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MEDICINA BAZATÅ PE DOVEZI
– O introducere

MEDICINA BAZATÅ PE DOVEZI

REZUMAT
Medicina bazatå pe dovezi reprezintå unul dintre conceptele opera¡ionale cel mai des folosite în practica medicalå. Aceasta este
rezultatul integrårii celor mai valoroase dovezi din cercetare cu expertiza clinicå ¿i particularitå¡ile pacientului. Utilizarea practicå a
medicinei bazate pe dovezi presupune formularea unor întrebåri clinice corecte ¿i aflarea råspunsului prin lecturarea celor mai bune
surse de informa¡ie.

ABSTRACT
Evidence-based medicine is one of the most frequently used operational concepts in medical practice. It is the result of integrating the
best research evidence with clinical expertise and patient values. The practical use of evidence-based medicine includes asking
correctly the clinical questions and finding out the answers by reading the most reliable medical information sources.
Key words: Evidence-based medicine; clinical questions; evidence-based information resources; evidence database

INTRODUCERE

În¡elep¡ii din China anticå ar putea fi primii prac-
tican¡i ai medicinei în spiritul ei de aståzi ¿i nu este
vorba despre ingenioasele lor terapii, ci despre folo-
sirea spiritului critic ¿i a în¡elegerii profunde pentru
lecturarea textelor ¿tiin¡ifice. Pierre Louis, un clinician
francez din secolul XIX, a dat de asemenea dovadå
de o minte anticipativå când a respins opiniile „autori-
tå¡ilor“ în domeniul medical ¿i a cåutat adevårul
¿tiin¡ific în observarea sistematicå a pacien¡ilor såi.
Conceptul de la baza practicii medicale de aståzi a
fost teoretizat pentru prima datå în 1992 când un
grup condus de Gordon Guyatt de la McMaster Uni-
versity, Canada, a publicat un articol în JAMA cu
titlul „Evidence-based medicine. A new approach
to teaching the practice of medicine“. De atunci
evidence-based medicine a råmas un termen de circu-
la¡ie interna¡ionalå ce stå la baza practicii medicale
în toate ¡årile dezvoltate din lume.

Medicina bazatå pe dovezi (MBD) reprezintå inte-
grarea în practica medicalå a celor mai valoroase
concluzii din cercetare, a expertizei clinice ¿i a parti-
cularitå¡ilor fiecårui pacient. Cele trei categorii de
cuno¿tin¡e care apar în defini¡ia acestui concept meritå
detaliate.

Cele mai valoroase concluzii din cercetare se referå
la datele furnizate de studii atât din ¿tiin¡ele clinice cât
¿i din cele fundamentale. Ele se pot referi la precizia
¿i acurate¡ea testelor diagnostice, impactul markerilor
prognostici, utilitatea, eficacitatea ¿i siguran¡a trata-
mentelor utilizate fie cå este vorba de terapii farma-

cologice, chirurgicale sau fiziokinetice. Astfel, meto-
dele noi de diagnostic, prognostic ¿i tratament ajung
så înlocuiascå metodele mai vechi. Medicina bazatå
pe dovezi presupune lectura criticå din punct de ve-
dere ¿tiin¡ific a studiilor publicate în literaturå ¿i accep-
tarea rezultatelor numai pe baza criteriilor metodo-
logice ¿i de corectitudine ¿tiin¡ificå.

Expertiza clinicå reprezintå abilitatea medicului
de a-¿i folosi experien¡a ¿i cuno¿tin¡ele clinice pentru
a identifica starea de sånåtate ¿i diagnosticul fiecårui
pacient în parte. Ea este „arbitrul“ care decide în ce
måsurå investiga¡iile, tratamentele ¿i interven¡iile
disponibile la un moment dat pentru o anumitå boalå
pot fi utilizate în cazul specific al pacientului.

Particularitå¡ile pacientului reprezintå setul såu de
credin¡e, valori, idei ¿i preocupåri la care practica
medicalå trebuie adaptatå pentru a servi mai bine
interesele acestuia.

Expertiza clinicå ¿i particularitå¡ile pacientului sunt
elemente cu o mare componentå subiectivå. Ceea ce
MBD încearcå este så reducå pânå la eliminare subiec-
tivismul din identificarea celor mai valoroase concluzii
de cercetare ¿i så înve¡e medicii så le aplice în practica
lor clinicå.

INFORMAºIA MEDICALÅ

Scopul informårii medicale este reprezentat de
achizi¡ionarea de noi cuno¿tin¡e care vor determina
practicarea medicinei în mod corect, competent ¿i
eficient. Dacå tradi¡ional se vehicula ideea cå este
necesar ca medicul så citeascå cel pu¡in o orå pe zi



155REVISTA ROMÂNÅ DE NEUROLOGIE – VOL.  IV, NR. 3, AN 2005

pentru a se men¡ine la curent cu noutå¡ile, infor-
marea dupå standardele MBD ar face suficiente 30-
60 minute pe såptåmânå (Sackett et al, 2000).

Doctorul Sydney Burwell, fost decan la Harvard
Medical School, obi¿nuia så le spunå studen¡ilor såi:
„Jumåtate din ceea ce învå¡a¡i în timpul facultå¡ii va fi
considerat incorect peste 10 ani. Problema este cå ni-
meni dintre noi profesorii nu ¿tie despre care jumåtate
este vorba“ (Pickering GW, 1956). Chiar dacå timpul
de dublare a informa¡iei medicale este de 5 ani, pentru
un medic deja format este util så-¿i însu¿eascå în primul
rând noutå¡ile legate de practica sa medicalå ¿i, ulterior,
pe cele legate de progresul general al medicinei.

Pa¿ii pentru o corectå informare medicalå sunt
reprezenta¡i de:

• Formularea corectå a întrebårilor clinice
• Cåutarea celor mai valoroase dovezi/rezultate

de cercetare care råspund întrebårilor formulate
• În¡elegerea/interpretarea criticå a informa¡iei

gåsite.
Informarea medicalå dupå standardele MBD con-

duce la luarea deciziilor clinice. Acestea la rândul lor
se bazeazå pe mai mul¡i pa¿i care includ etapele
informårii corecte. În tabelul 1 se regåsesc pa¿ii pentru
luarea deciziilor clinice bazate pe dovezi, comparativ
dupå Porzsolt ¿i Sackett. Se observå cå etapele sunt
similare cu excep¡ia pasului 2 dupå Porzsolt. Acesta
introduce analiza expertizei clinice ¿i a informa¡iei
achizi¡ionate înainte de informarea medicalå. Autorii
î¿i motiveazå propunerea prin argumentul cå medicul
are astfel posibilitatea de a verifica permanent stadiul
cuno¿tin¡elor sale. Un contraargument ar fi acela cå,
prin introducerea acestui pas, medicul are tendin¡a så
trieze informa¡iile externe nu numai în func¡ie de vali-
ditatea lor, ci ¿i în func¡ie de similitudinea lor cu cuno¿-
tin¡ele anterioare ale medicului.

O atitudine în spiritul MBD ar fi ca, în acest
moment, medicii cititori så-¿i punå întrebarea urmå-
toare: practicarea medicinei dupå standardele MBD
îmbunåtå¡e¿te cu adevårat rezultatele din clinicå? Nu
s-au realizat studii randomizate pentru cå ar fi fost
lipsit de eticå så existe pacien¡i trata¡i în conformitate
cu cele mai noi standarde ¿i pacien¡i deliberat trata¡i
dupå standarde „demodate“. În schimb, s-au realizat
studii care au aråtat cå accesul la tratamente moderne
¿i la un personal specializat cre¿te ¿ansele de supravie-
¡uire ¿i îmbunåtå¡e¿te prognosticul. Este cazul studiilor
observa¡ionale realizate de Mitchell et al (1996),
Goldstein et al (2003). Acestea au aråtat cå pacien¡ii
cu accident vascular cerebral trata¡i de cåtre neurologi
în centrele specializate în diagnosticul ¿i tratamentul
AVC-urilor au un prognostic mai bun (dar genereazå
¿i cheltuieli mai mari) pentru cå este semnificativ mai
probabil ca neurologii så cearå investiga¡ii specifice
cerebrovasculare, så prescrie medica¡ie specificå (de
exemplu warfarinå) sau så recomande pacien¡ilor la
externare frecventarea unor centre de reabilitare decât
în cazul în care pacien¡ii sunt trata¡i de cåtre medici
nespecializa¡i în managementul accidentului vascular
cerebral. Studiile de mai sus au fost citate ¿i în reco-
mandårile pentru centrele de management al bolilor
cerebrovasculare publicate de Brain Attack Coalition
în 2005.

A. Formularea corectå a întrebårilor clinice
Majoritatea medicilor î¿i încep experien¡a clinicå

prin deprinderea tehnicii anamnezei. Primul pas în
strategia de informare medicalå prin MBD reprezintå
mai mult decât revalorizarea anamnezei ¿i a datelor
ob¡inute din ea. Este vorba despre o sistematizare a
informa¡iilor rezultate în urma interviului clinic astfel
încât cuno¿tin¡ele din domeniu så poatå fi consolidate.

Tabelul 1
Etapele pentru luarea deciziilor clinice dupå Porzsolt ¿i Sackett

Porzsolt et al (2003) Sackett et al (2000)

1. Transformarea unei probleme clinice în 3-4 întrebåri
fragmentare

1. Transformarea necesitå¡ii de cunoa¿tere în întrebåri
clinice, corect formulate.
(teme posibile: preven¡ia, diagnosticul, prognosticul,
tratamentul, etiologia)

2. Råspunsul la întrebåri bazat pe dovezile „interne“
(experien¡a clinicå documentatå)

3. Gåsirea dovezilor „externe“ (informarea medicalå)

2. Cåutarea celor mai valoroase dovezi/rezultate care
råspund întrebårilor formulate

4. Aprecierea criticå a informa¡iei ob¡inute (se ¡ine cont
de 3 întrebåri fundamentale:
1. rezultatele sunt valide?
2. rezultatele sunt importante în clinicå?
3. rezultatele se pot aplica pacientului/pacien¡ilor
mei?)

3. Aprecierea criticå a informa¡iei în func¡ie de
validitate, impact (importan¡a/amploarea efectului) ¿i
aplicabilitate.

5. Integrarea dovezilor „interne“ cu cele „externe“ 4. Integrarea aprecierii critice a dovezilor cu expertiza
clinicå ¿i particularitå¡ile pacientului.

6. Luarea deciziei ¿i evaluarea rezultatelor ei. 5. Evaluarea eficien¡ei ¿i corectitudinii realizårii pa¿ilor
anteriori ¿i identificarea unor cåi de îmbunåtå¡ire a
procesului de luare de decizii.
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În urma realizårii anamnezei ¿i examenului clinic,
medicul ob¡ine o serie de date care îl pot conduce
spre un set redus de  investiga¡ii necesare ¿i diagnostice
posibile. În acest context, el trebuie så fie capabil så
î¿i adreseze douå mari tipuri de întrebåri:
• Întrebåri de fond (background) – se referå la cu-

no¿tin¡e generale legate de o anumitå boalå ¿i leagå
adverbe interogative (cine, ce, când, unde, cum,
de ce) cu condi¡iile de producere ¿i evolu¡ie ale
bolii.
Ex. Care este cauza Coreei Huntington?
Care sunt manifestårile diferitelor forme de ataxii
ereditare?

• Întrebåri specifice (foreground) – se referå la cu-
no¿tin¡e concrete, specifice managementului unui
anumit pacient cu un sindrom identificat. Con¡ine
4 elemente specifice: pacientul ¿i problema sa,
interven¡ia puså în discu¡ie (un anumit test diag-
nostic, un tratament etc), interven¡ia alternativå
(acolo unde existå), rezultatul clinic.
Ex. La pacien¡ii în vârstå cu boalå Parkinson efectele
pozitive ale adåugårii, la tratamentul de bazå, a
agoni¿tilor dopaminergici sunt suficiente pentru a
justifica efectele adverse?
Nevoia de informa¡ie variazå de-a lungul carierei,

în func¡ie de nivelul de specializare. Studen¡ii la me-
dicinå au nevoie så-¿i însu¿eascå informa¡ia de fond,
în timp ce informa¡ia specificå trebuie så îi preocupe
foarte pu¡in. Medicii reziden¡i au nevoie så-¿i consoli-
deze anumite informa¡ii de fond, dar trebuie så acumu-
leze ¿i informa¡ii specifice (ponderea celor douå necesi-
tå¡i poate fi chiar 50%-50%). Medicul specialist/primar
necesitå predominant informa¡ie specificå. Tabelul 2
face o trecere în revistå a problemelor ridicate de
practica medicalå care necesitå informare bazatå pe
dovezi. Atunci când medicul se aflå în dificultate în
fa¡a unui caz ¿i vrea så se informeze poate apela la
acest tabel spre a clarifica cel pu¡in care este domeniul
care îl intereseazå cel mai mult: nu reu¿e¿te så inter-
preteze corespunzåtor datele adunate din anamnezå
¿i examenul clinic, nu izbute¿te så identifice etiologia

bolii, nu în¡elege în ce fel unele semne au legåturå cu
boala, nu se poate hotårî asupra unui set relevant de
teste diagnostice, nu ¿tie så estimeze evolu¡ia pacien-
tului sau complica¡iile care ar putea surveni, nu reu¿e¿te
så selecteze o combina¡ie terapeuticå suficient de
convenabilå pentru pacient, dar ¿i pentru spital (din
punct de vedere economic), nu identificå cel mai bun
test de screening pentru o anumitå boalå, nu comunicå
suficient cu pacientul în contextul unei situa¡ii deose-
bite sau, pur ¿i simplu, dore¿te så fie „la zi“ cu noutå¡ile
din domeniul såu pentru a practica mai eficient ¿i
corect medicina.

Diferite studii care cerceteazå accesibilitatea MBD
au identificat câteva bariere prin care accesul medi-
cilor reziden¡i la MBD este blocat. Printre ele apare
incapacitatea de a identifica ¿i formula corect întrebå-
rile clinice alåturi de alte elemente precum: lipsa
accesului la informa¡ia medicalå, timpul liber redus,
incapacitatea de a repera resursele informa¡ionale, lipsa
de ini¡iativå, cultura institu¡ionalå pu¡in stimulativå
(Green et al, Ramos et al). De¿i e¿antioanele investi-
gate în cele douå studii sunt reduse ¿i alcåtuite numai
din reziden¡i, este posibil ca studii extinse pe alte
categorii de medici så indice o situa¡ie similarå. De
altfel, Ramos remarcå faptul cå medicii îndrumåtori
au adesea o iner¡ie mare în cåutarea informa¡iei bazate
pe dovezi.

De¿i identificarea ¿i formularea corectå a întrebå-
rilor clinice au oferit spa¡iu pentru cercetare ¿i teoreti-
zare (Richardson WS et al., 1995), ele reprezintå doar
primul pas în practica medicalå bazatå pe dovezi.
Urmåtorii pa¿i sunt mai dificili ¿i necesitå însu¿irea
unor competen¡e suplimentare fa¡å de cele necesare
în clinicå.

B. Sursele informa¡iei medicale

Perioada actualå este extrem de fertilå pentru ¿tiin¡å.
Anual se publicå zeci de mii de jurnale de medicinå.
Aproape 65.000 de jurnale apar indexate pe Medline
în ¿tiin¡e medicale ¿i biologie molecularå, fårå a mai
socoti jurnalele medicale locale neindexate. Aceste
jurnale au generat de-a lungul timpului peste 10 mi-
lioane de citåri accesibile aståzi. De asemenea, în lume
apar nenumårate cår¡i de medicinå, publicate în toate
limbile. Desigur cå existå o mare variabilitate calitativå
atât a jurnalelor cât ¿i a cår¡ilor, iar aceasta este una
dintre justificårile apari¡iei unor baze de date de MBD.
Pe lângå aceste publica¡ii, numårul site-urilor internet
pe teme medicale cre¿te exponen¡ial. O simplå cåutare
pe Google folosind cuvântul „medicine“ genereazå
225.000.000 rezultate, fårå a însuma site-urile medica-
le în alte limbi decât limba englezå. Desigur, calitatea
acestor portaluri internet variazå pe o gamå mult mai
largå decât calitatea cår¡ilor de specialitate: existå site-

Tabelul 2
Elemente generale ale practicii medicale care necesitå

actualizare prin MBD (dupå Sackett ¿i colab.)
Aspecte ale practicii medicale

care genereazå întrebåri clinice

1. Rezultatele examenului clinic

2. Etiologie

3. Manifeståri clinice ale bolii

4. Diagnostic diferen¡ial

5. Teste diagnostice

6. Prognostic

7. Terapie

8. Preven¡ie

9. Comunicare

10. Autoperfec¡ionare
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uri profesioniste realizate de mari universitå¡i, asocia¡ii
profesionale sau grupuri editoriale ¿i site-uri pentru
pacien¡i, site-uri cu informa¡ie medicalå falså sau
con¡inând erori grave. De altfel, pentru pacien¡i cåu-
tarea informa¡iei medicale în afara unor surse world
wide web autorizate poate duce la dezinformare cu
urmåri demne de luat în considerare.

Pentru medici cåutarea unor referin¡e medicale de
încredere trebuie mediatå de însu¿irea unor informa¡ii
asupra MBD ¿i asupra aprecierii critice a textelor ¿tiin-
¡ifice. No¡iunile de metodologie ¿i statisticå sunt de ase-
menea necesare. O ierarhizare a surselor de informare
în func¡ie de specificul lor apare în figura 1.

B1. Manuale de medicinå

Dacå manualele de medicinå sunt recomandabile
studen¡ilor pentru a deprinde informa¡iile de bazå, nu
se poate spune acela¿i lucru pentru speciali¿ti. Desigur
cå în momentul apari¡iei, utilitatea lor este de necon-
testat. De asemenea, unele no¡iuni î¿i påstreazå va-
loarea în timp, de exemplu elementele de morfopatolo-
gie ¿i fiziopatologie. În schimb, medicii forma¡i nu ar
trebui så recurgå la manuale (sau orice fel de „text-
books“) pentru a se ghida în stabilirea etiologiei, diag-
nosticului, prognosticului, tratamentului sau preven-
¡iei unei boli pentru cå o parte din informa¡ie poate fi
deja depå¿itå la peste un an de la apari¡ie. Pentru ca
un manual så fie utilizabil de cåtre medici în epoca
actualå trebuie ca el så fie revizuit frecvent (cel pu¡in
o datå pe an), så aibå referin¡e serioase iar dovezile
pentru sprijinirea diferitelor afirma¡ii trebuie selectate
în conformitate cu criterii explicite de MBD.

Manualul care corespunde deocamdatå tuturor
acestor condi¡ii este Clinical Evidence, publicat pen-
tru prima datå în 1999 de BMJ Publishing Group ¿i
American College of Physicians. Acesta con¡ine trata-
mente actualizate pentru un set clar definit de boli
(în edi¡ia 2005 peste 2000 de tratamente pentru 210
boli). Up to Date ¿i Scientific American Medicine
(primul disponibil numai în format CD) sunt alte douå
manuale care au meritul de a fi reînnoite la perioade
scurte de timp ¿i care con¡in o bibliografie extinså.

Mai cunoscutul manual Harrison’s Principii de Medi-
cinå Internå este actualizat cu o frecven¡å în cre¿tere.
A fost publicat pentru prima datå în 1950, iar în 2004
a apårut cea mai recentå edi¡ie – a 16-a. Meritul edi-
torilor este cå au început så realizeze un supliment
on-line al manualului în care sunt disponibile mai
multe referin¡e bibliografice de¿i încå limitate fa¡å
de necesitå¡ile MBD.

B2. Jurnalele indexate Medline ¿i prezentårile orale
de la congresele medicale

Jurnalele medicale indexate Medline reprezintå o
surså bibliograficå importantå de¿i prezintå o gamå
calitativå largå – de la lucråri temeinic documentate
¿i realizate pânå la lucråri de o slabå calitate ¿tiin¡ificå.
În func¡ie de citarea articolelor care apar de cåtre al¡i
autori, jurnalele sunt cotate cu un factor de impact
(impact factor). Cu cât articolele dintr-un jurnal sunt
citate mai frecvent de cåtre al¡i autori de articole, cu
atât factorul de impact cre¿te, ceea ce înseamnå cå
jurnalul respectiv se adreseazå unui public profesionist.
În general, jurnalele cu un factor de impact ridicat
publicå informa¡ie ¿tiin¡ificå de calitate care poate
reprezenta o bazå solidå pentru medicina bazatå pe
dovezi. Dintre jurnalele de ¿tiin¡e medicale ¿i naturale,
Nature ¿i Science au un factor de impact extrem de
ridicat, în jurul valorii de 30. New England Journal
of Medicine este de asemenea un jurnal foarte citat.
Între jurnalele de neurologie, revista Neurology are
cel mai bun factor de impact – între 4 ¿i 5.

Prezentårile orale de la congrese au o validitate
¿tiin¡ificå mai pu¡in probatå. Ele reprezintå opinia
unor exper¡i bazatå uneori pe date solide, dar nu este
întotdeauna la fel de riguros argumentatå cum ar fi
fost într-un articol publicat. Acest fapt este explicabil
pentru cå articolele publicate în reviste serioase trec
printr-un proces de selec¡ie numit peer review. Oa-
meni de ¿tiin¡å cu publica¡ii într-un anumit domeniu
devin referen¡i pentru jurnalele de specialitate. Ei
citesc ¿i analizeazå validitatea articolelor trimise jur-
nalelor respective ¿i le recomandå sau nu spre pu-
blicare.

Figura 1
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B3. Bazele de date cu review-uri MBD

Bazele de date cu review-uri MBD reprezintå
probabil cele mai valoroase resurse bibliografice
pentru cå aici toate resursele gåzduite de Medline
sunt sortate ¿i analizate în func¡ie de calitatea ¿i
con¡inutul lor. Cele mai bune astfel de baze de date
sunt: Evidence-Based Medicine Reviews, Cochrane
Database of Systematic Reviews, Best Evidence,
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