasta în primul tabel al rezultatelor lor).
Cât de importante sunt rezultatele unui studiu individual se
poate stabili conform celor ce vor fi prezentate în secþiunea 3b3 la
pagina 133.

* În cazul în care pacienþii nu-ºi cunosc tratamentul, dar medicii ºtiu (când
substanþa activã determinã un semn clar cum este bradicardia), experimentul se
numeºte simplu orb. Când ambii sunt în necunoºtinþã de cauzã, experimentul
poartã numele de dublu orb.

96

Este validã dovada rezultatã din aceastã recenzie sistematicã?
Dupã ce s-a demonstrat modul de stabilire a credibilitãþii
rezultatelor unui studiu individual, vom prezenta în continuare modul
de stabilire a credibilitãþi rezultatelor provenite dintr-o serie de studii
sau dintr-o recenzie. Întrebãrile cheie sunt prezentate în Tabelul 3a3.2
Tabelul 3a3.2 Sunt valide rezultatele acestei recenzii
sistematice?
1. Aceastã recenzie a unor studii randomizate se referã la
tratamentul care vã intereseazã?
2. Recenzia include o secþiune despre metodologie care sã
descrie:
a. descoperirea ºi includerea tuturor studiilor relevante;
b. evaluarea validitãþii lor individuale.
3. Au fost constante rezultatele de la un studiu la altul?
1. Prezintã interes o recenzie sistematicã a studiilor aleatorii
ale tratamentului?
Dacã sunteþi siguri cã materialul se referã la tratamentul care
vã intereseazã, prima întrebare care trebuie sã o puneþi este dacã
recenzia combinã rapoarte ale studiilor realizate la acelaºi nivel, cel al
experimentului aleator. Recenziile sistematice ale studiilor nealeatorii
despre terapie îmbinã doar rezultatele experimentelor individuale
eronate, fiind valabile aceleaºi avertismente mai sus prezentate. Mai
mult, unele recenzii generale combinã studiile aleatorii cu cele
nealeatorii ºi dacã autorii nu oferã informaþii separate pentru subsetul
de studii randomizate, nu ar trebui sã le acordaþi un credit prea mare.
2. Recenzia include o secþiune privind metodologia care sã
descrie: (a) gãsirea ºi includerea tuturor studiilor relevante?; (b)
evaluarea validitãþii lor individuale?
Trebuie verificat dacã recenzia include o secþiune de metode
care descrie modul cum au selectat studiile relevante, precum ºi modul
de evaluare a validitãþii lor individuale. Sã luãm pe rând aceste trei
elemente. În primul rând, deoarece efectuarea unei recenzii generale
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este echivalentã cu cercetarea (implicã punerea unei probleme,
identificarea unei populaþii, desemnarea unui eºantion, realizarea de
mãsurãtori, analizarea ºi stabilirea concluziilor), ar trebui consideratã
ºi raportatã ca cercetare. Dacã nu gãsiþi secþiunea care priveºte
metodologia folositã, fiþi foarte prudenþi în acceptarea rezultatelor; e
posibil ca singura parte utilã sã fie bibliografia prezentatã. În al doilea
rând, dacã recenzia conþine o secþiune privind metodologia, aceasta
trebuie sã descrie modul în care autorii au depistat ºi inclus toate studiile
relevante pentru acest tratament, sarcinã deloc uºoarã. Bazele de date
bibliografice standard descrise în Capitolul 2, cu toate cã sunt utile,
scapã din vedere pânã la 50% din experimentele publicate, iar trialurile
negative (care trag concluzia cã tratamentul e ineficient) e puþin probabil
cã au fost trimise spre publicare, ceea ce face ca recenziile sã conducã
la o supraestimare a eficacitãþii tratamentului. Semnele pozitive ale
activitãþii celor care raporteazã apar dupã rãsfoirea celor mai relevante
reviste (pentru experimente cotate greºit) ºi în special dupã contactarea
autorilor revistelor publicate, care vor putea da relaþii despre
experimentele nepublicate.
În al treilea rând, trebuie cãutatã o descriere a modului de
decizie asupra corectitudinii ºtiinþifice a raportului general despre
experimentele individuale, utilizând criteriile din Tabelul 3a3.1. În final,
datoritã faptului cã ultimele douã etape în care se decide care studii
(trialuri) sã fie incluse în recenziile generale, presupune o mulþime de
analize, credibilitatea va creºte în momentul descoperirii faptului cã
doi sau mai mulþi cercetãtori au realizat aceste sarcini independent
unii de alþii ºi au ajuns la un acord asupra raþionamentului lor.
3. Au fost constante rezultatele de la un studiu la altul?
Se pare cã existã tentaþia de a crede într-o recenzie generalã
în care rezultatele tuturor studiilor demonstreazã cã efectele
tratamentului merg în aceeaºi direcþie. Cu toate cã nu ne putem aºtepta
ca toate experimentele sã demonstreze acelaºi grad de eficacitate (asta
înseamnã cã trebuie sã ne mulþumim cu o diferenþã cantitativã a
rezultatelor trialurilor), ar trebui sã ne îngrijoreze dacã gãsim, în
recenzie. unele trialuri care dovedesc un efect benefic al terapiei ºi
altele care demonstreazã lipsa acestui efect sau prezenþa unui efect
nociv. O astfel de diferenþã calitativã între efectele tratamentului (numitã
heterogenitate) ar trebui sã susþinã neacceptarea concluziilor generale,
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cu excepþia urmãtoarelor situaþii: diferenþe între pacienþi, între dozele
administrate sau durata tratamentului. În alte situaþii ar trebui sã avem
rezerve faþã de concluziile recenziei.
Cât de importante sunt rezultatele unei recenzii ºi cum puteþi
aprecia acest lucru veþi afla în Secþiunea 3b3 la pagina 133.
Este validã dovada provenitã din aceastã analizã economicã
Este posibil ca dovada cercetatã sã se bazeze pe o analizã
economicã, prin compararea costurilor ºi consecinþelor diferitelor moduri
de tratare a unor pacienþi, ca ai dvs. Aceastã secþiune vã aratã cum sã
apreciaþi validitatea unei astfel de analize. Atragem atenþia cã
interpretarea analizelor economice este dificilã ºi controversatã* ºi nu
vom prezenta toate aspectele în aceastã carte; dacã doriþi amãnunte,
va trebui sã consultaþi bibliografia suplimentarã, prezentatã la sfârºitul
secþiunii.
Pe parcursul secþiunii este oferit un mod de gândire diferit
(poate chiar nou, pentru Dvs.) legat de costuri, adesea util pentru
clinicieni. Acesta înseamnã sã nu mai privim costurile unui anume
tratament în termeni de dolari sau cenþi, ci în comparaþie cu alte
tratamente realizabile cu aceleaºi resurse puþine. Acest cost de
Tabel 3a3.3. Sunt valide rezultatele analizei economice?
1. Pune acest raport o întrebare economicã:
w prin compararea unor alternative de acþiune bine definite?
w cu un punct de vedere specificat prin prisma cãruia sunt
vãzute costurile ºi efectele (spital, Ministerul Sãnãtãþii sau chiar
societatea ca întreg, de preferinþã)?
4. Citeazã dovezi corecte (care întrunesc criteriile din Tabelul
3a3.1 ºi 3a3.2) privind eficienþa propunerilor alternative?
5. Identificã toate costurile ºi efectele ºi selecteazã mãsuri
credibile pentru acestea?
* Pentru exemplificarea modului în care ºi experþii sunt în dezacord, vã recomandãm
Udvarhelyi I S, Colditz G A , Rai A, Epstein M A : Cost-effectiveness and cost-benefit
analysis in the medical literature: are the methods being used correctly? Ann Intern
Med 1992; 116; 238-44.
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sacrificiu, mai cunoscut sub numele de cost de oportunitate, este un
mod util de gândire în practica de zi cu zi (ex.: în situaþia în care medicii
interniºti împrumutã un pat de la colegii chirurgi pentru internarea unei
urgenþe medicale nocturne, costul de oportunitate include anularea
operaþiei din ziua urmãtoare).
1. Pune acest raport o problemã economicã?
w comparã alternative de acþiune bine definite?
w este clar de pe ce poziþie sunt analizate costurile ºi rezultatele
(ale spitalului, ale ministerului sau de preferat, al societãþii în
ansamblu)?
Puteþi decide dacã luaþi în considerare rezultatele analizei
economice punând întrebãrile din Tabelul 3a3.3. Acestea sunt materiale
dificil de parcurs ºi poate aþi dori un ajutor sau sã le gãsiþi în reviste
însoþite de comentarii*. În primul rând trebuie sã existe convingerea
cã raportul comparã în mod real direcþii de acþiune alternative clare
(comparând, de exemplu, costul per an de viaþã câºtigat prin diferite
tratamente pentru insuficienþa cardiacã), mai degrabã decât sã prezinte
costuri ale câte unui singur tratament. De asemenea trebuie sã specifice
din ce punct de vedere sunt vãzute aceste costuri ºi rezultate.
2. Analiza citeazã dovezi veridice privind eficacitatea alternativelor?
În al doilea rând, datoritã faptului cã analizele economice
presupun (mai mult decât demonstreazã) cã direcþiile de acþiune alternative au efecte foarte previzibile, trebuie sã vã puneþi problema dacã
ele citeazã sau menþioneazã dovezi solide ale eficacitãþii alternativelor
(care ar satisface criteriile din Tabelul 3a3.1 ºi 3a3.2). Dacã nu, trebuie
sã decideþi dacã nu ar fi mai bine sã vã consumaþi timpul studiind
altceva.
3. Analiza identificã toate costurile ºi efectele ºi selecteazã mãsuri
credibile pentru ele?
În fine, trebuie sã identificaþi toate costurile ºi efectele
tratamentului ºi sã vã puneþi întrebarea dacã raportul le include pe
toate ºi dacã a selectat mãsuri credibile. Partea legatã de costuri poate
* Cum ar fi ACP Journal Club, Evidence-Based Medicine sau alte reviste de practicã
bazate pe dovezi apãrute.
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fi mai slab dezvoltatã, dar dvs. trebuie sã decideþi dacã trebuie acoperite
ºi costuri legate de pregãtire, menþinere ºi susþinere a acþiunilor celor
care fac, a ceea ce ei fac ºi asupra cui, incluzând ºi costurile
ulterioare ºi consecinþele acestor acþiuni iniþiale. De asemenea, trebuie
sã decideþi dacã au inclus toate rezultatele ºi consecinþele pe care
doriþi sã le cunoaºteþi înainte de a face o alegere în cunoºtinþã de
cauzã.
Dacã dovada economicã pe care aþi examinat-o eºueazã la
aceste teste, nu existã o altã alternativã decât reluarea cãutãrii unor
informaþii mai valide sau sã cereþi ajutor. Într-o notã mai optimistã,
dacã aþi decis, totuºi, cã dovada pe care aþi scos-o la ivealã este validã,
puteþi merge mai departe ºi sã vedeþi dacã ea este ºi importantã (vezi
secþiunea 3b3, la pagina 133).
Este validã dovada rezultatã din aceastã analizã a deciziei
clinice?
Dovada pe care o gãsiþi în scopul de a rezolva o problemã
legatã de tratament poate sã aparã sub forma unei analize a deciziei
clinice, a aplicãrii unor metode cantitative explicite pentru analizarea
unei decizii. Astfel, dacã doriþi, puteþi sã dezbateþi ºi sã modificaþi oricare
din elementele sale ºi sã determinaþi efectele acestor modificãri asupra
rezultatelor cantitative care sugereazã cã o direcþie de acþiune este
preferabilã alteia. Sunt extrem de atractive în principiu, deoarece permit îmbinarea celei mai bune dovezi externe cu experienþa clinicã
individualã ºi cu preferinþele pacienþilor într-un mod explicit. Se
considerã cã acestea vor deveni în viitor tot mai utilizate în practicarea
medicinii bazate pe dovezi. Pentru moment, rãmân greu de aplicat în
practica clinicã actualã (datoritã lipsei unei dovezi solide pentru
probabilitãþile utilizate) ºi de lungã duratã (pentru depistarea celei mai
bune dovezi ºi pentru cuantificarea utilitãþilor individuale ale pacienþilor).
În clinica de medicinã generalã a lui Dave Sackett, fiecare analizã
dureazã în medie 3 zile, dar în centrele cu experienþã mare se poate
realiza mai rapid. Deoarece nu le utilizãm în mod curent, nu este de
competenþa noastrã sã le discutãm în detaliu, aici, dar menþionãm o
bibliografie utilã cititorilor interesaþi, la sfârºitul acestei secþiuni.
O analizã de decizie clinicã începe cu o diagramã (numitã
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arborele de decizie) care evidenþiazã direcþiile de acþiune ºi posibilele
rezultate la nivelul pacienþilor. În figura 3a3.1 (extrasã din bibliografia
suplimentarã), analizãm dacã putem administra anticoagulante la un
pacient cu cardiomiopatie dilatativã. Decizia administrãrii de
anticoagulante este marcatã cu un pãtrat, iar consecinþele posibile care
decurg sunt marcate prin intermediul unor cercuri, numite noduri ale
ºansei (chance nodes), care indicã faptul cã probabilitãþile lor pot fi
estimate din literaturã, pe baza unei experienþe clinice. Triunghiurile
sunt plasate la capãtul fiecãrei ramificaþii (diviziuni) a rezultatelor pentru
asigurarea unui reper în înregistrarea preferinþelor pacientului (denumite
utilitãþi), interdependente ºi exprimate, de obicei, sub formã de numãr
subunitar (sãnãtatea perfectã are desemnatã valoarea 1.0, decesul
0.0; rezultatele intermediare legate de sãnãtate sunt undeva între cele
2 valori). Dacã se înmulþeºte fiecare utilitate cu probabilitatea sa de
apariþie ºi se face suma acestora pentru fiecare nod (cerculeþele!) va
rezulta o utilitate medie pentru acea ramurã a arborelui decizional.
Ulterior, comparând utilitãþile medii la cercurile ºansei din apropierea
casetei nodului de decizie se poate identifica decizia, care pare sã
aibã ce mai mare utilitate pentru pacient.
Dupã aceastã scurtã pregãtire (pe care o puteþi completa
studiind bibliografia de la sfârºitul capitolului), sã revenim la cum am
putea evalua credibilitatea unei analize de decizie clinicã, urmãrind
Tabelul 3a3.4. Patru consideraþii sunt mai importante: întâi, au fost
incluse toate strategiile clinice importante (alternativele terapeutice) ºi
rezultatele acestor strategii (atât cele bune cât ºi cele rele)? În al doilea
rând, sunt credibile probabilitãþile? (s-a utilizat un procedeu explicit ºi
sensibil pentru identificarea, selectarea ºi combinarea celor mai bune
dovezi externe în aceste probabilitãþi?). În al treilea rând, sunt utilitãþile
credibile? (au fost ele obþinute într-un mod explicit ºi semnificativ, din
surse credibile, cum ar fi pacienþii care realmente le-au experimentat?).
ªi în sfârºit, a fost testatã puterea concluziilor? (a fost determinat
impactul diferenþelor clinice semnificative cu probabilitãþile ºi utilitãþile
respective?). Dacã analiza deciziei clinice întruneºte toate cele 4 criterii,
este logicã trecerea la urmãtoarea etapã a deciziei dacã rezultatele
sale sunt potenþial utile pentru pacientul dvs. (în Secþiunea 3b3 la pagina
133). Dacã nu sunt întrunite aceste criterii, cel mai indicat pas ar fi
cãutarea unei dovezi mai bune!

102

Nu profilaxie

Fãrã embolism
Embolism

Cardiomiopatie

Fãrã
sângerare

Fãrã
embolism
Warfarinã

Sângerare
Fãrã
sângerare

Embolism

Sângerare

Figura 3a3.1. Exemplu de arbore de decizie. De la JAMA 1995, 26
aprilie, 23(16);1292-1295. Copyright 1995 American Medical Association.

Tabelul 3a3.4 Sunt valide rezultatele analizei de decizie clinicã?
1. Au fost incluse toate strategiile clinice importante ºi rezultatele
lor?
2. Sunt credibile probabilitãþile? (s-a utilizat un proces explicit ºi
sensibil la identificarea, selectarea ºi combinarea celor mai bune
dovezi externe în aceste probabilitãþi?)
3. Sunt utilitãþile credibile? (Au fost ele obþinute printr-o metodã
explicitã ºi sensibilã din surse credibile?)
4. A fost testatã puterea concluziilor? (S-a determinat impactul
diferenþelor clinice semnificative cu probabilitãþile ºi utilitãþile
respective?)

Care va fi urmãtoarea etapã?
O datã ce aþi decis cã puteþi avea încredere în rezultatele unui
raport despre eficacitatea unui tratament (bazat pe un experiment
individual, o recenzie generalã, o analizã economicã sau o analizã de
decizie clinicã), puteþi folosi aceste rezultate în termenii beneficiului
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potenþial pentru pacienþii dvs. Mai multe detalii în secþiunea 3b3 la pagina
133.
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Secþiunea 3a4
Este validã dovada privind efectele negative?
Adesea vã puneþi întrebãri dacã un tratament poate avea efecte
negative sau dacã a avut efecte negative asupra unui pacient. Multe
din internãrile efectuate sunt rezultatul reacþiilor adverse ale
medicamentelor sau al manevrelor diagnostice sau terapeutice, ele
apãrând, se pare, la 1/5 pânã la 1/3 dintre pacienþi. Pe de altã parte,
nici chiar farmacologii clinicieni nu considerã cã o reacþie adversã
medicamentoasã apãrutã în cursul tratamentului ar fi neapãrat o dovadã
cã s-ar datora acelui tratament.
În faþa unei probleme atât de frecvent întâlnite, clinicienii trebuie
sã fie capabili sã rãspundã la 2 întrebãri, legate una de alta:
1. Poate produce acest medicament (act chirurgical sau tratament) un
asemenea efect advers la unii pacienþi? ªi dacã, da:
2. A determinat acest medicament (act chirurgical sau alt tratament)
efectul advers la acest pacient?
Secþiunea de faþã va dezbate doar prima problemã, cea de a
doua fiind subiectul discuþiilor în Secþiunea 4.4.
Deoarece aceastã problemã este privitã ca o întrebare generalã
legatã de cauzalitate, beneficiazã de cunoºtinþele actuale asupra
modului de chestionare ºi de rãspuns la aceste întrebãri din
epidemiologia clasicã. Cele 4 jaloane care stau la baza deciziei de
acordare a credibilitãþii faptului cã un anume tratament dãuneazã unor
pacienþi sunt rezumate în Tabelul 3a4.1
1. Au existat grupe bine definite de pacienþi, similare din toate
punctele de vedere majore, cu excepþia expunerii la tratament?
Deoarece validitatea este pusã sub semnul întrebãrii în mod
diferit în cadrul diverselor categorii de studii, este necesarã clasificarea
acestora. De exemplu, se urmãreºte deciderea dacã Fenoterolul (un
beta-agonist utilizat în tratamentul astmului bronºic) poate fi, în anumite
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Tabelul 3a4.1 Sunt valide rezultatele provenite din studiul privind
reacþiile adverse?
1. Au existat grupe bine definite de pacienþi, similare din toate
punctele de vedere majore, cu excepþia expunerii la tratament?
2. Au fost mãsurate în acelaºi mod, la ambele grupe, expunerile
la tratament ºi consecinþele clinice?
3. Urmãrirea pacienþilor a fost completã ºi pe o perioadã suficient
de lungã?
4. Rezultatele sunt în concordanþã cu anumite teste de
diagnostic etiologic?
w Este sigur cã expunerea a precedat apariþia rezultatelor?
w Existã o corelaþie dozã-rãspuns?
w Existã o dovadã pozitivã provenitã dintr-un test de
provocare?
w Existã o asociere consecventã de la un studiu la altul?
w Este asocierea explicatã din punct de vedere biologic?
situaþii cauza decesului pacienþilor care îl utilizeazã. Veþi cauta ºi veþi
gãsi 4 categorii diferite de studii, similare cu cele din Tabelul 3a4.2.
În primul rând, trebuie cãutat un test randomizat în care pacienþii
cu astm bronºic au fost desemnaþi, printr-un sistem analog aruncãrii
monedei, sã primeascã Fenoterol (rândul de sus din Tabelul 3a4.2, al
cãrui total este a+b) sau un tratament de comparaþie sau placebo
Efect advers
Prezent
(C az)
Expunerea
la tratament

Total

Absent
(C ontrol)

Total

Da
(C ohortã)

a

b

a+b

Nu
(C ohortã)

c

d

c +d

a+c

b +d

a+b +c +d

Tabelul 3a4.2. Moduri de determinare a faptului cã un tratament
produce uneori efecte adverse.
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(rândul de jos, al cãrui total este c+d). Deoarece randomizarea ar face
ca pacienþii sã fie similari din punct de vedere al caracteristicilor care
ar putea sã le determine decesul, existã tentaþia de a califica drept
validã orice creºtere semnificativ statisticã a deceselor printre cei care
au primit Fenoterol (caseta a). Problema constã în faptul cã, dacã
Fenoterolul determinã doar 1 deces la 1.000 de utilizatori, trebuie gãsit
un trial fãcut pe un numãr extrem de mare de subiecþi, care sã
demonstreze un exces evident printre astmaticii care folosesc
Fenoterol. De obicei, dacã un medicament determinã o reacþie adversã
la un numãr de x pacienþi (de exemplu 1 la 1000), pentru a avea o
certitudine de 95% cã va apare cel puþin o reacþie adversã, se vor
urmãri de 3 ori x pacienþi (pentru acest exemplu, 3000). Din acest
motiv, nu pot fi gãsite datele cele mai valide privind efectele adverse
din studii randomizate singulare, iar în cazul în care nu existã nici o
recenzie sistematicã pentru un numãr suficient de mare de pacienþi,
va trebui sã folosiþi dovezi neexperimentale.
Urmãtorul model de abordare, cel mai puternic, utilizeazã
rândurile din Tabelul 3a4.2. Grupele de pacienþi, numite cohorte, care
sunt expuse (a+b) sau nu sunt expuse (c+d) la tratament nu sunt
desemnate aleator, ci prin deciziile clinicienilor ºi pacienþilor ca unii sã
primeascã (expuºii), iar alþii sã nu primeascã (neexpuºii) acel
tratament. Aceste cohorte sunt urmãrite apoi pentru a determina care
dintre acestea prezintã efecte adverse sau negative (a sau c). Dupã
cum se poate observa, nu existã nici un motiv pentru care aceste
cohorte sã fie perfect identice, ci chiar o mulþime de motive pentru
care ar trebui sã fie diferite (de exemplu, pacienþilor aflaþi într-un stadiu
evolutiv avansat, care sunt predispuºi la evoluþii nefavorabile, li se vor
oferi cel mai probabil tratamente de ultim moment). De vreme ce pot
exista corelaþii strânse între prognosticul pacienþilor ºi probabilitatea
de a li se oferi ºi accepta un anumit tratament (numit factor de confuzie
confounder), studiile de analizã a cohortei sunt dificile ºi implicã
frecvent încercarea de a corecta factorii de confuzie cunoscuþi (cum
ar fi severitatea bolii) prin metode statistice (de la simpla comparare a
consecinþelor printre pacienþii cu diverse grade de severitate a bolii la
analize multivariate). Dar nu putem efectua corecþii pentru determinanþi
ai rezultatelor pe care nu-i cunoaºtem, deci este nevoie de precauþie
în interpretarea studiilor de cohortã.
Pentru complicaþiile rare sau tardive ale tratamentelor, nici chiar
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studiile de cohortã nu sunt suficient de vaste, de aceea se pune baza
pe studiile conduse vertical în Tabelul 3a4.2, prin adunarea cazurilor
cu evoluþie deja negativã (a+c) cu un al doilea grup de control, fãrã
evoluþie negativã (b+d), pentru a determina procentul fiecãrui grup
expus la tratamentul suspectat (a sau b) - studiu caz-control. Decesele
prin astm (cazurile) au fost comparate cu pacienþii astmatici în viaþã
(control) dupã utilizarea de Fenoterol, aceste comparaþii fiind ajustate
în funcþie de severitatea astmului. Problema factorilor de confuzie (legat
de prognostic ºi expunere) este mai periculoasã în studiile caz-control
decât în studiile de cohortã, deoarece este imposibilã mãsurarea
factorilor de confuzie printre cazuri, chiar dacã aceºtia sunt cunoscuþi*.
Din acest motiv, studiile caz-control sunt privite cu precauþie sporitã
faþã de studiile de cohortã. Pot fi gãsite rapoarte despre unul sau câþiva
pacienþi care au avut o evoluþie severã chiar sub tratament (doar caseta
a). Dacã rezultatul este unic ºi dramatic (focomelie la copii nãscuþi din
mame care au consumat Thalidomida), studiile de caz sau studiile
serii de cazuri pot fi suficiente, dar, de obicei, avem nevoie ºi de alte
tipuri de studii.
Ca ºi în cazul altor probleme din asistenþa clinicã, cea mai
bunã dovadã a efectelor adverse provine dintr-o recenzie sistematicã
a tuturor studiilor relevante, ºi aceasta ar trebui sã fie întotdeauna prim
dvs. þintã în cãutarea celei mai bune dovezi externe. Recenziile
sistematice ale studiilor randomizate sau ale studiilor de cohortã pot
conþine un numãr suficient de mare de pacienþi pentru a identifica
efectele adverse rare. Indiferent dacã se evalueazã o recenzie
sistematicã sau un studiu individual, trebuie luat în considerare modul
în care sunt selectaþi ºi evaluaþi pacienþii, ºi acum, fiindcã aþi învãþat
cum sã recunoaºteþi tipurile de studii pe care le citiþi, puteþi aplica
jaloanele din Tabelul 3a4.1:
1. Din dezbaterea de faþã, este evident motivul pentru care se
urmãreºte ca raportul sã descrie grupe bine definite de pacienþi, similare
din punct de vedere al aspectelor importante, mai puþin cel al expunerii
la tratament (pentru a evita factorii de confuzie).
2. Mai mult, este logic sã se acorde o credibilitate crescutã
pentru rapoartele unor studii în care expunerea la tratament ºi
* Pacienþii decedaþi nu pot da relaþii, informaþiile privind expunerea la tratamentele
letale pot dispare o datã cu victimele lor.
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consecinþele clinice au fost mãsurate identic în ambele grupe (nu este
de dorit ca un grup sã fie studiat mai amãnunþit decât celãlalt, deoarece
aceasta ar conduce la raportarea unui numãr mai mare de efecte sau
consecinþe în grupul care a fost studiat mai atent).
3. În plus, într-un raport care concluzioneazã cã tratamentul
aplicat nu a adus prejudicii, urmãrirea pacienþilor trebuie sã fi fost
completã ºi fãcutã pe o perioadã suficient de lungã, pentru a evidenþia
posibilele efecte negative.
4. În sfârºit, este preferabil a se verifica dacã asocierea a fost
confirmatã cel puþin de unele teste diagnostice etiologice:
l trebuie sã fiþi siguri cã expunerea la medicament (sã
zicem, un medicament psihotrop) a precedat apariþia
rezultatelor adverse (sã zicem, un comportament
finalizat cu suicid) ºi nu a fost doar un marker
preexistent (al depresiei, în exemplul dat).
l validitatea declaraþiei cã tratamentul a produs un efect
advers este sporitã atunci când creºterea dozelor sau
a duratei tratamentului este asociatã cu creºterea
frecvenþei sau a severitãþii efectelor adverse: un efect
dozã-rãspuns.
l validitatea unei declaraþii este, de asemenea, întãritã
de existenþa unei documentaþii care aratã cã efectul
advers s-a atenuat sau a dispãrut când tratamentul a
fost oprit ºi s-a agravat sau a reapãrut odatã cu
reintroducerea tratamentului.
l dacã aþi avut ºansa sã descoperiþi o recenzie
sistematicã, puteþi determina dacã asocierea expunerii
la tratamentul suspect ºi efectul advers este constantã
de la un studiu la altul. Dacã este, încrederea în
validitatea concluziei cã asocierea este adevãratã
creºte.
l în fine, credibilitatea este sporitã atunci poate fi
explicatã din punct de vedere biologic.
Dacã raportul nu întruneºte cel puþin primele 3 standarde, este
mai bine sã-l abandonaþi ºi sã cãutaþi alte dovezi mai bune. Pe de altã
parte, dacã raportul întruneºte toate aceste principii, se poate lua decizia
cã relaþia dintre expunere ºi consecinþe este puternicã ºi suficient de
convingãtoare pentru a susþine acþiunile care decurg, acestea fiind
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discutate în secþiunea 3b4.
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Secþiunea 3a5
Este validã dovada privitoare la un ghid de practicã sau altã
strategie de creºtere a calitãþii?
Când v-aþi decis sã vã consacraþi din puþinul dvs. timp liber
cititului ºi studierii îmbunãtãþirii calitãþii îngrijirilor pacienþilor, puteþi
proceda în mai multe moduri. Trei dintre ele sunt prezentate în aceastã
secþiune:
1. puteþi participa la unele programe de educaþie medicalã
continuã (EMC);
2. puteþi aborda unele strategii generale despre organizarea
activitãþii în cabinetul dvs.;
3. puteþi folosi ghiduri de practicã pentru rezolvarea unor probleme
clinice specifice.
Sperãm cã sunteþi de acord cã înainte de a adopta unul din
cele 3 moduri de acþiune, trebuie sã vedeþi ce dovezi externe puteþi
gãsi ºi aborda critic, privitor la:
1. dacã educaþia medicalã continuã creºte performanþa clinicã;
2. dacã una din strategiile generice creºte calitatea îngrijirilor;
3. dacã utilizarea unui anumit ghid de practicã este beneficã sau
nu.
În ce priveºte primele 2 domenii, vã sfãtuim sã le consideraþi
ca intervenþii care au acelaºi potenþial de îmbunãtãþire, prejudiciere
sau doar de irosire a resurselor (ºi acum chiar timpul dvs.), ca orice alt
regim preventiv sau terapeutic. Dacã sunteþi de acord, puteþi utiliza
indicaþiile din Secþiunile 3a3 ºi 3b3 pentru a evalua declaraþia cã EMC
sau orice altã strategie genericã are mai multe avantaje decât
dezavantaje. Ca ºi pânã acum, cea mai utilã informaþie va rezulta din
recenziile sistematice ale studiilor randomizate privind EMC ºi strategiile
generice. În Tabelul 3a5.1 ºi 3a5.2 prezentãm recenziile sistematice
care erau actuale în momentul editãrii acestei cãrþi. Sperãm cã numãrul
crescând de dovezi privitoare la inutilitatea EMC tradiþionalã,
instrucþionalã nu vã va scãpa! Mai mult, noi sperãm cã numãrul
crescând de dovezi legate de eficacitatea strategiilor orientate spre
modificarea comportamentului vã va fi de folos.
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Noi considerãm cã cea de-a treia variantã, folosirea ghidurilor
pentru practica medicalã, acest domeniu care se dezvoltã rapid, meritã
atenþia ºi o vom demonstra chiar aici. Noi definim ghidurile de practicã
clinicã ca fiind uºor de folosit, îmbinând cea mai bunã dovadã externã
cu alte cunoºtinþe necesare pentru luarea deciziei privind o problemã
specificã de sãnãtate. Ghidurile bune au trei proprietãþi. În primul rând,
ca ºi analiza deciziei clinice, ele definesc întrebãrile practice ºi identificã
în mod explicit toate posibilele decizii ºi rezultatele lor. În al doilea rând,
ele identificã, abordeazã ºi sintetizeazã în modul cel mai relevant pentru
cei care iau decizia (de exemplu NNT), cea mai bunã dovadã privind
prevenþia, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, efectele adverse ºi
cost-eficienþa. În al treilea rând, identificã în mod clar etapele deciziei
în care dovezile externe gãsite trebuie integrate cu experienþa clinicã
individualã. Astfel, ghidurile bune, chiar dacã nu vã spun ce decizie sã
luaþi, identificã gama de decizii potenþiale ºi vã oferã dovezile care,
asociate raþionamentului dvs. clinic ºi împreunã cu valorile ºi speranþele
pacientului, sã vã ajute sã vã formulaþi propria decizie în interesul
pacientului dvs.
Tabel 3a5.1 O recenzie sistematicã a 99 de studii randomizate
privind efectul strategiilor* de EMC.
Eficient
Memento pentru acþiunile
clinicianului legate de
pacient (materiale
educaþionale sau
memento legate de ele)
Vizite care ies din rutinã
(farmacist, pecienþi
standard, serviciu de
intermedieru asistente
[detaliere academicã]
Lideri de opinie
Intervenþii cu multe
aspecte

Cu eficienþã redusã

Verificãri cu feedback
(în special recenzii pe
fiºe)
Materiale educaþionale
(uneori)

Ineficient

Conferinþe de EMC
(sesiuni cu durata de 1
zi sau mai scurte au de
multe ori efecte negative sau neconcludente)

* Davis D.A, Thomson M.A, Oxman A.D, Haynes R.B  Modificarea performanþei
medicului : analiza sistematicã a efectului strategiilor de educaþie medicalã continuã
JAMA 1995, 274; 700-5
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Tabel 3a5.2 Analiza sistematicã a strategiilor necesare pentru
realizarea obiectivelor de îngrijire primarã*
Obiectiv de îngrijire
primarã
Îmbunãtãþirea accesului
Îmbunãtãþirea continuitãþii
Creºterea îngrijirilor preventive
Îmbunãtãþirea proceselor de
diagnostic ºi conducere

Îmbunãtãþirea proceselor
umanitare
Îmbunãtãþirea managementului
ºi coordomãrii
Reducerea morbiditãþii ºi a
mortalitãþii

Îmbunãtãþirea funcþiilor
pacienþilor
Îmbunãtãþirea satisfacþiei
pacienþilor
Reducerea serviciilor
recomandate de medic
Creºterea utilizãrii adecvate a
serviciilor

Strategie eficientã
Extinderea clinicã ºi extinderea ariei de
reþele telefonice în zone cu acces redus
Nici o strategie eficientã
Echipament computerizat ºi grafice;
feedback lunar; gumã de mestecat fãrã
nicotinã
Bilanþ ºi feedback al diagramei
rezidenþilor; rotaþia ambulatorie cu
seminarele didactice feedback al
performanþei; liste de control ale
menþinerii sãnãtãþii; protocoale conduse
de asistente cu capacitate directã de
referinþã.
Evaluare geriatricã multidisciplinarã.
Avizarea medicilor despre pacienþii cu
peste 10 medicamente active cu
prevenirea ºi încercarea de reducere a
acestora
Nici una
Modificarea coordonãrii ºi completãrii
protocolurilor de screening pentru
asistente; evaluare geriatricã
interdisciplinarã.
Nici una
Controale telefonice frecvente preferabile
controlului clinic la pacienþi vârstnici
Infuzie importantã de fonduri specifice ºi
obiective generale.
Feedback computerizat al rezultatelor
anterioare ºi model de ordine; precizia
computerului în cazul în care testul ar fi
pozitiv pentru anormalitatea investigatã;
etalarea computerizatã a costului
individual ºi total al testului; vizite ale
farmaciºtilor clinicieni ºi consilierilor
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Modificarea asistenþei cãtre
ambulator

Reducerea costurilor ºi
cheltuielilor

Îmbunãtãþirea eficienþei

medicali specializaþi; declararea pacienþilor cu
peste 10 medicamente active, cu prevenirea ºi
reducerea numãrului lor; feedback sumar al
costului mediu de prescriere per pacient ºi per
total, plus costurile medicamentelor
comparabile, plus costuri pe luna precedentã,
feedback al succesiunii , numãrului ºi costului
testelor ordonate
Control telefonic de cãtre asistentã a
pacienþilor externaþi, întâlnire cu consilierii,
evaluarea necesitãþilor, prevenirea precoce a
problemelor specificate, reþele ale clinicilor de
îngrijiri primare, educaþia pacienþilor pentru
utilizarea adecvatã a îngrijirilor ambulatorii,
apeluri telefonice frecvente în locul vizitelor de
control clinic
Control telefonic al pacienþilor externaþi,
întâlnirea cu consilierii specializaþi, evaluarea
necesitãþilor, prevenirea precoce a problemelor
specificate
Îngrijirea combinatã a pacientului internat ºi
ambulator de cãtre aceeaºi echipã, controale
telefonice frecvente în locul vizitelor.
Descentralizarea înregistrãrii pacienþilor cu un
singur registrator , numãr mai mare de sãli de
examinare disponibile în acelaºi timp pentru
rezidenþii care se roteazã prin serviciu. Întâlniri
ale echipei pentru coordonarea fluxului de
pacienþi între zona de internare ºi de externare.

* Yano E.M, Fink A, Hirsch S.H, Robbins A.S, Rubenstein L.V. Helping
practices reach primary care goals: lessons from the literature. Arch Intern
Med 1995; 155: 1146-56.

Pentru determinarea validitãþii ºi necesitatea folosirii ghidurilor
de practicã vã sugerãm sã utilizaþi o abordare în spiralã. În aceastã
secþiune, vom demonstra cum puteþi decide dacã ghidul este valid. În
a doua secþiune vom explica modalitãþile de apreciere a utilitãþii ghidului
în îngrijirea pacienþilor. În cea de a treia secþiune, care se referã la
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modul de integrare a ghidului în îngrijirea pacienþilor va trebui sã vã
întoarceþi la aceastã primã secþiune, deoarece implementarea ghidului
necesitã modificãri ale atitudinii dvs., aºa cum reiese din Tabelele 3a5.1
ºi 3a5.2.
Dupã ce aþi decis cã ghidul meritã a fi examinat (adicã,
obiectivele sale sunt bine definite ºi este specificat atât grupul de
pacienþi cât ºi îngrijirile primare sau specializate ce trebuie acordate),
pot fi aplicate principiile din Tabelul 3a5.3 pentru a decide dacã
recomandãrile sunt valide. În primul rând, trebuie sã vã convingeþi cã
ghidul include ºi specificã clar toate variantele de decizii care pot fi
luate ºi rezultatele considerate importante în îngrijirea pacienþilor cãrora
li se adreseazã. Dacã o anumitã afecþiune poate fi tratatã prin medicaþie,
operaþie, conversaþie sau tratament fizic, ghidul trebuie sã includã toate
cele 4 opþiuni de tratament, alãturi de consecinþele lor clinice importante.
În al doilea rând, ca ºi în cazul unei recenzii sistematice propriu-zise,
cei care dezvoltã ghiduri trebuie sã prezinte un rezumat al metodelor
utilizate în cãutarea, gãsirea, aducerea la zi, abordarea criticã,
asamblarea ºi combinarea celor mai actuale dovezi relevante privind
opþiunile de decizie ºi consecinþele lor. Un astfel de rezumat trebuie sã
vã spunã dacã ghidul a fost actualizat ºi dacã au fost folosite doar
dovezi provenite din trialuri randomizate sau ºi din alte tipuri de surse,
inclusiv opinii profesionale personale. Dacã sunteþi de pãrere cã nu
este corectã abordarea noastrã asupra consensului, puteþi face în gând
Tabelul 3a5.3 Sunt valide recomandãrile din acest ghid?
1. Au fost specificate clar toate opþiunile decizionale ºi
consecinþele lor?
2. Au fost identificate, validate ºi integrate într-un mod
semnificativ ºi explicit dovezi relevante pentru fiecare opþiune
decizionalã?
3. Sunt identificate ºi evaluate preferinþele pacienþilor ataºate la
consecinþele deciziilor (inclusiv beneficii, riscuri ºi costuri)?
4. Rezistã ghidul la variaþiile clinice semnificative din practica
medicalã?
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un mic experiment în care sã vã alãturaþi unui grup de experþi din Parisul
prerevoluþionar (Bichat, Louis ºi Magendie ºi insistenþa lor de a folosi
dovezile externe încã nu apãruserã pe scenã) ºi sã realizaþi un ghid
privind cantitatea de sânge care trebuie scoasã prin venesecþie de la
pacienþii cu holerã.*
În continuare, este de dorit sã fie identificate toate preferinþele
celor cãrora li se poate adresa acel ghid, validate ºi combinate judicios.
De vreme ce pacienþii sunt cei care experimenteazã beneficiile ºi
prejudiciile tratamentului oferit, este important de ºtiut dacã ºi în ce
mod valorile lor au fost stabilite ºi încorporate în recomandãrile ghidului.
În fine, trebuie ºtiut dacã recomandãrile ghidului nu sunt afectate de
variaþiile clinice semnificative, deoarece, dacã ghidul nu este valid pentru
pacienþii cu diferenþe mici de la riscul mediu ale rezultatelor clinice,
este inutil.
Dupã cum vã puteþi imagina, un numãr mic de ghiduri au întrunit
toate principiile din Tabelul 3a5.3, dar dacã gãsiþi un asemenea ghid,
urmãtorul pas este sã decideþi dacã el va avea un impact suficient de
mare pentru a merita sã fie implementat, problemã care o vom discuta
în Secþiunea 3b5 la pagina 150.

* Consensul la vremea respectivã era lots (o cantitate, o grãmadã neprecizatã
cantitativ)!
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Secþiunea 3 b 1
Este importantã aceastã dovadã privind testul diagnostic?
Pentru a decide dacã dovada privind un test de diagnostic este
importantã ne vom concentra asupra unei metode moderne de stabilire
a unui diagnostic, care ia în considerare ambele componente ale
medicinii bazate pe dovezi: experienþa clinicã individualã ºi cea mai
bunã dovadã externã. Prima reprezintã evaluarea posibilitãþii
diagnostice anterior de efectuarea testului (probabilitãþi iniþiale sau pretest), iar a doua se referã la abilitatea testului de a distinge pacienþii
care prezintã sau nu afecþiunea þintã (luând în considerare atât
concepþiile clasice despre sensibilitate ºi specificitate, cât ºi concepþiile
mai noi, despre rata probabilitãþii- likelihood ratio). Vom demonstra
modul de combinare a celor douã elemente ale MBD pentru a clarifica
estimãrile despre afecþiunea þintã (probabilitãþi ulterioare sau post-test)
ºi pentru stabilirea diagnosticului. Testele diagnostice care produc
modificãri importante ale probabilitãþilor pre-test la cele post-test sunt
importante ºi vã pot fi de folos în activitatea practicã.
De unde provin probabilitãþile pre-test? De obicei, derivã din
experienþa clinicã acumulatã de dvs., specificã pentru locul de
desfãºurare al activitãþii ºi pentru categoriile de pacienþi pe care îi
consultaþi. În consecinþã, probabilitãþile pre-test pentru aceeaºi afecþiune
þintã pot sã difere considerabil între þãri sau în cadrul acestora, precum
ºi între sectoarele de îngrijiri primare, secundare sau terþiare. În Tabelul
3b1.1 sunt rezumate unele probabilitãþi pre-test publicate, un numãr
mai mare putând fi gãsit în website-ul nostru.
Sã presupunem cã aþi examinat un pacient cu anemie ºi
presupuneþi cã ºansele acestuia sã aibã anemie feriprivã sunt de 50%,
ceea ce înseamnã cã ºansele ca simptomele sã se datoreze deficitului
de fier sunt 50-50. Când prezentaþi ºefului dvs. acest pacient solicitaþi
o recomandare (reþetã) educaþionalã în scopul de a stabili dacã este
util sã determinaþi feritina sericã pentru a stabili diagnosticul de anemie
feriprivã. Presupunem în continuare cã, pornind de la reþeta
educaþionalã, aþi gãsit o recenzie sistematicã fãcutã pe mai multe studii
privind acest test de diagnostic (evaluat în comparaþie cu standardul
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Tabelul 3b1.1. Probabilitãþi pre-test
Problema
pacientului

Unitatea
sanitarã

Afecþiunea
þintã

Probabilitatea
pre-test

Melenã la un bãrbat de
50 de ani care bea 25
unit. alcool/sãptãmânã
dar nu are semne de
boalã hepaticã

Camera de
urgenþã în
America de
Nord

Varice
Ulcer benign
Gastritã

5%
55%
40%

Persoane de
60-69 de ani
asimptomatice

Asistenþa
primarã

Cancer de
colon nediagnosticat:
toþi pacienþii
Istoric familial pozitiv

0,5%
1,5%

Asimptomatici:
Femeie 30-39 ani
60-69 ani
Barbat 30-39 ani
60-69 ani

Asistenþa
primarã

> 75% stenoza
uneia sau mai
multor artere
coronare

Durere toracicã neanginoasã
Femeie 30-39 ani
60-69 ani
Barbat 30-39 ani
60-69 ani
Durere toracicã
neanginoasã
Femeie 30-39 ani
60-69 ani
Barbat 30-39 ani
60-69 ani
Anginã atipicã
Femeie 30-39 ani
60-69 ani
Barbat 30-39 ani
60-69 ani
Anginã pectoralã tipicã
Femeie 30-39 ani
60-69 ani
Barbat 30-39 ani
60-69 ani
Asimptomatic:
50 de ani cu modul
pulmonar unic

0,3%
8%
2%
12%
1%
19%
5%
29%
1%
19%
5%
29%
4%
54%
22%
67%
26%
91%
70%
94%

Asistenþa
primarã

Cancer pentru
orice nodul
Noduli > 3

50%
65%

* Pentru alte exemple ºi pentru suplimentarea bazei de date cu probabilitãþi pre-test
se poate apela la situl nostru din INTERNET: http://cebm.jr2.ox.ac.uk/
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de referinþã al colorãrii mãduvei spinãrii pentru fier), ºi decideþi cã
datele sunt valide (conform Tabelelor 3a3.2 ºi 3a1.1), rezultatele fiind
cele prezentate în Tabelul 3b1.2. În acest timp cât aþi extras ºi aþi studiat
dovada externã, feritina sericã a pacientului dvs. s-a dovedit a fi 60
mmoli/l. Care este modul de corelare a acestor observaþii?
Tabelul 3b1.2 Rezultatele unei recenzii sistematice privind feritina
sericã utilizatã ca test diagnostic pentru anemia feriprivã
Boala vi zatã
(Anemi a feri pri vã)
Prezentã
Rezultatele
testului
di agnosti c
(feri ti na seri cã)

Pozi ti ve
(<65 mmol/L)
Negati ve
(>65 mmol/L)
Total

731

78
809

Total

Absentã

a

b

c

d

a+c

270

1500

b +d

1770

a+b
c +d

1001

1578

a+b +c +d
2579

Sensibilitate = a /(a+c) = 731/809 = 90%
Specificitate = d /(b+d) = 1500/1770 = 85%
LR + = sensibilitate/(1- specificitate) = 90%/15% = 6
LR - = (1- sensibilitate)/specificitate = 10%/85% = 0,12
Valoarea predictivã pozitivã = a /(a+b) = 731/1001 = 73%
Valoarea predictivã negativã = d /(c+d) = 1500/1578 = 95%
Prevalenþa = (a+c)/(a+b+c+d) = 809/2579 = 32%
ªansa pre-test = prevalenþa / (1- prevalenþa) = 31% / 69% = 0,45
ªansa post-test = probabilitatea pre-test × likelihood ratio
Probabilitatea post-test = ºansa post-test / (ºansa post-test+1)

Cum se poate observa din Tabelul 3b1.2, rezultatele pacientului
dvs. îl plaseazã în rândul de sus al tabelului, fie în caseta a, fie în
caseta b. De aici se pot trage câteva concluzii: în primul rând, se observã
cã 90% din pacienþii cu deficit de fier au feritina sericã în acelaºi interval
ca ºi pacientul studiat, a/(a+c); proprietatea reprezentatã de proporþia
pacienþilor cu afecþiunea þintã care prezintã rezultate pozitive ale testului
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poartã numele de sensibilitate. Se poate constata cã doar 15% din
pacienþi cu alte cauze ale anemiei prezintã rezultate în acelaºi interval
ca pacientul dvs.*, ceea ce înseamnã cã rezultatul acestui pacient are
o probabilitate de 6 ori mai mare de a fi observatã (90%/15%) la cei
care prezintã anemie feriprivã, comparativ cu cei care nu prezintã.
Aceasta poartã numele de raport al probabilitãþii (likelihood ratio) pentru
un rezultat pozitiv al testului. În plus, s-a anticipat (înainte sã aveþi
rezultatele analizei feritinei serice) cã ºansele ca pacientul dvs. sã aibã
un deficit de fier au fost de 50-50, ceea ce poartã numele de ºansã
pre-test de 1:1. Multiplicând ºansa pre-test (1) cu raportul probabilitãþii
(6) vor rezulta ºansele post-test de anemie feriprivã 1 x 6 = 6. De
vreme ce este mai uºor pentru majoritatea clinicienilor sã raþioneze în
termeni de probabilitãþi decât de ºanse, aceastã ºansã post-test de
6:1 poate fi convertitã în probabilitate post-test de 6 / (6+1) = 6/7=
86%. Dupã cum se vede, aþi pus un diagnostic corect ºi testul a meritat.
(Pentru a verifica aceste calcule, încercaþi acelaºi rezultat al feritinei la
un pacient care, la fel ca în tabel, are ºansa pre-test de 0,47**. Veþi ºti
cã aþi procedat corect dacã obþineþi un rezultat identic cu echivalentul
sãu, valoarea predictivã pozitivã.)
Valori foarte mari ale sensibilitãþii ºi specificitãþii sunt utile, dar
nu din motivele bãnuite***. Când un test are o sensibilitate foarte mare
(cum ar fi pierderea pulsaþiei venei retiniene în hipertensiunea
intracranianã), un rezultat negativ (prezenþa pulsaþiei) exclude
diagnosticul (de hipertensiune intracranianã). S-a sugerat folosirea unei
formule mnemotehnice SnNout: când un simptom are o Sensibilitate
ridicatã, un rãspuns Negativ exclude (rules out) diagnosticul. În mod
similar, când un simptom are o specificitate ridicatã (cum ar fi semnul
valului pentru ascitã), un rezultat pozitiv decide efectiv diagnosticul de
ascitã. O asemenea constatare a fost numitã SpPin: când un semn
are o Specificitate ridicatã un rezultat Pozitiv decide diagnosticul (rules
in). În Tabelul 3b.1.3 sunt enumerate o serie de SpPin ºi SnNout.
* Complementul acestui procent se numeºte specificitate ºi descrie procentul de
pacienþi care nu au afecþiunea þintã ºi care au rezultate normale sau negative ale
testului
d/(b+d)
** ªansa post-test este de 0,45 × 6 = 2,7 ºi probabilitatea post-test este 2,7/3,7 = 73%.
Remarcaþi cã este identicã cu valoarea predictivã pozitivã.
*** La prima vedere, cei mai mulþi care studiazã cred cã testele cu sensibilitate mare
confirmã diagnosticul, iar testele cu specificitate mare le exclud; de fapt este invers.
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Cu toate cã determinarea feritinei serice pare impresionantã
din punct de vedere al sensibilitãþii (90%) ºi specificitãþii sale (85%),
noua metoda de exprimare a acurateþei prin rata probabilitãþii (likelihood
ratio) relevã o putere mai mare ºi, în exemplul nostru, demonstreazã
faptul cã vechea abordare sensibilitate-specificitate se restrânge la
doar 2 niveluri (pozitiv ºi negativ) ale rezultatelor testului. Majoritatea
rezultatelor testãrilor, cum ar fi feritina sericã, pot fi divizate pe niveluri,
iar Tabelul 3b1.4 prezintã o metodã utilã de dispunere a rezultatelor pe
5 niveluri. Un nivel extrem al rezultatelor testului poate atesta
diagnosticul ºi în acest caz SpPin 59% din pacienþii cu anemie feriprivã,
în ciuda sensibilitãþii neimpresionante (59%) care ar putea fi obþinutã
dacã rezultatele feritinei ar fi fost raportatã la acest nivel. Raportul de
probabilitate de 10 sau peste10, aplicat la probabilitatea pre-test de
33% (0,33/0,67 = ºanse pre-test de 0,5) va determina o probabilitate
post-test de 5/6 = 83%. În plus, nivelul extrem opus este SnNout 75%
din cei care nu prezintã anemie feriprivã (în ciuda unei specificitãþi
puþin impresionante de 75%). Likelihood ratio de 0,1 aplicat la
probabilitatea pre-test de 33% (0,33/0,67 = ºansa pre-test de 0,5) va
genera probabilitatea post-test de 0,05/1,05 = 5%. Alte 2 niveluri
intermediare pot deplasa o probabilitate anterioarã de 50% (ºansa pretest de 1:1) la probabilitatea post-test diagnostic utilã, dar neobiºnuitã,
de 4,8/5,8 = 83% ºi 0,39/1,39 = 28%. Existã un nivel nedeterminat,
central, (care conþine circa 10% din ambele categorii de pacienþi) care
are un likelihood ratio de 1. În Tabelul 3b1.5 sunt ilustrate efectele
acestor diferite likelihood ratio în funcþie de categoriile de probabilitate
pre-test.
În fine, existã o cale mai uºoarã de manipulare al tuturor
probabilitãþilor - ºanselor, ilustratã în nomograma din Figura 3b1.1. ºi
din cardul 3B de la sfârºitul cãrþii. Puteþi verifica dacã aþi înþeles aceastã
nomogramã prin replicarea rezultatelor din Tabelul 3b1.5.
Dacã rezultatul testului la pacientul dvs. evidenþiazã o ratã a probabilitãþii
(likelihood ratio) de numai 1, iar testul considerat util din punct de vedere
al sensibilitãþii ºi specificitãþii, s-a dovedit inutil pentru diagnostic, trebuie
cãutate alte teste (cum ar fi cele referitoare la examenul mãduvei
spinãrii).
Un numãr din ce în ce mai mare de teste diagnostice furnizeazã
raporturi ale probabilitãþilor pe mai multe niveluri, ca mãsuri ale
acurateþei lor. Când ele raporteazã doar sensibilitatea ºi specificitatea,
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Tabelul 3b1.3 Câteva SpPin ºi SnNout
Afecþiunea
þintã

SpPin (& specificitate)
[prezenþa regulilor
confirmã afecþiunea]

Ascitã (presupusã sau Semnul valului
prin percuþie)1
(92%)
Revãrsat pleural2
La percuþie sunet tare ºi
ascuþit (100%)
Presiunea intracranianã
crescutã (din CAT sau
mãsurãri directe)3
Cancerul ca ºi cauzã a
durerii în partea
inferioarã toracelui4

Sinuzitã (dupã alte
investigaþii)5

Abuz sau dependenþã
de alcool6

Splenomegalia
(presupusã)7
Vertij produs de cauze
care nu reprezintã
urgenþe8

Rãspunsuri afirmative la
>3 dintre rãspunsurile
chestionarului CAGE
(99,8%)
Percuþia semnificativã
(metoda Nixon) ºi
palpare
Testul rotaþiei capuluipozitiv ºi fie vertij, fie
vomã (94%)

SnNout (& sensibilitatea)
[absenþa regulilor confirmã
afecþiunea]
Istoric: edem la nivelul
gleznelor (93%)
La percuþie sunet slab ºi
surd (96%)
Dispariþia pulsaþiilor venei
retiniene (100%)
Vârstã >50 ani sau
istoric de cancer sau
pierdere inexplicabilã în
greutate sau eºecul
tratamentului conservator (100%).
Dureri dentare sau maxilare
sau secreþii nazale purulente
sau rãspuns slab la decongestionante nazale sau
aspect patologic la transiluminare sau istoric de secreþii
nazale colorate

* Pentru alte exemple ºi pentru suplimentarea bazei de date privind SpPin ºi SpNoutse
poate apela la situl nostru din INTERNET: http://cebm.jr2.ox.ac.uk/
JAMA 1992; 267: 2645-8.
J Gen Int Med 1994; 9: 71-4.
3
Arch Neurol 1978; 35: 37-40.
4
JAMA 1992; 268: 760-5.
5
JAMA 1993; 270: 1242-6.
6
Amer J Med 1987; 82: 231-5.
7
JAMA 1993; 270: 2218-21.
8
JAMA 1994; 271: 385-8.
1
2
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65-94

30

82

35-64

Moderat negativ

175

15-34

Moderat pozitiv
Moderat înalt
Neutru
Nedeterminat

474

%

<15

Numãr

Tulburarea þintã
prezentã

Foarte pozitiv
Acceptã SpPin

Feritina sericã
(mmol/L)

Rezultatul testului
diagnostic
tic

3,7%

10%

22%

59%

Numãr

79

20

168

171

%

Tulburarea þintã
absentã

9,5%

10%

4,5%

1,1%

Rata
probabilitãþii

Tabelul 3b1.4. Cele 5 nivele de folosire a rezultatelor testului diagnostic.

0,39

1

4,8

52

Impactul
diagnos-
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25%
10%

14%
5%

Moderat pozitiv 3
Moderat înalt
Neutru 1
Nedeterminat

53%

10%

5%
34%

Pretest

Pre-

Foarte pozitiv 10
Acceptã SpPin

Rata probabilitãþii
(likelihoo ratio)
diagnostic
test

20%

43%

71%

20%

Pretest

30%

56%

81%

30%

Pretest

50%

75%

91%

50%

Pretest

Probabilitatea post-test a tulburãrii þintã
pentru diferite probabilitãþi pre-test

70%

88%

96%

70%

Pretest

Impactul

Tabelul 3b1.5. Câteva probabilitãþi post-test pentru cinci nivele ale rezultatelor testului diagnos-

se poate realiza un set propriu de raporturi ale probabilitãþii sau se poate
realiza un grafic de dispersie (al rezultatelor testului comparativ cu
diagnosticul) suficient de util pentru a distribui pe niveluri. O altã posibilitate
în cazul cunoaºterii doar a sensibilitãþii ºi specificitãþii puteþi calcula
rapoartele de probabilitate pe baza datelor din Tabelul 3b1.2. Raportul
de probabilitate (likelihood ratio) pentru un rezultat pozitiv al testului
este LR+ = sensibilitatea / (1-specificitatea), iar raportul de probabilitate
pentru un rezultat negativ al testului este LR- = (1-sensibilitate)/
specificitate.
Unele rapoarte despre acurateþea testelor diagnostice
depãºesc raportul de probabilitate ºi trebuie menþionate. Acestea
considerã testele diagnostice multiple ca fiind un grup sau o secvenþã
de teste pentru o afecþiune þintã datã. Rezultatele pot fi prezentate în
moduri diferite, fie sub forma unor grupuri (clustere) de rezultate pozitive
sau negative, fie ca scoruri multivariate, în ambele cazuri fiind posibilã
clasificarea ºi ordonarea lor similar cu cea a altor raporturi de
probabilitãþi pentru niveluri multiple.
În orice caz, dacã aþi decis cã testul diagnostic determinã modificãri
importante de la probabilitatea pre-test la cea post-test, în secþiunea
4.1 este descris modul cum puteþi integra rezultatele acestei recenzii
critice în experienþa clinicã individualã pentru a aplica rezultatele la
pacienþii dvs. (dar dacã aþi sãrit aceastã a doua etapã fãrã a determina
mai întâi dacã dovada despre testul de diagnostic a fost validã, e mai
bine sã vã întoarceþi la Secþiunea 3a1!).
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Nomogramã pentru interpretarea rezultatului testului diagnostic

Probabilitatea
pre-test

Rata
probabilitãþii

Probabilitatea
post-test

Figura 3 b 1.1 Nomograma ratei probabilitãþii (likelihood ratio). Adaptatã
dupã Fagan T.J.1975. Nomogram for Bayess Theorem ©.
New England Journal of Medicine 293: 257
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Secþiunea 3 b 2
Este importantã aceastã dovadã privind prognosticul?
Ideile de bazã pentru luarea acestei decizii sunt prezentate în
Tabelul 3b2.1. Mai întâi, cât de probabile sunt rezultatele în timp? În
mod obiºnuit, afecþiunile prezintã multiple consecinþe de interes care
pot surveni în diferite combinaþii ºi la diverse intervale de la debutul
bolii. Astfel, pentru fiecare consecinþã posibilã trebuie sã cãutaþi în
articol pentru a afla cât de posibilã este apariþia în timp a fiecãrui rezultat.
De obicei, ele sunt prezentate ca procent de supravieþuire la un anumit
moment (rata de supravieþuire la 1 an sau la 5 ani), ºi sub formã de
curbe de supravieþuire de diferite tipuri. O altã formã a rezultatului,
comunã în cazul cancerului, este supravieþuirea medianã care indicã
durata urmãririi în cadrul cãruia 50% din eºantionul studiului ar fi
decedat. Cu cât sunt mai numeroase posibilitãþile de evoluþie ºi mai
variabilã perioada dupã care apar, cu atât aceste rezultate sunt mai
complexe.
Figura 3b2.1 ilustreazã modele diferite de prognostic care
conduc la concluzii diferite privind prognosticul. Este prezentatã în forma
cea mai utilizatã de descriere a prognosticului, o curbã de supravieþuire
care prezintã pentru fiecare punct al axei timpului, proporþia populaþiei
(de obicei exprimatã în %) din studiu care NU a prezentat încã nici o
consecinþã a evoluþiei bolii*. În graficul A, practic nici un pacient nu a
prezentat nici un eveniment nefavorabil pânã la sfârºitul studiului, deci
fie prognosticul este foarte bun (caz în care studiul este foarte util pentru
dvs.), fie studiul este prea scurt (caz în care stadiul nu vã este prea
folositor). Graficele B, C, D relevã o boalã severã, în care doar 20%
din pacienþi au supravieþuit 1 an; puteþi afirma despre aceºti pacienþi
cã ºansele lor de supravieþuire pentru 1 an sunt 20%. Se observã cã
*Modul cum se construieºte o asemenea curbã nu este prezentatã în detaliu în
aceastã carte, aºa cã nu cãutaþi! Pe scurt, aceste curbe de supravieþuire sunt realizate
prin metode ingenioase care combinã rezultatele pacienþilor urmãriþi pe perioade
scurte sau mai lungi, care au prezentat mai devreme, mai târziu sau deloc, consecinþe
ale evoluþiei bolii. Deseori, strategia utilizatã este metoda de tabel al vieþii.
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Tabelul 3b2.1 Este importantã dovada despre prognostic?
1. Cât de probabile sunt rezultatele în timp?
2. Cât de precise sunt estimãrile prognosticului?

supravieþuire

supravieþuire

formele acestor curbe sunt diferite, deci cã supravieþuirea medianã
(moment pânã la care jumãtate din ei au decedat) este de 9 luni pentru
afecþiunea descrisã în graficul B ºi numai 3 luni pentru cea descrisã în
graficul C. Modelul de supravieþuire descreºte uniform doar în graficul
D, ºi credem cã sesizaþi care este rãspunsul corect la întrebarea Cât
timp mai am de trãit, doctore?, de obicei este timpul în care jumãtate

luni de urmãrire

supravieþuire

supravieþuire

luni de urmãrire

luni de urmãrire

luni de urmãrire

Figura 3b2.1 Prognostic ilustrat sub formã de curbe de supravieþuire. În
graficul A: prognostic favorabil, sau studiu prea scurt. Grafic B: prognostic iniþial favorabil, ulterior agravat, cu o supravieþuire medianã de
9 luni. Grafic C: Prognostic iniþial nefavorabil, devenit ulterior favorabil,
cu o supravieþuire medianã de 3 luni. Grafic D: Prognostic sigur, cu o
supravieþuire medianã de 6 luni.
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din pacienþii studiaþi au decedat (sau au suferit alte consecinþe grave de
luat în seamã); aceasta poartã numele de supravieþuire medianã.
Cea de a doua idee prezentatã în tabel se referã la aprecierea
gradului de exactitate al estimãrilor prognosticului. Dupã cum am
menþionat în Secþiunea 3a2, cercetãtorii studiazã prognosticul pe un
eºantion de pacienþi, nu pe întreaga populaþie a celor care au prezentat
boala. Pur ºi simplu datoritã ºansei, un studiu identic realizat de 100
ori pe eºantioane diferite aparþinând aceleiaºi populaþii ar trebui sã
obþinã rezultate diferite. Pentru a studia importanþa acestor rezultate
prognostice trebuie cunoscut dacã aceste rezultate au fost diferite doar
datoritã întâmplãrii, în aceasta constând precizia rezultatelor. Este optim
când în intervalul de încredere* de 95%, din 100 de repetãri ale aceluiaºi
experiment pe eºantioane diferite, rezultatele a 95 dintre ele vor fi situate în intervalul unei distanþe calculabile faþã de prognosticul real (unele
mai joase, altele mai înalte). De exemplu, un articol referitor la primul
accident vascular cerebral printre 675 de pacienþi a raportat o ratã a
fatalitãþii per caz (case-fatality rate) de 20% în prima lunã, cu un interval de încredere de 17%-23%. Acest interval este destul de scurt, iar
dacã raportul a fost valid, ºi IC este important. Dacã, pe de altã parte,
acel 20% s-a bazat doar pe 20 de pacienþi, intervalul de încredere de
95% pentru decesele în prima lunã va fi 2%-38% ºi intervalul este atât
de larg (de aproape 20 de ori) încât nu puteþi considera rezultatul ca
fiind important ºi, deci, util pentru dvs. Textul, tabelele ºi graficele ar
trebui sã fie revelatoare pentru intervalul de încredere al prognosticului
ºi puteþi decide dacã este prea mare pentru a-i acorda încrederea dvs.
Aceste dezbateri completeazã abordarea criticã a dovezii
despre prognostic. Dacã aþi decis cã dovada gãsitã este validã ºi
importantã, puteþi continua cu Secþiunea 2 a capitolului 4 (pagina164)
ºi puteþi decide dacã ºi când puteþi folosi aceastã dovadã pentru
pacientul dvs.

* Vom descrie intervalul de încredere (intervalul de confidenþã  CI) în Apendice. În
acest caz, intervalul de încredere al unui prognostic (exprimat ca numãr zecimal) este
rezultatul observat plus sau minus 1,96 înmulþit cu radical din (rezultat observat)x(1rezultat observat)/mãrimea eºantionului. Pentru studiul original: 20% =0,2, iar intervalul
de încredere este: 0,2+/-1,96 x radical (0,2x0,8)/675 sau 0,2+/-0,03 sau 17%-23%.
Pentru control, puteþi încerca sã calculaþi intervalul de încredere în cazul unui eºantion
de 40 de pacienþi cu AVC.
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Secþiunea 3 b 3
Este importantã dovada privind tratamentul?
Aceastã secþiune vã va ajuta sã stabiliþi care sunt posibilele
beneficii ale efectelor tratamentului descris în raport ºi cât de mari pot
fi ele, atât în cazul în care aþi decis (conform secþiunii precedente) cã
raportul este valid, fie cã porniþi din acest punct. Datoritã faptului cã
obiectivul principal în aceastã carte îl reprezintã clinicianul individual,
principala mãsurã utilizatã pe care o vom explica este numãrul necesar
de pacienþi ce trebuie trataþi (NNT = number needed to be treated), cu
scopul de a preveni un efect advers adiþional. Apoi, vom explica în ce
constã reducerea riscului absolut (ARR) ºi reducerea riscului relativ
(RRR) în cazul apariþiei efectelor adverse ale unei terapii. De asemenea,
vã vom prezenta schema de evaluare a rezultatelor unei analize
economice, o metodã complexã pe care o folosim pentru determinarea
efectelor terapiei privite dintr-o perspectivã mai largã (de obicei în
colaborare cu managerii din sãnãtate), pentru a stabili modul în care
grupurile de pacienþi sau comunitatea în ansamblu, ar trebui sã
beneficieze sau sã furnizeze tratamentele ºi cum sã foloseascã
resursele, întotdeauna insuficiente (paturi de spital, medicamente, timp,
resurse umane, resurse financiare). La sfârºit, vom oferi o scurtã
descriere despre cum putem folosi dovada privind efectele tratamentului
în analiza deciziei clinice.
În Secþiunea 3 a Capitolului 4 este ilustrat modul cum puteþi
extrapola mãsurile din fiecare dintre cele 3 moduri de abordare a
pacientului individual, înainte de a rãspunde la întrebarea: pot folosi
aceste rezultate pentru pacientul meu?.

Este importantã dovada din acest trial randomizat?
Unitãþi de mãsurã al efectelor terapiei
Pentru a ºti dacã rezultatele unui studiu terapeutic valid sunt importante,
trebuie urmate 2 etape : 1. Gãsirea celei mai bune exprimãri a
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rezultatelor clinice (sau convertirea datelor din raport în asemenea forme).
2. Compararea rezultatelor din studiu cu rezultatele altor tratamente,
pentru condiþii diferite. Le vom prezenta pe rând.
Reducerea riscului relativ (RRR)
Trialul de control al diabetului zaharat ºi al complicaþiilor
acestuia (The Diabetes Control and Complications Trial) privind efectele
tratamentului intensiv asupra apariþiei ºi complicaþiilor datorate
neuropatiei (sintetizat în Tabelul 3b3.1) a confirmat apariþia neuropatiei
la 9,6% din pacienþii randomizaþi pentru terapie uzualã (1-2 injecþii cu
insulinã pe zi pentru a preveni simptomele hiperglicemiei). Aceasta
poartã numele de ratã de control a evenimentelor (CER  Control Event
Rate). Apariþia neuropatiei la 2,8% din pacienþii randomizaþi pentru
terapie intensivã (pompã de insulinã sau peste 3 injecþii pe zi) este
numitã rata evenimentelor experimentale (EER  Experimental Event
Rate).
Diferenþa a fost semnificativã statistic, dar cum am putea
exprima efectul tratamentului din punct de vedere al semnificaþiei
clinice? Mãsura tradiþionalã a acestui efect este reducerea proporþionalã
sau relativã a riscului (RRR  relativ risk reduction) calculatã ca
(CER-EER) / CER. În exemplul nostru, RRR este (9,6%-2,8%)/9,6%
sau 71%; deci, tratamentul intensiv a redus riscul de dezvoltare al unei
neuropatii cu 71%.
De ce sã nu utilizãm reducerea riscului relativ pentru descrierea
semnificaþiei clinice a acestui rezultat? Motivul ar fi acela cã RRR nu
face diferenþa între efectele absolute ale tratamentului (de 10 ori cele
observate în acest experiment) ºi efectele neînsemnate (a 10-a miime
din cele observate aici). De exemplu, dacã rata neuropatiei a fost de
10 ori mai mare comparativ cu cea observatã în acest trial (cazul
ipotetic cel mai mare din Tabelul 3b3.1) ºi o proporþie mare de 96% de
pacienþi control ºi 28% de pacienþi trataþi intensiv au dezvoltat
neuropatie, RRR ar rãmâne neschimbatã: RRR = (96%-28%) / 96% =
71%. În schimb, dacã o proporþie neînsemnatã de 0,00096% pacienþi
control ºi 0,00028% pacienþi trataþi intensiv dezvoltã neuropatie (cazul
ipotetic cel mai mic), RRR = (0,00096% - 0,00028%) / 0,00096% =
71%. Aceasta se datoreazã faptului cã RRR exclude susceptibilitatea
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9,6%

96%

În cel mai bun caz A
sau 2

Trat.
uzual
cu Insulinã
(CER)

28%

2,8%

Trat.
intensiv
cu Insulinã
(EER)

96%

(96%-28%)

96%-28%=68%

9,6%-2,8%= 6,8%

9,6%-2,8%
9,6%

ARR=
(CER-EER)

riscului absolut

Reducerea

RRR=
CER-EER
CER

relativ

(neuropatia
diabeticã)

Reducere riscului

Rata evenimentului

In studiul actual
sau 15

Apariþia
necesar
neuropatiei
(pentru

Tabel 3b3.1 Mãsuri utile clinic ale efectelor terapiei

fi

tratat

1/68% = 1,47

1/6,8% = 14,7

NNT
1/ARR

a preveni un
eveniment)

a

N u m ã r u l

de bazã (sau riscul bazal- baseline risk) a pacienþilor supuºi testelor
randomizate; ca urmare, RRR nu poate diferenþia riscurile ºi beneficiile
enorme de cele neînsemnate.
Reducerea riscului absolut (ARR)
Spre deosebire de reducerea nediferenþiatã a riscului relativ,
diferenþa absolutã între ratele neuropatiei la pacienþii control ºi pacienþii
testaþi (CER-EER) realizeazã delimitãri clare ale acestor extreme ºi
poartã numele de reducere a riscului absolut sau ARR (absolute risk
reduction). În studiu, RAA sau (CER-EER)= 9,6%-2,8%= 6,8%; în
cazurile ipotetice cele mai mari, unde 96% din pacienþii control ºi 28%
din pacienþii trataþi intensiv au dezvoltat neuropatie, RAA= 96%-28%=
68%. În cazurile ipotetice cele mai mici, în care 0,00096% din pacienþii
control ºi 0,00028% din cei trataþi prin terapie intensivã au dezvoltat o
neuropatie, RAA= 0,00096%-0,00028%=0,00068%. Aceste reduceri
ale riscului absolut subliniazã susceptibilitatea de bazã a pacienþilor ºi
oferã informaþii mai complete. Când tratamentul determinã apariþia mai
frecventã a unor evenimente favorabile, se poate produce o creºtere a
riscului absolut sau ARI (absolute risk increase). Dar, spre deosebire
de reducerile riscului relativ (RRR), reducerile sau creºterile riscului
absolut (ARR ºi ARI) sunt mai greu de folosit (cei mai mulþi clinicieni
se descurcã mai greu cu numere mai mici de 1,0).
Numãrul de pacienþi care necesitã tratament pentru a
preveni un rezultat nefavorabil (NNT)
Dacã se ia în considerare reciproca ARR, adicã 1/ARR (adicã,
sã inversãm ARR), va rezulta un numãr util care reprezintã numãrul
pacienþilor care necesitã tratament (NNT) pentru a preveni apariþia
unei consecinþe nefavorabile*. În acest caz, se determinã numãrul de
* În mod similar, 1/CRA reprezintã numãrul de indivizi care necesitã tratament pentru
apariþia unei consecinþe adiþionale favorabile.
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pacienþi diabetici care trebuie trataþi în regim de terapie intensivã pentru
a preveni apariþia neuropatiei. În experiment, NNT este 1/RAA sau
1/6,8%, deci 14,7. De obicei, acest numãr de rotunjeºte la 15 ºi se
poate afirma cã din 15 pacienþi trataþi intensiv cu insulinã, neuropatia
diabeticã va fi prevenita la 1 pacient.
Este acest numãr de pacienþi care trebuie trataþi mare sau
mic? Pentru a lãmuri acest aspect, mergem la etapa urmãtoare pentru
a stabili cât de importantã este dovada gãsitã ºi pe care o considerãm
validã. Ca ºi alte probleme importante din medicinã, rãspunsul trebuie
sã fie dat pe baza semnificaþiei clinice a problemei, nu pe baza
semnificaþiei statistice. Acest NNT de15 este cu siguranþã mult redus
comparativ cu numãrul de pacienþi care ar necesita tratament. Din
exemplu reiese cã 1/RAA devine 1/0,00068%, iar NNT depãºeºte
147.000, fiind atât de mare încât am ne-am putea imagina cã oricine
ar considera cã nu meritã eforturile. O idee mai bunã ar fi sã comparãm
acest NNT de 15 cu cel necesar altor intervenþii din practica medicalã.
În acest sens, putem adãuga o nouã dimensiune, cea a duratei
tratamentului. În experimentul de mai sus, tratamentul a continuat în
medie 6,5 ani, ceea ce semnificã necesitatea tratãrii a 15 pacienþi
diabetici circa 6,5 ani cu regim intensiv de insulinã pentru a preveni
dezvoltarea neuropatiei la doar unul din aceºtia. Compararea acestui
rezultat cu altele obþinute din alte experimente, pe alte durate ºi în alte
condiþii este ilustratã în Tabelul 3b3.2. Ca sã începem într-o notã mai
optimistã, observãm cã este necesar sã tratãm cu streptokinazã ºi
aspirinã doar 20 de pacienþi cu dureri toracice care par a fi un infarct
miocardic, pentru a salva o viaþã la 5 sãptãmâni. Pe de altã parte,
trebuie trataþi cu medicaþie antihipertensivã 70 de hipertensivi vârstnici
pe o perioadã de 5 ani pentru a salva o viaþã; sau este necesar
tratamentul cu aspirinã a 100 bãrbaþi fãrã boalã coronarianã manifestã,
timp de 5 ani, pentru a preveni un infarct miocardic ºi sã facem
endarterectomie la 10 pacienþi cu simptomatologie moderatã spre
severã de stenozã carotidianã pentru a preveni un accident vascular
fatal în urmãtorii 2 ani.
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Agravarea retinopatiei
diabetice. Nefropatie
Deces dupã 5 sãpt.
Deces dupã 2 ani

Trat.intensiv

insulina

Streptokinazã ºi
aspirinã

Medicaþie
antihipertensivã

DZ tip II2

IMA3

TA distolicã
115-129 mmHg4

Moarte, AVC sau
IMA

Neuropatia diabeticã

experim.

control

0,1286

0,134
0,216

0,30

0,38

0,096

CER

Rata
evenim.

Evenim.
prevenit

Trat.intensiv
insulina

Intervenþie

0,0136

0,081
0,174

0,10

0,13

0,028

EER

Rata
evenim

Ratele evenimentelor

DZ tip I 1

even.

preveni

Condiþie sau
tulburare
pentru

Tabelul 3b3.2 NNT pentru diferite tratamente

1,5 ani

5 sãpt.
2 ani

6 ani

6,5 ani

Durata
urmãririi

3

19
24

5

4

15

u

a
n

NNT
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Examenul sânului

plus mamografie

Endarterectomie
carotidianã

Corticosteroizi
antepartum

Femei sãnãtoase
1075
între 50-69 ani8

Stenozã de arterã
carotidã9

Nou-nãscuþi
prematuri10

Detresã respiratorie

AVC major sau
deces

Deces prin cancer

Convulsii recurente

0,23

0,181

0,00345

9,279

0,13

0,08

0,00252

0,132
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Mai multe exemple referitoare la NNT în websitul nostru la adresa http://cebm.jr2.ox.ac.uk/

i.v. MgSO4
(vs.diazepam)

Gravidã cu
eclampsie7

zile

2 ani

9 ani

ore

11

10

7

Considerãm cã numãrul necesar a fi tratat (NNT) pentru a
evita un eveniment reprezintã cea mai utilã mãsurã a efortului clinic
depus de clinicieni ºi de pacienþii acestora. Trebuie totuºi observat cã
NNT este de mare valoare pentru clinician, dar nu pentru pacientul
individual (care este interesat în N din 1, nu de NNT). Mai mult,
deoarece ne concentrãm mai mult pe magnitudinea efectului terapiei
decât pe probabilitatea de a ajunge la o concluzie fals pozitivã cã
tratamentul este eficient la toatã lumea (sau nu este), e mai bine sã
folosim intervalele de încredere în jurul NNT, stabilind limitele între
care se poate declara existenþa NNT real (95%), decât sã ne bazãm
doar pe valorile p. Detalii asupra intervalului de încredere existã în
Anexã.
De vreme ce ne intereseazã atât riscurile cât ºi beneficiile
tratamentului, putem genera în paralel un numãr necesar pentru efecte
adverse (number needed to harm) sau NNH, pentru a exprima
aspectele negative ale terapiei. De exemplu, dacã tratamentul
anticoagulant are un risc anual de sângerare majorã de 2%, NNH este
1/2% = 50.
Recenziile ºi metaanalizele furnizeazã uneori informaþii despre
NNTs, dar uneori prezintã doar date despre odd ratios. Acestea nu
sunt aceleaºi cu RRR dar pot fi convertite în RRR atunci când se
cunoaºte rata evenimentelor aºteptate ale pacientului (PEER  patients
expected event rate), utilizând formula:
NNT =

1 - [PEER × (1 - OR)]
(1 - PEER) × PEER × (1 - OR)

Pentru transformarea ratei ºanselor în NNT fãrã a apela la
formula de mai sus, puteþi folosi Tabelul 3b3.3 care conþine o parte din
valorile corespondente.
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Tabelul 3b3.3 Transformarea odds ratio în NNT
Od d s R at i o (OR )

R at a
ev en i m en t el o r
as t ep t at e
l a p ac i en t u l
Dv s .

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,05

209*

104

69

52

41

0.10

110

54

36

27

21

0.20

61

30

20

14

11

0.30

46

22

14

10

8

0.40

40

19

12

9

7

0.50

38

18

11

8

6

0.70

44

20

13

9

6

0.90

101§

46

27

18

12¶

* Reducerea riscului relativ (RRR) în acest caz este 10%.
RRR este în acest caz 49%
Pentru OR, NNT este mai mic când PEER=0,50.
§ RRR aici este 1%.
¶ RRR aici este 9%.

NNT din raportul publicat, în lumina propriei dvs. experienþe
clinice ºi comparat cu valorile din Tabelul 3b3.2, vã va arãta dacã
tratamentul poate fi folositor pentru pacientul dvs. În capitolul urmãtor,
vã vom arãta o modalitate foarte simplã prin care putem decide dacã
acest potenþial este valabil pentru pacientul dvs. individual.

Este importantã dovada provenitã din
aceastã analizã economicã?
ªi acest proces se desfãºoarã în 2 etape, aºa cum este ilustrat
în Tabelul 3 b 3.4. În primul rând, trebuie sã gãsiþi exprimarea clinicã a
costurilor ºi consecinþelor care decurg din metodele alternative ale
acþiunilor clinice. Dupã ce le-aþi gãsit, trebuie sã le comparaþi cu costurile
ºi consecinþele altor metode prin care dvs., pacientul sau societatea ar
putea folosi aceste resurse.
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Tabelul3b3.4 Stabilirea importanþei rezultatelor valide provenite
dintr-o analizã economicã.
1. Costurile rezultate sau costurile/unitate de sãnãtate câºtigatã
sunt demne de luat în seamã?
2. Pot fi concluziile influenþate de modificãri semnificative ale
costurilor ºi rezultatelor?
Efectele se mãsoarã prin una din urmãtoarele 3 modalitãþi:
1. Mai întâi, pot fi mãsurate folosind o unitate comunã de
sãnãtate (vieþi sau ani de viaþã salvaþi, niveluri de funcþionare, proporþia
de hipertensivi cu o anumitã tensiune arterialã, etc): cum vom arãta
imediat, asemenea unitãþi de mãsurã conduc la o analizã costeficacitate.
2. Efectele pot fi mãsurate în diferite unitãþi de sãnãtate ºi
convertite ulterior într-o unitate monetarã. Cu toate cã aceastã metodã
prezintã dificultãþi conceptuale majore (care este valoarea în bani a
vieþii? cât valoreazã o funcþie fizicã normalã în comparaþie cu cea
psihicã), este utilizatã în mod curent sub forma analizei cost-beneficiu.
3. Cea de a treia metodã de mãsurare nu se adreseazã
consecinþelor în sine, ci valorii sociale (sau utilitãþii) de care sunt legate
rezultatele, în comparaþie cu cele obþinute prin intermediul altor
programe. Avantajul acestei metode este acela cã poate încorpora
utilitãþile, mai degrabã ale actualilor consumatori de servicii de
sãnãtate decât pe cele ale furnizorilor ºi poate fi încorporatã în analizele
cost-utilitate.
Analiza trebuie sã fie adecvatã naturii efectelor produse prin
programe alternative. Dacã efectele sunt egale, ele pot fi ignorate ºi
simpla comparaþie a costurilor va identifica programul preferat, aceasta
purtând numele de analizã cost-reducere. Pe de altã parte, dacã
efectele sunt inegale, dar mãsurate în aceeaºi unitate de mãsurã de
sãnãtate (numãrul de zile de incapacitate de muncã pentru care
pacientul este indisponibil), raportul trebuie sã prezinte o analizã de
cost-eficacitate ºi sã sublinieze restul de platã (prin substituirea
procedeului mai costisitor cu unul mai ieftin) pentru a împiedica apariþia
de zile în plus de incapacitate de muncã. În fine, efectele tratamentelor
alternative pot fi inegale ºi mãsurate prin intermediul mai multor tipuri
de unitãþi de sãnãtate. De exemplu, examenul clinic plus mamografia,
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pentru depistarea ºi tratarea cancerului de sân în stadii incipiente a
demonstrat cã la 1 din 3 femei vârstnice poate fi prevenit decesul
prematur. Dar atât aceasta cât ºi celelalte 2 femei care nu sunt salvate
prin detectarea precoce a afecþiunii prezintã o reducere a anilor buni
tocmai prin acest procedeu de detectare activã ºi etichetare.
În momentul în care luãm în considerare cheltuielile mari de
pregãtire ºi derulare ale unui asemenea program, este necesarã
compararea programelor alternative, împreunã cu efectele pozitive ºi
contradictorii. În literatura medicalã pot fi gãsite douã abordãri ale unor
asemenea analize. În primul rând, ambele tipuri de efecte pot fi convertite
în unitãþi monetare ºi combinate, evaluarea eficienþei devenind astfel
analizã cost-beneficiu. Alternativ, unitatea comunã pentru efecte poate
fi reprezentatã de preferinþele personale ale pacienþilor sau utilitãþile
acestor consecinþe asupra femeilor care vor suporta acel program, utilitãþi
adaptate la o unitate comunã numitã an de viaþã ajustat calitativ (QALY
 Quality Adjusted Life Year). La o utilitate de 0,5 pentru 2 ani, la o
utilitate de 0,2 pentru 5 ani sau la o utilitate de1 pentru 1 an  fiecare
combinaþie este egalã cu 1 QALY. Analiza economicã rezultatã poate
conþine în acest fel o ratã standard de reducere ºi poate compara
tendinþele costurilor în timp, pentru a obþine acelaºi profit în eficacitate
sau cost per an de viaþã ajustat calitativ pentru fiecare din tratamentele
alternative într-o analizã cost-utilitate.
Indiferent de analizele efectuate, nu trebuie vã mulþumiþi cu un
singur rãspuns. Trebuie sã cãutaþi în secþiunea care descrie ce se
întâmplã în momentul în care apar variaþii semnificative, clinice ºi
financiare legate de costuri ºi consecinþe. Aceste analize de
sensibilitate vã pot spune dacã concluzia privind tratamentul vizat este
puternicã ºi pare cã nu va fi influenþatã de schimbãri semnificative
legate de costuri sau rezultate sau dacã este instabilã, situaþie în care
ar trebui sã fiþi mai precauþi în acceptarea concluziilor.
Dacã aþi decis cã analiza a clarificat întrebarea pe care v-aþi
pus-o, puteþi sã vã decideþi dacã rezultatele sunt demne de luat în
seamã. Dacã s-a realizat o analizã cost-reducere, puteþi aprecia dacã
diferenþa dintre costuri este suficient de mare, pentru a justifica varianta
mai ieftinã (dacã nu cumva este cea pe care o folosiþi deja!). În mod
similar, puteþi decide dacã diferenþa de eficacitate într-o analizã costeficacitate este suficient de mare pentru a vã convinge sã cheltuiþi în
plus. Oricum, un numãr din ce în ce mai mare de analize economice
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sunt prezentate într-un format cost/QALY ºi sunt construite o serie de
tabele cu costuri/QALY pe boli ºi categorii, pentru uzul decidenþilor din
sectorul medical. Un asemenea exemplu este prezentat în Tabelul
3b3.5.
Tabel3b3.5. Exemple ale costului necesar unui an de viaþã câºtigat
ajustat în funcþie de calitate (QALY) pentru unele tratamente.
Tratament

Cost/AVAC
(£ Aug.’90)

Testarea colesterolului ºi regim dietetic
(toþi adulþii între 40-60 ani)
220
Intervenþie neurochirurgicalã pentru traumatismele craniene
240
Indicaþia de întrerupere a fumatului
din partea practicianului generalist
270
Intervenþie chirurgicalã pentru hemoragie subarahnoidianã
490
Tratament cu antihipertensive pentru prevenirea AVC(45-64 ani)
940
Implant de pacemaker
1.100
Protezã de ºold
1.180
Valvuloplastie în stenoza aorticã
1.140
Grefare a arterei coronare, cu bypass
(anginã severã cu afectare de ramurã stângã)
2.090
Transplant renal
4.710
Screening pentru cancerul de sân
5.780
Transplant de cord
7.840
Testarea colesterolului ºi tratament al
tuturor adulþilor între 25-39 ani
14.150
Hemodializã la domiciliu
17.260
Grefare a arterei coronare, cu bypass
(anginã medie , cu afectarea unui vas)
18.830
Dializã peritonealã ambulatorie continuã
19.870
Hemodializã în spital
21.970
Tratament cu Eritropoietinã la pacienþi dializaþi
(presupune o reducere a mortalitãþii cu 10%)
54.380
Intervenþie chirurgicalã pentru tumori
maligne intracraniene
107.780
Tratament cu Eritropoietinã , pentru anemie,
la pacienþi dializaþi (presupunând cã nu
existã nici o creºtere a supravieþuirii)
126.290
Adaptat dupã Mason J, Drummond M, Torrance G. Some guidelines on the
use of cost/effectiveness league tables. BMJ 1993; 306: 570-2
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Precizãri asupra tabelelor cost/QALY
Cu toate cã tabelele cost/QALY sunt interesante, pot sã punã
în încurcãturã pe cei neavizaþi, de aceea trebuie subliniate trei aspecte.
S-au modificat costurile de când a fost realizat acest tabel? Costurile
obþinute sunt aplicabile în arealul dvs.? Este posibil ca tratamentul sã
aibã aceeaºi eficacitate în arealul dvs.? Ele rãmân controversate, dar
majoritatea economiºtilor cu care am lucrat le considerã utile în
interpretarea analizelor economice.

Este importantã dovada provenitã din aceastã analizã a
deciziei clinice?
Indicaþiile date în aceastã problemã sunt similare cu cele
referitoare la analizele economice ºi sunt prezentate în Tabelul 3b3.6.
Mai întâi, a condus vreuna dintre acþiuni la câºtiguri clinice importante
privind speranþa de viaþã sau alte utilitãþi? Cu cât câºtigul este mai
însemnat, cu atât este mai convingãtoare concluzia finalã.
În al doilea rând, la fel ca la interpretarea analizelor economice,
ce se întâmplã când intervin variaþii semnificative clinic la nivelul
probabilitãþilor ºi utilitãþilor principalelor rezultate? Aceste analize ale
sensibilitãþii vor indica dacã concluzia privind tratamentul vizat rezistã
ºi nu pare cã ar putea fi modificatã o datã cu schimbãrile reale ale
probabilitãþilor ºi utilitãþilor. De asemenea vor sublinia stabilitatea acestei
concluzii, sã nu existe situaþii în care o anumitã categorie de probabilitãþi
clinice sensibile sã susþinã o decizie, iar altã categorie sã susþinã o
decizie diferitã, chiar opusã. În astfel de situaþii, trebuie sã fiþi ºi mai
precauþi în acceptarea oricãror recomandãri ferme din articol. Privind
analizele sensibilitãþii, amintiþi-vã cã importantã nu este mãrimea
diferenþei în utilitate medie de sãnãtate dintre diferitele elemente, ci
cât de rezistentã este aceastã diferenþã dacã aplicãm variaþii clinice
semnificative la nivelul probabilitãþilor ºi al utilitãþilor.
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Tabelul 3b3.6. Decizia privind importanþa rezultatelor valide
provenite dintr-o analizã a deciziei clinice.
1. A condus vreuna dintre acþiuni la câºtiguri clinice importante
privind speranþa de viaþã sau alte utilitãþi?
2. A fost preferatã aceeaºi direcþie de acþiune în ciuda
modificãrilor clinice semnificative privind probabilitãþile ºi
utilitãþile?
Dacã aþi stabilit cã dovada privind un tratament, provenitã dintrun experiment, o recenzie, o analizã economicã sau o analizã a deciziei
clinice, este importantã, dar încã nu aþi stabilit încã validitatea ei, mergeþi
la Secþiunea 3a3 ºi rezolvaþi problema. Altfel, dacã aþi decis cã
rezultatele gãsite privind tratamentul care vã intereseazã sunt ºi valide
ºi importante, sunteþi gata sã vedeþi cum le puteþi folosi în cazul
pacientului dvs. Deci puteþi trece la Capitolul 4.

Bibliografie
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Secþiunea 3b4
Este importantã aceastã dovadã privind efectele adverse?
Principala mãsurã care sã indice cât de importantã este dovada
privind efectele adverse ale unui tratament o constituie puterea asocierii
dintre administrarea terapiei ºi producerea efectului advers. În acest
caz, puterea semnificã riscul sau ºansele apariþiei efectului advers când
existã expunerea la tratament; cu cât riscul sau ºansele sunt mai mari,
cu atât puterea este mai mare.
Tabel 3b4.1. Diferite moduri de calculare a puterii de asociere a
tratamentului cu consecinþele nefavorabile ulterioare.
Efect advers
Prezent
(C az)
Expunerea
la tratament

Total

Absent
(C ontrol)

Total

Da
(C ohortã)

a

b

a+b

Nu
(C ohortã)

c

d

c +d

a+c

b +d

a+b +c +d

Într-un studiu randomizat sau într-un studiu de cohortã, riscul relativ:
RR=[a/(a+b)]/[c/(c+d)]
Într-un studiu caz control, ºansele relative = ad/bc
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Sunt utilizate diferite tactici pentru a estima puterea asociaþiei,
în funcþie de diferitele tipuri de studii, aºa cum sunt prezentate ºi în
Tabelul 3b4.1. Într-un studiu randomizat ºi de cohortã, atât pacienþii
expuºi cât ºi cei neexpuºi la tratament sunt urmãriþi cu atenþie pentru a
observa dacã prezintã efectul advers. Riscul de apariþie al acestui efect
la pacienþii trataþi, comparativ cu cei netrataþi este calculat dupã formula
[a/(a+b)]/[c/(c+d)]. Astfel, dacã 1000 de pacienþi sunt trataþi ºi dintre
aceºtia 20 prezintã un efect advers, a=20 ºi a/(a+b) = 20/1000 = 2%.
Dacã doar la 2 din 1000 de pacienþi cu aceeaºi afecþiune, dar urmând
un tratament diferit a apãrut un efect advers, c=2 ºi c/(c+d) = 2/1000 =
0,2%, iar riscul relativ este 2%/0.2% sau 10. Aceasta semnificã faptul
cã pacienþii care au primit tratamentul vizat au posibilitatea de 10 ori
mai mare de a prezenta un efect advers.
Într-un studiu caz-control, unde pacienþii cu ºi fãrã efecte
adverse sunt selectaþi ºi urmãriþi retrospectiv pânã la primul tratament
adminstrat, puterea (în acest caz numitã raport al ºanselor - odds ratio)
poate fi estimatã doar indirect ca ad/bc. De exemplu, dacã sunt
observate 100 de cazuri de efecte adverse incluse într-un lot ºi se
costatã cã 90 din acestea au primit tratamentul suspectat, a = 90 ºi c =
10. Dacã la 100 de pacienþi control, fãrã efecte adverse se constatã
cã doar 45 au primit tratamentul suspectat, b = 45 ; d = 55 ºi ºansa
relativã (relative odds) va fi ad/bc = (90x55)/(45x10) = 11, ceea ce
semnificã faptul cã probabilitatea de apariþie a unui efect advers este
de 11 ori mai mare la pacienþii care au primit tratamentul suspectat
comparativ cu cei trataþi în alt mod.
Cât de mare trebuie sã fie riscurile relative ºi ºansele relative
pentru a fi luate în consideraþie? Existã 2 rãspunsuri. În primul rând,
trebuie sã existe certitudinea cã riscul relativ (RR  relative risk) sau
ºansele relative (RO  relative odds) sunt mai mari decât 1 (când RR
sau RO sunt egale cu 1, apariþia efectului advers nu diferã în cazul
expunerii la tratament comparativ cu neexpunerea la acesta). Deci, ca
ºi mai înainte, ar trebui sã vã asiguraþi ca întregul interval de încredere
sã rãmânã între valorile importante clinic ale RR sau RO. În al doilea
rând, mãrimea impresionantã a RR sau RO depinde de tipul de studiu
din care provine. Datoritã erorilor descrise în cazul studiilor caz-control,
este necesar ca RO sã fie mai mare decât cel care ar fi putut proveni
doar datoritã erorii singure, iar RO devine impresionant în momentul
în care depãºeºte cifra 4. De vreme ce studiile de cohortã sunt mai
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puþin frecvent supuse erorilor, va fi considerat important un RO mai mare
de 3. Deoarece studiile randomizate sunt relativ independente de apariþia
erorilor, orice RR al cãrui interval de încredere exclude 1 este important
ºi se justificã a fi luat în considerare.
Dupã ce aþi decis asupra validitãþii ºi a puterii corelaþiei dintre
tratamentul suspectat ºi efectul advers, va trebui sã traduceþi acest
lucru într-o mãsurã a impactului pe care îl poate avea o modificare în
strategia tratamentului asupra apariþiei efectului advers. Mãsurile
utilizate pânã acum, RR ºi RO nu furnizeazã aceste informaþii ºi necesitã
o reluare a conceptului de NNT. În acest caz, existã problema unui
rezultat negativ ºi trebuie revizuit termenul la numãr de pacienþi care
trebuie trataþi pentru a se produce un efect advers (NNH  number
needed to be treated to produce one episode of harm). Motivul este
acela cã RR ºi RO sunt utile pentru a determina dacã legãtura cu
efectul advers este realã, dar nu ne indicã dacã este clinic importantã.
De exemplu, un studiu de cohortã demonstreazã cã antiinflamatoarele
nesteroidiene pot determina hemoragie gastrointestinalã ºi intervalul
de încredere pe RR pentru acest efect advers include 2. Un studiu
randomizat a arãtat cã medicamentele antiaritmice: Eucainide ºi
Flecainide pot cauza decesul ºi intervalul de încredere al RR pentru
acest efect advers de asemenea include 2. Dar creºterea absolutã a
riscului de hemoragie din primul studiu a fost micã, de circa 0,05%,
ceea ce înseamnã cã un NNH de 2.000 cauzeazã încã o sângerare
gastrointestinalã, în vreme ce creºterea absolutã a riscului de deces
din al doilea studiu a fost 4,7% cu un NNH de 21 cauzeazã un deces în
plus! Cert este faptul cã RR sau RO similare pot duce la NNH foarte
diferite , deci sunt necesare ambele studii pentru a vã formula decizia
clinicã pentru pacientul dvs.
Aceastã ultima etapã, de integrare a dovezii externe cu
experienþa dvs. clinicã este dezbãtutã în secþiunea 4.4.
Bibliografie suplimentarã
Levine M, Walter S.D, Lee H, Haines T, Holbrook A, Moyer V. for the
Evidence-Based Medicine Working Group. Users guides to the medical
literature. IV. How to use an article about harm. JAMA 1994; 271: 161519.
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Secþiunea 3b5
Este util acest ghid validat sau altã strategie de
creºtere a calitãþii?
Mesajul este, aici, scurt ºi Tabelul 3b5.1 pune o singurã
problemã.
Dacã aþi decis dacã ghidul sau alte strategii de creºtere a
calitãþii sunt valide, atenþia dvs. trebuie sã se îndrepte spre stabilirea
impactului pe care îl poate avea. Oferã o alternativã de îmbunãtãþire
semnificativã a calitãþii îngrijirilor de sãnãtate? Unele situaþii în care
implementarea unui ghid ar putea avea efecte mari sunt evidente. De
exemplu, existã variaþii mari la nivelul practicii curente pe care le-ar
putea remedia? Sau, conþine dovezi noi (sau dovezi mai vechi,
nefolosite pânã în prezent) care ar putea avea un impact important
asupra managementului?
Tabel 3b5.1. Ghid privind deciderea dacã un ghid valid sau alte
strategii de creºtere a calitãþii sunt utile.
Oferã ghidul o ocazie pentru îmbunãtãþirea semnificativã a
calitãþii îngrijirilor medicale?
l Existã variaþii mari în practica actualã?
l Ghidul conþine dovezi noi (sau dovezi mai vechi nefolosite
încã) care ar putea avea un impact important asupra
managementului?
l Va afecta acest ghid managementul unui numãr atât de
mare de indivizi, sau al unor pacienþi individuali cu un risc
atât de mare sau care implicã costuri atât de ridicate încât
chiar modificãri nesemnificative în practicã ar putea sã
aibã un impact major asupra rezultatelor sau resurselor
(inclusiv asupra costurilor ocazionale)?
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Chiar ºi modificãri mici în practicã pot avea un impact important
în anumite condiþii, iar acestea pot sã nu fie evidente imediat. De
exemplu, momentul în care un ghid determinã o modificare minimã în
managementul unui numãr mare de persoane, sau dacã un ghid
îmbunãtãþeºte asistenþa chiar a unui numãr redus de persoane cu risc
extraordinar de mare, impactul sãu asupra sãnãtãþii poate fi substanþial.
În fine, atunci când un ghid se adreseazã unor metode foarte
costisitoare, chiar modificãri minime în practicã pot avea un impact
major asupra resurselor (inclusiv costurile ocazionale).
Bibliografie suplimentarã
Hayward R S A, Wilson M C, Tunis S R, Bass E B, Guyatt G. Users
guides to the medical literature. VIII. How to use clinical practice
guidelines. A. Are the recommandations valid? JAMA 1995; 274: 570-4.
Wilson M C, Hayward R S A, Tunis S R, Bass E B, Guyatt G. Users
guides to the medical literature. VIII. How to use clinical practice
guidelines. B. What are the recommandations and will they help you in
caring for your patients? JAMA 1995; 274: 1630-2.
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Secþiunea 3b6
Cum sã predãm abordarea criticã
Deoarece considerãm cã predarea abordãrii critice (critical
appraisal) este mai eficientã când se realizeazã în contextul integrãrii
acesteia cu experienþa clinicã individualã a îngrijirii pacientului, am
plasat discuþia despre predare la sfârºitul Capitolului 4. Deoarece
recomandãrile (reþetele) educaþionale sunt tactici utile pentru iniþierea
abordãrii critice, ele au fost descrise la finele capitolului 1. ªi deoarece
rezumatul de o paginã al unei teme abordate critic (aºa numitul critically
appraised topic  CAT) este un mijloc eficient de rezumare, distribuire
ºi stocare, el va fi descris în aceastã secþiune.
CAT- pãstrarea ºi distribuirea abordãrilor critice cãtre cititori
atunci când genereazã rezultate importante
O datã ce aþi înfruntat toate greutãþile pentru a ajuta un cursant
sã stabileascã dacã rezultatele unui articol sunt valide ºi potenþial
folositoare, ar fi pãcat sã nu fi capabil sã pãstrezi rezumatul rezultatului
la care ai ajuns, pentru a putea fi folosit ºi de alþii (inclusiv dvs.!). Oricum,
cel puþin pânã nu veþi fi în posesia fie a unei memorii fotografice, fie
a unui sistem de fiºare ºi cãutare perfect, veþi pierde acest rezultat.
Un mod de a evita pierderile de informaþii utile ºi, în acelaºi
timp, de a întãri abordarea criticã este sã solicitaþi cursanþilor sã facã
rezumate de o paginã ale dovezii, sub forma unei teme abordatã critic
(CAT). Un exemplu este prezentat în Figura 3b6.1. Dupã cum puteþi
vedea, titlul materialului este de fapt enunþarea rãspunsului la întrebarea
clinicã ce a iniþiat procesul de învãþare, ºi începe cu o scurtã prezentare
a problemei clinice. Se trece apoi la direcþia clinicã de urmat, unde
sunt descrise acþiunile clinice necesare, urmate de un tabel care rezumã
dovada cheie, astfel încât sã devinã evidentã ºi pentru alþii. Urmeazã o
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serie de note care includ orice element pertinent în abordarea criticã a
dovezii, mecanismele biologice sau elementele cheie legate de cost
sau alte consecinþe ale realizãrii direcþiei recomandate (efecte
secundare sau toxicitate). În sfârºit, este prezentatã bibliografia utilizatã
în generarea CAT, permiþând astfel celor ce studiazã materialul sã
urmãreascã articolul original sau sã-l utilizeze ca punct de plecare
pentru actualizarea cercetãrii. Accesul ulterior la CAT depinde de modul
de organizare ºi pãstrare a dosarelor*.
Pentru a ajuta clinicienii sã-ºi întocmeascã propriile CAT-uri,
NHS R&D Centre for Evidence-Based Medicine de la Oxford a introdus
în situl web** o opþiune (realizator CAT  CAT-Maker) care stimuleazã
generarea unei CAT ºi asigurã o copie a produsului finit***. CAT-Maker
va ajuta la calcularea, de asemenea, a unor rate utile clinic privind
terapia (NNT), sau diagnosticul (sensibilitate, specificitate, raport al
probabilitãþii) care, altfel, ar fi mai dificil de stabilit. În plus, specificând
caracteristicile clinice individuale ale pacientului respectiv (de exemplu,
susceptibilitatea pentru o consecinþã nefavorabilã sau probabilitatea
pre-test a unei afecþiuni þintã), CAT-Maker susþine iniþierea celei de a
treia etape a abordãrii critice. În final, CAT-Maker prezintã o opþiune
care permite utilizatorilor sã stocheze ºi sã recupereze CAT-urile din
baza de date CAT. Dar, deoarece CAT lucreazã în timp real în practica
clinicã aglomeratã, acesta nu reprezintã sinteze ºi cercetãri de literaturã
uºor abordabilã ºi nu se aflã în aceeaºi categorie cu recenziile prin
subiectul lor (deºi, revenind la Capitolul 2, o cãutare eficientã deseori
semnificã faptul cã se va baza pe o asemenea recenzie). Beneficiarii
principali ai CAT-urilor sunt pacienþii, a cãror îngrijire se bazeazã din
ce în ce mai mult pe dovezi, ºi creatorii de CAT, ale cãror aptitudini în
MBD devin mai eficiente.

* Fiecare din autorii acestor cãrþi utilizeazã sisteme diferite, nu este recomandat nici
unul din acestea.
** URL: http://cebm. gr2. ox.ac.uk/
*** Pentru cititorii care nu au acces la Internet sau posibilitatea de a-l utiliza, figura 3 b
6.2 conþine un CAT necompletat pentru un test diagnostic
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Controlul intensiv al glicemiei a redus mortalitatea dupã
infarct miocardic la diabetici

Pacientul a fost un bãrbat de 62 ani cu infarct miocardic inferior ºi
istoric de diabet zaharat de tip II care prezenta o glicemie de 12 mmoli/
l la internare.
Direcþiile de urmat
1.

2.

Controlul intensiv al glicemiei (perfuzie cu insulinã urmatã de
insulinã i.d. cel puþin 3 luni) poate determina o reducere cu 29%
a riscului relativ de deces în urmãtorul an; NNT pentru prevenirea
unui deces adiþional a fost 13.
Riscul hipoglicemiei este real (15% în grupul experimental ºi
10% au trebuit sã întrerupã terapia din aceastã cauzã), dar nu
a fost asociat cu morbiditatea sau mortalitatea.

Numele fisierului: hiinsmi

Întocmit de: D. Sackett

CAT: Tratament

Data realizãrii: 22.09.1995

Dovada: trial controlat randomizat (ne-orb) pe 620 suspecþi de DZ
cu glicemie > 11 mmol/l la internare. S-a administrat tratament standard
plus perfuzie cu glucozã-insulinã pentru > 24 ore, urmat de tratament
cu insulinã i.d. > 3 luni.1

Evenimente
Decese de toate
cauzele
Subgrup care nu lua
insulinã anterior ºi
cu risc mic de
recurenþã
Durata spitalizãrii
(media)
Hipoglicemie
documentatã
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Îngrijiri
standard
314

Îngrijiri
standard +
insulinã
intensiv 306

0,261

RRR

ARR

NNT
(95% IC)

0,186

29%

0,075

13 (7-108%)

0,18

0,086

52%

0,094

11

9,5 zile
0

11,3 zile
15% (10% au
oprit tratam)

NNH: 7

Comentarii:

1. Protocolul de perfuzare pentru asistente: continuã pânã la
normoglicemie pentru o perioadã > 24 de ore)
- 500 ml 5% glucozã + 80 u. insulinã iniþial la 30 ml/h cu scopul de a
ajunge la o valoare a glicemiei de 7-10 mmoli/l (dacã 1 pic/orã este
mai mare de 30%, se lasã rata infuziei ca ºi cum glucoza ar fi încã
peste 11 mmoli/l, dar se reduce cu 6 ml/h dacã este în limita þintã). Se
verificã la 15 minute în primele 2 ore sau la fiecare orã dacã s-a
modificat rata. Dacã glicemia este stabilã ºi rezultatul la ora 22 este
sub 11 mmoli/l, se reduce rata infuziei cu 50% peste noapte.
- Dacã depãºeºte 15 mmoli/l, se administreazã 8 unitãþi i.v. în bolus ºi
se mãreºte rata cu 6 ml/h. Dacã se aflã în intervalul 11-14,9 mmoli/l,
rata va creºte cu 3 ml/h. Dacã se aflã între 7-10,9 mmoli/l, nu se ia
nici o mãsurã. Dacã valoarea este cuprinsã între 4-6.9 mmoli/l, se
reduce rata cu 6 ml/h. Dacã valoarea scade sub 4 mmoli/l, se opreºte
pentru 15 minute ºi se verificã glicemia.
- Se aºteaptã 15 minute pânã valoarea glicemiei va fi egalã sau mai
mare de 7 mmoli/l, apoi se reîncepe perfuzia la 6 ml/h sub rata
anterioarã. Se administreazã 20 ml de glucozã pentru hipoglicemia
simptomaticã.
2. Regimul QID: insulinã solubilã pen tid ac plus medium long seara,
pentru realizarea unei normoglicemii stabile; trebuie oprit la 10% dacã
se repetã hipoglicemii severe în ciuda ajustãrilor.
3. Printre subgrupele specificate, rezultatele cele mai bune s-au
înregistrat la pacienþii cu risc scãzut care nu au primit anterior insulinã.
4. Mecanism neclar, dar mãrimea infarctului estimatã prin creatinkinazã
tinde sã fie mai redusã la pacienþii trataþi.
5. Nu se observã modificãri ale ratelor de infarct miocardic acut, ale
aritmiilor, infarct recidivat în spital, insuficienþã cardiacã (circa 50% în
ambele grupe) sau revascularizare.

Bibliografie:
Malmberg K.- Randomized trial of insulin-glucose infusion
followed by subcutaneous insulin treatment in diabetic patients
with acute myocardial infarctation (DIGAMI Study): effects on
mortality at 1 year. J. Am. Coll. Cardiol. 1995; 26:57-65
Figura 3b6.1. Exemplu de CAT (critically appraised topic)
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Poate . . . . . . . sã stabileascã în mod corect
diagnosticul de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?
Direcþiile de urmat

1.

Numele fiºierului
CAT = diagnostic
Dovada:

Evaluator
Data evaluãrii:

Test diagnostic:

Standard:

Rezultatul
testului

Afecþiune
prezentã
No. %

Afecþiune
absentã
No.
%

Total

100%

100%

LR

Probabilitãþi pre-test de:
Comentarii
Referinþe
Figura 3b6.2 CAT necompletat pentru un test diagnostic
Bibliografie suplimentarã:
Sauve S. et al. The critically appraissed topic: a practical approach to
learning critical appraisal. Ann. Roy Coll. Phys. Surg. Canada 1995; 2
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"

Puteþi aplica aceastã dovadã
validã, importantã în
îngrijirea pacienþilor voºtri?
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Dupã ce aþi determinat cã dovada externã pe care aþi extras-o
este validã ºi importantã (în Capitolul 3), trebuie sã vã întoarceþi la
procesare: puteþi integra aceastã dovadã în propria experienþã clinicã
ºi sã o includeþi în asistenþa acordatã pacientului? Acest capitol vã va
ajuta în procesul de integrare ºi aplicare. În plus, va prezenta unele
strategii ºi tactici pentru învãþarea ºi predarea ambelor elemente ale
MBD (evaluarea criticã ºi integrarea cu experienþa clinicã) în diverse
localizãri clinice ºi neclinice.
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Secþiunea 4.1
Puteþi aplica aceastã dovadã validã, importantã
despre un test diagnostic în îngrijirea pacienþilor
voºtri?
Dupã ce aþi gãsit o recenzie sistematicã sau un raport individual
valid despre un test diagnostic ºi aþi decis cã acurateþea lui este suficient
de bunã, cum integraþi dovada în experienþa clinicã individualã ºi cum
o aplicaþi la nivelul pacientului?
Existã trei întrebãri ale cãror rãspunsuri dicteazã aceastã
determinare ºi care au fost rezumate în Tabelul 4.1.1. În primul rând,
este testul diagnostic disponibil, economic, corect ºi precis în situaþia
dvs.? În mod evident nu puteþi comanda un test care nu este disponibil
ºi chiar dacã este, aþi putea dori sã verificaþi pentru a fi siguri cã este
realizat ºi interpretat într-un mod competent, reproductibil, iar
consecinþele sale potenþiale (vezi mai jos) îi justificã costul. Mai mult,
testele diagnostice, adesea, se comportã diferit în diferite subgrupe
de pacienþi, generând rate de probabilitãþi (likelihood ratio) mai mari în
stadiile manifeste sau avansate ale bolii ºi rate ale probabilitãþii mai
reduse în stadiile incipiente, calme. Aceasta este raþiunea pentru care
se folosesc rate ale probabilitãþii calculate pe grupe, evitându-se, cel
puþin teoretic, diferitele influenþe posibile. În final, este cunoscut cã cel
puþin unele teste diagnostice bazate pe simptome sau semne pierd
din putere pe mãsurã ce pacienþii trec din asistenþa primarã în cea
secundarã ºi terþiarã. Întorcându-ne puþin, Tabelul 3b1.1 vã poate arãta
de ce: dacã pacienþii sunt trimiºi la specialist, în parte datoritã
simptomelor, medicii lor de îngrijire primarã au trimis pacienþii în ambele
celule a ºi b, iar evaluãrile ulterioare ale acurateþei simptomelor lor vor
tinde sã arate o scãdere a specificitãþii datoritã trimiterii pacienþilor cu
diagnostice fals-pozitive. Dacã credeþi cã oricare dintre aceºti factori
poate fi operaþional, puteþi testa ceea ce consideraþi a fi variaþii
semnificative clinic în ratele probabilitãþii pentru rezultatul testului dvs.
ºi sã vedeþi dacã rezultatele modificã probabilitãþile voastre post-test
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într-un mod care sã schimbe diagnosticul dvs. (termenul pentru acest
mod de explorare este analiza sensibilitãþii).
Tabel 4.1.1 Întrebãri pentru aplicarea unui test diagnostic valid
unui pacient individual
1. Este testul diagnostic disponibil, economic, corect ºi precis în
arealul dvs.?
2. Puteþi genera o estimare sensibilã din punct de vedere clinic
pentru probabilitatea pre-test a pacientului dvs.:
l pe date din practicã?
l din experienþa personalã?
l din anamnezã?
l prin raþionamente clinic?
3. Vor afecta probabilitãþile post-test rezultate tratamentului dvs.
ºi vor ajuta pacientul?
l Este posibil ca valori care depãºesc un anumit prag sã vã
determine sã faceþi o probã terapeuticã?
l Va fi pacientul dvs. un partener doritor în a rezolva problema?
l Îl vor ajuta rezultatele testului pe pacient sã-ºi atingã astfel
obiectivele?
A doua întrebare la care trebuie sã rãspundeþi este dacã puteþi
evalua probabilitatea pre-test a pacientului dvs. Uneori, într-adevãr,
cunoaºteþi probabilitatea pre-test din experienþa dvs. practicã acumulatã
în cadrul instituþiei în care lucraþi. Este grozav sã le aveþi ºi este bine,
de altfel, sã pãstraþi unele înregistrãri despre probabilitãþile pre-test
pentru diagnosticele mai importante cu care vã întâlniþi ºi pe care aþi
putea sã le luaþi în considerare când va fi necesarã folosirea unui
asemenea test diagnostic. Uneori, aveþi suficientã experienþã atât pentru
a face aceastã estimare pe baza propriei experienþe, cât ºi pentru a
aprecia cât de mult poate fi modificatã estimarea cunoscutã de caz
actual (în ambele situaþii, de acceptare sau respingere a diagnosticului).
Cazurile grave, de obicei, pot creºte probabilitãþile pre-test ºi vã
determinã sã renunþaþi la testare, în timp ce probabilitãþile post-test
vor fi deosebit de mici.
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La începutul carierei dvs. sau când nu aþi mai întâlnit aceastã
situaþie diagnosticã, probabil sunteþi mai puþin siguri asupra probabilitãþii
pre-test a pacientului. Când veþi reuºi sã treceþi de aceastã etapã, puteþi
încerca una sau mai multe din urmãtoarele variante. În primul rând,
dacã situaþia ºi pacientul dvs. se aseamãnã sunt similari cu cei dintrun raport anterior, puteþi folosi probabilitatea pre-test din acel material.
Sau, dacã pacientul dvs. este diferit de cei din studiu, puteþi folosi
probabilitatea pre-test ca punct de plecare ºi apelaþi la o analizã de
sensibilitate folosind variaþii sensibile din punct de vedere clinic în
probabilitãþile pre-test, determinându-le impactul asupra utilitãþii testului.
Ca mai înainte, problema aici nu o reprezintã faptul cã pacientul dvs.
este similar cu cei din raport, ci dacã aceºtia sunt atât de diferiþi încât
raportul sã nu mai fie de folos în stabilirea diagnosticului. În sfârºit,
puteþi trece direct la o analizã a sensibilitãþii în care inseraþi ratele
probabilitãþii (likelihood ratios) din raportul dvs. într-o clasificare a
probabilitãþilor pre-test sensibile ºi vedeþi cât de asemãnãtoare vor fi
probabilitãþile post-test (folosind pentru ajutor ºi valorile din Tabelul
3b1.4 din pagina 124).
Ultima întrebare la care trebuie sã rãspundeþi este: vor afecta
probabilitãþile post-test rezultatele tratamentului ºi vor ajuta pacientul
dvs.? Acest rãspuns are trei elemente. Primul, pot rezultatele lui sã
depãºeascã un anumit prag care sã vã determine sã renunþaþi la
testare? Trebuie sã vã stabiliþi douã limite. Dacã testul diagnostic a
fost negativ sau a generat o ratã a probabilitãþii mult sub 1,0,
probabilitatea post-test poate deveni atât de joasã, încât aþi abandona
diagnosticul presupus ºi v-aþi orienta cãtre alt diagnostic. Referindune la prag, acest rezultat negativ v-a deplasat sub pragul de test ºi
nu veþi mai dori sã faceþi alte teste suplimentare pentru acel diagnostic.
Pe de altã parte, dacã rezultatul testului de diagnostic va fi
pozitiv sau va genera o ratã înaltã a probabilitãþii, probabilitatea posttest ar putea deveni atât de înaltã încât aþi abandona, de asemenea,
orice altã testare pe care aþi fi fãcut-o în scopul stabilirii diagnosticului
ºi aþi trece direct la alegerea tratamentului; deci, aþi ajunge acum
deasupra pragului de tratament. Doar în cazul în care rezultatul testului
diagnostic ar rãmâne între pragul de test ºi cel de terapie aþi continua
sã urmãriþi acel diagnostic iniþial folosind ºi alte teste. Deºi existã unele
cãi simple de a calcula pragurile de test ºi de tratament din
corectitudinea testului ºi din riscurile ºi beneficiile concluziilor
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diagnostice corecte ºi incorecte*, pragurile intuitive test-tratament sunt
folosite de obicei de clinicieni experimentaþi ºi constituie un alt exemplu
de experienþã clinicã individualã.
Este posibil sã nu treceþi un prag test-tratament pânã când nu
aþi fãcut câteva teste diagnostice diferite ºi aici intrã în joc o altã
proprietate interesantã a ratei probabilitãþii (likelihood ratio). Deoarece
ºansele post-test pentru primul test diagnostic pe care îl aplicaþi sunt
ºansele pre-test pentru al doilea test diagnostic, nu aveþi nevoie sã vã
întoarceþi ºi sã cãutaþi printre ºansele ºi probabilitãþile dintre teste.
Puteþi, pur ºi simplu, sã continuaþi înmulþind produsul în curs cu rata
probabilitãþii urmãtorului test. De exemplu, când în cabinetul dvs. intrã
un bãrbat de 45 ani probabilitatea lui pre-test >=75% de a avea o
stenozã a uneia sau a mai multor artere coronare este de 6%. Sã
presupunem cã el vã supune atenþiei un istoric de durere precordialã
atipicã (doar douã din cele trei simptome ale discomfortului toracic
substernal, provocate de efort ºi atenuate în 10 minute prin repaus;
likelihood ratio este de aproximativ 13), iar EKG-ul de efort aratã o
subdenivelare a segmentului ST de 2,2 mm (rata probabilitãþii de aprox.
11). Probabilitatea sa post-test pentru stenozã coronarianã este egalã
cu probabilitate pre-test [convertitã în ºanse] ori produsul dintre rata
probabilitãþii din istoricul sãu (13) ºi rata probabilitãþii privind EKG-ul
de efort (11), cu ºansele post-test rezultate reconvertite în probabilitãþi
(prin împãrþirea la valorea ei + 1): (0,06 / 0,94) x 13 x 11 = 9,13 / 10,13
= 90%. Rezultatul final al acestor calcule este corect atât timp cât testele
diagnostice sunt independente (adicã, probabilitatea unui rezultat
specific din al doilea este aceeaºi pentru orice rezultat din primul test)
ºi noi ºtim cã acest lucru nu este adevãrat pentru cele mai multe din
testele diagnostice pe care le aplicãm în serii de teste pentru a ajunge
la un singur diagnostic final. De aceea, noi preferãm ca probabilitatea
post-test calculatã la sfârºitul acestei serii de teste sã fie confortabil
peste pragul de tratament, înainte de a acþiona. Acest exemplu
suplimentar despre modul în care ratele probabilitãþii fac ca multe
dintre diagnosticele implicite sã aparã ca explicite este încã un argument
în favoarea calculãrii ratelor probabilitãþii pentru secvenþe sau grupuri
de teste diagnostice, cum se sugera ºi în Secþiunea 3b1.
* Vezi recomandãrile din bibliografia suplimentarã sau din N Engl J Med 1980;
302: 1109.
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Noi sperãm cã aþi implicat pacientul pe mãsurã ce aþi trecut
prin toate consideraþiile anterioare, lucru care vã determinã sã
consideraþi cã testul diagnostic meritã a fi folosit. Dacã nu aþi fãcut-o,
ar trebui sã o faceþi. Orice test diagnostic implicã o anumitã perturbare
a intimitãþii, iar unele sunt stânjenitoare, dureroase ºi periculoase. Va
trebui sã fiþi siguri cã pacientul este un partener informat, doritor de
colaborare.
În final, ultima întrebare este dacã folosirea testului diagnostic,
cu consecinþele sale (asigurare când sunt negative, etichetare ºi posibil
generatoare de diagnostice ºi prognostice teribile dacã sunt pozitive,
orientare cãtre alte teste diagnostice ºi tratamente suplimentare, etc.)
vor ajuta pacientul dvs. sã îºi atingã þelurile terapeutice. Este vorba de
luarea în considerare a intervenþiilor secvenþiale în ceea ce priveºte
modul în care sunt acestea incluse în standardele sau restricþiile clinice
privind accesul la terapie, în scopul optimizãrii folosirii resurselor limitate
de cãtre toþi membrii societãþii dvs.

Bibliografie suplimentarã
Jaeschke R, Guyatt G H, Sackett D L for the Evidence-Based Medicine
Working Group. Users guides to the medical literature. VI. How to use
an article about a diagnostic test. B. What are the results and will they
help me in caring for my patients? JAMA 1994; 271: 703-7.
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Secþiunea 4.2
Puteþi aplica aceastã dovadã validã, importantã
despre prognostic, în îngrijirea pacienþilor dvs.?
Dacã aþi decis cã dovada pe care aþi gãsit-o despre prognostic
este atât validã cât ºi importantã, puteþi decide cum sã o folosiþi în
practica clinicã. Douã standarde vã pot ajuta sã faceþi aceste
raþionamente; ele apar în Tabelul 4.2.1 ºi vor fi tratate aici.
În primul rând, au fost pacienþii din studiu suficient de
asemãnãtori cu ai dvs.? Primul standard vã cere sã comparaþi pacienþii
dvs. cu cei din articol ºi cum se presupune cã vã daþi silinþa sã vã
cunoaºteþi bine pacienþii, asta înseamnã a încerca sã cunoaºteþi
pacienþii din studiu suficient de bine pentru a putea face comparaþia.
Cãutaþi descrierea eºantionului studiului, cu caracteristicile demografice
ºi clinice importante ale pacienþilor. Cu cât pacienþii din studiu sunt mai
asemãnãtori cu pacienþii dvs., cu atât mai prompt puteþi aplica
rezultatele la pacienþii dvs. Inevitabil, vor apare unele diferenþe, dar cât
de asemãnãtori ar trebui sã fie pacienþii? Pentru a vã ajuta în acest
raþionament, vã sugerãm sã încercaþi aceastã întrebare formulatã
invers: sunt pacienþii din studiu atât de diferiþi de ai dvs. încât sã nu
puteþi folosi rezultatele lor în a formula un prognostic legat de pacienþii
dvs.?
Tabelul 4.2.1. Puteþi aplica la pacientul dvs. aceastã dovadã
validã ºi importantã privind prognosticul?
1. Au fost pacienþii din studiu similari cu ai dvs.?
2. Va avea aceastã dovadã clinicã un impact asupra concluziilor
referitoare la ceea ce veþi propune sau comunica pacientului
dvs.?
În al doilea rând, va avea aceastã dovadã un impact clinic
important asupra concluziilor voastre în ce priveºte oferta sau mesajul
cãtre pacient? Dacã dovada sugereazã un prognostic bun ºi pacienþii
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(în special în stadiile incipiente de boalã) nu necesitã un tratament (cel
puþin medicamentos), aceasta poate influenþa puternic discuþia cu ei
privind opþiunile de tratament. Dacã, pe de altã parte, informaþia despre
prognostic provenitã de la un grup de control dintr-un studiu randomizat
sugereazã un prognostic sumbru ºi nu existã un tratament foarte bine
stabilit, mesajul dvs. cãtre pacient va reflecta acest fapt. Chiar dacã
dovada prognosticã nu conduce la o decizie de tratament (sau fãrã
tratament), dovada validã este întotdeauna folositoare în furnizarea
cãtre pacient sau familia lui de informaþii privind viitorul lor ºi al bolii.

Bibliografie suplimentarã
Laupacis A, Wells G, Richardson W S, Tugwell P for the EvidenceBased Medicine Working Group. Users guides to the medical literature.
V. How to use an article about a prognosis. JAMA 1994; 272; 234-7.
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Secþiunea 4.3
Puteþi aplica aceastã dovadã validã, importantã
privind un tratament în cazul pacientului dvs.?
Pentru a decide dacã rezultatele valide, potenþial utile, pot fi
aplicate pacientului dvs., aveþi nevoie de a integra dovada cu experienþa
dvs. clinicã. Cum s-a arãtat în Tabel 4.3.1, existã douã elemente pentru
aceastã integrare. Primul estimeazã impactul tratamentului asupra
pacienþilor ca ºi când ar fi ai dvs. ºi al doilea comparã valorile ºi
preferinþele pacientului dvs. cu regimul ºi consecinþele lui.

Estimarea rezultatelor aplicãrii unui tratament
valid ºi important la un pacient individual
Acest element necesitã rãspunsul la douã întrebãri adiþionale:
pot fi folosite aceste rezultate în cazul pacientului dvs.? Cât de mare
va fi de fapt beneficiul aplicãrii tratamentului în cazul pacientul dvs.
individual?
Pot fi folosite aceste rezultate în cazul pacientului dvs.?
Pacientul dvs. nu a participat la studiul care a stabilit eficacitatea
acestui tratament. Poate (datoritã vârstei, sexului, comorbiditãþii,
severitãþii bolii sau unei diversitãþi de alþi factori socio-demografici,
biologici sau clinici) ei nici mãcar nu ar fi fost eligibili pentru acest studiu.
Cum puteþi extrapola* dovada externã asupra pacientului dvs.
individual? Mai degrabã decât a întreba servil: Ar satisface pacientul
meu criteriile de includere în studiu? ºi respingându-i utilitatea dacã
*Unii profesori numesc aceasta generalizare pornind de la studiu, dar de fapt este o
particularizare la un pacient individual, fãrã a generaliza la toþi pacienþii, de pretutindeni.
În consecinþã, noi vom folosi termenul generic extrapolare.
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ele nu se potrivesc în mod exact fiecãruia dintre ele, noi am sugera sã
vã reamintiþi elemente de biologie umanã ºi experienþã clinicã, inversând
sensul ºi întrebând: Este pacientul meu atât de diferit de cei din studiu
încât rezultatele lui nu mã pot ajuta sã iau decizia clinicã? Pe de o
parte, existã foarte puþine situaþii în care v-aþi aºtepta ca un medicament,
o dietã sau o operaþie sã producã rezultate calitativ diferite la pacienþii
dintr-un studiu faþã de acelea care nu se prea potrivesc criteriilor lui de
includere în studiu. Doar dacã concluzionaþi cã pacientul dvs. este atât
de diferit de cei din studiu încât rezultatele studiului pur ºi simplu nu vã
ajutã în decizia asupra tratamentului, cã ar trebui sã-i neglijaþi
rezultatele.
Tabelul 4.3.1 Pot fi folosite aceste rezultate valide, potenþial
utile, în cazul pacientului dvs.?
1.

Se pot aplica aceste rezultate pacientului dvs.?

l Este pacientul dvs. atât de diferit de cei din studiu încât aceste

rezultate sã nu vã fie de folos?
l Cât de important ar fi de fapt beneficiul potenþial de tratament
pentru pacientul dvs. individual?
2. Sunt valorile ºi preferinþele pacientului dvs. satisfãcute de
regim ºi de consecinþele lui?
l Aveþi, dvs. ºi pacientul, o evaluare clarã a valorilor ºi
preferinþelor lor?
l Sunt ele în acord cu regimul ºi consecinþele lui?

În ceea ce priveºte subgrupele
Uneori tratamentele par sã fie în beneficiul unor subgrupuri,
dar nu ºi în al celorlalte. De exemplu, unele dintre primele cercetãri
privind folosirea aspirinei pentru prevenirea accidentelor ischemice
tranzitive au sugerat cã acest medicament a fost eficace pentru bãrbaþi,
dar nu ºi pentru femei. Cum se întâmplã de obicei, aceastã diferenþã
calitativã în efectele terapiei (de ajutor pentru un grup, dar nefolositor
sau dãunãtor pentru un altul) a fost o descoperire datoratã ºansei, iar
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studii ulterioare ºi analize mai cuprinzãtoare au confirmat cã aspirina
este eficace ºi la femei. Rezultatele din studii de amploare sau din
recenzii sugereazã cã extrapolarea rezultatelor studiilor individuale sunt
corecte de obicei dacã sunt aplicate la subgrupuri de pacienþi din acele
studii. Dacã credeþi cã este posibil sã aveþi de-a face cu una dintre
excepþiile la aceastã regulã ºi cã tratamentul pe care îl examinaþi are
cu adevãrat efect diferit din punct de vedere calitativ diferit între pacienþi
diferiþi, ar trebui sã aplicaþi standardele din Tabelul 4.3.2. În particular,
cu excepþia faptului cã aceastã diferenþã în rãspuns are semnificaþie
biologicã, a fost suspectat înainte de studiu ºi a fost confirmat brusc,
studiul independent, noi sugerãm cã ar trebui sã acceptaþi eficacitatea
generalã a tratamentului ca cea mai bunã estimare a eficacitãþii ei
pentru pacientul dvs.
Tabelul 4.3.2 Ar trebui sã acceptaþi diferenþele calitative aparente
privind eficacitatea terapiei la unele subgrupuri de pacienþi?
Doar dacã puteþi sã rãspundeþi da la toate cele ce urmeazã:
1. Are cu adevãrat semnificaþie clinicã ºi biologicã?
2. Este diferenþa calitativã semnificativã, atât clinic (folositoare
pentru unii, dar nefolositoare sau dãunãtoare pentru alþii) cât ºi
statistic?
3. A fost bãnuitã înainte ca studiul sã înceapã (de preferat, nu
dupã prelucrarea datelor) ºi a fost confirmatã de alte studii,
independente?
4. A fost, cel puþin, unul dintre subgrupuri urmãrite în acest studiu?
Deci, doar dacã nu cumva existã o anumitã raþiune biologicã
cu adevãrat puternicã, ºi care vã poate face sã credeþi cã tratamentul,
dacã este acceptat de pacientul dvs., ar fi total nefolositor sau ar acþiona
în direcþie opusã faþã de cea în care acþioneazã pentru pacienþii din
studiu, noi credem cã aveþi mari ºanse de a extrapola direcþia efectului
tratamentului asupra bolii pacientului dvs. Dupã ce aþi decis cã direcþia
efectului tratamentului este posibil a fi aceeaºi cu cea observatã în
studiu, vã puteþi întoarce acum la a hotãrî dacã acel efect este probabil
a fi important sau redus.
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Cât de mare poate fi beneficiul terapiei pentru pacientul
dvs. individual?
Raportul studiului v-a informat despre modul în care acþioneazã
tratamentul asupra pacientului obiºnuit din studiu. Cum puteþi traduce
aceasta în probabilitãþi ale efectului tratamentului asupra pacientului
dvs. individual? Mãsura pe care o folosim noi pentru a decide dacã
tratamentul este potenþial folositor constã în calcularea numãrului de
pacienþi pe care trebuie sã-i trataþi (NNT) pentru a preveni un rezultat
eronat. Totul constã în a traduce NNT-ul din studiu într-un NNT care
sã fie convenabil situaþiei pacientului dvs. Puteþi face aceasta pe o
cale mai lungã, mai grea (ºi poate mai exactã*) sau într-un mod rapid
ºi uºor (dar poate mai puþin corect).
Calea lungã este de a estima susceptibilitatea absolutã a
pacientului dvs. individual, de a dezvolta rezultatul negativ într-o
perioadã de timp egalã cu durata studiului. Dacã studiul pe care îl
folosiþi a avut un grup sau un subgrup placebo sau fãrã tratament cu
caracteristici asemãnãtoare pacientului dvs., le-aþi putea folosi
susceptibilitatea** pentru acest scop. Altã cale ar fi efectuarea unei
cãutãri în literaturã pentru a gãsi un articol despre prognosticul
pacienþilor cu ai dvs. ºi a folosi datele. Indiferent de calea urmatã, aþi
lua susceptibilitatea rezultatã (aþi putea sã o exprimaþi ca fracþie
decimalã sau ca procentaj, dupã cum vã este mai la îndemânã) ºi sã o
multiplicaþi cu RRR-ul din studiu. Rezultatul este ARR ºi îl puteþi inversa
pentru a obþine NNT. De exemplu, dacã gãsiþi un articol de prognostic
care sugereazã cã susceptibilitatea pacientului dvs. pentru un rezultat
negativ este de cam 0,4 (termenul pe care îl folosim pentru a descrie
acea susceptibilitate este rata evenimentului aºteptat pentru pacient
sau PEER, deci PEER = 40%) într-o perioadã de timp egalã cu durata
studiului acela a generat un RRR de 50%. Asumând faptul cã acest
RRR se aplicã indiferent de susceptibilitatea pacienþilor din acel studiu,
ARR este PEER x RRR = 40% x 50% = 20% ºi NNT corespunzãtor
este 1/ARR = 1/20% = 5 ºi aþi avea nevoie sã trataþi doar 5 pacienþi ca
ai dvs. pentru acea perioadã de timp pentru a preveni un eveniment.
Dacã doriþi sã evitaþi aceste calcule, puteþi folosi nomograma care apare
* Nu am vrut sã pãrem isteþi aici! Cu toþii suntem la început ºi într-adevãr nu ºtim.
** Unii, în special când folosesc un grup de control pentru a estima susceptibilitatea,
o numesc risc de bazã.
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în Figura 4.3.1. dar existã chiar o cale mai uºoarã de a estima un NNT
Dupã cum am stabilit în capitolul anterior, unul dintre
raþionamentele pentru care NNT este folositor când se interpreteazã
rezultatele studiilor privind un tratament este uºurinþa cu care poate fi
extrapolat în practica dvs. individualã ºi la pacienþi din afara studiilor.
Printr-o aritmeticã simplã, puteþi estima NNT-urile pentru pacienþii
specifici. Tot ce trebuie sã faceþi este sã estimaþi susceptibilitatea
pacientului dvs. individual (dacã ei ar fi primit doar tratamentul de
control) raportat la pacientul din grupul de control al studiului raportat
ºi sã convertiþi aceastã estimare într-o fracþie zecimalã pe care o vom
numi F (dacã pacientul este de douã ori mai susceptibil ca cei din
studiu, F = 2; dacã pacientul dvs. este susceptibil doar pe jumãtate în
comparaþie cu pacientul din grupul de control din studiu, F = 0,5, iar
dacã este ca ºi pacienþii din studiu, F = 1). Atâta timp cât tratamentul
produce o scãdere constantã a riscului relativ în spectrul de
susceptibilitãþi,* NNT pentru pacientul dvs. este pur ºi simplu NNT-ul
din studiu, împãrþit la F. Întorcându-ne la exemplul nostru (tratamentul
intensiv cu insulinã) din Secþiunea 3b3, noi am reþinut cã un grup de
investigatori clinicieni ar trebui sã trateze intensiv cu insulinã 15 diabetici,
pe o perioadã de 6,5 ani pentru a preveni la unul dintre ei dezvoltarea
neuropatiei diabetice (NNT = 15). În cazul în care consideraþi cã
pacientul dvs. este doar pe jumãtate atât de susceptibil pe cât pacienþii
din studiu, F = 0,5 ºi NNT/F = 15/0,5 = 30, astfel încât 30 de astfel de
pacienþi, mai puþin susceptibili, ar trebui trataþi timp de 6,5 ani, cu
tratament insulinic intensiv pentru a preveni în cazul unuia dintre ei
apariþia neuropatiei.
Compararea valorilor ºi preferinþelor pacientului cu
regimul ºi consecinþele lor
Dacã vã uitaþi la Tabelul 4.3.1, veþi identifica paºii care trebuie
urmaþi aici. Împreunã cu pacientul, trebuie sã faceþi o evaluare clarã a
valorilor ºi preferinþelor acestuia ºi sã determinaþi apoi dacã regimul în
* Aceasta este o presupunere serioasã ºi trebuie sã învãþãm când este cazul sã luãm
în considerare un RRR constant; RRR constant este adecvat pentru multe tratamente
medicale, cum ar fi medicaþia antihipertensive ºi este inadecvat pentru unele tratamente
chirurgicale, ca endarterectomia carotidianã, unde RRR creºte proporþional cu
susceptibilitatea.
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Figura 4.3.1
Nomogramã pentru determinarea NNT.
Redactatã cu permisiunea Chatellier G et al. The number needed to
treat: a clinically useful nomogram in its proper context. BMJ 1996;
312; 426-9.
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discuþie îl va avantaja. Uneori rãspunsul va fi evident în câteva secunde:
pentru un pacient cu infarct miocardic, valoarea supravieþuirii ºi
preferinþa pentru o intervenþie simplã, cu risc redus ca aspirina, datã
fiind eficacitatea acestui regim, face ca aceastã decizie sã fie acceptatã
rapid ºi pusã în practicã. Alteori, rãspunsul va necesita sãptãmâni ºi
câteva vizite pentru a începe tratamentul: radioterapie sau chimioterapie
adjuvantã pentru stadiul II de carcinom de sân sau rezecþia transuretralã
a prostatei pentru simptome moderate de prostatism.

Aplicarea rezultatelor unei analize de
decizie clinicã
În situaþii în care nu este clar, chiar ºi dupã mai multe discuþii,
dacã valorile ºi preferinþele pacientului dvs. s-ar potrivi cu regimul, puteþi
dori sã folosiþi abordarea analizei deciziei clinice pe care am prezentato anterior. În particular, puteþi dori sã obþineþi utilitãþile pacientului dvs.
pentru alternativa stadiilor de sãnãtate. Metoda pe care o folosim în
Figura 4.3.2 constã în desenarea unui termometru stilizat pe o foaie
de hârtie. Noi plasãm douã puncte de referinþã: unul la vârf denumit
sãnãtate perfectã ºi cu scor 1,0 ºi al doilea apropiat de bazã (dar nu
la bazã!) denumit deces ºi cu scor 0,0.
Îi dãm apoi pacientului câteva repere mobile (pixuri sau
creioane) ºi îi cerem sã plaseze unul în punctul de pe termometru care
reprezintã stadiul lui actual de sãnãtate ºi alte repere în punctele care
reprezintã celelalte stadii de sãnãtate conform rezultatelor prevãzute

Sãnãtate perfectã

Deces
Figura 4.3.2. Un termometru desenat manual pentru a aprecia utilitãþile
pacientului.
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în arborele lor de decizie. Acestea sunt posibile stadii în care i-am aduce
ca rezultat al tratamentelor oferite. Mãsurãm apoi localizãrile pe care
le-au selectat ºi le dãm valori între 0,0 ºi 1,0 (câteO datã unii dintre
pacienþii noºtri marcheazã un stadiu apropiat decesului ºi noi îi dãm pur
ºi simplu o valoare negativã). Aceste utilitãþi devin apoi cele pe care le
integrãm în analiza deciziei clinice din articolul publicat ºi acþionãm în
acest sens. Ca mai înainte, nu magnitudinea diferenþei dintre diversele
noduri conteazã, ci cât de persistentã este diferenþa în aceeaºi direcþie,
dacã îi cerem pacientului sã repete analiza utilitãþii în ziua urmãtoare
(repetând acest exerciþiu).
Prin faptul cã ne obligã sã precizãm elemente cheie ale
opþiunilor, ale întâmplãrii, ale preferinþelor pacientului (ºi, dacã dorim,
costurile), analizele deciziilor clinice sunt strategii extrem de folositoare
pentru a realiza ºi înþelege luarea deciziei clinice. Pânã acum, însã,
nici unul dintre autori nu a gãsit posibilitatea de a acorda timpul necesar
(cam 2 zile de lucru per analizã) pentru a aplica aceastã strategie pentru
mai mult de 1% dintre pacienþii pe care i-a vãzut.
În Tabelul 4.33 indicãm douã cãi pentru a hotãrî dacã e nevoie
sã se recurgã la analiza deciziei clinice.
Tabelul 4.3.3. Este necesarã aplicarea acestei analize de decizie
în practica noastrã?
1. Se pot aplica probabilitãþile în cazul pacientului dvs.? Dacã
nu, le puteþi ajusta în mod adecvat?
2. Poate pacientul dvs. sã-ºi aprecieze utilitãþile într-un mod
folositor ºi stabil?
Studii N-din-1: selectarea tratamentului optim al unui
pacient, pe baza rezultatelor unui studiu randomizat
Dupã cum ºtim cu toþii, nu întotdeauna gãseºti un studiu
randomizat pe baza cãruia sã-þi orientezi alegerea celui mai adecvat
tratament pentru unii pacienþi. Studiul relevant e posibil sã nu fi fost
fãcut nici o datã sau pacientul dvs. poate sã nu fie asemãnãtor cu
pacienþii din studiile care au fost întreprinse. Chiar dacã a fost fãcut un
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studiu relevant pe pacienþi asemãnãtori cu ai dvs., poate nu toþi au
rãspuns în acelaºi mod. Într-un studiu pozitiv, nu toþi pacienþii ar fi
beneficiat de terapie; într-un studiu negativ, ar fi putut sã existe un
subgrup (similar cu cel cãruia îi aparþine pacientul dvs. dar prea mic
pentru a fi acceptat cu încredere) care sã fi beneficiat propriu-zis.
În aceste circumstanþe, clinicienii recurg de obicei la un
tratament de încercare (trial of therapy). Se începe un tratament ºi
este urmãritã evoluþia clinicã a pacientului, fiind monitorizat pentru a
determina dacã are o evoluþie bunã (ºi tratamentul este adesea
considerat ca efectiv) sau nu (ºi tratamentul este adesea considerat
fãrã folos). Acest lucru poate induce în eroare din cinci cauze:
1.multe boli sunt auto-limitate ºi pacientul se vindecã de la sine;
2.valorile extreme ale investigaþiilor de laborator (la fel, multe dintre
simptome), dacã sunt repetate la acelaºi bolnav, chiar dacã
acesta nu a urmat un tratament, adesea revin la valori normale;
3.efectul placebo poate conduce la atenuarea substanþialã a
simptomelor;
4.aºteptãrile noastre sau ale pacienþilor pot influenþa concluziile
noastre (introducând erori) privind modul de acþiune al tratamentului;
5.ºi în final, recunoscãtori (sau cel puþin politicoºi!) pacienþii pot
exagera beneficiile terapiei.
Din cele de mai sus, reiese cã orice tratament chiar inutil aplicat
în aceste condiþii, va pãrea eficace. Din aceste considerente, practica
medicalã bazatã pe dovadã a încorporat studiul N-din-1 (N-of-1 trial)
pentru a diferenþia studiile cu adevãrat pozitive privind un tratament,
de cele negative. Existã multe cãi de a efectua studii clinice randomizate
pentru pacienþi individuali; metoda pe care o folosim noi, poate fi
rezumatã dupã cum urmeazã:
1. Clinicianul ºi pacientul hotãrãsc sã testeze o terapie (de acum
înainte denumitã tratament experimental) pentru capacitatea ei
de a îmbunãtãþii sau controla simptomele, semnele sau alte
manifestãri (de acum înainte denumit obiectivele tratamentului)
ale bolii pacientului. Deºi, în mare parte, ne vom concentra pe
comparaþia dintre terapia experimentalã ºi placebo, poate fi folositã
ºi compararea cu medicaþia alternativã.
2. Apoi, pacientul traverseazã perioade de tratament pereche
organizate în aºa fel încât în câte o perioadã din fiecare pereche se
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aplicã terapia experimentalã ºi în cealaltã perioadã se aplicã fie un
tratament alternativ, fie placebo. Ordinea acestor douã perioade din
fiecare pereche este randomizatã prin aruncarea cu banul sau altã
metodã care oferã certitudinea cã fiecare perioadã are o ºansã egalã
de a aplica terapia experimentalã sau pe cea alternativã.
3. Când este posibil, atât clinicianul cât ºi pacientul sunt în orb pentru
tratament indiferent de perioadã.
4. Obiectivele tratamentului sunt monitorizate (adesea prin folosirea
jurnalului pacientului) pentru a documenta efectele tratamentului
curent aplicat.
5. Perioadele de tratament se repetã alternativ pânã când clinicianul
ºi pacientul sunt convinºi cã cele douã tratamente sunt în mod
clar diferite sau asemãnãtoare.
Studiul N-din-1 poate fi cel mai bine realizat punându-vã o
serie de întrebãri (prezentate în Tabel 4.3.4), la care trebuie sã
rãspundeþi în ordine. Dacã rãspunsurile voastre sugereazã cã dvs. ºi
pacientul sunteþi pregãtiþi a vã angaja într-un studiu N-din-1, puteþi
trece la urmãtoarele instrucþiuni despre modul în care se face acest
lucru.
Tabelul 4.3.4. Repere pentru studii randomizate N-din-1
1. Este indicat pentru pacient un studiu randomizat N-din-1?
l Este eficacitatea tratamentului într-adevãr nesigurã?
l Va fi tratamentul, dacã este eficace, continuat un timp îndelungat?
l Este pacientul de acord sã colaboreze în realizarea ºi urmãrirea
unui studiu N-din-1?
2. Este un studiu randomizat N-din-1 fezabil pentru acest pacient?
l Tratamentul are un efect rapid?
l Efectele tratamentului înceteazã curând dupã ce
întreruperea sa?
l Duratã de tratament stabilitã este fezabilã?
l Pot fi mãsurate obiectivele clinice relevante?
l Pot fi stabilite criterii clare pentru oprirea studiului?
l Ar trebui introdusã o perioadã la vedere?
3. Este fezabil un studiu N-din-1 în dispensarul dvs.?
l Existã un farmacist care vã poate ajuta?
l Aveþi toate condiþiile pentru interpretarea datelor studiului?
4. Este acest studiu etic?
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Complianþa
Un mod în care pacienþii îºi manifestã valorile ºi preferinþele
reflectã hotãrârea cu care ei urmeazã recomandãrile medicale primite,
îºi iau medicamentele, urmeazã dieta ºi regimurile fizice, consultaþiile
pentru control etc. Acest comportament a fost denumit aderenþã sau
chiar alianþã terapeuticã, dar termenul complianþa pacientului (engl.
patient compliance) este cel folosit în MEDLINE, astfel încât îl vom
folosi ºi noi.
Ridicãm aici problema complianþei din trei motive. În primul
rând, o complianþã scãzutã este mult mai des întâlnitã decât considerã
majoritatea clinicienilor. Sunt rari acei pacienþi care îºi iau toate
medicamentele ºi sunt mulþi dintre ei care nu iau nici unul. Din aceastã
cauzã, pentru a evita dezamãgirea reciprocã ºi risipa de timp ºi de alte
resurse rare ar trebui sã fiþi siguri, înainte de a oferi un tratament, cã
pacientul dvs. acceptã sã urmeze tratamentul.
În al doilea rând, intenþia pacientului dvs. de a nu urma regimul
s-ar putea sã nu fie clarã (nici mãcar lor!) pânã când nu-l încep, iar
dvs. doriþi sã vã daþi seama cât mai repede de acest lucru. Cheia pentru
non-complianþã este rezumatã în Tabelul 4.3.5. Începeþi prin a vedea
care sunt consultaþiile amânate ºi acordaþi o atenþie specialã pacienþilor
care nu ating obiectivele þintã ale tratamentului, cum ar fi controlul
tensiunii arteriale sau glicemiei, pierdere în greutate, nivele terapeutice
etc. Apoi întrebaþi-i pur ºi simplu, delicat, dacã au avut probleme în
a-ºi lua medicamentele. Deºi, cam jumãtate dintre pacienþii necomplianþi, vor nega faptul cã au avut probleme, doar 10% dintre pacienþii
complianþi vor raporta cã au pierdut din vedere una sau mai multe
doze, astfel încât o asemenea admitere este dovadã acceptabilã pentru
complianþa scãzutã (specificitatea pentru acest rãspuns este de
aproximativ 90% ºi rata probabilitãþii care însoþeºte admiterea cã a
uitat sã-ºi ia una sau mai multe doze pe zi este 4,4).
Tabelul 4.3.5. Cum sã detectezi complianþa scãzutã
1. Concentraþi-vã pe pacienþii care nu rãspund la regim.
2. Întrebaþi-i dacã au avut probleme în a-ºi aminti sã ia toate
medicamentele! (specificitate aproximativ 90%)
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Adaptat dupã:
Stepheson B J, Rowe B H, Haynes R B, Macharia W M, Leon The rational clinical
examination: is this patient taking the treatment as prescriebed? JAMA 1993; 269;
2779-81.

Tabelul 4.3.6. Strategii pentru îmbunãtãþirea complianþei
Prin programãri pentru consultaþii, screening ºi consiliere
În ce priveºte orientarea: motivul programãrii
Invitaþie telefonicã
Invitaþie scrisã
Contracte ºi angajamente oficiale
În ce priveºte invitaþia medicului: screening
Cu medicamente
Combinarea consilierii cu adaptarea la pacient (la obiceiurile ºi
ritualurile zilnice), auto-monitorizare, regimuri simplificate
(medicamente o datã pe zi în loc de douã ori pe zi), recompense,
grupuri de sprijin, cãrþi cu instrucþiuni ºi scrisori de control
Adaptat dupã:
l Macharia W M, Leon G, Rowe B H, Stephenson B J, Haynes R B An overview of
interventions to improve compliance with appointment keeping for medical services.
JAMA 1992; 267; 1813-17.
l Haynes R B, McKibbon K A, Kanani R
Systematic review of randomized
trials of interventions to assist patients to follow prescriptions for medications. Lancet
1996; 348; 383-6.

Detectarea unei complianþe scãzute ar trebui sã precipite o
reevaluare, pentru a vedea dacã ºi cât de compatibil este regimul cu
valorile ºi preferinþele pacientului sau dacã este nevoie de o considerare
mutualã a regimurilor alternative (inclusiv non-intervenþii). Dacã pe de
altã parte, decideþi împreunã a începe din nou regimul iniþial, puteþi
apela la una sau mai multe dintre strategiile de îmbunãtãþire a
complianþei care au fost validate în studiile randomizate. Dupã cum vã
puteþi imagina, ele se concentreazã pe aspectele comportamentale
ale complianþei ºi câteva dintre ele sunt rezumate în Tabelul 4.3.6.
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Secþiunea 4.4
Puteþi aplica aceastã dovadã validã, importantã privind
efectele adverse în îngrijirea pacientului dvs.?
În a lua decizia dacã sã aplicaþi ºi cum, rezultatele valide ºi
probabil importante, ale unei evaluãri critice privind efectele adverse ale
unui tratament, în cazul unui pacient individual, sunt importante patru
aspecte ale experienþei clinice ºi ele sunt listate în Tabelul 4.4.1.
În primul rând, trebuie sã decideþi dacã rezultatele evaluãrii voastre critice
pot fi extrapolate la pacient. Ca mai înainte, problema nu este dacã
pacientul dvs. ar fi întrunit toate criteriile de includere pentru studiul din
recenzia sistematicã sau studiul individual care a demonstrat efectul
advers al tratamentului, ci dacã pacientul dvs. este atât de diferit de cei
din raport încât rezultatele nu furnizeazã date folositoare pentru dvs.
În al doilea rând, trebuie sã estimaþi riscul de apariþie a
rezultatului advers la pacientul dvs. faþã de pacienþii din studiu. Dupã
cum am descris în Secþiunea 4.3, dacã puteþi exprima acest lucru ca o
fracþie zecimalã o veþi numi F (dacã pacientul dvs. are un risc de douã
ori mai mare decât cei din raport, F=2; dacã este jumãtate din risc,
F=0,5; dacã este acelaºi risc, F=1); puteþi apoi sã divideþi pur ºi simplu
numãrul de pacienþi necesar a fi trataþi pentru a se produce un efect
advers (NNH) din raport cu F. Dacã, de exemplu, aþi decis cã un pacient
care primeºte antiinflamatoare nesteroidiene are un risc de patru ori
mai mare de a face o hemoragie digestivã superioarã faþã de cei dintrun studiu de cohortã care a generat un NNH de 2000, NNH-ul
corespunzãtor pentru pacientul dvs. devine 2000/4=500.
Tabelul 4.4.1. Ar trebui aceste rezultate valide, potenþial
importante ale unei abordãri critice despre un medicament
dãunãtor sã modifice tratamentul unui pacient individual?
1. Pot fi extrapolate rezultatele studiului la pacientul dvs.?
2. Care sunt riscurile pacientului legate de efectul advers?
3. Care sunt preferinþele, preocupãrile ºi aºteptãrile acestui
pacient privind acest tratament?
4. Ce tratamente alternative sunt disponibile?
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În al treilea rând, ca în cazul tuturor deciziilor clinice, trebuie
sã identificaþi ºi sã includeþi în recomandare preferinþele, preocupãrile
ºi aºteptãrile pacientului. Dacã ei sunt refractari la risc, pe de o parte,
sau doritori sã riºte efecte secundare pentru a avea un beneficiu din
acel tratament, pe de altã parte, discuþiile dvs. despre riscuri ºi beneficii
ale acelui tratament, chiar la pacienþi cu NNH-uri identice, pot conduce
la planuri terapeutice foarte diferite. În acest moment puteþi modifica
NNH-ul (sau F-ul lui, în funcþie de care vã este mai la îndemânã) cum
consideraþi dvs. ºi pacientul cã ar trebui sã fie impactul efectelor adverse
ºi evenimentul clinic folosit în primul rând pentru a preveni (reprezentat
de NNT). Dacã pacientul nu acceptã riscul sau nu credeþi cã efectul
advers al tratamentului (ex.: o hemoragie intracranianã cauzatã de
tratamentul anticoagulant) este de 2-3 ori mai sever decât evenimentul
pe care tratamentul intenþiona sã-l previnã (trombozã venoasã profundã
recurentã), puteþi dubla sau tripla F-ul pentru NNH (sau sã reduceþi
NNH-ul cu 1/2 sau 2/3) ºi apoi sã vedeþi cum se comparã cu NNT-ul.
Dacã, pe de altã parte, pacientul este un individ curajos sau efectul
advers al tratamentului (ex. Tuse de la un inhibitor al enzimei de
conversie) a fost doar cu 1% mai sever decât evenimentul pe care
tratamentul care intenþiona sã-l previnã (decesul prin insuficienþã
cardiacã), aþi putea reduce F-ul pentru NNH la 0,01 sau multiplica NNHul cu 100.* În oricare dintre cazuri, compararea NNH-ului ajustat al
tratamentului cu NNT-ul lui devine foarte utilã. Dacã NNH-ul unui
tratament, dupã toatã aceastã ajustare, este mai scãzut decât NNT-ul,
nu ar trebui sã luaþi în calcul alternative terapeutice? Dacã timpul ºi
resursele vã permit, aceasta ar fi o situaþie idealã în care sã întreprindeþi
o analizã a deciziei clinice.
Chiar dacã NNH-ul ajustat depãºeºte NNT-ul, s-ar putea sã
doriþi sã identificaþi posibile tratamente alternative (inclusiv lipsa
tratamentului!) pe care le-þi putea oferi pacientului în schimbul celui
care produce efecte adverse. Când un pacient prezintã wheezing chiar
dacã tensiunea lui a fost tratatã cu betablocant, este uºor de schimbat
*În mod similar, când un tratament (ex. AINS pentru artritã) produce multiple efecte
adverse, aþi putea aplica un F mai scãzut (sau un NNH mai înalt) pentru un efect advers
minor (ex. indigestie), mai degrabã decât pentru unul major (ex. hemoragie digestivã
superioarã).
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medicaþia cu un alt anti-hipertensiv care sã nu prezinte acest efect
secundar. Pe de altã parte, alternativele la contraceptivele orale pot sã
nu fie acceptate de pacientã, în ciuda riscului redus, dar real de
tromboembolism provocat de aceste medicamente.

Bibliografie suplimentarã
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Secþiunea 4.5
Puteþi aplica aceastã dovadã validã, importantã
privind un ghid sau altã strategie de creºtere a
calitãþii în îngrijirea pacientului dvs.?
Dupã ce am decis cã un standard sau o strategie de creºtere
a calitãþii sunt valide ºi au potenþialul de a furniza îmbunãtãþiri importante
pentru pacient, urmeazã sã decideþi dacã le veþi pune în practicã.
Ghidurile pe care le propunem pentru asemenea decizii sunt foarte
pragmatice ºi sunt prezentate în Tabelul 4.5.1.
Ar fi nepotrivit pentru activitatea dvs. ºi pentru sistemul local
de îngrijiri de sãnãtate sã copieze mediul în care strategia de creºtere
a calitãþii a fost realizatã ºi validatã, astfel încât aþi trebui sã începeþi
prin a sesiza diferenþele. O datã ce aþi fãcut acest lucru va trebui sã
decideþi care dintre ele, dacã existã vreuna, constituie bariere care, în
lipsa schimbãrii, vã vor opri sã implementaþi aceastã strategie. Aceste
bariere devin apoi þintele voastre de acþiune ºi veþi afla care dintre ele
sunt uºor de schimbat ºi care nu. Pe parcurs, va trebui sã identificaþi ºi
colegii (alþi clinicieni, administratori, beneficiari etc.) al cãror sprijin (sau
cel puþin cooperare!) va fi crucial pentru a introduce schimbãrile.
Uneori puteþi implementa strategia de ridicare a calitãþii în
propria practicã cu un minim de agitaþie ºi pregãtire anterioarã. Adesea,
oricum, implementarea strategiei necesitã o schimbare în comportamentul mai multor indivizi ºi poate tulbura status quo-ul economic ºi
administrativ. Aceasta este o propunere mult mai largã ºi aici sunt
câteva bariere de trecut pânã a ajunge la un succes.
Pentru a vã ajuta în aceastã ultimã situaþie, existã un numãr
tot mai mare de dovezi care fac distincþie între încercãrile de succes ºi
eºecuri pentru a implementa strategii de creºtere a calitãþii, iar o listã
recentã a acestora apare în ultimele subpuncte din Tabelul 4.5.1.
Strategia are ºanse mai mari de reuºitã dacã este bazatã pe o sintezã
credibilã a dovezii furnizatã de cãtre o organizaþie respectatã ºi dacã
este acceptatã, ºi în plus, dacã existã personalitãþi locale influente
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Tabelul 4.5.1 Ghid pentru a decide modul de implementare a
unui standard sau altã strategie de creºtere a calitãþii în practica
voastrã
1. Ce bariere existã în calea implementãrii lor?
l Pot fi ele depãºite?
2. Puteþi include colaborarea colegilor cheie?
3. Puteþi realiza condiþiile educaþionale, administrative ºi
economice care sunt în mãsurã sã determine succesul sau
eºecul implementãrii strategiei?
l Sinteza credibilã a dovezii din partea unei organizaþii
respectabile.
l Exemple locale influente, respectate care implementeazã
deja strategia.
l Informaþie compatibilã din toate sursele relevante.
l Oportunitatea pentru discuþie individualã despre strategie
cu o autoritate.
l Format plãcut, uºor de folosit al ghidurilor.
l Implementarea la nivelul grupului de clinicieni (fãrã nevoia
unei colaborãri externe extinse).
l Evitarea conflictelor generate de:
q Stimulentele economice;
q Stimulentele administrative;
q Aºteptãrile pacientului;
q Aºteptãrile comunitãþii.
care o implementeazã deja. Când medicii þintã primesc aceeaºi informaþie
credibilã din mai multe surse, la care se poate adãuga oportunitatea
unor discuþii individuale cu o personalitate, succesul este mult mai
probabil. ªi mai mult, ghidurile prezentate într-un format adecvat,
prietenos, sunt mult mai probabil a fi folosite în practicã. Un alt marker
pentru succes este reprezentat de faptul cã strategia de creºtere a
calitãþii poate fi pusã în practicã de grupul þintã de clinicieni, fãrã a fi
nevoie de ajutor extern din partea altor clinicieni, administratori etc. În
final, strategiile sunt mult mai probabil a fi implementate dacã ele nu
creeazã conflicte legate de stimulentele economice locale,
administrative, aºteptãrile pacientului ºi ale comunitãþii.
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Sperãm cã nu a scãpat atenþiei dvs. cã succesul este asigurat
mai mult de factori din domeniul comportamental ºi economic, decât
de educaþie ºi transfer de informaþie tradiþionalã. Aceasta este o lecþie
importantã pentru administratori, decidenþi politici ºi beneficiari la fel
ca ºi pentru clinicieni, iar noi sperãm cã abordarea criticã ºi bunãvoinþa
pe care le investiþi în decizia dvs. de a implementa o strategie de
creºtere a calitãþii sunt înþelese de managerii ºi conducãtorii dvs. în
ceea ce priveºte resursele necesare pentru a obþine un succes.
Succes!
Bibliografie suplimentarã
Lomas j. Diffusion, dissemination and implementation: who should do
what? In: Waren K S, Mosteller F (eds) Doing more good than harm:
the evaluation of the health care interventions. Ann NY Acad Sci 1993;
703: 226-37.
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Secþiunea 4.6
Metode de predare a utilizãrii rezultatelor unui
lucrãri abordate clinic în practica medicalã
În aceastã secþiune vom prezenta unele strategii ºi tactici pentru
instructori: cum sã aplice rezultatele abordãrilor critice la nivelul unui
pacient. Deoarece MBD începe ºi se încheie cu pacientul, pentru a
închide aceastã buclã ne vom folosi de motivele prezentãrii pacienþilor
la medic. Mesajul este cã abordarea criticã ºi alte elemente ale MBD
sunt componente integrante ale activitãþii de zi cu zi, în timp ce alte
subiecte privind stabilirea diagnosticului sau a tratamentului, vor fi
discutate cu alte ocazii. Vom porni cu câteva situaþii clinice evidente,
apoi vom demonstra ce strategii ºi tactici pot fi aplicate în diferite situaþii
de predare ºi învãþare. În sfârºit, vom descrie cum se organizeazã
workshop-uri de 5 zile despre cum sã practici MBD în câteva centre ºi
instituþii academice din lume.

Runde de lucru pornind de la pacienþi individuali
În primul rând vom defini runda de lucru în care o echipã
clinicã recenzeazã problemele ºi progresul pacienþilor într-un serviciu
clinic sau în condiþii de ambulatoriu. Acestea sunt organizate în diferite
moduri. Într-o unitate cu paturi, acestea ar putea consta într-un tur al
spitalului în care fiecare pacient din serviciu este prezentat pe scurt,
vãzut ºi discutat. Într-o unitate ambulatorie s-ar putea concentra pe un
singur pacient cãruia i s-a cerut sã rãmânã sau pot fi luaþi în considerare
toþi pacienþii sesiunii dupã ce au plecat. În sfârºit, pot fi doar întâlniri
informale la o cafea, în care discuþiile despre pacienþi sunt fãcute în
jurul unei ºedinþe care se ocupã pe larg cu obiective administrative ºi
gospodãreºti. Când timpul disponibil este suficient pentru numãrul de
pacienþi ce trebuie vãzuþi (sau cel puþin discutaþi), aceste runde pot
furniza ocazii excelente pentru predarea ºi învãþarea MBD. Adesea,
timpul este scurt, iar lista pacienþilor lungã ºi în acele situaþii multe
servicii adoptã o abordare în douã trepte, în care încep prin a trece în
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revistã rapid lista cu pacienþi ºi apoi a se concentra doar asupra acelor
pacienþi pentru care trebuie luate decizii mai importante. În oricare dintre
modelele de mai sus, pacienþii sunt prezentaþi (ºi, dacã este posibil,
examinaþi), dupã care urmeazã discuþiile în care deciziile de
management sunt luate ºi susþinute cu cea mai bunã dovadã
disponibilã. Cum ar putea fi organizate aceste discuþii pentru a spori
oportunitãþile de învãþare ºi practicare a MBD? Douã tactici sunt
folositoare aici.
Prima restrânge MBD la prezentarea pacientului. În Capitolul 1 am
descris cum ar putea fi folositã recomandarea (reþeta) educaþionalã
pentru a iniþia cãutarea ºi abordarea criticã a dovezii, iar în Tabelul 1.5
am arãtat cum trebuie formulatã prezentarea pentru un pacient nou, ºi
în mod similar, în Tabelul 4.6.1, pentru un pacient deja cunoscut
serviciului clinic. În acest mod, se pot obþine ºi informaþii privind temele
necesare a fi abordate în viitoarelor cursuri de educaþie medicalã
continuã.
Cea de a doua tacticã priveºte prezentarea actualã a dovezii. Cu cât
este mai solicitat serviciul, cu atât este mai important ca dovada pe
care sã se bazeze deciziilor managementului sã fie concisã ºi
prezentatã rapid. Aici pot interveni CAT-urile (explicate în Secþiunea
3b7) foarte propice.* Dupã aflarea ºi (dacã este posibil) examinarea
pacientului, echipa se poate aduna în jurul CAT-ului rezultat, sã decidã
repede dacã se aplicã linia clinicã de bazã, ia decizia de management
ºi trece la urmãtorul pacient (cerând copii ale CAT-urilor pentru studiu
sau folosire ulterioarã).

*Pentru un efect mai mare, CAT-urile trebuie sã fie produse în timp real în timp ce
deciziile sunt luate (adesea chiar mai uºor între vizitele din ambulatoriu, decât peste
noapte în spitale). Pentru a grãbi producerea lor, un CAT-Maker este disponibil pe dischetã
sau în paginile Oxford Centre for Evidence-Based Medicine (http://cebm.jr2.ox.ac.uk/).
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Tabelul 4.6.1 Ghid pentru cursanþi privind modul cum trebuie prezentat
un pacient vechi* la rundele de urmãrire
Prezentarea ar trebui sã rezume 20 de caracteristici în mai puþin
de 2 minute:
1. Numele pacientului
2. Vârsta
3. Sexul
4. Rolul ocupaþional / social
5. Când a fost internat
6. Acuzele principale care au dus la internare
7. Numãrul PROBLEMELOR ACTUALE în prezent.
Apoi, pentru fiecare PROBLEMÃ ACTUALÃ (simptom,
semn, eveniment, diagnostic, leziune, stare psihologicã,
situaþie socialã etc)
8. Cele mai importante simptome, dacã ele existã
9. Cele mai importante semne, dacã existã
10. Rezultatele investigaþiilor în scop explorator / confirmare
11. Explicarea problemei (diagnostic sau stare)
12. Planul de tratament instituit pentru problemã
13. Rãspunsul la acest plan de tratament
14. Planurile de viitor pentru conducerea acestei probleme.
Repetã 8-14 pentru fiecare PROBLEMÃ ACTUALÃ.
15. Planurile pentru externare, îngrijire post-spital ºi urmãrire.
16. Dacã aþi completat prescripþia educaþionalã pe care aþi
cerut-o când acest pacient a fost internat (pentru o mai
bunã înþelegere a fiziopatologiei pacientului, determinãrilor
clinice, diagnosticului, prognosticului, terapiei, prevenþiei sau
recidivelor, a calitãþii îngrijirii sau a altor aspecte importante
în mãsurã de a forma un clinician mai bun). Dacã este aºa:
17. Cum aþi gãsit dovada relevantã.
18. Ce aþi gãsit. Indicaþiile de bazã derivate din dovadã.
19. Abordarea criticã fãcutã de dvs. privind acea dovadã în ceea
ce priveºte VALIDITATEA ºi APLICABILITATEA ei.
20. Cum va modifica acea dovadã abordatã critic asistenþa
voastrã pentru acel pacient (sau urmãtorul similar).
Dacã nu, când îl veþi completa.
*Un pacient deja cunoscut de serviciul medical respectiv.
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Tipuri de cuvinte pe care le-aþi putea folosi:
A. Mr/Mrs/Ms/Prof/PC 11111 este un 22222 vârstã 33333
44444 care a fost admis în 55555 cu acuza principalã 66666.
B. Ei au 77777 probleme actuale.
C. Prima problemã actualã este _________________.
Se caracterizeazã prin 88888 ºi 99999 ºi noi
am realizat o __________ care a arãtat 10-10-10-10.
Noi am decis cauzã a acestei probleme ca fiind
11-11-11-11 ºi am pornit 12-12-12-12, la care
el/ea a rãspuns cu 13-13-13-13. Planificãm sã 14-14-14.
D. Cea de a doua/treia/patra problemã actualã este _______
(repetã 8-14)
E. În momentul admiterii ei/lui, nu am înþeles______________
atât de bine precum aº fi dorit ºi am cerut
un Rp educaþional pentru a rãspunde întrebãrii:
Am obþinut dovada relevantã din 17-17-17-17 iar
indicaþia clinicã de bazã este 18-18-18-18. Cred cã aceastã
indicaþie de bazã este/nu este aplicabilã deoarece
19b-19b-19b-19b. De aceea intenþionez sã planific acest
pacient ºi viitori pacienþi similari pentru 20-20-20-20.

Grupuri mici ºi jumãtãþi de zile academice
Destul de frecvent, cursanþi din diferite echipe clinice se
întâlnesc în cadrul unor sesiuni educaþionale regulat programate pentru
a-ºi însuºi noþiuni generale privind evaluarea ºi managementul
pacienþilor. Numãrul de cursanþi din aceste sesiuni poate varia de la
cinci, pânã la o întreagã clasã, iar desfãºurarea ºedinþei depinde de
abilitatea profesorilor de a rãmâne entuziaºti ºi a cursanþilor de a
rãmâne treji. O abordare alternativã se bazeazã pe auto-direcþionare,
învãþarea MBD orientatã pe problemã ºi se deruleazã dupã cum
urmeazã:
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1. Cursanþilor li se cere sã identifice situaþii clinice unde nu au fost
siguri care este cea mai bunã cale de a diagnostica sau trata
pacienþii respectivi (declarându-ºi nelãmuririle sub formã de
întrebãri clinice, ca în Capitolul 1, prezentând pacientul, intervenþia
ºi rezultatul scontat). Programele de pregãtire care utilizeazã
aceastã abordare folosesc un model distinct pentru problemele
identificate de cursanþi. Mai departe, rezidenþii identificã urgenþele
medicale unde considerã cã sunt nesiguri în ce priveºte aptitudinile
lor de a diagnostica ºi rezolva situaþii care pot ameninþa viaþa.
Multe programe anticipeazã aceste preocupãri ºi oferã cursuri de
pregãtire, de bazã ºi avansate, pentru urgenþe cardiace ºi/sau
traumatice.
2. O datã ce preocupãrile prioritare sunt declarate, rezidenþii identificã
o largã arie de probleme de management în care nu sunt siguri
cum sã trateze pacienþii cu tulburãri specifice, urmate de probleme
clinice de diagnostic, prognostic ºi etiologie (în special pentru
tulburãri iatrogene). Ocazional, îºi exprimã interesul pentru teme
de educaþie medicalã continuã privind creºterea calitãþii îngrijirilor
sau evaluarea calitãþii în domenii specifice, precum ºi în domeniul
economiei sanitare. Când mai mulþi cursanþi identificã aceeaºi
situaþie clinicã,* se stabileºte un plan pentru o sesiune viitoare,
sunt urmaþi urmãtorii paºi:
l Acþionând prin rotaþie, unul sau mai mulþi cursanþi preiau sarcina
de a cãuta în literatura medicalã recenzii sistematice relevante,
valide sau articole primare despre respectiva problemã clinicã.
Mai departe, cu ajutor din partea bibliotecarilor, ei îºi dezvoltã ºi
îºi finiseazã aptitudinile în cãutarea celei mai bune dovezi.
l Cu sprijin competent, ei aleg unul sau mai multe articole care
întrunesc cele mai bune criterii de validitate ºi relevanþã, iar
acestea, împreunã cu o descriere a problemei clinice, sunt
copiate ºi distribuite fiecãruia pentru a fi studiate anterior sesiunii.
l La sesiune (ºi din nou cu sprijin competent, dacã este nevoie) ei
conduc discuþia despre validitatea ºi utilitatea dovezii prezentate
în material. Moderatorii ajutã adesea discuþia prin prezentarea
* O parte a unei sesiuni iniþiale poate fi folositã pentru a realiza un consens asupra
problemelor clinice prioritare iar asemenea discuþii pot fi repetate pe mãsurã ce aspectele
curente sunt epuizate ºi apar altele noi.
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CAT-urilor sau a altor rezumate ºi expuneri ale celei mai relevante
dovezi. Abordarea criticã este integratã cu discuþii despre
fiziopatologia ºi abilitãþile clinice, scopul final fiind de a genera o
abordare comunã, bazatã pe dovadã pentru problema clinicã. În
unele cazuri cursanþii ar putea dori sã lucreze cu clinicieni cu
experienþã pentru realizarea ºi punerea în circulaþie a unor ghiduri.
Peste ani, profesorii de MBD au descoperit multe cãi
de a nu preda efectiv ºi unele dintre ele par sã funcþioneze. Noi le-am
rezumat sub forma unui set de propuneri de predare, în Tabelul 4.6.2.

Cluburi de presã (journal clubs)
Cluburile de presã sunt pe moarte sau au murit deja în multe
centre clinice, în special când se sprijinã pe principiul rotaþiei în virtutea
cãruia membrilor li se cere sã recenzeze ultimele articole ale unor
publicaþii desemnate din timp. Dacã vã gândiþi puþin, acel gen de club
de presã este condus de poºtaº, nu de clinicieni sau pacienþi ºi nu
este de mirare cã a devenit pe cale de dispariþie. Pe de altã parte,
câteva cluburi de presã s-au dezvoltat, iar un numãr tot mai mare dintre
ele sunt proiectate ºi conduse pe modelul MBD. Ele opereazã ca ºi
jumãtãþile de zi academice descrise mai sus.
Fiecare întrunire a clubului de presã are trei pãrþi:
1. În prima parte, membrii clubului de presã descriu pacienþi care
exemplificã situaþii clinice în care s-au dovedit nesiguri (cum sã le
diagnosticheze ºi sã le conducã mai bine). Aceastã discuþie
continuã pânã când existã un consens cã o problemã clinicã
particularã,* pe care o vom numi problema C, meritã timpul ºi efortul
necesar pentru a-i gãsi soluþia. Apoi, fie medicul care a semnalat
problema, fie un alt membru, dupã principiul rotaþiei, preia responsabilitatea de a cãuta cea mai bunã dovadã despre problema C.
2. În a doua parte, rezultatele cãutãrii dovezii pentru problema ultimei
sesiuni (o vom numi problema B) sunt distribuite sub formã de
fotocopii de rezumate ale 4-6 recenzii sistematice, articole originale
sau alte dovezi. Membrii clubului decid care materiale (unul sau
douã) meritã sã fie studiate ºi acestea împreunã cu copiile problemei
* Exprimatã (ca în Capitolul 1) ca un pacient, o intervenþie (ºi o intervenþie comparativã
dacã este cazul) ºi un rezultat.
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clinice vor fi distribuite tuturor membrilor cu mult înaintea urmãtoarei
întâlniri.
Tabelul 4.6.2Propuneri de predare pentru MBD*
Motivarea învãþãrii
A. Menþine sesiunea interesantã ºi folositoare pentru cursanþi.
1. Selecteazã (sau ajutã-i sã descopere) articole care sunt de
interes pentru pacienþii lor ºi alege articole bune. Articolele care
se preteazã la o bunã abordare criticã (în ordine descrescãtoare)
furnizeazã:
· Dovadã solidã de bazã la începutul practicii clinice (în special
dacã nu este folositã pe scarã largã);
· Dovadã solidã pentru o practicã comunã fãrã valoare;
· Dovadã solidã pentru o practicã obiºnuitã care trebuie pusã în
discuþie;
· Pentru practici comune sau controversate:
(i) o pereche de articole  unul bun de aruncat, poate dupã citirea
doar a metodelor, plus unul bun de folosit pentru luarea deciziilor
sau,
(ii) un articol prost cu o mare cantitate de reziduuri, dar cu toate
acestea cel mai bun disponibil;
· NOTÃ: o dovadã solidã referitoare la practica curentã este un
loc excelent pentru pornire (la fel pentru a evita cinismul sau
nihilismul), dar riscã sã plictiseascã cursanþii mai experimentaþi.
2. Porniþi sesiunea cu o problemã a unui pacient (realã sau
simulatã) ºi terminaþi sesiunea ajungând la o concluzie despre
cum sã rezolvaþi un pacient.
3. Rezervaþi timp pentru încheiere. Ajungeþi la o concluzie atât
pentru articol cât ºi pentru pacient cam în acelaºi timp. Încheierea
nu cere neapãrat un acord unanim. Grupul poate hotãrî cã articolul
este suficient de solid, dar nu cade de acord încã asupra deciziilor
individuale pentru pacientul din scenariu.
4. Dacã apare o problemã care poate devia discuþia, întrebaþi
grupul cum doreºte sã o rezolve (de obicei poate fi amânat ºi discutat
*Meritul pentru compilarea acestei liste aparþine Marthei Gerrity ºi Valeriei
Lawrence
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doar cu subgrupul de cursanþi care este interesat în metodologia
mai avansatã).
B. Întreþine cursanþii activi.
1. Cereþi-le cursanþilor sã voteze asupra a ceea ce ei ar face
d.p.d.v. clinic înainte de a fi discutat articolul. Cereþi-le sã treacã
în scris recomandãrile lor ºi sã le înainteze anonim pentru a nu fi
stânjeniþi.
2. Când cineva pune o întrebare, NICIO DATÃ sã nu îi ridiculizaþi.
3. Întoarce-þi întrebãrile cãtre persoana care le-a pus sau cãtre
întreg grupul: Ce crede grupul?, Poate cineva sã rãspundã?
4. Numiþi persoane doar când se simt confortabil ºi ºtiu cã este
OK dacã nu ºtiu rãspunsul.
5. Puneþi întrebãri provocatoare (dar nu intimidante), cu multe
posibilitãþi de rãspuns. Ce înþeleg autorii prin studiu randomizat?
în loc de Este acesta un studiu randomizat?
6. Când într-un articol poate fi prezentã o eroare (bias), cereþi
grupului sã decidã dacã ar putea fi importantã. Dacã este prezentã,
în ce sens ar influenþa rezultatele, de ex. ar accentua sau ar reduce
diferenþa dintre grupuri? Faceþi o analizã de scenariu a celei mai
rele situaþii. Aceastã eroare ar inversa analizele, dacã este
prezentã ºi îi afecteazã pe toþi membrii grupului? (Cu alte cuvinte,
ar putea aceastã eroare sã fie fatalã?)
7. Când se discutã teste diagnostice, treceþi direct la rata
probabilitãþii (omiteþi sensibilitatea, specificitatea, prevalenþa etc.),
treceþi direct la tabelul 2x2 relevant ºi ajutaþi cursanþii sã calculeze
ratele, întrebându-i pe parcurs ce înseamnã calculele în cuvinte.
Doar dupã aceea cereþi-le sã denumeascã aceste concepte, ca
sensibilitate, specificitate etc.*
8. Rezumaþi punctele specifice în timpul sesiunii; verificaþi dacã
este OK a trece la urmãtoarea temã. Întrerupeþi-vã din când în
când din a sintetiza ºi rezuma pentru a arãta grupului cã acolo
existã un set de mesaje pe care trebuie sã-l ia cu ei, chiar dacã
încã nu l-au înþeles pe deplin.
9. Pauzã: când apar probleme deosebite sau succese în activitatea
*Ca multe dintre elementele MBD, aceste concepte nu sunt dificile, dar jargonul lor
poate fi mistificat, aºa cã dacã puteþi sã orientaþi studenþii cãtre numere ºi sã le cereþi sã
spunã ce reprezintã, puteþi aplica mai târziu termenii uzuali, cu speranþa demistificãrii.
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grupului, cereþi time out pentru a devia atenþia cãtre procesul de
grup, mai degrabã, decât cãtre problema clinicã. Examinaþi împreunã
cu grupul ce se întâmplã în interacþiune, apoi cereþi revenirea la
problema clinicã. Pauzele de genul acesta pot fi folositoare în mod
special când lectorii simt tensiune: cereþi time out, comunicaþi
grupului cã aþi detectat tensiune ºi întrebaþi-i ce s-a întâmplat.
C. Exprimaþi-vã entuziasmul pentru abordarea criticã în general
ºi cãutaþi ocazii pentru a complimenta grupul de cursanþi pentru
munca susþinutã.
D. Noutatea (o datã ce echipa dvs. devine adeptã a estimãrii
clinice).
1. Folosiþi probleme ºi articole clinice mai controversate.
2. Folosiþi articole care ajung la concluzii diferite asupra aceleiaºi
teme.
3. În situaþii neclinice, folosiþi scenarii ºi jocul de roluri. Pentru
jocul de roluri, dacã participanþii sunt neîncrezãtori, cereþi-le doar
sã-ºi joace propriul rol în situaþii în care se gãsesc zi de zi. Alte
situaþii pe care puteþi sã le încercaþi: sãli de tribunal ºi acuzaþii de
mal-praxis, dezbateri oficiale, poziþii adverse (numiþi actori pentru
fiecare rol), rezidenþi ostili (sau consultanþi) în rundele de predare.
4. Introduceþi o provocare grãbitã pentru un diagnostic pripit:
pentru un articol cu eroare fatalã, în special dacã simþiþi sau
descoperiþi cã grupul nu s-a pregãtit în avans, porniþi sesiunea
cu: Repede, este vreo tendinþã fatalã în acest articol ºi dacã
este, care este?
Climatul de învãþare
A. Cursanþii trebuie sã se simtã confortabil în identificarea ºi
afirmarea propriilor limite.
1. Fiþi deschis în ce priveºte propriile limite ºi lucrurile pe care
nu le cunoaºteþi.
2. Folosiþi recomandãrile educaþionale (vezi pagina 33).
3. Din când în când, acceptaþi cã nimeni nu ºtie totul ºi cã de
aceea ne aflãm aici cu toþii.
4. Încurajaþi cursanþii sã punã întrebãri.
5. Distraþi-vã.
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6. Furnizaþi feedback. Mimaþi sau faceþi comentarii de încurajare,
în special când cineva furnizeazã un rãspuns corect la o întrebare
sau când cineva ridicã o problemã importantã.
B. Combateþi nihilismul abordãrii critice (Nici un studiu nu este
perfect, aºa cã ce rost are orice literaturã?).
1. Selectaþi articole bune, în special la început.
2. Trataþi articolul din perspectiva a ceea ce se cunoaºte deja în
domeniul cercetãrii. Acesta poate fi un prim studiu clinic al unui
tratament nou.
3. Întrebaþi cursanþii unde ar dori sã caute (sau, dacã ei doresc sã
facã cercetare, cum ar proiecta) un studiu mai bun pe aceastã
problemã clinicã.
4. Reamintiþi-le cursanþilor cã ei trebuie sã foloseascã ceea ce
este disponibil în literaturã pentru a lua o decizie clinicã. Aplicarea
abordãrii critice în luarea deciziei clinice este un proces pozitiv;
nefolosirea ei poate avea ca rezultat adoptarea unor practici
greºite. Folosirea unor practici greºite este mai nihilistã decât a
întreba ºi cãuta rãspunsul corect.
5. Separaþi problemele posibile ºi nepericuloase de erorile fatale.
6. Ajutaþi cursanþii sã sorteze literatura ºi activitatea clinicã cãreia
i se adreseazã în trei categorii: categoric folositoare, incomplet
testatã ºi categoric inutilã.
7. Reamintiþi-le cursanþilor cã poate fi greºeala editorilor ºi nu a
autorilor faptul cã este furnizatã informaþie insuficientã în articolul
publicat.
C. Cum sã folosim statistica.
1. Explicaþi diferenþa dintre semnificaþia statisticã ºi importanþa
clinicã.
2. Folosiþi tehnica statisticile nu sunt importante. Fiind cel care
conduce sesiune, nu permiteþi ca ea sã se transforme într-un
curs de statisticã. Spuneþi-le membrilor de grup cã metodele de
studiu, eºantioanele, mãsurãtorile clinice, urmãrirea lotului ºi
concluziile clinice sunt cele mai importante elemente ºi cã statistica
este doar un instrument care ajutã aceste procese. Dacã au fost
folosite metode bune, investigatorii au folosit si metode statistice
corecte (modelul aveþi încredere în ei). Dacã au fost folosite metode
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greºite, statistica nu ar fi putut nici o datã sã salveze studiul (gunoi
introduci - gunoi scoþi, broscoiul este broscoi ºi nu un prinþ).
3. Explicaþi metodele (corecte ºi incorecte) de stabilire a mãrimii
eºantionului ºi regula inversã a lui 3 din pagina 107.
Controlul asupra grupului în timpul sesiunii
A. Prezentaþi obiectivele sesiunii la începutul ei ºi verificaþi pe
parcurs dacã progreseazã, în special atunci când vi se pare cã
discuþia pare a intra în crizã.
B. Ordinea de zi a cursanþilor ºi ordinea de zi a lectorilor.
1. Încercaþi sã vã adaptaþi la agenda cursanþilor cât mai mult
posibil. Ei nu vor învãþa tot ce este de ºtiut despre abordarea
criticã într-o singurã sesiune - reamintiþi-vã cât v-a luat dvs. ca sã
o învãþaþi.
2. Lãsaþi grupul sã-ºi creeze propriul program pentru o sesiune
specificã. Aceasta ar putea conduce într-un teritoriu neexplorat,
dar adesea învãþarea va fi stimulatã. Un rezultat nefericit ar fi cã
s-ar putea ca scopul sã nu fie atins, aºa cã fiþi în gardã pentru a
vã asigura (ºi, dacã nu puteþi suporta haosul, alegeþi dvs. direcþia).
3. Faceþi o evaluare finalã pentru a vedea dacã au fot atinse toate
obiectivele ºi cum aþi putea îmbunãtãþi urmãtoarea sesiune,
pentru a fi mai folositoare, mai centratã pe cursanþi, mai activã,
mai stimulativã ºi mai distractivã.
C. Când existã cursanþi care încearcã sã domine discuþia, sã îi
domine pe alþii sau sã le ºtie pe toate, anunþaþi o pauzã ºi cereþi
grupului sã discute sarcinile individuale în grup. Aceasta ar trebui
sã faciliteze discuþii despre responsabilitãþile individuale ºi sã
furnizeze energie pentru ca indivizii sã-ºi asume mai multã
responsabilitate (cei gãlãgioºi sã se calmeze ºi cei tãcuþi sã fie
mai activi).
D. Când indivizii sau întreg grupul tac ºi nu participã (ceea ce nu
este neobiºnuit la prima sesiune):
1. Aºteptaþi cele 17 secunde magice. Nimeni nu poate rãmâne
liniºtit mai mult de 5 secunde ºi liderul care ºtie (ºi crede) asta
poate aºtepta orice grup sau membru, indiferent cât ar dura. Reþineþivã de la a vã grãbi sã umpleþi liniºtea cu propria voce sau, altfel,
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cursanþii vor ºti cã nu trebuie sã îºi asume nici o responsabilitate
pentru învãþare.
2. Luaþi o pauzã ºi cereþi membrilor grupului sã discute
responsabilitãþile individuale care le revin în grup în ceea ce
priveºte participarea.
3. Un posibil scenariu cu întrebãri pentru a demara sesiunea: o
problemã clinicã + articolul clinic:
l Cum ar trebui sã tratãm aceastã problemã clinicã?
l Ce anume din articolul clinic susþine decizia clinicã (dacã existã
unanimitate) sau diferitele decizii (dacã membrii grupului sunt în
dezacord asupra managementului)?
l (La acest punct devine adesea clar cã cineva, sau chiar tot
grupul nu a citit articolul). Are toatã lumea nevoie sã revadã
articolul? (Dacã da, aþi putea sã le oferiþi 5 minute pentru a vedea
ce pot extrage din el). Alternativ, le-aþi putea cere sã identifice
caracteristicile unui articol care le-ar fi de mai mare folos, apoi sã
stabiliþi paragrafele secþiunii de metode pe perechi de cursanþi ºi
sã le cereþi sã prezinte grupului despre cât de bine întâlneºte
articolul nevoia lor de informaþie.
l În discuþia urmãtoare, disecaþi ºi etichetaþi ghidurile de abordare
criticã (insistând asupra importanþei lor generale, mai degrabã
decât faptul cã sunt sau nu respectate în articolul respectiv).
l Dacã grupul este stabil, le puteþi da materialele, desemnând
câte unul pentru fiecare pereche de cursanþi, lãsându-I sã lucreze
câteva minute în grupuri de câte doi ºi sã prezinte grupului ce au
concluzionat ºi cum a influenþat materialul decizia lor clinicã.
l Care este concluzia ºi ce putem folosi în practica noastrã clinicã?
Sunt toþi de acord?
l În ce problemã clinicã am gãsit rezolvarea? În care nu? Vedeþi,
omul cât trãieºte învaþã!
4. O altã întrebare pentru a antrena discuþii: Metodele pot fi sigure,
dar rezultatele sunt convingãtoare? Trebuie subliniate concepte
ca semnificaþia statisticã comparativ cu cea clinicã, numãrul
necesar a fi tratat etc.
E. Remedii pentru sindromul tangenþei (învârtirea în jurul cozii!):
1. Reamintiþi-vã cã acest sindrom nu este întotdeauna, sau mãcar
obiºnuit, o boalã. De obicei conduce la competenþe de lungã
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duratã în ariile din discuþie, în special când elementele disparate
sunt puse laolaltã de un lector priceput.
2. Umpleþi spaþiile albe pe o tablã (în conformitate cu schema
voastrã vizualã în ce priveºte lista jaloanelor relevante abordãrii
critice) pe mãsurã ce grupul propune ºi discutã aspecte relevante.
Aceasta va permite o discuþie nestructuratã în care cursanþii pot
produce criterii, puncte etc. în orice ordine care apare în mod natural,
ºi încheiaþi cu o trecere în revistã în care ordonaþi aceste idei.
3. Verificaþi-vã ceasul din când în când, pentru a evalua cum
decurge activitatea. Dacã participarea este bunã, nu trebuie sã
vã preocupe în mod special ordinea ideilor generate de cursanþi,
deoarece riscaþi sã înãbuºiþi creativitatea ºi învãþarea activã.
4. Încercaþi sã interveniþi cu elemente de legãturã sau comentarii
pentru a lega ceea ce ar putea pãrea a fi aspecte tangenþiale la
problema clinicã.
F. Folosiþi momentele când cursanþii nu cad de acord asupra unei
probleme întrebându-i pe ce dovadã (sau abordare clinicã) se
bazeazã. Când este posibil, rezolvaþi dilema folosindu-vã de alte
ghiduri sau abordãri critice, uneori poate cu alte interpretãri ale
aceleiaºi probleme clinice. Aceste reconcilieri pot fi folosite pentru
a implica restul grupului ºi a obþine rezolvarea acelei problemei
particulare.
G. Când un cursant vã pune o întrebare directã, direcþionaþi
întrebarea cãtre un alt membru al staff-ului, printr-o pauzã sau
printr-o invitaþie. Acest truc poate rezolva douã lucruri: (a) sã
creascã participarea grupului ºi sã le arate cã pot învãþa unii de la
alþii, (b) vã oferã timp de gândire, în caz cã rãspunsul nu vã este
la îndemânã ºi nu vreþi sã acceptaþi lucrul acesta prea repede!
Jargon
1. Explicaþi întâi un concept, apoi etichetaþi-l cu un termen uzual.
Este chiar mai bine, sã cereþi grupului sã explice conceptul.
2. Cereþi cursanþilor care folosesc termeni tehnici sã explice
termenul pentru restul grupului.
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În final
Reamintiþi-vã cã procesul de învãþare a practicãrii ºi predãrii MBD
trece, de obicei, prin douã sau trei etape:
1. Cursanþii devin foarte buni în a descoperi erorile din articole
(dar încã nu cunosc consecinþele lor). Devin foarte critici ºi riscã
sã devinã veºnic nihiliºti.
2. Progreseazã în a fi capabili sã identifice atât prezenþa cât ºi
semnificaþiile erorilor, astfel încât pot sesiza dacã erorile produc
concluzii fals pozitive sau fals negative (ºi pot fi reasiguraþi când
ultimele conduc mai degrabã la o concluzie pozitivã, decât, la o
relevanþã clinicã). Sunt pregãtiþi sã facã analize de sensibilitate
intuitive. V-ar plãcea, ca la sfârºitul seminarului, sã ajungã ºi
cursanþii dvs. cel puþin atât de departe.
3. Cursanþii progreseazã mai departe ºi sugereazã (sau doresc
sã înveþe despre) modul în care studiul care a produs dovada
eronatã ar fi putut fi proiectat sau executat în aºa fel încât sã
prevadã sau sã evite erorile. Aceºti cursanþi pot deveni interesaþi
în a participa la cursuri suplimentare privind metodele de cercetare
ºi ar trebui sã fie încurajaþi (subliniind cã unii dintre colegii lor s-ar
putea sã nu doreascã sã urmãreascã aceste discuþii metodologice
ca parte a discuþiilor clinice).
3. Partea principalã a sesiunii clubului de presã este petrecut într-o
discuþie legatã de abordarea criticã a dovezii gãsite ca rãspuns la
problema clinicã pe care membrii clubului au identificat-o în urmã cu
douã întâlniri în urmã (o vom numi A) ºi despre care s-a selectat dovadã
pentru studiu detaliat în urmã cu o sesiune. Dovada este abordatã
critic în legãturã cu validitatea ºi aplicabilitatea ei ºi se ia o decizie
despre dacã ºi cum poate fi aplicatã la viitorii pacienþi aflaþi în îngrijire
medicalã. Aceasta este partea cu recompense a sesiunii ºi trebuie
fãcut orice efort pentru a vã asigura cã rezultatul final este obþinut. În
mod ideal, este realizat un rezumat în gen CAT, care poate fi folosit
pentru recenzii ºi sã fie accesibil tuturor membrilor clubului de presã.
Ordinea acestor trei pãrþi ale întrunirii clubului de presã poate
fi inversatã, depinzând de preferinþele ºi tendinþele locale!
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Runde mari ºi conferinþe clinice
Cele mai multe spitale organizeazã sesiuni sãptãmânale în
amfiteatru (salã de curs), fie pentru întregul personal al clinicii fie pentru
unul dintre departamentele sale. Aceste întâlniri, care poartã diferite
denumiri, pun în discuþie probleme de sãnãtate de interes comun ºi
încearcã sã îndeplineascã rolul de educaþie profesionalã continuã. Ele
variazã enorm în ceea ce priveºte subiectul discutat (de la medicinã
molecularã la reforma sanitarã) ºi în pasivitatea participanþilor.
O modalitate obiºnuitã este de a instrui auditoriul ºi de a
prezenta cazuri. Din pãcate, dupã cum am vãzut în Introducere,
asemenea forme instrucþionale de EMC, deºi pot spori cantitatea de
cunoºtinþe, de obicei nu aduc schimbãri în comportamentul clinic sau
în creºterea calitãþii îngrijirilor medicale.
Ar putea întoarcerea la acest model de întruniri în grup mare,
folosite în trecut, sã îmbunãtãþeascã situaþia? Continuând cu aceastã
tradiþie ºi accentuând unele principii de MBD, întrunirile ar putea lua o
turnurã diferitã ºi sã antreneze auditoriul într-un mod activ. Tacticile
sunt urmãtoarele:
1. Rundele încep prin concentrarea asupra unui pacient concret, care
este prezentat de moderator (când este posibil), sau cu imagini
ale pacientului ºi date clinice despre acesta.
2. Auditoriului i se cere sã evalueze aceste informaþii, sã emitã opinii
privind starea de sãnãtate a pacientului, asupra diagnosticului,
prognosticului sau implicaþiilor terapeutice ºi sã raporteze opiniile
lor individuale ansamblului prin ridicarea mâinii. Pentru a elimina
jena ºi a încuraja participarea, aceastã raportare poate fi fãcutã
anonim bifând formele diagnostice ºi apoi executând douã sau
trei schimburi între vecini astfel încât ulterior voturile sã nu mai
poatã fi recunoscute ca reprezentând opinia personalã a
persoanei.* Desigur, aceastã soluþie nu este necesarã în sãli
echipate cu sisteme electronice de votare, anonime.
3. Abordarea criticã a dovezii relevante privind diagnosticul,
managementul sau al altor aspecte ridicate de caz este prezentatã
într-o manierã interactivã, cerând auditoriului sã ofere opþiuni
asupra validitãþii ºi aplicabilitãþii.
4. La sfârºitul rundei este furnizat un material, care rezumã atât
dovada relevantã ºi cât ºi ghidurile de abordare criticã pentru
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determinare validitãþii ºi aplicabilitãþii ei clinice.
În acest mod, un auditoriu participant activ, nu numai cã ia
atitudine asupra diagnosticului ºi tratamentului adecvat al unui pacient
real, dar este ºi un antrenament continuu, iar setul de linii directoare
primit poate fi aplicat ºi în alte situaþii similare.

Cursuri (pentru studenþi din anii preclinici ºi
clinicieni de toate vârstele ºi din toatele stadiile
de pregãtire)
Aceastã intrare poate pãrea a fi în afara subiectului! Cum ar
putea cursurile, în special pentru studenþi din anii preclinici, fãrã
aptitudini sau gândire clinicã, sã se concentreze într-un mod activ,
interactiv asupra îngrijirii pacienþilor individuali? Ei bine, se poate, pe
baza a douã modele. În primul rând, chiar studenþii de anul întâi au
deja o experienþã de viaþã în legãturã cu o arie largã de boli: toþi se tem
sã nu se îmbolnãveascã de SIDA, cei mai mulþi au câte o rudã cu
boalã cardiacã simptomaticã ºi mulþi cunosc pe cineva cu cancer de
sân. În prima zi de ºcoalã, ei posedã o arie de exemple clinice personale
care poate acoperi întreaga gamã de subiecte ale MBD. În al doilea
rând, existã cãi neortodoxe de a angaja sãli de curs umplute cu studenþi
în moduri care încurajeazã învãþarea activã în jurul MBD. Acest lucru îl
putem explica cel mai bine printr-un exemplu ºi anume, e vorba de un
curs de biostatisticã ºi epidemiologie þinut la Oxford cu studenþi din
anul întâi.*
1. Este prezentat un scenariu clinic (pe retroproiector), care include
istoricul bolii ºi examinarea fizicã a unui pacient pentru care
vorbitorul a fost chemat de urgenþã la camera de gardã (pe scurt,
un bãrbat mirosind a alcool ºi excremente care acuzã o distensie
abdominalã rapidã).
2. Studenþilor li s-a cerut, ca în grupuri de câte doi, sã-ºi noteze cele
mai importante douã fapte pacient ºi cele mai probabile explicaþii
* Acest model funcþioneazã! Autorul a folosit aceastã abordare de 100 de ori, cu
auditorii clinice de pe cinci continente ºi a calculat cã produce rate de participare de
peste 80%. O înregistrare video cu o asemenea rundã (Dezacord clinic în privinþa unui
pacient cu disfagie) este disponibilã la Centrul pentru MBD din Oxford.
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3.
4.

5.

6.

privind motivele prezentãrii acestuia la medic. Lectorul pãrãseºte
apoi încãperea pentru 5 minute.
La întoarcere (în sunetul a 60 de discuþii active!), studenþi prezintã
modul lor de gândire ºi devine clar cã existã consens preclinic
remarcabil în ceea ce priveºte aspectele clinice ale diagnosticului.
Studenþilor li se cere apoi sã identifice urmãtoarea parte a dovezii,
cea mai folositoare, privind explicarea diagnosticului ºi sã punã în
discuþie precizia ºi acurateþea semnelor clinice ºi simptomelor,
folosind sensibilitatea, specificitatea, probabilitãþile pre- ºi post-test,
rata probabilitãþii ºi alþi indicatori, care vor fi folosiþi ulterior cu ajutorul
celui care conduce cursul.
O datã ce diagnosticul ºi tratamentul iniþial au fost discutate, apare
problema managementului de lungã duratã ºi este distribuit un
articol dintr-o revistã care prezintã un studiu randomizat. Studenþilor
li se cere sã formeze grupuri de câte patru pentru a adopta ºi susþine
poziþii asupra faptului dacã tratamentul susþinut de acest articol ar
trebui sau nu oferit pacientului. Lectorul pãrãseºte apoi sala pentru
10 minute.
La întoarcere (în zgomotul a 30 de dezbateri terapeutice!), studenþii
îºi expun din nou raþionamentele ºi de ce au decis sã accepte sau
sã respingã recomandãrile terapeutice prezentate în articol.
Discuþia introduce încã o mulþime de subiecte metodologice în jurul
statisticii descriptive ºi inferenþiale, semnificaþie statisticã, mãsuri
clinice ale eficacitãþii ºi alte noþiuni care vor fi folosite în continuarea
cursului.

Ceilalþi lectori din acest curs au continuat sã facã referiri la
pacientul respectiv, pe mãsurã ce explicau noi principii ºi metode de
epidemiologie ºi biostatisticã. Studenþii au remarcat (pe lângã
satisfacþie) o creºtere semnificativã a înþelegerii unor metode
epidemiologice ºi statistice.

Workshop-uri despre cum sã practici MBD
* O înregistrare video a acestui curs (A Stercoraceous Man with a Swollen Abdomen)
este disponibilã la Centrul pentru MBD din Oxford.
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Deºi cursanþii clinicieni pot sã-ºi însuºeascã deprinderile
necesare practicãrii MBD la locul de muncã, pe mãsurã ce înainteazã
în carierã (ºi acesta este singurul loc în care învaþã cum sã integreze
dovada externã cu experienþa clinicã individualã ºi sã aplice sinteza la
pacienþi), mulþi cursanþi preferã, forme de pregãtire concentratã ºi
focalizatã pe anumite elemente abordate critic. În ultimii 15 ani,
asemenea ocazii au existat sub formã de workshop-uri cu o duratã de
la câteva ore la câteva zile. Produs la Universitatea McMaster din
Canada, formatul de workshop s-a rãspândit în alte centre ºi þãri ºi au
fost organizate de diverse grupuri academice ºi profesionale, inclusiv
un grup de studenþi în medicinã din Marea Britanie care, nerãbdãtori
cu ritmul schimbãrii în educaþia medicalã universitarã, au organizat ºi
au derulat propriul lor workshop de 5 zile!* Workshop-urile au patru
elemente în comun.
În primul rând, învãþarea este bazatã pe problemã ºi se
deruleazã, de obicei, în jurul scenariilor clinice descriind pacienþi
adevãraþi care au fost în îngrijirea uneia dintre facultãþi, fiind însoþitã
de dovada provenitã dintr-o cercetare relevantã (de obicei din literatura
clinicã). Cursanþii sunt invitaþi sã punã întrebãri ºi sã rãspundã la ele,
în legãturã cu respectiva situaþie clinicã. Iniþial, dovada externã este
furnizatã, dar mai târziu ea poate fi rezultatul cãutãrilor întreprinse chiar
de participanþi. Se aºteaptã ca la sfârºitul workshop-ului, participanþii
sã fie capabili sã-ºi formuleze propriile întrebãri privind pacienþi lor.
Un exemplu de scenariu clinic este prezentat în Tabelul 4.6.3 ºi, de
asemenea, existã pachete similare pentru fiecare dintre discipline
(medicinã internã, chirurgie, medicinã generalã etc.), privind aspecte
de diagnostic, prognostic, terapie, controale, efecte adverse, analizã
economicã ºi calitatea îngrijirii.
În al doilea rând, activitatea are loc, de obicei, în grupuri mici,
de 5-10 participanþi, cu unul sau doi facilitatori care sunt pregãtiþi sã
predea MBD pentru grupuri mici. Acest lucru creeazã un mediu care
încurajeazã învãþarea activã ºi adesea imitã condiþiile în care echipa
clinicã ce foloseºte MBD îºi desfãºoarã activitatea în mod curent. În
timp ce se evitã cu grijã tratamentele comportamentale, aceste grupuri
pregãtesc ºi încurajeazã participanþii pentru a lucra mai bine ºi mai
* La acest OCCAMS (Oxford Conference on Critical Appraisal for Medical Students)
au participat studenþi din Anglia, Scoþia, Irlanda de Nord, Germania, Suedia ºi Croaþia.
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eficient în cadrul unei echipe, prezentând ºi urmãrind reguli ca cele din
Tabelul 4.6.4. Fiecare ºedinþã a grupului începe prin stabilirea unui
program al întâlnirii (inclusiv timp pentru pauze, evaluare, planificare
viitoare); se stabileºte problema clinicã ce va fi abordatã, rolurilor
membrilor grupului, sarcinilor educaþionale ºi dovada ce trebuie
analizatã; pornirea (cerând time out când desfãºurarea sau subiectul
devin greoaie); evaluarea sesiunii; planificarea urmãtoarei întâlniri.
Astfel, învãþarea se bazeazã pe cele cinci trepte care formeazã
capitolele majore ale acestei cãrþi:
1. formularea de întrebãri la care sã se poatã rãspunde;
2. cãutarea celei mai bune dovezi (workshop-urile includ, de obicei,
lectori din rândul bibliotecarilor cu experienþã în predarea tehnicilor
de cãutare);
3. abordarea criticã a dovezii (tema principalã a celor mai multe
workshop-uri);
4. integrarea dovezii cu experienþa clinicã individualã ºi aplicarea ei
în practicã (acest element poate fi realizat doar când workshopurile sunt programate la intervale mai lungi de timp, cu
responsabilitãþi clinice obiºnuite între sesiuni); ºi
5. auto-evaluarea.
Este bine ca la aceste workshopuri, pe lângã participanþii
interesaþi în mod special, care sunt receptivi la MBD, sã fie acceptate
ºi persoane mai sceptice, care pot aduce importante contribuþii ºi poate
vor fi convinºi sã punã în practicã ce au învãþat. Cele mai multe evaluãri
sugereazã cã grupurile mici formate din clinicieni aparþinând aceleiaºi
discipline (ex. medicinã generalã, chirurgie, nursing etc.) învaþã cel
mai bine, deoarece ei pot lucra pe scenarii specifice specialitãþii lor ºi
îºi dau seama mai repede cum ar putea aplica în practicã cele învãþate.
Excepþiile de la aceastã regulã sunt epidemiologii ºi biostatisticienii,
care sunt adesea folosiþi pentru a lucra în grupuri disparate ºi pot
contribui în orice formulã. Jocul ºansei ºi al numerelor mici (specialitãþile
chirurgicale sunt adesea sub-reprezentate) realizeazã uneori combinaþii
neobiºnuite de specialitãþi ºi acestea, adesea, necesitã o atenþie
suplimentarã pentru a fi siguri cã sunt prezentate scenarii alternative
pentru a menþine crescut interesul tuturor participanþilor.
Tabelul 4.6.4
Cum reuºesc grupurile mici sã înveþe MBD
(sau orice altceva)
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Tabelul 4.6.3
Un scenariu clinic pentru a iniþia învãþarea
orientatã pe problemã în jurul unui aspect de terapie
Aflaþi cã un bãrbat de 54 ani cu diabet zaharat tip II (tratat cu
antidiabetice orale), al cãrui infarct miocardic l-aþi tratat în urmã
cu 6 luni, a decedat subit la domiciliu. Întrebându-vã dacã aþi fi
putut face mai mult pentru el, vã revedeþi însemnãrile despre el ºi
vi se confirmã cã a fost, de fapt, un IM inferior cu risc redus, fãrã
complicaþii, glicemia fiind crescutã la internare -13 mmol/L (234
mg%), dar a scãzut dupã 3 zile.
În privinþa succesului urmãririi DZ tip II, în scopul prevenirii
sau evitarea retinopatiei sau al neuropatiei, vã întrebaþi dacã un
tratament mai agresiv al DZ tip II ar fi putut evita decesul lui
prematur. Pe de altã parte, vã reamintiþi foarte bine cum unul dintre
profesorii voºtri din facultate insista cã insulina are potenþial
aterogen ºi cã ar trebui sã reduceþi dozele de insulinã când
diabeticii au anginã pectoralã.
Aºa cã, formulaþi întrebarea clinicã: Printre pacienþii cu DZ
tip II care prezintã un infarct miocardic, controlarea nivelului
glicemiei scade riscul lor de deces?
De unul singur sau cu ajutorul bibliotecarului de la centrul
dvs. local de studii postuniversitare, gãsiþi articolul ataºat:
Malmberg ºi col. - Studiul randomizat privind tratamentul cu
insulinã+glucozã în perfuzie, urmat de insulinã subcutanatã la
pacienþii diabetici cu infarct miocardic acut (Studiul DIGAMI). J
Am Coll Cardiol 1995; 26; 57-65. *
Citiþi-l (pentru a vã ajuta, am inclus articole dintr-o carte
despre cum sã citiþi articolele clinice) ºi decideþi:
1. articolul rãspunde la întrebarea voastrã;
2. dacã DA, care este rãspunsul;
dacã dvs. ºi colegii din spitalul unde lucraþi ar trebui sã revizuiascã
cum trataþi pacienþii diabetici cu infarct miocardic.
*Malmberg K et al Randomized trial of insulin-glucose infusion followed by
subcutaneous insulin treatment in diabetic patients with acute myocardial
infarction (DIGAMI Study). J Am Coll Cardiol 1995; 26; 57-65.
Poate fi de asemenea gãsit pe versiunea ACP Journal Club/Evidence-Based
Medicine sau via MEDLINE folosind termenii: diabetes mellitus AND myocardial
infarction AND publication type=randomized controlled trial.
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1. Prin asumarea responsabilitãþii (individuale ºi de grup) de a
învãþa ºi de a fi prezent; prin învãþarea numelor colegilor,
intereselor ºi obiectivelor; prin respectul reciproc; prin contribuþia
la, acceptarea ºi susþinerea regulilor de comportament individuale
ºi de grup, inclusiv confidenþialitatea; acceptând ºi susþinând atât
obiectivele generale ale grupului cât ºi planurile detaliate stabilite
pentru fiecare sesiune; prin urmãrirea planurilor ºi aspectelor
stabilite, inclusiv îndeplinirea rolului primit; prin ascultare
(concentrare ºi analizã, mai degrabã decât a pregãti pur ºi simplu
propriul rãspuns la ceea ce s-a vorbit) ºi prin participare (inclusiv
consolidare ºi rezumare).
2. Prin urmãrirea ºi (folosind time in/time out*) sublinierea
elementelor pozitive ºi corectarea celor negative în ceea ce priveºte:
l desfãºurarea, legat de metodele educaþionale folosite (subliniind
contribuþiile pozitive ºi metodele de predare; propunând strategii
pentru îmbunãtãþirea celor mai puþin eficiente) ºi de responsa-bilitate
(identificând comportamente, nu motive; încurajând [ex. Prin contact
vizual, verbal] pe cei care nu participã; liniºtindu-i [ex. Mutându-I
lângã lider] pe cei care participã în mod excesiv); ºi
l conþinutul: aspecte sau principii / strategii / tactici neclare,
nesigure sau incorecte.
3. Prin auto-evaluare, evaluare reciprocã, de grup, a sesiunii ºi
programului cu candoare ºi respect, accentuând ceea ce a
decurs bine (ºi ar trebui pãstrat) ºi identificând ceea ce a
decurs slab, concentrându-vã pe strategii de corectare /
îmbunãtãþire a situaþiei.
* Time in pentru pãrþile de predare / învãþare ale sesiunii, în special când se
foloseºte procedura de comunicare pe roluri, time out pentru discuþii ale
metodelor de predare / învãþare eficientã / ineficientã ºi comportamentului
de grup / individual.

În al treilea rând, se rezervã suficient timp pentru întâlnirile în
grup redus, studiului individual ºi discuþiilor ad-hoc. Materialele
educative sunt trimise mult în avans (subliniem cã nu toate trebuie sã
fie studiate înaintea workshop-ului!). Un plan al unui asemenea workshop
este prezentat în Tabelul 4.6.5. Liderii se întâlnesc zilnic pentru a analiza
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progresele, pentru a face unele modificãri în desfãºurarea workshopului ºi pentru a identifica ºi rezolva problemele legate de funcþionarea ºi
învãþarea în grup (pregãtirea lor are loc în workshop-urile Cum se predã
MBD, descrise în Capitolul 5). Sesiunile plenare sunt reduse la minimum
posibil ºi se ocupã doar cu aspectele care pot fi comunicate cel mai
bine printr-un discurs sau într-un format cu participare discurs-auditoriu
(o trecere în revistã a MBD, cum sã pui întrebãri la care sã se poatã
rãspunde, introducere în cãutarea informaþiilor etc.), un feedback final ºi
o evaluare în care participanþii completeazã formularele de evaluare ºi
sugereazã modificãri pentru workshop-uri viitoare.
Unele workshop-uri sunt þinute în sesiuni de o zi sau de jumãtate
de zi, într-un interval de timp mai mare. Mai puþin eficiente pentru
organizatori, acestea se combinã adesea cu cluburile de presã descrise
mai sus ºi furnizeazã mai multe ocazii pentru integrarea abordãrilor
critice cu experienþã clinicã individualã pe mãsurã ce abilitãþile MBD
sunt dobândite.
În al patrulea rând, participanþii ºi organizatorii pãstreazã
legãtura dupã workshop-uri a continua schimbul de idei despre cum
sã se practice MBD, cum sã se îmbunãtãþeascã workshop-urile viitoare
ºi pentru ca unii dintre participanþi sã poatã trece la nivelul urmãtor ºi
nu doar de a practica MBD, ci de a îl ºi preda în acelaºi timp. Aceste
workshop-uri vor fi descrise în Capitolul 5.

Informaþii suplimentare
Folosiþi paginile de Internet pentru a trece în revistã
resursele educaþionale ale Centrului pentru Medicinã Bazatã pe
Dovezi din Oxford la adresa: http://cebm.jr2.ox.ac.uk/
Persoanele interesate în participarea sau organizarea unor
workshop-uri despre cum sã practici MBD pot contacta fie
Departamentul Epidemiologiei Clinice ºi Biostatisticii la Universitatea
McMaster (1200 Main Street West, Hamilton, Ontario, Canada L8N
3Z5) sau oricare dintre Centrele de Practicã Bazatã pe Dovezi din UK
(de exemplu: http://cebm.jr2.ox.ac.uk/ vã va duce la Website-ul pentru
Centrul de Medicinã Bazatã pe Dovezi din Oxford).
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înt â lni r e a t ut o r i lo r

M i e r c ur i

G r up ur i m i c i

G r up ur i m i c i

S t ud i u

G r up ur i m i c i

S t u d i u i n d i vi d u a l s a u g r u p u r i a d - h o c
s a u s e s i u n e d e c ã u t a r e i n d i vi d u a l ã

M a s a d e p r â nz

G r up ur i m i c i

Soci al

S t ud i u

G r up ur i m i c i

G r up ur i m i c i

S e a ra

Soci al

Ma rti

V i ne r i

Soci al

G r up ur i m i c i

G r up ur i m i c i

S e d i nt a i n p le n p r i vi nd f o r m ula r e a d e înt r e b ã r i , c ã ut a r e e t c .

L uni

C i na

G r up ur i m i c i

Int â lni r e a t ut o r i lo r

D um i ni c a

1 8 ,0 0

1 7 ,0 0

1 6 ,0 0

1 5 ,0 0

1 4 ,0 0

1 3 ,0 0

1 2 ,0 0

11 , 0 0

1 0 ,0 0

0 9 ,0 0

0 8 ,0 0

Ora

Tabelul 4.6.5 Un plan tipic pentru un workshop gen cum sã practici MBD.

R a m a s - b un

E va l u a r e

G r up ur i m i c i

S â mb a ta

208

#

Evaluarea
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Cel de-al cincilea pas în practicarea MBD este autoevaluarea ºi
vã vom arãta în acest ultim capitol câteva moduri cum puteþi proceda.
De asemenea, vom prezenta pe scurt rezultatele unor autoevaluãri
fãcute de alþii, ºi o scurtã sintezã a evaluãrii unor moduri de predare ºi
învãþare a MBD. În final, vom descrie cel de-al doilea model de
workshop MBD, care este disponibil pentru cei ce ºtiu deja cum sã
foloseascã MBD ºi doresc sã înveþe cum se poate preda MBD.
Cum aþi putut deduce, noi credem cã cele mai bune evaluãri
asupra performanþelor dvs. sunt cele pe care le proiectaþi ºi le efectuaþi
singuri. Ca atare, aceastã parte a capitolului va descrie câteva abordãri
generale ale autoevaluãrii ºi oferã libertatea proiectãrii ºi a execuþiei.
De asemenea, vom prezenta câteva mijloace care vã pot ajuta în
autoevaluare, mijloace disponibile în website-ul nostru din Internet.
Tabelul 5.1 prezintã câteva întrebãri pe care le puteþi pune cu
privire la performanþa dvs. de a formula întrebãri la care se pot da
rãspunsuri. Mai întâi, desigur: obiºnuiþi sã puneþi întrebãri? Aþi avut
vreo datã timpul ºi motivaþia necesare sã vã cunoaºteþi nevoile de
informaþii într-o manierã pe care sã o puteþi urmãri pânã la obþinerea
unei concluzii utile din punct de vedere clinic? Dacã nu, credem cã veþi
recunoaºte cã aþi lãsat sã treacã pe lângã dvs. multe ocazii de a învãþa
ºi de a vã îmbunãtãþi performanþa clinicã. V-ar putea folosi indicaþiile
din Capitolul 1 privind punerea de întrebãri cu cele patru componente
sau folosirea recomandãrilor (reþetelor) educaþionale? Ar trebui sã vã
gãsiþi câþiva colegi cu care sã încercaþi o formã de educaþie în grup?
Când colegii dvs. iau o decizie privind cel mai potrivit diagnostic sau de
conduitã terapeuticã într-o problemã clinicã, i-aþi întrebat vreo datã:
care este dovada pe care te-ai bazat?
Faptul cã obiºnuiþi sã puneþi întrebãri, înseamnã cã aveþi ºanse
mai mari în a formula întrebãri la care se poate da un rãspuns? Atâta
timp cât rata succesului dvs. este suficient de mare spre a continua cu
punerea întrebãrilor, nu credem cã trebuie sã vã îngrijoraþi, mai cu
seamã când puneþi întrebãri mai grele (care se bazeazã pe dovezi
externe insuficiente). Însã dacã vã descurajaþi, atunci este timpul sã
vorbiþi cu mentorii sau colegii care au un succes mai mare ºi sã vedeþi
dacã puteþi învãþa de la ei. Oricum, s-ar putea sã doriþi sã comparãm
întrebãrile dvs. cucele ale colegilor respectaþi, care au o pasiune din
furnizarea îngrijirilor bazate pe cele mai bune dovezi curente. Aceasta
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Tabelul 5.1 O autoevaluare a modului de punere a întrebãrilor
la care se poate da un rãspuns
1. Obiºnuiþi sã puneþi întrebãri?
2. Obiºnuiþi sã:
l folosiþi indicaþiile despre formularea întrebãrilor cu patru
elemente?
l folosiþi recomandãrile (reþetele) educaþionale?
l vã întrebaþi colegii Care este dovada pe care vã bazaþi?
3. Este în creºtere rata succesului dvs. în a formula întrebãri la
care sã se poatã rãspunde?
4. Cum sunt întrebãrile dvs. în comparaþie cu cele ale colegilor
respectaþi?
va fi o ºansã pentru amândoi de a învãþa!
Dacã însã, mai aveþi dificultãþi în a pune întrebãri la care sã se
poatã rãspunde, s-ar putea sã doriþi sã participaþi la un workshop despre
cum se practicã MBD. Informaþii privind atelierele de lucru din Canada
ºi Regatul Unit sunt disponibile în Website-ul Centrului MBD din Oxford.
Tabelul 5.2 prezintã unele întrebãri pe care le puteþi pune privind
performanþa dvs. în cãutarea celei mai bune dovezi externe. Din nou:
obiºnuiþi sã cãutaþi dovezi? Cunoaºteþi sursele cele mai bune pentru
gãsirea dovezilor curente în specialitatea dvs.? Dacã nu, aceasta se
datoreazã faptului cã nu aveþi acces imediat la hardware-ul (calculator
etc.) ºi software-ul (programe de calculator) corespunzãtoare? Va avea
vreo datã la dispoziþie cabinetul sau spitalul dvs. (sau o altã instituþie)
hardware-ul, software-ul ºi resursele corespunzãtoare, acolo unde vã
desfãºuraþi activitatea clinicã, sau e timpul sã le procuraþi singur? Dacã
aþi pornit cãutarea pe cont propriu, vã descurcaþi în gãsirea dovezii
externe utile dintr-un ºir crescând de surse ºi vã creºte eficienþa
cãutãrii? De exemplu, autorii sunt obiºnuiþi în a-ºi porni laptop-urile
(calculatoarele portabile) pentru a zburda - înainte ºi înapoi - în cãutãri
pe CD-uri (Compact Disk-uri) cu manuale medicale, colecþii de recenzii
sistematice (din Cochrane Library), publicaþii secundare (precum ACP
Journal Club ºi Evidence-Based Medicine), cãutãri în publicaþii primare
(folosind unul dintre sistemele MEDLINE), în agendele medicale
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naþionale ºi în altele de acest gen, dar au întâlnit ºi clinicieni de prestigiu
care nu se descurcã la fel de uºor!
Vã folosiþi de titluri MeSH, tezaurul de cuvinte (thesaurus) ºi
limitatori de cãutare ºi de text liber în timpul cãutãrii în MEDLINE? Un
mod eficient de a vã autoevalua abilitãþile este de a ruga un bibliotecar
cu experienþã în cãutarea dovezilor, sau un alt coleg respectat sã
repete o cãutare pe care aþi fãcut-o deja, ºi apoi sã comparaþi strategia
de cãutare cât ºi utilitatea dovezii (dovezilor), cu ale dvs. Procedând
în acest fel, veþi avea trei beneficii: abordarea însãºi, ocazia de a
învãþa cum se poate proceda mai bine, ºi recolta de dovezi externe
privind problema clinicã care v-a îndemnat la cãutare.
Dacã încã mai aveþi probleme cu eficienþa ºi eficacitatea cãutãrii
dvs., ar fi înþelept sã consultaþi cea mai apropiatã bibliotecã medicalã
pentru a împrumuta un curs sau un tutorial [demonstraþie multimedia
pe CD; n.t.], astfel încât sã puteþi ajunge la nivelul de îndemânare
necesar îndeplinirii acestui obiectiv important al MBD.
Tabelul 5.3 prezintã unele întrebãri pe care le puteþi folosi pentru
a vã autoevalua capacitatea de abordare criticã a unei dovezi externe
din punct de vedere al validitãþii ºi al utilitãþii sale potenþiale. Încã de
la început, obiºnuiaþi sã abordaþi critic dovezile externe gãsite? Dacã
nu, puteþi identifica obstacolele ºi sã le îndepãrtaþi? Din nou, s-ar
Tabelul 5.2 O autoevaluare privind capacitatea de a gãsi cea
mai bunã dovadã externã
1. Obiºnuiþi sã cãutaþi dovezi?
2. Cunoaºteþi cele mai bune surse de dovezi curente pentru
specialitatea dvs.?
3. Aveþi acces direct la hardware-ul ºi software-ul de cãutare ºi
la cea mai bunã sursã de dovezi pentru specialitatea dvs.?
4. Gãsiþi dovada externã utilã dintr-un numãr de surse în
continuã creºtere?
5. Aþi devenit mai eficace în cãutarea dvs.?
6. Folosiþi titluri (cuvinte cheie), tezaurul de cuvinte ºi limitatori
MeSH când cãutaþi în MEDLINE?
7. Cum sunt cãutãrile dvs. comparativ cu cele ale bibliotecarilor
specializaþi în cãutare sau cu ale colegilor respectaþi, pasionaþi
de asigurarea celei mai bune îngrijiri curente a pacientului?
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putea sã descoperiþi cã lucrând ca membru al unui grup (sau în genul
cluburilor de presã pe care l-am descris în Capitolul 4) nu numai cã var putea ajuta în a progresa, ci sã vã dea ºi un feedback privind propria
performanþã.
O datã ce aþi pornit, v-aþi putea întreba dacã indicaþiile privind
abordarea criticã vi se par tot mai uºor de folosit. Majoritatea
clinicienilor afirmã cã aºa se întâmplã de obicei, însã identificã una
sau douã indicaþii care continuã sã îi încurce. Aceasta e o situaþie în
care lucrul în grup poate identifica ºi rezolva rapid o astfel de dificultate.
Puteþi apoi sã vedeþi cât de precis ºi eficient aþi devenit în aplicarea
unora dintre indicatorii folosiþi în abordãrile critice (precum likelihood
ratio, NNT-urile ºi altele asemenea). Aceasta s-ar putea face prin
compararea rezultatelor dvs. cu cele ale colegilor care evalueazã
aceeaºi dovadã, sau prin extragerea rezultatelor brute dintr-un articol
al cãrui rezumat a apãrut într-una dintre publicaþiile secundare (reviste
de rezumate, recenzii), efectuarea calculelor ºi apoi comparându-le
cu concluziile rezumatului din revista respectivã.
La nivelul cel mai avansat: sunteþi acum în stare sã creaþi CATuri (critical appraisal topics)? Dacã utilizaþi un CAT-Makers, cum se
comparã calculele dvs. brute cu cele fãcute de software? În fine, dacã
puteþi sã gãsiþi o copie a CAT-ului pe care tocmai l-aþi întocmit întruna din bibliotecile de CAT sau în vreo bazã de date, puteþi sã vã faceþi
prieteni ºi sã vã comparaþi notele cu cele ale unui coleg ce poate fi
chiar pe alt continent.
Tabelul 5.4 prezintã unele elemente ale autoevaluãrii
aptitudinilor dvs. de a integra abordãrile critice în experienþa dvs. clinicã
ºi în a pune rezultatele în practicã. Nu în mod surprinzãtor, lista începe
prin a vã sugera
Tabelul 5.3 O autoevaluare privind capacitatea de a aborda critic
o dovadã din punct de vedere al validitãþii ºi al utilitãþii sale
potenþiale
1. Obiºnuiþi sã evaluaþi critic dovada externã gãsitã?
2. Devin indicaþiile de abordare criticã mai uºor de aplicat?
3. Deveniþi mai precis ºi mai eficient în aplicarea unora dintre
mãsurile folosite pentru abordarea criticã (precum likelihood ratio,
NNT-urile ºi altele)?
4. Vã notaþi rezultatele într-o bazã de date gen CAT?
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sã vã întrebaþi dacã integraþi abordãrile critice fãcute în practica dvs.
Întrucât eforturile pe care le-aþi investit în cei trei paºi anteriori sunt în
mare mãsurã irosiþi dacã nu îl puteþi face pe acest al patrulea, meritã
sã vã gândiþi ºi sã faceþi ajustãri privind modul cum vã cheltuiþi timpul
ºi energia dacã nu pãstraþi direcþia. Încã o datã, discuþia cu un mentor
(tutore) sau lucrând ca membru al unui grup v-ar putea ajuta sã depãºiþi
acest eºec, precum v-ar ajuta ºi participarea la un workshop de MBD.
O datã ce veþi relua cursul, v-aþi putea întreba dacã deveniþi mai precis
ºi eficient în ajustarea unora dintre mãsurile folosite în abordarea criticã,
astfel ca ele sã poatã fi adaptate pacienþilor dvs. individuali. Aþi fost în
stare sã gãsiþi sau sã stabiliþi în vreun fel probabilitãþile pre-test cele
mai adecvate pacienþilor dvs. ºi tulburãrile pe care le cãutaþi la ei în
mod curent? Deveniþi mai versat în modificarea indicatorilor, precum
NNT-ul, spre a avea în vedere F-ul pentru pacientul dvs.?
O cale de a vã testa aptitudinile crescânde în aceastã integrare
este de a vedea dacã puteþi sã le folosiþi la explicarea (ºi, poate, chiar
la rezolvarea!) dezacordurilor (neînþelegerilor) privind deciziile
manageriale. De exemplu, un coleg de al nostru mai în vârstã a ocolit
decizia noastrã de a trata o pacientã cu fibrilaþie atrialã nevalvularã,
care avea risc embolic scãzut, cu aspirinã în loc de coumadin. Într-o
discuþie ulterioarã, am reuºit sã facem luminã (dar ºi înfierbântare),
arãtând cum ponderi diferite atribuite de cãtre cele douã pãrþi (ºi de
cãtre pacient) NNT-urilor ºi NNH-ului pacientului, puteau explica (dacã
nu chiar rezolva!) diferenþa de opinii.
Tabelul 5.4 O autoaevaluare a integrãrii aprecierilor critice cu
îndemânarea dvs. clinicã ºi a aplicãrii rezultatului în practica
dvs. clinicã
1. Obiºnuiþi sã integraþi abordãrile critice în practica dvs. de zi
cu zi?
2. Deveniþi mai precis ºi eficient în ajustarea unor mãsuri de
abordare criticã pentru ca ele sã li se potriveascã pacienþilor
dvs. individuali (probabilitãþi pre-test, NNT/F, etc.)?
3. Puteþi sã explicaþi (ºi sã rezolvaþi) disensiuni de decizie
managerialã în termenii acestei integrãri?
4. Aþi efectuat analize ale deciziilor clinice?
5. V-aþi evaluat performanþele privind stabilirea diagnosticului,
terapiei sau alte domenii de interes pentru MBD?
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Deºi o autoevaluare soldatã cu rezultate bune ar trebui sã ofere
satisfacþie ºi mândrie oricãrui clinician, s-ar putea sã doriþi sã mergeþi
chiar mai departe ºi sã vã întrebaþi dacã aþi fãcut vreo analizã a
deciziilor clinice, sau dacã aþi efectuat vreo evaluare a calitãþii
performanþelor dvs. în domeniul diagnosticului, terapiei sau a altor
domenii. Evaluãrile (evaluarea calitãþii) practicii clinice pot fi importante
din douã motive. Mai întâi, ele ne pot spune cât de buni clinicieni
suntem. În al doilea rând, ºi cel mai important, adesea cuprind strategiiîn special feedback individualizat - despre care Secþiunea 4.6 ne-a
învãþat cã poate avea un efect foarte pozitiv asupra performanþei
noastre clinice.
Evaluãrile pot avea loc la diverse nivele de complexitate ºi
multe spitale au comitete de auditare (evaluare a calitãþii) bine puse
la punct, cu personal încadrat cu normã întreagã. Deoarece aceastã
carte se adreseazã clinicienilor individuali, nu vom acorda spaþiu
evaluãrilor efectuate la aceste nivele superioare de complexitate.*
Mai degrabã, ne vom concentra pe evaluãri ce pot fi realizate de
cãtre clinicienii individuali ºi de cãtre echipele lor. Datã fiind tendinþa
acestei cãrþi, nu îi va surprinde pe cititori sã afle cã noi am preceda
orice auditare de o corespunzãtoare abordare criticã a dovezilor cum
cã despre orice act clinic, pe care intenþionãm sã îl auditãm, a fost
realmente probat ºi cã are ca rezultat mai mult bine decât rãu (sau un
acelaºi bine pentru mai puþine resurse), iar cititorii care se mirã de
aceastã atenþionare, ar trebui sã studieze Secþiunea 4.6.
O datã ce avem dovezi cã anumiþi pacienþi cu anumite tulburãridacã sunt diagnosticaþi ºi îngrijiþi într-un anumit fel - se bucurã de
rezultate semnificativ mai bune, avem o bazã pentru a efectua
evaluarea calitãþii acelei îngrijiri. Dacã, de exemplu, gãsim dovezi
solide cã pacienþii heparinizaþi pentru trombozã venoasã profundã au
o evoluþie favorabilã atunci când ating nivele terapeutice de TTP în
24 de ore de la iniþierea tratamentului, avem o bazã a unei evaluãri
continue a unor pacienþi din serviciul nostru. În mod similar, putem
monitoriza timpul scurs pânã la instituirea terapiei trombolitice la
pacienþii suspectaþi de infarct miocardic, sau proporþia unor pacienþi
cu risc crescut, cu fibrilaþie atrialã ne valvularã, care primesc tratament
anticoagulant adecvat. În plus, deoarece pacienþii necesitã un diagnostic
* Acestea sunt descrise într-o altã carte: Evidence-Based Healthcare de Muir Gray
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precis înainte de a beneficia de un tratament eficace, evaluarea procesului
de diagnosticare este, de asemenea, bine venitã. Tactici exacte pentru
efectuarea unor astfel de evaluãri au fost publicate, una dintre lucrãri
fiind citatã în Bibliografia suplimentarã de la sfârºitul acestui capitol.
Putem, de asemenea, executa evaluãri ale calitãþii practicii
individuale sau în echipã prin gradul de folosire al MBD în procesul de
diagnostic sau tratament ºi în momentul când aceastã carte vedea lumina
tiparului, aceastã metodã era deja folositã de un numãr apreciabil de
clinicieni. Ceea ce i-a stimulat a fost faptul cã se aprecia cã doar 20%
din numãrul îngrijirilor clinice se bazau pe dovezi ºtiinþifice solide.* Unul
dintre primele studii a fost realizat în serviciul clinic al lui DLS din Oxford,
unde la data externãrii, morþii sau a reþinerii în spital, la sfârºitul lunii
evaluate, fiecare pacient era discutat într-o întâlnire de echipã ºi s-a
ajuns la un consens în privinþa diagnosticului primar (boala, sindromul,
sau condiþia în întregime; sau, când pacientul avea mai multe diagnostice,
cel care a determinat internarea pacientului) ºi în privinþa intervenþiei
primare (tratamentul, sau altã manevrã ce reprezenta încercarea noastrã
cea mai importantã de vindecare, ameliorare sau de îngrijire pentru
diagnosticul primar). Intervenþia primarã a fost apoi extrasã din baza de
resurse de MBD de cãtre consultant, sau din alte surse (texte medicale,
sau - dintr-o bazã de date bibliografice computerizatã - din literatura
publicatã) ºi era clasificatã într-una din trei categorii: intervenþii a cãror
valoare (sau lipsa de valoare) este stabilitã de unul (sau mai multe)
studii controlate randomizate (RCT), sau, mai bine, din recenzii
sistematice ale unor asemenea studii; intervenþii a cãror validitate
aparentã este atât de ridicatã încât studiile randomizate privind valoarea
lor erau unanim considerate ca nefiind necesare, iar unele - dacã implicau
tratamente placebo - neetice; ºi, intervenþii de uz curent, care însã nu
se încadrau în nici unul dintre criteriile de mai sus.
Dintre cei 109 pacienþi diagnosticaþi în acea lunã, 90 (82%) erau
consideraþi - în baza criteriilor stabilite dinainte - a fi beneficiat de intervenþii
bazate pe dovezi. Intervenþia primarã pentru 53% din pacienþi era bazatã
pe una sau mai multe studii randomizate sau pe recenzii sistematice
ale unor studii, 21 fuseserã deja incluºi în bazã de resurse de MBD,
generatã de-a lungul anilor precedenþi de cãtre respectivul medic autor,
* În 1963 estimarea era de 9,3%! (Forsyth G An enquiry into the drug bill. Medical
Care 1963; 1: 10-16).
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în timpul lecturilor þintite pe pacient (ºi adesea sintetizate sub forma
CAT-urilor descrise în Secþiunea 3b7) ºi - în consecinþã - disponibile în
momentul când s-au luat deciziile de tratament. Celelalte ºapte erau
identificate câteva ore mai târziu, prin cãutare în literaturã de cãtre un
membru al echipei, ºi ca atare, confirmau doar decizia luatã anterior.
Un alt grup de 29% dintre pacienþi primeau intervenþii, asupra cãrora se
cãzuse de comun acord, bazate pe dovezi neexperimentale
convingãtoare, iar 18% primeau o îngrijire simptomaticã ºi de susþinere,
fãrã dovezi cum cã ea ar fi superioarã unei alte intervenþii. Aceastã evaluare
a confirmat atât cã medicina generalã efectuatã în clinicile de medicinã
generalã cu pacienþi internaþi poate fi bazatã pe dovezi ºi, de asemenea,
a ilustrat modul cum un model de citire bazatã pe dovezi pornind de la
un pacient ºi beneficiind de o metodã de stocare a rezultatelor acestor
lecturi - poate furniza dovada utilã în momentul ºi în locul unde ele ar
putea fi cele mai eficace ºi educative.
Au fost realizate ºi alte evaluãri similare care au confirmat cã
îngrijirea bazatã pe dovezi se putea asigura la 65% din pacienþii dintr-o
secþie de psihiatrie, ºi la aproape 90% din pacienþii internaþi într-un serviciu
aglomerat de chirurgie generalã. În mod cert, vor urma evaluãri ale
diagnosticului bazat pe dovezi ºi ale prevenþiei bazate pe dovezi, ºi ambele
ne vor informa ºi încuraja cã procedãm mai bine. Punctul cheie pentru
cititorii acestei cãrþi constã în a recunoaºte cum aceste evaluãri nu
numai cã þintesc probleme clinice centrale, asigurarea îngrijirilor de înaltã
calitate, bazate pe dovezi, ci ºi cum acestea constituie un punct esenþial
pentru educaþia de zi cu zi, ajutând pe fiecare membru al echipei sã se
menþinã la zi.
Tabelul 5.5 prezintã unele cãi de abordare a felului cum dvs.
reuºiþi ca instructor al MBD. Când aþi emis ultima oarã o prescripþie
educaþionalã (sau când vi s-a înmânat una)? Dacã nu, de ce nu? Îi
ajutaþi pe elevii/studenþii dvs. sã înveþe cum sã punã întrebãri (în patru
pãrþi) la care sã se poate rãspunde? Predaþi ºi îndrumaþi cursanþi în
tehnicile de cãutare? Se poate ca timpul dvs. sã fie mult mai limitat
pentru a asigura acest serviciu, însã trebuie sã fiþi capabil de a gãsi
ajutor din partea celor ce învaþã. Predaþi ºi îndrumaþi aptitudinile de
abordare criticã? Predaþi ºi recomandaþi folosirea de CAT-uri? Dacã
acestea se dovedesc a fi o problemã pentru dvs., atunci poate soft-ul pe
care l-am dezvoltat noi vã poate ajuta. Predaþi ºi îndrumaþi integrarea
celor mai bune dovezi cu experienþa clinicã individualã? Sunteþi în curs
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elaborare a noi cãi de abordare a eficienþei predãrii dvs.? Dacã da, atunci
vã rugãm sã ni le împãrtãºiþi ºi nouã! În fine, elaboraþi noi materiale
educative privind MBD? Ne-ar face plãcere sã le vedem ºi, în schimbul
lor, v-am împãrtãºi ºi noi materialele noastre educaþionale.
Tabelul 5.6 vã sugereazã unele cãi de a vã evalua propria
pregãtire profesionalã continuã. Mai întâi, sunteþi membru într-un club
de presã care funcþioneazã conform principiilor MBD? Aceasta e o
cale superbã de-a vã perfecþiona continuu aptitudinile la fiecare pas
al practicãrii MBD. Aþi participat sau aþi fost tutore la unul dintre
atelierele de lucru privind practicarea sau predarea MBD?
Oportunitãþile pe care ele le oferã spre învãþare, spre a stabili legãturi
cu alþi clinicieni cu interese similare, spre a genera materiale educative,
sau poate doar pentru a dezbate MBD, sunt inegalabile. V-aþi abonat
la lista de discuþii prin e-mail
Tabelul 5.5 O autoevaluare a predãrii MBD.
1. Când aþi întocmit ultima datã o recomandare educaþionalã?
2. Vã ajutaþi cursanþii sã înveþe sã punã întrebãri (în patru pãrþi)
la care se poate rãspunde?
3. Predaþi ºi îndrumaþi tehnici de cãutare (sau vã convingeþi dacã
elevii dvs. le însuºesc)?
4. Predaþi ºi îndrumaþi îndemânãri de abordare criticã?
5. Predaþi ºi îndrumaþi generarea de CAT-uri?
6. Predaþi ºi îndrumaþi integrarea celor mai bune dovezi cu
experienþa clinicã individualã?
7. Elaboraþi noi cãi de abordare a eficienþei predãrii dvs.?*
8. Elaboraþi noi materiale educative MBD?**
pentru MBD? Chiar când aceastã carte era în curs de realizare, aceastã
listã era extrem de activã, discutând controversa privind contraceptivele orale, anunþând tot felul de posibilitãþi educaþionale ºi de servicii ºi
punând la dispoziþie multe idei ºi exemple ce apar în aceastã carte.
Acest capitol de sfârºit se va încheia cu douã elemente finale.
Primul decurge din partea de încheiere a Capitolului 4 care descria
* Dacã da, rugãm sã le împãrtãºiþi ºi autorilor!
**Dacã da, vã rugãm sã le adãugaþi la banca de resurse educaþionale EBM, pe care
Centrul EBM din Oxford o pune la dispoziþia educatorilor din lumea întreagã.
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workshop-uri cu tema cum se practicã medicina bazatã pe dovezi ºi
vom descrie urmãtorul model de workshop-uri axate pe modul cum
sã se predea MBD. Cel de-al doilea rezumã unele evaluãri ale eficienþei
strategiilor de predare a MBD.

Workshop despre modul de predare al MBD
În majoritatea þãrilor, obiectivele ºi metodele educaþionale ale
programei de învãþãmânt pentru studenþi, postuniversitari ºi pentru
educaþie medicalã continuã sunt într-o continuã schimbare. Mai mult,
majoritatea acestor schimbãri subliniazã necesitatea acordãrii
îngrijirilor de sãnãtate pe bazã de dovezi ºi a învãþãrii autodirijate,
orientatã pe problemã, în grupuri mici. În consecinþã, cerinþa pentru
ateliere de lucru centrate mai degrabã pe modul de predare (decât
doar pe practica) a MBD este în creºtere. Noi avem de pe acuma
destulã experienþã cu aceastã mai nouã generaþie de workshop-uri
pentru a le putea descrie în cele ce urmeazã.
Obiectivele, structura ºi funcþia lor sunt similare cu cele ale
atelierelor de lucru gen cum se practicã MBD?, însã se constituie
mai departe pe aceste baze. Ca atare, cititorii care nu au citit despre
atelierele de lucru gen cum se practicã? s-ar putea sã doreascã sã
vadã Capitolul 4 înaintea intrãrii în ceea ce urmeazã mai jos.
Tabelul 5.6 Autoevaluarea propriei evoluþii profesionale continue
1. Sunteþi membru al unui club de presã model MBD?
2. Aþi participat sau aþi fost tutore la vreun workshop privind modul
de practicare sau de predare a MBD?
3. V-aþi alãturat grupului de discuþie e-mail asupra MBD?
4. Aþi stabilit legãturi cu alþi practicieni sau instructori ai MBD?
Selecþia participanþilor pentru atelierele de lucru gen cum sã
predai MBD trebuie sã ia în consideraþie douã elemente în plus faþã
de cele ce se aplicã la genul cum se practicã?. Mai întâi, organizatorii
trebuie sã se asigure cã viitorii participanþi au trecut deja de obstacolul
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iniþial de a cunoaºte modul cum se practicã MBD. Instructorii de facto
trebuie sã înceapã prin a face cunoscut subiectul, iar participanþii lor
trebuie sã fie suficient de acomodaþi cu conceptele de bazã, astfel ca
sã nu trebuiascã sã se gândeascã îndelung în timp ce ei încearcã sã
dezvolte strategii de predare a lor. Majoritatea elementelor din atelierele
gen cum se predã? presupun aceastã competenþã prealabilã, iar cei
care nu o au nu numai cã vor rãmâne în urmã, ci vor întârzia ºi progresul
altor membri ai grupului.
În al doilea rând, feedback-ul sugereazã cã este important de a
lua cel puþin doi participanþi de la orice instituþie la care nu s-a predat
încã MBD. Succesul lor ulterior va fi multiplicativ (în loc de simplã
însumare), deoarece ei pot împreunã sã planifice ºi sã execute, pot
rediscuta ºedinþe educaþionale, vor avea mai multe contacte cu care sãºi testeze strategiile lor educaþionale în curs de dezvoltare (dacã este
posibil, acestea trebuie distribuite pe grupuri mici diferite) ºi se pot susþine
reciproc în momentele mai dificile sau de frustrare educaþionalã.
Ca ºi la workshop-urile gen cum se practicã MBD, învãþarea
bazatã pe probleme - în grupuri mici - cu mult timp liber ºi cu o mulþime
de intrãri, pentru a fi de folos mai târziu, sunt la ordinea zilei. Însã,
accentul se modificã de la elementele MBD la strategia ºi tactica de a
preda MBD. Aceastã schimbare se observã în patru etape. Mai întâi,
participanþii sunt încurajaþi sã preia controlul unor grupuri mici, cât de
repede posibil, trecând pe postul de lideri ai grupului; în mod ideal,
aceasta începe pe la sfârºitul primei întâlniri în grup mic ºi tutorii
formali se retrag sã monitorizeze ºi sã evalueze rolurile, sã modeleze
comportamentul time out ºi sã furnizeze feedback în privinþa
chestiunilor de predare/învãþare, mai degrabã decât doar metodologice. Acestea iau adesea forma opþiunilor de predare, precum sunt
cele din Tabelul 4.6.2. În al doilea rând, participanþii trebuie sã-ºi creeze
propriile lor scenarii clinice ºi pachetele educaþionale pe care ºi le
pot încerca mai întâi în atmosfera ajutãtoare ºi propice a atelierului de
lucru. Pachetele puse la dispoziþie de organizatorii workshop-ului vor
servi mai probabil ca exemple pentru acasã, decât pentru ºedinþele în
grup mic. În al treilea rând, cursanþilor le face plãcere sã se angajeze în
jocuri de roluri, în care sã cearã grupului sã-ºi imagineze cã se aflã întrun curs, membrii fiind cei care învaþã, în diferite stadii ale pregãtirii lor, în
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timp ce încearcã sã predea MBD. În acest fel, se ivesc în mod firesc
multe tactici de instruire bune ºi rele, generând discuþii pentru identificarea
ºi corectarea rapidã în mod amical ºi blând. În fine, time out-urile ºi
evaluãrile se vor centra mai mult pe strategii de predare/învãþare decât pe
metode de abordare criticã, cele din urmã mai des discutate în forma
unor pachete de informaþie pe exemple standard, uºor de þinut minte,
spre a preda concepte selectate; un exemplu de pachet informaþional
privind rata probabilitãþii e prezentat în Tabelul 5.7.
Planul unui workshop cu tema cum sã predai este arãtat în
Tabelul 5.8 ºi este, în esenþã, similar cu cel de la atelierul de lucru
cum se practicã MBD. Sunt de remarcat patru deosebiri. Mai întâi,
precum s-a mai afirmat, acþiunea în grupul mic va fi total diferitã. În al
doilea rând, subiectele ºedinþelor în plen se vor centra mai mult pe
predare ºi subiectele tipice vor cuprinde: cum sã se reorganizeze
rundele tradiþionale sau cluburile de presã, cum sã fie instruiþi cei ce
învaþã sã punã întrebãri la care sã se poatã rãspunde etc. În al treilea
rând, este nevoie de acces la computer imediat ce participanþii încep
sã caute dovezi în scopul de a pregãti pachete educaþionale pentru
testare pe parcursul sãptãmânii. În al patrulea rând, subiectele grupurilor
de interes ad-hoc vor reflecta orientarea interesului spre pregãtirea ºi
evaluarea programelor educaþionale ºi spre crearea de legãturi în
vederea schimburilor de materiale educaþionale.
Workshop-urile cum sã predai servesc, de asemenea, la
formarea de noi serii de tutori pentru viitoarele ateliere de ambele feluri.
În aceste workshop-uri ei au ocazia sã-ºi exerseze aptitudinile de
predare, sã le compare cu ale altor colegi ºi de sã-ºi extindã legãturile
cu alþi instructori din alte pãrþi.

Evaluarea eficienþei diferitelor strategii de predare
a abordãrii critice
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Aceastã ultimã secþiune se referã la cum - ºi nu dacã - trebuie
sã predãm modul de abordare criticã a dovezii externe, pornind de la
premisa cã dorim sã facem acest lucru. Ceea ce urmeazã nu este o
recenzie sistematicã a diferitelor strategii de predare a abordãrii critice* ,
ci un rezumat al materialelor din literaturã, obþinute în urma cãutãrii
pentru abordare criticã ºi educaþie (critical appraisal and education),
plus publicaþiile prezentate în aceste citãri sau aflate în posesia noastrã.
Nu am gãsit nici un studiu randomizat privind predarea abordãrii
critice sau a MBD, însã un studiu randomizat privind utilizarea cluburilor
de presã comparativ cu seminarii de control arãta scoruri crescute al
nivelului de cunoºtinþe ºi autoevaluãri privind o creºtere a timpului
destinat lecturii la 98% dintre primii ºi 0% la cei din urmã.* Au fost
gãsite mai multe studii de cohortã (în care unii cursanþi au urmat un
curs de abordare criticã, iar ceilalþi nu) ºi o sumedenie de studii înainteºi-dupã un curs.** Studenþi mediciniºti din ultimul an care lucraserã la
douã din cele patru spitale ale Universitãþii McMaster (Canada) au
urmat cursurile (ºedinþe sãptãmânale, la care ei discutau cazuri
concrete din secþia în care lucrau) cu tutori care urmaserã cursuri
scurte (uneori doar de 1 1/2 ore) de abordare criticã a dovezii externe
privind utilitatea testelor de diagnostic ºi eficienþa terapiei.2 Aceºti
tutori experimentali erau ajutaþi în realizarea unor pachete
educaþionale ce cuprindeau dovada clinicã externã privind testele de
diagnostic ºi tratamentele ce urmau sã fie utilizate în acel serviciu
clinic, plus eseuri privind despre cum sã se abordeze critic acele
dovezi. Când cursanþii experimentali le-au expus astfel de cazuri
tutorilor lor, pachetele educaþionale au fost prezentate ºi discutate.
Cursanþii din grupul martor de la celelalte douã spitale ºi-au primit
materialele de curs de la tutori care nu au trecut prin acest training
rapid. Înainte ºi dupã stagiu, ambelor grupe de cursanþi li s-au oferit
scenarii ce descriau probleme clinice ale pacienþilor, cerându-li-se sã
stabileascã diagnosticul ºi tratamentul. Aceste scenarii erau însoþite
de un articol clinic susþinând un anumit test de diagnostic sau un anumit
tratament pentru pacienþii respectivi. Dupã un stagiu de MBD, foºtii
* Din fericire, însã, o astfel de trecere în revistã a fost mandatatã de cãtre UK NHS
Research & Development Programme, în timpul scrierii acestei primei ediþii.
** Din fericire, ºi aceasta se aflã în curs de schimbare, întrucât UK NHS Research &
Development Programme finanþeazã ºi o serie de încercãri alternative de predare a
EBM. Avem de gând sã le raportãm în ediþii viitoare ale acestei cãrþi.
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Tabelul 5.7 Un pachet informaþional de predare a ratei probabilitãþii
(likelihood ratio)
Obiectiv: Prezentarea unui scurt exemplu privind rezultatele unui
test de diagnostic pentru a explica ºi demonstra ratele probabilitãþii.
Formulã de memorare: 10, 30, 50, 9, 1 (s-ar putea sã vã fie mai
uºor sã vi le amintiþi ca numere dintr-o singurã cifrã: 1, 3, 5, 9, 1
iar apoi sã adãugaþi 0-uri la primele trei; sau sã reþineþi cã primele
trei cresc ca cifre impare începând cu 1, iar ultimele douã
descresc; sau în orice mod care merge pentru dvs.
Sã le punem în tabel:
Afecti unea ti ntã
Rata probabi li tati i
Prezent Absent
C el mai anormal

Rezultatul
testului
di agnosti c

(Li keli hood rati o)

10%

1%

10%/1%=10

30%

9%

30%/9%=3,3 Usor crescutã

50%

50%

50%/50%=1 Nefolosi toare

9%

30%

9%/30%=0,3 Usor scãzutã

C el mai normal

1%

10%

1%/10%=0,1

Total

100%

100%

Zona de mi jloc

(În mod alternativ,
aþi putea sã le treceþi ca numere ºi
sã le transformaþi
în % sau în fracþii
zecimale)

S pP i n

SnNout

(Pur ºi simplu
aceleaºi numere cu cele
din coloana precedentã,
precedentã, însã în
ordinea inversã)

Folosind nomograma sau calcule fãcute manual, puteþi
obþine probabilitãþi pre-test sensibile ºi sã vedeþi cum diferite valori
ale rezultatelor testului vã conduc la probabilitãþi post-test.
De ex., pentru un pre-test de 50%,* probabilitãþile post-test sunt
urmãtoarele:
l 10/11  = 91% (în majoritatea situaþiilor puteþi menþine
diagnosticul; analog cu un SpPin)
l 3,3/4,3 = 77% (diagnosticul este destul de probabil, dar nu
obligatoriu)
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l 1/2 = 50% (v-aþi întors de unde aþi pornit, deoarece LR-ul de 1 al
rezultatului testului înseamnã cã probabilitatea este neinfluenþatã
de test)
l 0,3/1,3 = 23% (diagnosticul este mai puþin probabil, dar nu în
mod decisiv)

* Folosind o probabilitate pre-test de 50% este deopotrivã sensibil d.p.d.v.
clinic ºi are proprietatea de a converti la o ºansã pre-test de 0,5/(1-0,5) =
1, ceea ce simplificã calculele de mânã, când nu folosiþi nomograma.
Vã amintiþi? ªanse post-test / (ºanse post-test + 1)= probabilitatea posttest.
 Când un test este de mare specificitate (în acest caz, dacã tãiaþi
rezultatele chiar sub primul rând de date, specificitatea este de 99%), un
rezultat pozitiv al testului diagnostic menþine diagnosticul, de unde cheia
de memorare = SpPin. (Acesta este genul de rezultat pe care îl obþineþi
pentru ≥ 3 rãspunsuri pozitive la chestionarul CAGE privind dependenþã
de alcool, care are o sensibilitate foarte micã [de circa 50%], dar o
specificitate spectaculos de mare, de > 99%).
§ Când un test are o foarte mare sensibilitate (în acest caz, dacã tãiaþi
rezultatele chiar deasupra ultimului rând de date, sensibilitatea este de
99%), un rezultat negativ al testului exclude diagnosticul, de unde cheia
de memorare = SnNout. (Acesta este genul de rezultat pe care îl obþineþi
de la pacienþii cu craniul intact la care nu este compromisã pulsaþia venei
centrale a retinei (pvcr); ei nu prezintã creºteri importante ale presiunii
intracraniene, deoarece sensibilitatea pierderii „pvcr” este de 100%).

cursanþi luau mai multe decizii corecte ºi erau în mãsurã sã le justifice,
în schimb la foºtii cursanþi martor rezultatele au fost mai slabe decât
înainte de curs, în ciuda faptului cã acestea erau bazate pe problemã,
ºi se pare cã greºeau mai des dupã stagiu, decât înainte de acesta!*
Dupã acest studiu, McMaster a adãugat abilitatea de abordare criticã
pe lista cerinþelor absolvirii acestei universitãþi; absolvenþii se alãturã
cohortei ai cãrei membri mai în vârstã sunt încã la zi, dupã 15 ani de la
absolvire.3
Un al doilea studiu cohortã a comparat studenþii mediciniºti
dintr-un loc unde li s-a þinut un curs pentru abordarea criticã ºi abilitãþi
* Acest din urmã rezultat era în acord cu un efect de halo, în care admiraþia ºi
respectul pentru tutorii lor îi fãceau pe ei sã devinã mai receptivi la recomandãrile din
partea altor autoritãþi (de ex. autori de articole în reviste de prestigiu) pe parcursul
pregãtirii.
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G r up ur i m i c i

Soci al

S t ud i u

G r up ur i m i c i

S e a ra

Soci al

G r up ur i m i c i

V i ne r i

S t ud i u

G r up ur i m i c i

Soci al

G r up ur i m i c i

R e a l i za r e a u n o r p a c h e t e i n d i vi d u a l e s a u d i s c u t i i
a d - ho c s a u s e s i une d e c a ut a r e c u a j ut o r ul c o m p ut e r ul ui

C i na

G r up ur i m i c i

Intâ lni r e a tuto r i lo r

G r up ur i m i c i

M a s a d e p r â nz

G r up ur i m i c i

1 8 ,0 0

1 7 ,0 0

1 6 ,0 0

1 5 ,0 0

1 4 ,0 0

1 3 ,0 0

1 2 ,0 0

11 , 0 0

1 0 ,0 0
G r up ur i m i c i

M i e r c ur i

S e d i nt a i n p l e n c u d i f e r i t e t e m e e t c .

Ma rti

0 9 ,0 0

L uni
întâ lni r e a tuto r i lo r

D um i ni c a

0 8 ,0 0

Ora

Tabelul 5.8 Un plan tipic pentru un workshop gen cum sã se predea? MBD.

R a m a s - b un

E va l u a r e

G r up ur i m i c i

S â mb a ta

de bibliotecar, cu cei dintr-un alt loc unde nu s-a organizat un asemenea
curs.4 Primul grup a avut un scor semnificativ mai mare la testul ulterior,
privind deprinderi de bibliotecã ºi de abordare criticã, în timp ce nu a
reieºit nici o dovadã a faptului cã aceste abilitãþi ar fi fost însuºite în
cadrul stagiilor urmate. Un al treilea studiu de cohortã a comparat
cursanþii clinicieni care participau la conferinþe sãptãmânale cu accent
pe abordare criticã, cu cursanþi care nu le-au audiat5, iar apoi i-au
amestecat. Îmbunãtãþirile în rezultatele testelor de epidemiologie clinicã
erau statistic semnificative, însã mici, ºi cercetãtorii au accentuat
necesitatea unei mai eficiente instruiri a acestor deprinderi.
Douã studii înainte-ºi-dupã au adus dovezi în sprijinul
diverselor schimbãri în testãrile obiective ale cunoºtinþelor de abordare
criticã6 ºi ale abilitãþii de a evalua articole de cercetare originalã7, însã
nu ºi în sprijinul creºterii reale a folosirii literaturii medicale la întocmirea
anamnezelor, sau al afectãrii unui timp mai mare citirii de reviste. În
fine, existã srudii de caz încurajatoare ºi o anchetã asupra programelor
de rezidenþiat americane, care demonstreazã cã factorii determinanþi
pentru frecventarea continue a cluburilor de presã postuniversitare
constau în: participarea obligatorie, predarea abilitãþilor de abordare
criticã, în special a articolelor originale, independenþa de facultate ºi
hrana gratuitã!8
Pe scurt, dovezile existente sunt puþine, însã ele vin în sprijinul
metodelor curente de predare ºi dovezi mai riguroase din studii care
sunt în curs de desfãºurare ne vor arãta cum sã predãm mai bine ºi
mai eficient.
Pentru aceia dintre dvs. care au citit aceastã carte ca pe un
roman, asta este! Sperãm cã v-a plãcut, precum ºi cã aþi învãþat ceva
din ea; ºi am aprecia dacã ne-aþi trimite sugestiile dvs. privitoare la
cum sã facem cea de-a doua ediþie mai plãcutã ºi mai utilã.
Salut.
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Notã
Cei interesaþi în a participa la sau a organiza workshop-uri pe
tema cum sã predai MBD?, pot lua legãtura fie cu Department of
Clinical Epidemiology and Biostatistics, McMaster University (1200 Main
Street West, Hamilton, Ontario, Canada L8N 3Z5) sau cu orice alt
centru MBD din Marea Britanie (de ex., http: //cebm.jr2.ox.ac.uk/ vã va
duce la Website-ul Centrului MBD din Oxford). Universitatea din Oxford
oferã un Certificate Programme (care poate fi continuat cu Diploma
ºi Masters) în Evidence-Based Health Care (Îngrijire medicalã bazatã
pe dovezi), cuprinzând trei ateliere de lucru privind modul cum sã
practici, cum sã predai ºi cum sã se organizezi ºi sã evaluezi programe
educaþionale privind îngrijirile de sãnãtate bazate pe dovezi.
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Anexã:
Intervalele de
încredere
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(Pregãtitã pentru aceastã carte de Douglas G. Altman, de la ICRF
Medical Statistics Group ºi Centre for Statistics in Medicine, Oxford,
UK)
Ce ne spune intervalul de încredere (prescurtat: IC)? IC ne dã
o mãsurã a preciziei (sau a incertitudinii) rezultatelor unui studiu pentru
a face inferenþe la nivelul populaþiei tuturor pacienþilor de acel tip. O
definiþie corectã a unui IC de 95% (destul de puþin transparentã) este cã
95% din aceste intervale vor conþine adevãrata valoare populaþionalã.
Ceva se pierde prin interpretarea IC, ca fiind domeniul de valori în cadrul
cãruia putem fi 95% siguri cã se aflã valoarea de populaþie. Abordarea
IC pune un mare accent pe cuantificare, spre deosebire de valorile P (P
values), care rezultã din testele de semnificaþie. Valoarea P nu este o
estimare a nici unei cantitãþi, ci mai degrabã o mãsurã a puterii dovezii
contra ipotezei nule a nici unui efect. Valoarea P în sine nu ne spune
nimic despre mãrimea unei diferenþe, nici chiar despre direcþia acelei
diferenþe. Deci valorile P în sine nu au valoare informativã în articole sau
rezumate. În schimb, IC-urile indicã puterea dovezilor pentru cantitãþile
de interes direct, precum beneficiile unui tratament. Ele sunt, ca atare,
de o relevanþã deosebitã pentru cei care practicã MBD.1-3
Abordarea prin estimare a analizei statistice, exemplificatã prin
IC, are ca scop sã cuantifice efectul interesului (sensibilitatea unui test
de diagnostic, rata unui eveniment prognostic, NNT-ul pentru un
tratament etc.) ºi, de asemenea, sã cuantifice incertitudinea din acest
efect. Cel mai adesea, acesta este un interval de valori de fiecare
parte a estimãrii, în care noi putem fi siguri, într-o proporþie de 95%, cã
se aflã valoarea adevãratã. Convenþia folosirii valorii de 95% este
arbitrarã, precum este ºi convenþia de a considera P<0,05 drept
semnificativ, iar autorii folosesc frecvent IC-uri de 90% sau de 99%.
De remarcat, cuvântul interval înseamnã un domeniu de valori ºi, ca
atare, este singular. Cele douã valori care definesc intervalul se numesc
limite de încredere (limitele intervalului de încredere).
IC se bazeazã pe ideea cã acelaºi studiu realizat pe loturi
diferite de pacienþi nu va furniza rezultate identice, dar ele vor fi dispuse
în jurul valorii adevãrate, însã necunoscute. IC estimeazã aceastã
variaþie de eºantionare. În majoritatea cazurilor, IC se calculeazã din
estimarea observatã a cantitãþii de interes, cum ar fi diferenþa (d) dintre
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douã proporþii (raporturi), ºi eroarea standard (ES) a estimãrii pentru
aceastã diferenþã. Un IC de 95% se obþine aici ca d±1,96ES (formula
va diferi dupã natura mãsurii rezultatului ºi acoperirea IC-ului, dar în
general are aceastã formã). Tabelul A.1 redã structura ES pentru unele
mãsurãtori clinice de interes. De exemplu, într-un studiu randomizat,
controlat prin placebo, privind vaccinul pertussis necelular4, 72 din 1670
(4,3%) copii mici au fãcut tuse convulsivã, dintre cei ce au primit vaccinul,
în timp ce din grupul martor s-au îmbolnãvit 240 din 1665 (14,4%).
Diferenþa în procente - cunoscutã sub denumirea de scãdere absolutã a
riscului (RRA) - este de 10,1%. ES a acestei diferenþe este de 0,99%,
astfel cã IC de 95% este 10,1% ± 1,96 x 0,99%, deci între 8,2% ºi
12,0%.
În ciuda abordãrilor filozofice destul de diferite, intervalele de
încredere ºi testele de semnificaþie sunt îndeaproape înrudite
matematic. Astfel, o valoare P semnificativã de P<0,05 va corespunde
la un IC 95%, care exclude valoarea ce indicã egalitatea; de ex., aceastã
valoare este 0 pentru diferenþa dintre douã medii sau proporþii
(raporturi), ºi de 1 pentru un risc relativ sau odds ratio (raport de ºanse
sau raport de inegalitate). (Echivalenþa celor douã abordãri s-ar putea
sã nu fie exactã în unele împrejurãri). Opinia predominantã este cã
estimãrile, inclusiv IC-urile, sunt abordãri de preferat pentru a rezuma
rezultatele unui studiu, însã IC-urile ºi valorile P sunt complementare
ºi multe articole le folosesc pe amândouã.
Incertitudinea (imprecizia) exprimatã printr-un IC este în mare
mãsurã afectatã de rãdãcina pãtratã a mãrimii de eºantion.
Eºantioanele mici furnizeazã mai puþine informaþii decât cele mari, iar
IC este în mod corespunzãtor mai larg în cazul unui eºantion mai mic.
De exemplu, un articol ce comparã caracteristicile a trei teste pentru a
diagnostica H. pylori 5, a raportat pentru testul respirator cu uree
(marcatã cu 14C) o sensibilitate de 95,8% (95% IC de la 75% pânã la
100%). În timp ce cifra de 95,8% este impresionantã, la eºantionul mic
de 24 de adulþi cu H. pylori înseamnã cã existã o incertitudine
considerabilã în acea estimare, precum aratã domeniul destul de larg
al IC. Dacã aceeaºi sensibilitate s-ar fi observat la un eºantion de 240
persoane, IC 95% ar fi fost de la 92,5 pânã la 98,0%.
Rezultatele nesemnificative din studiile nerandomizate sunt în
mod deosebit expuse interpretãrilor greºite. IC-urile sunt îndeobºte
utile aici, întrucât ele aratã dacã datele sunt compatibile cu efecte reale,
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Eroarea standard

ES =

p x (1− p)
n

Calcularea ES ºi IC

0, 4 x 0, 6
60

= 0,063
(sau 6,3%)

IC 95% este de 40%± 1,96x6,3 sau
de la 27,6% la 52,4%

ES =

Dacã p=24/60=0,4 (sau 40%):

Numãrul necesar
de tratat (NNT)

absolut (ARR)

Reducerea riscului
p1(1 − p1) p 2 (1 − p 2 )
+
n1
n2

Necalculat

ES =

NNT=100/RRA=100/13=7,7;
IC se obþine ca reciprocul IC-ului pentru RRA,
astfel IC 95% este de la 100/22,6 la 100/3,4 sau de la
4,4 la 29,4

0,12x0,88 0,25x0,75
+
= 0,049
125
120
IC 95% este 13,1%±1,96x4,9%, adicã de
la 3,4% la 22,6%
ES =

ARR=p2 - p1=0,13 (sau 13%)

În general, evenimentele r1 ºi r2 sunt observate la pacienþi din douã grupe, astfel cã proporþiile observate sunt: p1=r1/n1 ºi
p2=r2/n2. În exemplul ilustrativ, p1=15/125 (sau 12%) iar p2=30/120=0,25 (sau 25%)

(b) când rezultatul este un eveniment - compararea a douã grupuri*

(ca în Sensibilitate,
Rata evenimentului etc.) unde p este proporþia,
iar n este numãrul de pacienþi

Raportul (proporþia)

(a) când rezultatul este un eveniment - un grup

Mãsura clinicã

Tabelul A.1 Erorile standard (ES) ºi intervalele de încredere (IC) pentru unele mãsuri clinice de interes

233

Eroarea standard

ES =

p x (1− p)
n

Calcularea ES ºi IC

0, 4 x 0, 6
60

= 0,063
(sau 6,3%)

IC 95% este de 40%± 1,96x6,3 sau
de la 27,6% la 52,4%

ES =

Dacã p=24/60=0,4 (sau 40%):

Numãrul necesar
de tratat (NNT)

absolut (ARR)

Reducerea riscului
p1(1 − p1) p 2 (1 − p 2 )
+
n1
n2

Necalculat

ES =

NNT=100/RRA=100/13=7,7;
IC se obþine ca reciprocul IC-ului pentru RRA,
astfel IC 95% este de la 100/22,6 la 100/3,4 sau de la
4,4 la 29,4

0,12x0,88 0,25x0,75
+
= 0,049
125
120
IC 95% este 13,1%±1,96x4,9%, adicã de
la 3,4% la 22,6%
ES =

ARR=p2 - p1=0,13 (sau 13%)

În general, evenimentele r1 ºi r2 sunt observate la pacienþi din douã grupe, astfel cã proporþiile observate sunt: p1=r1/n1 ºi
p2=r2/n2. În exemplul ilustrativ, p1=15/125 (sau 12%) iar p2=30/120=0,25 (sau 25%)

(b) când rezultatul este un eveniment - compararea a douã grupuri*

(ca în Sensibilitate,
Rata evenimentului etc.) unde p este proporþia,
iar n este numãrul de pacienþi

Raportul (proporþia)
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Odds ratio (OR)

Reducerea Riscului
Relativ (RRR)

Riscul relativ (RR)

2

r1 ( n2 − r2 )
r2 (n1 − r1 )

=

1 1
1
1
+ +
+
r1 r2 n1 − r1 n 2 − r2

ES a log(OR)

OR =

Necalculat

1 1
ES a log(RR) = r1 + r1 − −
1
2 n n

RR=p1/p2

1
1
1
1
+
−
−
= 0,289
15 30 125 120

15x90
= 0,409 ;log(OR)= -0,894
30x110

1
1
1
1
+
+
+
= 0,347
15 30 90 110
IC 95% pentru log(OR) este -0,894±1,96x0,347,
sau de la -1,573 la -0,214; IC 95% pentru OR
este de la 0,207 la 0,807

=

ES a log(OR)

OR =

RRR=1 - RR=1 -p2/p1=1 - 12/25=0,52 (sau 52%).
IC 95% pentru RRR se obþine prin scãderea IC-ului
pentru RR din 1 (sau 100%), adicã de la 0,154 la
0,154 la 0,728, sau de la 15,4% la 72,8%

IC 95% pentru log(RR) este -0,734±1,96x0,289,
adicã de la -1,301 la -0,167;
IC 95% pentru RR este de la 0,272 la 0,846 sau
de la 27,2% la 84,6%.

ES a log(RR)=

RR=0,12/0,25=0,48 (48%); log (RR)=-0,734

clinic utile. De exemplu, unul dintre rezultatele unui studiu randomizat
de comparare a suturãrii ºi a capsãrii în anastomozã de intestin gros,
a fost suprainfecþia plãgii, care a survenit la 10,9% ºi respectiv 13,5%
din cazuri, respectiv (P=0,30). IC 95% pentru aceastã diferenþã de
2,6% este de la -2% la +8%. Chiar ºi în acest studiu fãcut pe 652 de
pacienþi, rãmâne posibilitatea sã existe o diferenþã modestã în ratele de
infecþie a plãgii pentru cele douã procedee. Într-un studiu mai mic,
incertitudinea este mai mare. Sung º.a.7 a fãcut un studiu randomizat
spre a compara perfuzia cu octreotidã ºi scleroterapia de urgenþã în
hemoragia varicoasã la 100 de pacienþi. Ratele observate de sângerare
controlatã erau de 84% la grupa octreotidã ºi de 90% în cea de
scleroterapie, rezultând un P=0,56. A se remarca, cifrele pentru
sângerarea necontrolatã sunt similare cu cele pentru infectarea plãgii
în studiul menþionat mai sus. În acest caz însã, IC 95% pentru diferenþa
de tratament de 6% este de la -7% la +19%. Acest interval este mai
larg în raport cu diferenþa de 5%, care trebuie avutã în vedere. Este
clar cã studiul nu poate elimina o diferenþã mare a eficacitãþii, astfel cã
autorii ajung la concluzia cã perfuzia ocreotidã ºi scleroterapia sunt la
fel de eficiente în controlul hemoragiei varicoase este în mod cert
nevalabilã.
Se pot construi IC-uri pentru majoritatea estimãrilor sau
comparaþiilor statistice uzuale.8 Pentru studiile controlate randomizate,
acestea includ diferenþe dintre medii sau proporþii, riscuri relative, odds
ratios ºi NNT. De la British Medical Journal se poate obþine un program
de calculator, care acoperã multe din aceste metode. În mod
asemãnãtor, se pot obþine IC-uri pentru toate estimãrile principale
folosite în studii de diagnostic - sensibilitate, specificitate, valoare
predictivã pozitivã (toate fiind proporþii simple) - ºi estimãri derivate din
metaanalize ºi studii caz-control.
În timp ce IC-urile sunt de dorit pentru rezultatele primare ale
unui studiu, ele nu sunt necesare pentru toate rezultatele. În plus, este
important ca atunci când ele sunt date, sã se refere la contrastul de
interes. În speþã, când se comparã douã grupe, IC-ul corespunzãtor
este cel pentru diferenþa dintre grupe, precum s-a ilustrat în exemplele
de mai sus. Nu numai cã oferirea unor IC-uri separat (aparte) pentru
estimãrile din fiecare grupã nu ajutã la nimic, dar ea poate sã conducã
pe cãi total greºite. Când autorii nu au dat IC-uri, acestea se pot adesea
calcula folosindu-se rezultatele din articol.
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Cele mai corespunzãtoare metode de analizã ºi prezentare
statisticã trebuie sã fie în mare mãsurã o chestiune de judecatã
personalã, deºi revistele solicitã sau necesitã din ce în ce mai mult ca
autorii sã foloseascã IC-uri atunci când îºi prezintã rezultatele-cheie.
Pare clar cã adoptarea pe scarã largã a IC-urilor în articolele de
cercetare medicalã de-a lungul ultimului deceniu a fost de un mare
beneficiu pentru o corectã înþelegere a dovezilor (dovezii) externe, folosite
în practica MBD.
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Glosar

Abordarea criticã (critical appraisal) este procesul de evaluare ºi
interpretare a dovezii, luând în considerare în mod sistematic
validitatea, rezultatele ºi relevanþa pentru activitatea dvs.

Analiza cost-beneficiu Cost-benefit analysis- Este o analizã
economicã ce converteºte efectele în aceeaºi termeni monetari legat de
costuri ºi îi comparã.

Analiza cost-utilitate Cost-utility analysis- Este o analizã
economicã ce converteºte efectele în preferinþe personale (sau utilitãþi)
ºi descrie cât de mult costã un câºtig adiþional de calitate (de ex. costul
pe calitatea adiþionalã- ajustatã pe an de viaþã ).

Analiza economicã - Economic analysis Constã în compararea
costurilor ºi rezultatelor intervenþiilor medicale alternative. Vezi analizele
cost-beneficiu, analizele cost- eficacitate ºi cost- utilitate.

Analiza cost-eficacitate (Cost-Effectiveness Analysis) - traduce
rezultatele în termeni medicale ºi descrie costurile pentru obþinerea unui
eventual câºtig în ceea ce priveºte sãnãtatea. Mãsoarã costurile nete
ale furnizãrii de servicii pentru a obþine acel rezultat. Rezultatele sunt
exprimate într-o singurã unitate de mãsurã (ex.: costurile pentru un infarct miocardic prevenit).

Analiza deciziei (Decision Analysis) - reprezintã aplicarea
metodelor explicite, cantitative de analiza la nivelul luãrii deciziei, în condiþii
de incertitudine. Reprezintã o tehnicã ce ajutã în luarea deciziilor în condiþii
de nesiguranþã prin reprezentarea sistematicã ºi examinarea sistematicã
preferinþele a tuturor informaþiilor relevante pentru o decizie ºi pentru
nesiguranþa ce pluteºte în jurul acestei informaþii. Soluþiile valabile gãsite
folosind arborele decizional. La fiecare braþ sau nod de decizie sunt estimate probabilitãþile fiecãrui rezultat ce poate fi prezis. Utilitãþile sau
preferinþele pacientului în luarea deciziilor pentru rezultatelor variabile
posibile pentru o decizie pot fi, de asemenea, estimate ºi încorporate în
analizele de decizie.

Bazã de date (database) - reprezintã o colecþie de informaþii
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stocate, în mod normal, în computer. Într-un anumit fel, o bazã de date e
similarã unui sistem de dosare, dar are importante avantaje: informaþiile
pot fi revizuite ºi actualizate foarte uºor, iar computerul poate gãsi informaþia
foarte repede. Bazele de date electronice cum sunt MEDLINE, EMBASE
ºi CDSR, pot fi distribuite pe disc, CD-ROM sau prin Internet.

Cochrane Collaboration reprezintã un efort internaþional care oferã
posibilitatea celor interesaþi sã gãseascã recenzii sistematice ale unui
numãr mare de studii controlate randomizate (SCR). Obiectivele Cochrane
Collaboration constau în dezvoltarea ºi menþinerea unor rezumate
sistematizate ºi actualizate ale SCR referitoare la toate formele de
asistenþã medicalã ºi prezentarea acestor informaþii astfel încât sã fie
accesibile clinicienilor ºi pentru alþi factori decizionali la toate nivelele
sistemelor de asistenþã medicalã. Domeniile reactualizate cuprind
asistenþa efectivã în sarcinã, în timpul naºterii ºi în accidente vasculare
cerebrale.

Confuzia (Confounding)- Reprezintã situaþia în care mãsurarea
unui efect al unei intervenþii sau expuneri este distorsionat din cauza
asocierii expunerii la alþi factori (catori de confuzie) ce influenþeazã
rezultatul studiului.

Current Contents Reprezintã baze de date electronice care
furnizeazã accesul la tabele de cuprins ºi date bibliografice ale celor mai
renumite reviste de cercetare din lume în domeniul ºtiinþelor, ºtiinþelor
sociale, de artã ºi umanitare. Sunt incluse peste 6600 de jurnale.

Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE)- Este
o colecþie de rezumate structurate ºi referinþe bibliografice ale unor recenzii
sistematice privind asistenþei medicale. Vezi Cochrane.

Eficacitate clinicã (clinical effectiveness) reprezintã gradul în care
un tratament, procedeu sau serviciu ofer[ pacienþilor beneficii mai mari
comparativ cu prejudiciile posibile. În mod ideal, determinarea eficacitãþii
clinice se bazeazã pe rezultatele unui studiu controlat randomizat. Este
folosit, de asemenea, termenul mai simplu de eficacitate.

Eficacitatea - Effectiveness- Reprezintã gradul în care o
intervenþie specificã, când se aplicã în circumstanþe comune realizeazã
ceea ce îºi propune. Trialurile clinice ce evalueazã eficacitatea sunt
denumite câteodatã trialuri de management.

EMBASE (Excerpta Medica database) Este o bazã de date
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electronicã europeanã (comercialã) de literaturã farmacologicã ºi
biomedicalã, cuprinzând 3 500 de jurnale din 110 þãri. Perioada acoperitã
- din 1974 pânã în prezent.

Eroare (bias) reprezintã devierea rezultatelor de la adevãrata lor
valoare datoritã greºelilor sistematice apãrute în metodele utilizate.

Eroare de publicare (publication bias) rezultã din faptul cã studiile
cu rezultate pozitive au o probabilitate mai mare de fi publicate.

Ghid de practicã clinicã - este o lucrare realizata metodic, pentru
a ajuta medicul ºi pacientul în luarea celei mai bune decizii privind îngrijirile
necesare unei anumite situaþii clinice.

Index Medicus- Este catalogul Bibliotecii Naþionale de Medicinã
a USA ºi un index periodic al literaturii medicale. E disponibil în formã
tipãritã sau electronice, ca MEDLINE.

Ingrijiri de sanatate bazate pe dovezi (evidence-based health care)
 extind aplicarea principiilor EBM la toate profesiile legate de ingrijirile
de sanatate, inclusiv managementul.

Interval de încredere (confidence interval)  interval de confidenþã
- reprezintã limitele intervalului în cadrul cãruia se aflã mãrimea realã a
efectului (niciodatã cunoscut exact), cu un anumit grad de siguranþã. Se
discutã deseori despre intervalul de încredere de 95% (sau limitele de
încredere de 95%). Acesta reprezintã intervalul care include valoarea
realã în 95 % din cazuri.

Medicina Bazata pe Dovezi (evidence-based medicine)- reprezinta
utilizarea constienta, explicita ºi judicioasa a celor mai bune dovezi în
luarea edciziilor legate ingrijirea pacientilor individuali. Practica EBM
inseamna integrarea experientei clinice individuale

MEDLINE (MEDlars onLINE)este o bazã de date electronicã ce
rezumã sute de mii de articole din literatura medicalã, publicate în reviste
selecþionate. Este disponibilã în cadrul bibliotecilor medicale, putând fi
accesatã de pe CD-ROM, sau direct prin Internet.

Metaanaliza (Meta-analysis) este o tehnicã statisticã ce
integreazã rezultatele provenite dintr-o serie de studii într-o singurã
estimare, punând accent pe rezultatele provenite din studii de amploare.

Numãrul necesat a fi tratat (Number need to treat) - NNT reprezintã o mãsurã a eficienþei clinice a tratamentului. Este numãrul de
persoane care trebuie tratate printr-o intervenþie specificã (de exemplu,
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aspirina pentru pacienþii cu infarct miocardic) pentru a observa apariþia
unui efect specific (prevenirea decesului). Este inversul lui ARR. NNT=
CER - EER
NNT = 1/ARR = 1/ARR
NNT este inversul
ARR: NNT=1/ARR+1/X-Y

Odds (pariu, ºansã) este un termen care provine din jocurilor de
noroc ºi este folosit în statisticã. Este definit ca raportul dintre
probabilitatea ca un eveniment sã aibã loc ºi probabilitatea ca un eveniment
sã nu se producã. Descrie ºansele ca un pacient din experiment sã
sufere un eveniment advers faþã de pacientul din lotul de control. Odds este o proporþia în care numãrãtorul este reprezentat de numãrul cu care
apare un fenomen, iar numitorul este reprezentat de numãrul de
evenimente care nu apar.

Odds ratio (OR) (raportul riscurilor  considerãm cã este preferabil
a se folosi termenul englez) reprezintã o mãsurã a eficienþei clinice a
tratamentului. Descrie ºansele ca un pacient din experiment sã sufere
un eveniment advers faþã de pacientul din lotul de control. Dacã raportul
este egal cu 1, efectele tratamentului nu diferã de efectele terapiei de
control. Dacã raportul este mai mare (sau mai mic) decât 1, efectele
tratamentului sunt mai mari (sau mai mici) comparativ cu cele ale
tratamentului control. Este de reþinut faptul cã efectele mãsurate pot fi
adverse (moarte, incapacitate) sau benefice (oprirea fumatului). (sinonime:
cross-product ratio, relative odds)

Omogenitate (homogeneity) semnificã similaritate. Se spune
despre studii cã sunt omogene dacã rezultatele acestora nu diferã într-o
mãsurã mai mare decât dacã ele ar fi datorate ºansei. Opusul omogenitãþii
este heterogenitatea.

Poºta electronicã - E-mail (electronic mail) Permite utilizatorilor
de Internet ºi altor operatori- calculatoare (locali ºi la distanþã) sã comunice
electronic, trimiþând mesaje altor indivizi sau grupuri de indivizi. E-mail
este, pentru cei mai mulþi oameni, mai ieftin ºi mai rapid decât alte canale
de comunicaþie, ca faxul ºi poºta clasicã.

Precizia (precision) este gradul în care cea mai bunã estimare a
valorii reale aproximeazã valoarea realã. Vezi intervalul de încredere.

Rata evenimentelor (event rate - ER) - este proporþia pacienþilor
dintr-un grup în care este observatã apariþia unui eveniment. Astfel, dacã
din 100 pacienþi fenomenul apare la 27, ER este 0,27. Rata evenimentelor
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(în grupul) control (CER) ºi rata evenimentelor (în grupul) experiment
(EER) sunt utilizate pentru grupurile de pacienþi control ºi caz.

Rata probabilitatii (likelihood ratio) - este probabilitatea cu care
este aºteptatã apariþia unui anumit rezultat al testului la un pacient cu o
anumitã tulburare, în comparaþie cu probabilitatea ca acelaºi rezultat sã
aparã la un pacient fãrã acea tulburare.

Rata riscului (Risk Ratio) - reprezintã raportul dintre rata de risc
în grupul tratat (EER) faþã de riscul în grupul control (CER). RR = EER/
CER. RR este folosit în studiile randomizate ºi în studiile de cohortã.
RR=X / Y

Recenzie (review) este prezentarea în rezumat a unei lucrãri din
literaturã.

Recenzie sistematicã (sistematic review) conþine identificarea,
estimarea ºi rezumarea sistematicã a unei dovezii în conformitate cu
criteriile prestabilite (unii o numesc analizã generalã)

Reducerea riscului absolut (Absolute Risk Reduction  ARR) reprezintã diferenta dintre frecventa (rata) evenimentelor aparute în grupul
control (CER) þi grupul tratat (EER): ARR = CER -EER.

Reducerea Riscului Relativ (relative risk reduction - RRR) 
reprezintã procentul cu care scade apariþia evenimentelor în grupul tratat
faþã de grupul control

RRR=(1-Y/X)x100%, or RRR-[(X-Y)/X]x100%

Riscul Relativ (relative risk - RR) - reprezintã probabilitatea apariþiei
unui fenomen dupã o perioadã de timp, un rezultat al tratamentului
efectuat sau al expunerii la un factor de risc, în comparaþie cu probabilitatea
apariþiei acelui fenomen la persoane care nu urmeazã acel tratament
sau nu sunt expuse la acel factor de risc.

Sensibilitatea (sensitivity) - este proporþia persoanelor bolnave
care au avut teste pozitive.

SnNout - când un test are o sensibilitate mare, un rezultat negativ
exclude (out) diagnosticul; de ex. sensibilitatea unei anamneze privind
edeme la nivelul gleznei este de 92% în favoarea ascitei, astfel încât o
persoanã care nu a avut în antecedente edem al gleznelor e mai probabil
sã nu aibã ascitã.

Specificitate (specificity)- este proporþia persoanelor care nu au
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boala, dar au test negativ.

SpPin - când un semn/test are o specificitate mare, un rezultat
pozitiv este sugestiv pentru diagnostic; de ex. specificitatea pentru
semnul valului în diagnosticul ascitei este de 92%. De aceea, dacã o
persoanã are semnul valului prezent, este foarte probabil ca ea sã
prezintã ascitã.

Standard de aur (gold standard) Metoda, procedura sau mãsura
ce e acceptatã în mare mãsurã ca fiind cea mai valabilã ºi cu care trebuie
comparate toate metodele noi. E importantã în mod particular în studiile
acurateþei testelor de diagnostic. De exemplu, cercetarea manualã e
folositã câteodatã ca standard de aur pentru identificarea trialurilor
comparativ cu cercetarea electronicã a bazelor de date, cum ar fi
MEDLINE.

Studiu caz-control (case-control study)- implicã identificarea
pacienþilor (cazuri) care au un anumit rezultat ºi un grup de pacienþi fãrã
acel rezultat, ºi urmãrirea lor retrospectivã pentru a vedea dacã au
prezentat aceeaºi expunere la un factor de risc. Poate fi un raport privind
o serie de pacienþi care prezintã acelaºi rezultat. Nu existã un grup (de)
control.

Studiu control randomizat - SCR (randomised controlled trial)
reprezintã studiul în care pacienþii sunt împãrþiþi aleator în 2 grupuri: unul
(cel experimental) care suportã intervenþia testatã, iar celãlalt (grupul de
comparaþie sau de control), care primeºte un tratament alternativ. Cele 2
grupuri sunt urmãrite pentru observarea oricãrei diferenþe care apare între
acestea. Studiul este util pentru estimarea eficienþei tratamentului.

Studiu de cohortã (cohort study) - implicã 2 grupuri (cohorte) de
pacienþi, un grup care este supus unui anumit factor ºi un grup care nu
este supus acelui factor, grupurile fiind urmãrite prospectiv pentru
observarea rezultatelor.

Studiu transversal (cross-sectional study)- observarea unei
populaþii într-un anumit moment sau interval de timp. Expunerea ºi
rezultatele sunt determinate simultan.

Tratament placebo (placebo therapy) este un tratament biologic
inert administrat pacienþilor control din cadrul unui studiu orb sau dublu
orb.

Trialuri N-din-1 (N-of-1 trial) - în aceste studii pacientul urmeazã
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perioade alternante de tratament, o perioada cu tratamentul experimental ºi o perioada cu un tratament alternativ sau placebo. Studiul este
dublu orb, de obicei, iar rezultatele sunt monitorizate. Perioadele de
tratament se succed pânã când medicul ºi pacientul sunt convinºi cã
tratamentele sunt complet (sau nu) diferite.

Validitatea - se referã la rigurozitatea ºi integritatea unui studiu.
Un studiu este valid dacã modul de concepþie ºi realizare conduce la
concluzia cã rezultatele nu sunt eronate; ceea ce echivaleazã cu
estimarea realã a eficienþei clinice.

Valoarea predictivã negativã (-PV  negative predictive value) este proporþia persoanelor cu test negativ care nu sunt bolnave.

Valoarea predictivã pozitivã (+PV  positive predictive value) este proporþia persoanelor cu rezultat pozitiv care au boala.
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Card 1A TRATAMENT

SUNT VALIDE rezultatele acestui trial profilactic sau
B. Câteva indicii mai speciale ce trebuie
terapeutic?
A. Întrebarea principalã la care trebuie sã se rãspundã: urmãrite:
1. Selecþionarea pacienþilor a fost fãcutã aleator? 1. A fost tratamentul administrat orb
atât pentru pacienþi cât ºi pentru
ºi a fost aceastã listã respectatã?
medici?
Sunt importante rezultatele acestui trial randomizat?
Apa r it ia ne ur opa t ie i dia be t ice dupa 5 a ni bolna vii
dia be t ici ins ulino-de pe nde nt i înt r -un t r ia l D C C T
Tratament clasic cu insulina
Rata evenimentelor de
control (C ER)
9 ,6 %

R e duce r e a r is cului
r e la t iv (R R R )

Tratament intensiv cu insulina
Rata evenimentelor
experimentale (EER)

C ER- EER
C ER

2 ,8 %

9,6% 2,8% = 71%
9 ,6 %

R e duce r e a r is cului
Abs olut (AR R )
C ER- EER

9,6% 2,8% = 6,8%

N uma r ul ne ce s a r a fi
t r a t a t (N N T)
1/ARR
1/6,8% = 15 pacienti, care
au urmat tratament intensiv
cu insulina timp de 5 ani

Intervalul de Confidenþã (CI) al NNT =1/CI al ARR=
+ / − 1,96

CER × (1 − CER )
EER × (1 − EER)
0.096 × 0.904 0.0028 × 0.972
+
= + / − 1,96
+
= + / − 2,4%
nr _ pacientilor _ control nr. pacientilor _ exper.
730
711

Puteþi aplica rezultatele acestui studiu (dovadã) pacienþilor

Card 1B Nomograma PEER, RRR ºi NNT

RRR
PEER

NNT

RRR
PEER

NNT

Reprodusã cu acceptul Chatelier G ºi col.1996. Numãrul
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From Sackeyy, Richardson & Haynes: Evidence/Based

1. Pot fi aplicate aceste rezultate pacientului Dvs?
2. Este pacientul Dvs. mulþumit de regim ºi consecinþe
l Este pacientul Dvs. atât de diferit de cei din trial încât rezultatele sale?
sã nu poatã fi folosite?
l Aþi luat evaluat împreunã cu pacientul credinþele

Card 2A DIAGNOSTIC

SUNT VALIDE rezultatele acestui studiu privind
diagnosticul?
1. S-a fãcut o comparaþie oarbã, independentã cu un standard
de referinþã (de aur) pentru diagnostic?
2. Testul a fost evaluat pe un lot de pacienþi cu un spectru adecvat
(comparativ cu cel al pacienþilor din practicã)?

Sunt importante rezultatele valide ale acestui test diagnostic?
Boala vi zatã
(Anemi a feri pri vã)
Prezentã
Rezultatele
testului
di agnosti c
(feri ti na seri cã)

Pozi ti ve
(<65 mmol/L)
Negati ve
(>65 mmol/L)
Total

731

78

Absentã

a

b

c

d

a+c

809

Total

b +d

270

1500
1770

a+b
c +d

1001

Sensibilitatea = a/(a+c) =731/809
Likelihood ratio pentru rezultate
= 90%
negative =
Specificitatea = d/(b+d) =1500/ LR- =(1-sens)/spec = 10%/85%
1770 = 85%
= 0,12
Probabilitatea
pre-test
Probabilitatea pre-test =
(prevalenta) =
prevalenþa/(1-prevaleþa)
=
(a+c)/(a+b+c+d) = 809/2579 31%/69%
=
= 0,45
32%
ªansa
post-test
(odds)
=

1578

a+b +c +d

2579

Puteþi folosi aceastã dovadã privind testul diagnostic în cazul pacientului Dvs?

3.

Este acest test diagnostic valabil, disponibil, exact ºi precis în opinia Dvs?
Puteþi face o evaluare clinicã sensibilã a probabilitãþii pre-test (din înregistrãri, din experienþa proprie,
din rapoarte sau speculaþii clinice)?
Por probabilitãþile post-test rezultate sã influenþeze managementul ºi sã ajute pacientul? (Poate el depãºi

Card 2B CÃUTAREA
Termeni sau combinaþii de termeni pentru o cãutare corectã în MEDLINE privind cele mai bune studii legate de tratament,
S t r at eg i a d e c ãu t ar e

Ter m en i în en g l ez ã

S en s i b i l i t at ea

S p ec i f i c i t at ea

P r ec i z i a

C li ni cal tri al
Randomi zed controlled tri al (pt)
or D rug therapy (sh)
or Therapeuti c use (sh)
or Random (sh)

0,93
0,99

0,92
0,74

0,49
0,22

Exp cohort studi es
Inci dence or Exp mortali ty or Follow-up
studi es
or Mortali ty (sh) or Prognosi s (tw) or
C ourse (tw)

0,60
0,92

0,80
0,73

0,11
0,11

Ri sk (tw)
Exp cohort studi es or Exp ri sk
or Odds and rati o: (tw)
or Raleti ve and ri sk (tw)
or C ase and control: (tw)

0,67
0,82

0,79
0,70

0,15
0,14

D i agnosti c (pe)
Exp sensi ti vi ty a#d speci fi ci ty
or D i agnosi s& (pe) oe D i agnosti c use
or Sensi ti vi ty (tw) sau speci fi ci tate (tw)

0,80
0,92

0,77
0,73

0,09
0,09

S t u d i i p r i v i n d u n t r at am en t :
Studi u (tri al) cli ni c (pt)
Studi u (tri al) controlat randomi zat (pt)
sau Tratament medi camentos (sh)
sau Tratamentul folosi t (sh)
sau Randomi zat (sh)
S t u d i i l eg at e d e p r o g n o s t i c :
Studi u experi mental de cohorte
Inci denta sau mortali tatea experi emntalãsau
studi i longi tudi nale
sau Mortali tate (sh) sau Prognosti c (sh) sau
Predi cti e(tw) sau Evoluti e (tw)

P en t r u s t u d i i l eg at e d e ef ec t e ad v er s e s i et i o l o g i e
Ri sc (tw)
Studi i experi mentale de cohortã sau Ri scul
experi mental sau Probabi li tatea si frecventa
(tw)
sau Relati v si ri sc (tw)
sau C az si control (tw)
P en t r u s t u d i i l eg at e d e d i ag n o s t i c :
D i agnosti c (pe)
Sensi bi li tatea si speci fi ci tatea experi mentalã
sau D i agnosti c& (pe) sau D i agnosti cul stabi li t
sau Sensi bi li tatea (tw) sau Speci fi ci tatea (tw)

Sensibilitatea = proporþia
studiilor din MEDLINE care
întrunesc criteriile ºtiinþifice
ºi relevanþã clinicã.
Specificitatea = proporþia
studiilor mai puþin sau
deloc relevante care sunt
excluse de strategia de
cãutare
Precizia = proporþia tuturor
titlurilor
gãsite
care

întrunesc
criteriile
ºtiinþifice ºi relevanþã
pt = tipul publicaþiei (publication type)
sh = sub-titlu (sub-heading)
tw = cuvinte în text (text
word)
pe = pre-explosion (pre-explosion)

From Sackeyy, Richardson & Haynes: Evidence/Based Medicine;

1.
2.

245

Card 3A DIAGNOSTIC
Stabilirea diagnosticului folosind cinci nivele ale rezultatelor testului diagnostic

R e z u lt a t u l t e s t u lu i
(m m o l/L)

B o a la v iz a t ã
p re z e n tã
(a n e m ia fe r ip r iv ã )

B o a la v iz a t ã
a b s e n tã

Lik e lih o o d
r a t io

Im p a c t u l
d ia g n o s t ic

num ã r

%

num ã r

%

F o a rte p o zitiv

< 15

474

59%
a

20

1 ,1 %
b

a /b = 5 2

Ap lic ã
"S p P in"

Mo d e ra t p o zitiv

1 5 -3 4

175

22%
c

79

4 ,5 %
d

c /d = 4 ,8

d e s tul d e
m a re

Ne utru

3 5 -6 4

82

10%
e

171

10%
f

e /f = 1

Ne d e te rm ina b il

Mo d e ra t ne g a tiv

6 5 -9 4

30

3 ,7 %
g

168

9 ,5 %
h

g /h = 0 ,3 9

m o d e ra t
s c ã zut

F o a rte ne g a tiv

> 95

48

5 ,9 %
i

1332

75%
j

i/j = 0 ,0 8

E xlud e
"S nNo ut"

809

100%

1770

100%

To ta l

Card 3B Nomograma Fagan Likelihood Ratio

Probabilitatea Likelihood

Nomogramã pentru interpretarea

Probabilitatea

Adaptatã dupã Fagan T J 1975 Nomogram for Bayess Theorem (c). New England Journal of Medicine 293:257
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Sunt rezultatele valide ale acestui studiu de prognostic importante?
1. Care vor fi rezultatele în timp?
2. Cât de precis este prognosticul estimat?
Puteþi folosi aceastã dovadã privitor la prognostic în îngrijirea pacientului Dvs?

Card 4B EFECTE ADVERSE/ETIOLOGIE
Sunt importante rezultatele acestui studiu privind efectele
Sunt valide rezultatele acestui privind efectele
secundare?
1. Au fost alese loturile de pacienþi pe baza
aceloraºi criterii, exceptând tratamentul sau
cauza studiatã?
2. A fost expunerea la tratament ºi rezultatele
clinice mãsurate în acelaºi mod în ambele
loturi (rezultatele au fost evaluate fie obiectiv
(de ex. deces), fie „orb- fãrã a cunoaºte natura
expunerii)?
3. A fost urmãrirea pacienþilor completã sau
suficient de lungã?
4. Rezultatele sunt în concordanþã cu unele teste
de diagnostic etiologic?
l Este sigur cã expunerea a precedat apariþia
rezultatului?

Efect advers
Prezent
(C az)
Expunerea
la tratament

Total

Absent
(C ontrol)

Total

Da
(C ohortã)

a

b

a+b

Nu
(C ohortã)

c

d

c +d

a+c

b +d

a+b +c +d

In studiile randomizate sau de cohortã: Riscul relativ = RR = [a/(a+b)]/
[c/(c+d)]
PEER(OR − 1) + 1
In studiile caz control: ºansa relativã (Relative
odds)
= RO =ad/bc
NNH
=
PEER(OR − 1) × (1 − PEER)

Ar trebui ca rezultatele acestui material (abordat critic) despre efectele
adverse sã modifice tratamentul unui anume pacient?
1. Rezultatele studiului pot fi extrapolate la nivelul pacientului?
2. Care sunt riscurile ca pacientul sã prezinte rezultatele adverse?
3. Care sunt preferinþele pacientului, temerile ºi aºteptãrile privind
acest tratament?

From Sackeyy, Richardson & Haynes: Evidence/Based Medicine;

Sunt valide rezultatele acestui studiu de prognostic?
1. A fost luat în studiu un lot bine ales, reprezentativ, cu pacienþi în acelaºi stadiu al bolii
(cât mai precoce, de obicei)?
2. A fost durata urmãririi pacienþilor suficient de lungã ºi completã?
3. Studiul a fost fãcut în modul „orb”?
4. Dacã au fost identificate subgrupe cu prognostice diferite:
- s-au fãcut corecþiile pentru factorii prognostici importanþi?
- s-a fãcut validarea cu un grup independent („test-set) de pacienþi?

From Sackeyy, Richardson & Haynes: Evidence/Based Medicine;

Card 4A PROGNOSTIC
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Card 5A RECENZII
Sunt valide rezultatele acestei recenzii (sau recenzii sistematice) privind tratamentul?
1.
Materialul este o recenzie a unui trial randomizat privind tratamentul care ne intereseazã?
2.
Materialul prezintã metodologia:
Trebui sã acceptaþi diferenþele calitative
a.
gãsirea ºi includerea tuturor trialurilor relevante?
aparente între diferitele subgrupe de pacienþi
b.
evaluarea validitãþii individuale ale fiecãrui trial?
în ceea ce priveºte eficacitatea tratamentului?
3.
Rezultatele sunt consecvente de la un studiu la altul?
Numai dacã puteþi rãspunde Da la
urmãtoarele întrebãri:
1. Au ele într-adevãr o explicaþie clinicã ºi
O dds R a t io (O R )
biologicã?
0 ,9 0
0 ,8 5
0 ,8 0
0 ,7 5
0 ,7 0
0 ,6 5
0 ,6 0
0 ,5 5
0 ,5 0
2. Diferenþele calitative, atât cele clinice
(benefic pentru unii, dar fãrã importanþã
0 ,0 5
2 09*
1 39
1 04
83
69
59
52
46
41 
sau chiar periculoase pentru alþii), cât ºi
0. 1 0
110
73
54
43
36
31
27
24
21
cele statistice sunt semnificative?
Da ta
0. 2 0
61
40
30
24
20
17
14
13
11
e ve nime n3. Au fost prevãzute aceste diferenþe înainte
t e lor
0. 30
46
30
22
18
14
12
10
9
8
de începerea studiului (sau de analizarea
a s t e pt a t e
0. 40
40
26
19
15
12
10
9
8
7
la
datelor) ºi au fost gãsite ºi în alte studii
pa cie nt ul
0. 50
38
25
18
14
11
9
8
7
6
D vs .
similare independente?
0. 70
44
28
20
16
13
10
9
7
6
4. Subgrupul care prezenta diferenþe a fost
exclus din analiza acestui studiu?
0. 90
1 01 §
64
46
34
27
22
18
15
12¶
Numerele din tabel reprezintã valorile NNT pentru odds ratio
corespondente pentru rata evenimentelor asteptate ale un anume pacient
(PEER = Patient Expected Event Rate) NNT = 1 - [PEER × (1 - OR)]

* Reducerea riscului relativ (RRR) în acest caz

(1 − PEER) × (1 - OR)

2. Citeazã dovezi bune (care trebuie sã se refere la ghiduri de tratament, de sau recenzii ale unor ghiduri) legate eficacitatea/acurateþea
alternativelor propuse?
3. Identificã toate costurile ºi efectele pe le implicã ºi a ales unitãþi de mãsurã credibile pentru mãsurarea acestor costuri ºi efecte?
Sunt rezultatele acestei analize economice importante?
1. Sunt mari costurile sau costul/unitate de sãnãtate câºtigatã ?
2. Concluziile pot fi alterate de modificãri care pot apãrea în privinþa costurilor ºi rezultatelor?
Trebuie aplicate concluziile în practica Dvs?
1. Puteþi lua în considerare costurile necesare aplicãrii acestei metode?
2. Poate fi acest tratament folosit efectiv în activitatea Dvs?
3. Cât de costisitor poate fi?
l la analiza de reducere a costurilor: este diferenþa de cost destul de mare pentru a-l folosi pe cel mai ieftin?
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Card 5B ANALIZA ECONOMICÃ
Sunt valide rezultatele acestei analize economice?
1. Rãspunde acest raport unei întrebãri economice:
• comparând variante bine definite ale unei acþiuni?
• analizând costurile ºi efectele dintr-un punct de vedere specific (spital, ministerul sãnãtãþii, sau- de preferat- al societãþii
în ansamblu)?
• Fãcând o evaluare clinicã în privinþa costurilor ºi consecinþelor pe care le implicã modelele alternative propuse?
- Efecte egale, ºi o simplã comparaþie a costurilor: „analizã de scãdere a costurilor”.
- Efecte diferite, dar mãsurate cu aceeaºi unitate de mãsurã a stãrii de sãnãtate: „analizã cost-eficacitate”.
- Efecte diferite, dar mãsurate în unitãþi de mãsurã diferite
- Efecte mãsurate (convertite) în unitãþi monetare: „analizã cost-beneficiu”.
- Efecte mãsurate (convertite) în raport cu preferinþele personale sau utilitate (QALY): „analizã cost-utilitate”.

Este acest ghid sau propunere de strategie aplicabilã în practica Dvs?
1. Oferã acest ghid oportunitatea unei creºteri semnificative a calitãþii în domeniul îngrijirilor de sãnãtate?
l Permite o variaþie mare în activitatea practicã?
l Acest ghid se bazeazã pe dovezi noi (sau pe dovezi vechi care nu au fost folosite pânã acum) care ar putea avea un
impact asupra managementului?
l Va influenþa acest ghid influenþa îngrijirea unui numãr atât de mare de pacienþi, sau se adreseazã unor indivizi
aflaþi la un risc atât de mare, sau cu implicaþii legate de costuri foarte mari, astfel încât chiar o micã schimbare
în practicã ar putea avea un impact major privind rezultatele la nivelul sãnãtãþii sau al resurselor (inclusiv costurile
ocazionale).
Trebuie aplicat în practicã acest ghid sau strategie?
1. Care sunt piedicile în aplicarea acestui ghid? Pot fi ele depãºite?
2. Pot fi antrenaþi ºi alþi colegi?
3. Beneficiaþi de condiþiile de pregãtire, administrative ºi economice care sunt necesare pentru aplicarea cu succes în
practicã a acestei strategii?
a) sintezã credibilã a dovezilor realizatã de un organism respectat
b) existenþa unor modele locale respectate, influente, care aplicã ºi ele aceastã strategie
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Card 6A GHIDURI DE PRACTICÃ

Sunt valide recomandãrile din acest ghid ?
1. Au fost toate opþiunile importante de decizie ºi rezultatele clar precizate?
2. Au fost alese dovezi relevante pentru fiecare decizie identificatã, validatã ºi combinatã în mod explicit?
3. Sunt contribuþiile autorilor anexate (inclusiv beneficiile, riscurile ºi costurile), identificate ºi comentate explicit?
4. Rezistã ghidul la situaþiile clinice diferite din activitatea practicã?

Sunt valide rezultatele acestei analize a deciziei clinice?
1.
Au fost incluse toate strategiile ºi rezultatele posibile?
2.
Sunt posibilitãþile credibile? (A existat un proces explicit ºi atent de identificare, selectare ºi reunire a dovezilor externe?)
3.
Sunt utilizãrile credibile? (Au fost utilizãrile obþinute din surse explicite ºi credibile?)
4.
A fost soliditatea concluziilor testatã?(A fost determinat impactul diferenþelor clinice în ceea ce priveºte probabilitatea
ºi utilitatea?)
Sunt importante rezultatele acestei analize a deciziei?
1.
Conduce aceastã decizie clinicã la un câºtig important în ceea ce priveºte speranþa de viaþã sau alte utilitãþi?
2.
A condus acea decizie preferatã în ciuda schimbãrilor importante în ceea ce priveºte probabilitãþile ºi utilitãþile?
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Card 6B ANALIZA DECIZIEI
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