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CÅUTAREA INFORMAºIEI

NEUROLOGIA BAZATÅ PE DOVEZI

REZUMAT
Cåutarea informa¡iei medicale adecvate este unul dintre pa¿ii cei mai importan¡i în practica medicinei bazate pe dovezi (MBD).
Procesul se bazeazå pe modelul P.I.C.O. (Pacient/Problemå, Interven¡ie, Compara¡ie, Outcome/Rezultat). În func¡ie de cuvintele
cheie din cadrul fiecårei categorii a PICO, medicul poate descoperi informa¡ia cea mai valoroaså pentru el în bazele de date cu articole
de cercetare, în bazele de date cu rezumate critice sau în cele cu review-uri sistematice. În aceastå lucrare sunt prezentate câteva
principii ¿i exemple pentru cåutarea informa¡iei medicale ¿i pentru realizarea de rezumate critice
Cuvinte cheie: Medicinå bazatå pe dovezi; PICO; rezumate critice; cåutarea informa¡iei

ABSTRACT
The search for adequate medical information is one of the main steps in the practice of evidence-based medicine. The entire process
is based on the P.I.C.O model (Patient/Problem, Intervention, Comparison, Outcome). Depending on the key-words corresponding
to each cathegory of the P.I.C.O model, the physician may discover the most valuable information for his/her case in databases with
original articles, with critically appraised topics (CATs) or with systematic reviews. Several principles and examples for the search of
medical information and for the writing of CATs are discussed in this paper.
Key words: Evidence-based medicine; PICO; critically appraised topics; search for information
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punctul de vedere al unui tânår specialist privind
cåutarea ¿i în¡elegerea informa¡iei medicale. Shetal I.
Shah, neonatolog la unitatea de terapie intensivå din
New York University Medical Center, ¿i-a întemeiat
articolul pe o compara¡ie cu via¡a de zi cu zi: a¿a cum
suntem tenta¡i så cåutåm autenticul în via¡a noastrå
socialå, la fel trebuie så procedåm ¿i în ¿tiin¡å. El a
mers mai departe ¿i a explicat cum parcurge aproape
såptåmânal 300 km pentru a mânca plåcinte ¿i clåtite
autentice, de ¡arå, în restaurantul unei gospodine pe
nume Ann, situat într-un sat la 150 km depårtare de
New York. Asemeni lui, foarte mul¡i oameni depun
în via¡å un efort considerabil pentru a realiza lucruri
care le plac ¿i pentru a cåuta, pur ¿i simplu, experien¡e
autentice. Când vine vorba despre practica medicalå,
problema devine serioaså. Miza este via¡a ¿i sånåtatea
pacien¡ilor, a¿adar cåutarea adevårului ¿i a autenticitå¡ii
ar trebui realizatå în mod sistematic.

ALGORITMUL DE CÅUTARE

Propunerile aduse de Medicina Bazatå pe Dovezi
(MBD) în practica medicalå ¿i algoritmul de informare
medicalå, în mod special, au stârnit controverse ¿i au
împår¡it medicii în douå mari categorii: medicii
tradi¡ionali¿ti ¿i medicii MBD. Într-un review publicat
în 2000, Benjamin Djulbegovic ¿i colaboratorii såi
au expus în paralel punctele de vedere ale celor douå
grupuri de medici asupra principiilor medicinei bazate
pe dovezi. O sintezå a celor douå tipuri de pozi¡ii
abordate se gåse¿te în tabelul 1.

În concluzie, se poate spune cå, de¿i medicina a
progresat de-a lungul istoriei fårå a avea la dispozi¡ie
MBD, progresul din ultimii ani, dupå introducerea
MBD, a fost cu totul remarcabil. În aceastå situa¡ie,
nu are rost så continuåm så folosim vechile metode
¿tiin¡ifice, când aståzi ne stau la îndemânå metode mo-
derne ¿i eficiente. Este adevårat cå deprinderea MBD
de cåtre medicii deja forma¡i poate fi mai dificilå, dar
efortul meritå realizat deoarece este în beneficiul pa-
cientului. Cåutarea informa¡iei medicale în vederea
rezolvårii unor situa¡ii din practicå presupune urmarea
unui model numit P.I.C.O. (Patient/Problem, Inter-
vention, Comparison, Outcome). Medicul poate schi¡a
un tabel similar celui de mai jos (tabelul 2) în care så
treacå la rubrica potrivitå termenii cheie care l-ar putea
ajuta så rezolve situa¡ia cu care se confruntå.

Exemplu
O pacientå cu sclerozå multiplå recurent remisivå,

în vârstå de 24 de ani, cu istoric de 4 pusee în cadrul
afec¡iunii, nefumåtoare, cu EDSS = 0 în prezent, se
adreseazå neurologului pentru a o sfåtui ce metodå
contraceptivå så aleagå. Pacienta a recurs intermitent
pânå acum la contraceptive orale, aråtându-¿i o
preferin¡å clarå pentru aceastå metodå, dar ne¿tiind
dacå are vreun impact asupra bolii de care suferå.

Strategia de cåutare presupune o serie de pa¿i ilustra¡i
în figura 1. În cazul în care resursele de primå inten¡ie
nu oferå suficientå informa¡ie sau nu se suprapun
întrebårilor pe care medicul ¿i le-a formulat în momentul
în care a început cåutarea, se trece la resursele de pe
locul II în topul preferin¡elor bibliografice.
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Ierarhizarea preferin¡elor corespunde celei men-
¡ionate în numårul anterior ¿i se pleacå de la premisa
cå, în astfel de situa¡ii, medicul nu trebuie så recurgå
la manualul de medicinå, ci la cele mai noi ¿i solide
dovezi de cercetare.

Sursele bibliografice recomandabile care îi stau
medicului la dispozi¡ie sunt, de cele mai multe ori,
electronice. Dacå ¡inem cont de ierarhizarea surselor
de informa¡ie în func¡ie de noutate ¿i calitate, a¿a cum
a fost ea prezentatå în Medicina bazatå pe dovezi: o
introducere, Revista de Neurologie, 2005, nr. 3, putem
opta pentru una dintre urmåtoarele surse:
1. Biblioteca Cochrane – con¡ine review-uri siste-

matice (systematic reviews) ale literaturii, de înaltå
calitate, care acoperå complet un subiect. Deza-
vantajele constau în numårul încå limitat de teme
care beneficiazå de review-uri sistematice precum
¿i în utilizarea dificilå a interfe¡ei de cåutare.

2. Best evidence – con¡ine rezumate critice ale arti-
colelor filtrate din punctul de vedere al relevan¡ei
clinice. Are douå dezavantaje: baza de date trebuie
accesatå pe CD-Rom, iar acoperirea diverselor teme
este limitatå.

3. CAT (Critically Apraised Topics) – con¡ine rezu-
mate critice pentru diverse probleme clinice. Rezu-
matele pot fi cåutate pe internet la http://cebm.jr2.
ox.ac.uk sau pot apar¡ine chiar medicului care
cautå o solu¡ie.
CAT-urile sunt o modalitate de a lectura articolele
¿tiin¡ifice ¿i de a concluziona cu ajutorul gândirii
critice valoarea lor pe care foarte mul¡i medici o
folosesc aståzi. Dezavantajele sunt date de faptul
cå fiecare CAT con¡ine rezumatul unui singur
articol, nu existå un control al calitå¡ii CAT-urilor
¿i inventarierea tuturor CAT-urilor pe subiectul de
interes poate dura foarte mult.

Tabelul 1
Compara¡ie a pozi¡iilor medicilor tradi¡ionali¿ti ¿i ale medicilor MBD în ceea ce prive¿te principiile MBD

Subiect Medicii tradi¡ionali¿ti Medicii MBD
Cuno¿tin¡ele
personale ale
medicului vs.
cuno¿tin¡ele
ob¡inute din trialuri
clinice

De secole, experien¡a personalå a medicilor ¿i
interpretarea ei a dus la progresul medicinei.
Nesiguran¡a face parte din medicinå ¿i nimeni
nu poate fi absolut sigur cå a interpretat corect
propria sa experien¡å sau rezultatele studiilor.

Problema experien¡ei personale este cå „poate fi
o repetare a acelora¿i gre¿eli“ (Abraham, 1941).
Chiar exper¡ii cu experien¡å sunt mai înclina¡i så
interpreteze subiectiv rezultatele ¿tiin¡ifice decât
non-exper¡ii antrena¡i în tehnica lecturii critice.
Rolul ¿tiin¡ei este så reducå incertitudinea, dacå
nu o poate elimina complet.

Dovezile privind
ierarhizarea
studiilor

Principiile MBD nu au fost demonstrate
temeinic. Schimbårile majore din medicinå s-au
realizat fårå så aibå la bazå studii randomizate
apreciate de MBD (ex. introducerea penicilinei
în practicå).

Mai multe lucråri au aråtat cå, de multe ori,
rezultatele studiilor randomizate (preferate de
MBD) nu au coincis cu cele ale studiilor
nerandomizate ¿i adevårul ¿tiin¡ific a fost de
partea primei categorii.

Popula¡ie vs.
Individ: aplicarea
datelor ob¡inute
pentru pacientul
„mediu“ la pacientul
„individual“

Tratamentele se stabilesc,în MBD, prin trialuri
randomizate. Asta înseamnå cå rezultatele se vor
aplica numai pacien¡ilor similari celor din studiu.
Cum ace¿tia au fost inclu¿i în studiu pe baza unor
criterii foarte stricte, înseamnå cå foarte pu¡ini
pacien¡i pot beneficia de rezultatele studiului

Introducerea studiilor randomizate a produs o
dezvoltare terapeuticå extraordinarå ¿i a
condus la cre¿terea speran¡ei de via¡å cu 3-7
ani. Este mai etic ca un pacient så fie încadrat
de ¿anså într-un anumit grup decât pe baza
opiniei subiective a medicului.

Integrarea
dovezilor în luarea
deciziilor medicale

De¿i MBD oferå måsuråtori numerice ale
eficacitå¡ii tratamentelor, este neclar care este
grani¡a de punere în practicå. Nu se ¿tie dacå
este preferabil så fie ales tratamentul cel mai
eficace sau cel mai pu¡in dåunåtor. Nu se
cunoa¿te nici beneficiul minim terapeutic care
meritå introdus în practicå.

Decizia medicalå trebuie så se bazeze pe date.
Cu cât calitatea datelor este mai bunå, cu atât
mai bunå va fi decizia medicului. Aplicarea în
practicå a måsuråtorilor oferite de MBD
presupune modele de decizie clinicå ce ¡in cont
de efectele concrete ale diferitelor moduri de a
ac¡iona.

Tabelul 2
Cele 4 domenii majore de definire a problemei clinice cu care se confruntå medicul (dupå Badenoch et al. ¿i Sackett et al.)

Pacient/ Problemå Interven¡ie Compara¡ie Rezultat
Descrierea unui grup de
pacien¡i similar celui care
pune probleme

Descrierea interven¡iei care
îl preocupå pe medic

Descrierea alternativei
principale la interven¡ia
men¡ionatå

Descrierea rezultatului scontat
a efectului pe care medicul
sperå så îl ob¡inå la pacient

Tabelul 3
Modelul PICO aplicat pe un caz clinic

Pacient/ Problemå Interven¡ie Compara¡ie Rezultat
Femei tinere, la vârsta
fertilå, care suferå de
sclerozå multiplå ¿i
care doresc så
foloseascå o metodå
contraceptivå

Alegerea metodei
contraceptive celei mai
convenabile pentru
pacientå, cu condi¡ia de a
nu-i agrava evolu¡ia
afec¡iunii

Metode
contraceptive
alternative
(diafragmå,
sterilet, etc.)

Având în vedere cå toate studiile de pânå
acum au concluzionat cå anticoncep¡ionalele
orale nu influen¡eazå evolu¡ia sclerozei
multiple (Dwosh et al, 2003, Combes et al,
2002), medicul decide cå pacienta poate folosi
aceastå metodå. În egalå måsurå îi atrage
aten¡ia asupra posibilelor efecte adverse, în
special asupra trombozei venoase profunde.
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4. Bazele de date bibliografice (Medline, Cinahl, Em-
base etc.) – con¡in articole de cercetare originale,
la zi, dar care nu sunt filtrate din punctul de vedere
al calitå¡ii.

ALEGEREA UNEI BAZEI DE DATE

În momentul în care medicul are un caz clinic pe
care dore¿te så îl rezolve, el trebuie så con¿tientizeze
faptul cå, pentru a gåsi informa¡ia potrivitå, trebuie så
caute în locul potrivit. Bazele de date cu materiale medi-
cale au specific diferit. Ele con¡in elemente bibliografice
înso¡ite, de obicei, de rezumate. Elementele bibliografice
pot fi articole originale de cercetare, prezentåri de caz,
review-uri, puncte de vedere, prezentåri ¿i criticå de
carte medicalå ¿i, respectiv, serii de articole. În ceea ce
prive¿te literatura medicalå existå patru baze de date la
care se poate apela (dupå Badenoch et al, 2005):
• CINAHL – con¡ine resurse pentru educa¡ia sanitarå,

medicina muncii, fizioterapie, nursing ¿i servicii
sociale.

• MEDLINE – este baza de date americanå care aco-
perå toate aspectele medicinei clinice, ¿tiin¡elor
biologice, educa¡iei ¿i tehnologiei medicale precum
¿i ale ¿tiin¡elor sociale ¿i de informare din sånåtate.
Când jurnalul este indexat MEDLINE, rezumatul
articolelor publicate în jurnal apare în aceastå bazå
de date.
Printre condi¡iile indexårii unui jurnal, se numårå
apari¡ia sa cu regularitate, o anume calitate ¿tiin¡ificå
a articolelor, sistem de publicare peer-review ¿i
existen¡a unui titlu ¿i rezumat în englezå pentru
fiecare articol publicat.

• EMBASE – este echivalentul european al
MEDLINE ¿i pune accentul pe medicamente ¿i
farmacologie. În Europa, existå o serie de jurnale
care sunt indexate în Embase dar nu îndeplinesc
toate condi¡iile pentru a fi indexate pe Medline.

• PsychLIT – con¡ine resurse de psihologie, psihia-
trie, discipline înrudite dar ¿i de lingvisticå, sociolo-
gie ¿i educa¡ie.
Baza de date MEDLINE se gåse¿te gratuit pe inter-

net la www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed, gåzduitå de
Biblioteca Na¡ionalå de Medicinå a Statelor Unite ale
Americii. În spa¡iul dedicat cåutårii online, medicul
poate tasta numele unui autor (nume de familie ¿i
ini¡iale, de exemplu Braak H sau Ionescu AT) sau un
cuvânt cheie care îl intereseazå dupå care trebuie så
apese tasta GO. Pentru a cre¿te sensibilitatea, respectiv
specificitatea cåutårii existå câteva sintaxe care pot fi
folosite. Acestea sunt:
• Sintaxe de tip boolean: AND, OR ¿i NOT. Pentru

AND, articolele selec¡ionate vor include ambii ter-
meni tasta¡i. Pentru OR, articolele vor include fie
unul dintre termeni, fie celålalt. Pentru NOT, vor
fi excluse articolele care con¡in termenul ce ur-
meazå sintaxei NOT.

Ex: „Headache“ genereazå 36300 de rezultate dintre
care 4676 de review-uri (toate articolele în care se
face referire la acest subiect), „Headache AND
Fabry“ genereazå 6 rezultate ¿i 1 review (numai
articolele care fac referire ¿i la cefalee cât ¿i la boala
Fabry, putem alege aceastå cåutare dacå ne intere-
seazå dacå pacien¡ii cu boalå Fabry prezintå cefa-
lee), „Headache OR Migraine“ genereazå 46588
de rezultate din care 6236 de review-uri (articolele
care fac referire fie la cefalee, în general, fie numai
la migrenå, puteme alege aceastå cåutare dacå ne
intereseazå så ob¡inem cât mai multe articole des-
pre diferite tipuri de cefalee), „Headache NOT Mi-
graine“ genereazå 29388 de rezultate dintre care
3359 de review-uri (articole care se referå la cefalee,
dar nu au printre cuvintele cheie migrena, putem
alege aceastå cåutare dacå ne intereseazå alte tipuri
de cefalee decât migrena).

• Truncarea: se indicå rådåcina cuvântului ¿i, printr-
un asterix, faptul cå orice termina¡ie este posibilå.
Este utilå atunci când nu cunoa¿tem exact cuvântul,
dar cunoa¿tem rådåcina sau etimologia sa sau când
dorim så lårgim baza de articole ob¡inute.

Ex. cephal* genereazå 56723 rezultate ce fac referire
la cephalalgia, cephalic, cephalosporine, cephalo-
metric etc.

• Wildcard-ul: atunci când un cuvânt are mai multe
scrieri posibile se folose¿te semnul întrebårii în
locul unuia dintre caractere

Ex. randomization genereazå rezultatele care con¡in
randomisation ¿i randomization.

• Sintaxa de proximitate: NEAR. Se folose¿te atunci
când dorim în text ca cele douå cuvinte så fie alå-
turate. Spre exemplu, Cushing NEAR disease spre
deosebire de Cushing NEAR syndrome. Cele douå
grupåri genereazå rezultate privind entitå¡i etiopa-
tologice diferite.

Figura 1
Strategia generalå de cåutare a informa¡iei medicale

pentru un anumit subiect (dupå Sackett et al.)
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• Limitarea: se face optând pentru o cåutare
avansatå prin apåsarea pe linkul Limits. Se poate
limita amploarea cåutårii în vederea generårii de
rezultate specifice într-unul din domeniile: tip de
publica¡ie, an, limbå, caracteristici ale studiului.

• Articole asemånåtoare: dacå unul dintre rezul-
tatele celei dintâi cåutåri este extrem de potrivit
pentru ceea ce medicul cautå, apåsând link-ul
Related Articles se pot ob¡ine mai multe resurse
de acela¿i tip.

SURSE SECUNDARE

Sursele secundare sunt informa¡iile care provin
din recenzia unor articole ¿tiin¡ifice, nu din datele
efective de cercetare. De¿i se numesc secundare,
astfel de resurse se pot dovedi mai valoroase decât
articolele ¿tiin¡ifice ini¡iale pentru cå sintetizeazå ¿i
pun la dispozi¡ia medicului atât ideile principale din
con¡inutul articolelor cât ¿i o evaluare criticå a valo-
rii ¿tiin¡ifice a articolului respectiv.

CATs (Critically Appraised Topics) sunt rezumate
de o paginå ale unor articole ¿tiin¡ifice. Ele reprezintå
un model de sintezå ¿tiin¡ificå destinat nu numai
exper¡ilor în MBD ci ¿i majoritå¡ii medicilor. Foarte
mul¡i medici educa¡i în spiritul MBD realizeazå astfel
de rezumate pentru ei în¿i¿i, pentru uzul personal, dar
le fac disponibile pe internet ¿i pentru al¡i medici inte-
resa¡i de articolele respective. În orice caz, provenien¡a
acestor CAT-uri conteazå: atunci când provin de la
persoane neavizate, existå o serie de erori care se pot
strecura atât în în¡elegerea ¿i interpretarea articolului
cât ¿i în judecata criticå asupra validitå¡ii datelor.

Beneficiile CAT sunt urmåtoarele (dupå Badenoch
et al, 2005):

1. sunt scurte ¿i u¿or de citit
2. realizarea de CAT-uri dezvoltå cuno¿tin¡ele

de MBD ale medicului
3. sunt bazate pe pacient ¿i deci utile în practica

medicalå
4. medicul poate så-¿i facå propria bibliotecå

de CAT-uri care så-i råspundå la cele mai
frecvente întrebåri

5. pot fi interschimbate între medici.
Eventualele neajunsuri ale CAT-urilor sunt urmå-

toarele, dupå aceia¿i autori:
1. reprezintå rezumatul critic al unui singur arti-

col ¿i nu sunt un review sistematic al mai mul-
tor articole

2. concluziile pot fi gre¿ite
3. pot deveni nefolositoare în cazul în care se pu-

blicå noi articole pentru acela¿i subiect.
Este recomandabil pentru orice medic så î¿i conti-

nue educa¡ia medicalå folosind astfel de modele. În
acest fel, dacå cite¿te cu regularitate noutå¡ile din
domeniul såu profesional, va putea realiza astfel de
fi¿e pentru fiecare articol citit ¿i le va aranja pe categorii

astfel încât va putea apela la informa¡ia ¿tiin¡ificå fårå
a fi nevoit så citeascå articolele întregi. O singurå pa-
ginå va fi de ajuns pentru a-¿i reactualiza concluziile
unor studii ¿i pentru a-¿i reaminti propriul såu verdict
la studiul respectiv.

O astfel de organizare a educa¡iei medicale conti-
nue este utilå ¿i pentru reziden¡i în cadrul a ceea ce
¿colile americane de medicinå numesc „evidence-
based clinical practice education (EBCPE)“ (în tra-
ducere, educa¡ie pentru o practicå clinicå bazatå pe
dovezi). Bart Demaerschalk din Mayo Clinic a explicat
într-un articol din 2004 utilitatea acestei metode în
cadrul Serviciului de Boli Cardiovasculare ¿i Terapie
Intensivå Neurologicå.

Autoritå¡ile din Statele Unite ale Americii (ACGME)
au stabilit un set de ¿ase competen¡e pe care rezidentul
trebuie så ¿i le însu¿eascå în vederea ob¡inerii titlului
de medic specialist: îngrijirea pacientului, cuno¿tin¡e
medicale, învå¡are bazatå pe practicå, abilitå¡i
interpersonale ¿i de comunicare, profesionalism ¿i o
practicå bazatå pe valorile sistemului de sånåtate în
care este realizatå. Dupå Demaerschalk, EBCP oferå
cel pu¡in douå competen¡e: aceea a învå¡årii bazate
pe practicå ¿i aceea a practicii bazate pe însu¿irile
sistemului medical.

Review-urile sistematice din Cochrane Library
sunt o altå surså secundarå de informa¡ie medicalå.
Existå peste 1000 de astfel de review-uri, iar un bun
review trebuie så analizeze toate cercetårile de calitate
publicate în jurul unei anumite probleme. Totu¿i exis-
tå mai multe dezavantaje ale acestei surse:
1. existå posibilitatea ca un review sistematic pe

tema doritå de medicul care cautå informa¡ie så
nu fi fost realizat

2. interpretarea informa¡iilor dintr-un astfel de review
poate så consume timp în mod nejustificat

3. pot exista studii recente, de calitate care nu au
fost incluse în review deoarece review-urile sunt
actualizate numai la anumite perioade de timp
(cel mai frecvent, 1 an)
Jurnalele de informa¡ii secundare publicå articole

care rezumå cele mai bune ¿i mai folositoare în clinicå
studii recente. Astfel de jurnale sunt ACP Journal Club
¿i Evidence-Based Medicine. Pot fi citite cu u¿urin¡å,
sunt destul de u¿or inteligibile ¿i nu consumå la fel de
mult timp precum review-urile din Cochrane Library.
Pentru a putea transmite o imagine mai exactå asupra
acestor jurnale, redåm câteva date statistice despre
unul dintre ele:
• ACP Journal Club: ACP reprezintå abrevierea de

la American College of Physicians, jurnalul pre-
zintå sinopsisuri cu informa¡ii de medicinå internå,
a apårut în 1991 ¿i de atunci se men¡ine în topul
jurnalelor de acest tip, se bazeazå pe articolele din
peste 200 de jurnale indexate iar între 1994-1998
20% dintre articolele recenzate proveneau din New
England Journal of Medicine, 13% din JAMA, tot
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13% din The Lancet ¿i 8% din BMJ. Din domeniul
neurologiei, se face cel mai frecvent referire la
articolele din Stroke ¿i Neurology.

REALIZAREA UNEI CAT

Argumentele aduse de medicii MBD privind utili-
tatea CAT au fost numeroase ¿i repetate în diferite
articole ¿i cår¡i (Sackett et al, 1998, Sauve S. et al,
1998, Sackett et al, 2000, Demaerschalk B. et al, 2004,
Badenoch et al, 2005). De aceea devine important
pentru medicii MBD så poatå realiza astfel de rezumate
critice în timp ce pentru reziden¡i aceastå competen¡å
devine obligatorie. Printre elementele componente ale
unui CAT trebuie så se numere:
• Titlul: trebuie så con¡inå råspunsul la întrebarea

clinicå ce a stat la baza lecturårii articolului. Tre-
buie redactatå ca o afirma¡ie ¿i este utilå în cazul în
care medicul dore¿te så revadå CAT-ul în vederea
rezolvårii unui caz.

• Concluzia clinicå: con¡ine afirma¡ia cititorului des-
pre articolul lecturat. Înainte de a o formula, este
preferabil ca medicul så se asigure asupra validitå¡ii
ei. Atunci când nu corespunde cu practica medi-
calå, medicul trebuie så verifice dacå dovezile furni-
zate de studiu sunt suficient de convingåtoare pentru
a modifica ceva în exerci¡iul profesional. În acest
caz, dacå cititorul este convins de veridicitatea
afirma¡iei, ar fi util så caute ¿i alte CAT-uri în
domeniu, så cearå ¿i pårerea altor medici ¿i så
sugereze validarea concluziilor prin studii ulterioare.
Aceastå ultimå remarcå este utilå mai ales atunci
când existå pu¡ine studii în domeniu, iar inter-
valurile de încredere sunt mari.

• Întrebarea cu trei pår¡i: este alcåtuitå, de obicei,
din elementele P.I.C din algoritmul P.I.C.O. ¿i
are rolul de a-i reaminti medicului motivul pentru
care a realizat CAT-ul respectiv.

• Termenii de cåutare: reprezintå, de fapt, cuvintele
cheie utilizate atunci când studiul de referin¡å a
fost gåsit. Ele pot servi la cåutarea unor noi studii

atunci când se ajunge la data de expirare a conclu-
ziilor.

• Studiul:  aici trebuie incluse caracteristicile studiului
la care se face referire. Astfel de elemente pot fi:
tipul studiului, numårul de pacien¡i, caracteristicile
pacien¡ilor în urma aplicårii criteriilor de includere
¿i de excludere, modalitå¡ile de realizare a urmåririi
pacien¡ilor, variabilele considerate. Datele men-
¡ionate în aceastå sec¡iune trebuie så fie suficient de
clare pentru a permite unui eventual cititor al CAT-
ului så realizeze dacå studiul respectiv prezintå sau
nu importan¡å pentru el. Acest principiu este în mod
special aplicabil celor care-¿i publicå pe net aceste
rezumate critice precum ¿i celor care colaboreazå ¿i
î¿i împart munca în domeniu cu al¡i colegi.

• Rezultatele: aceastå sec¡iune trebuie så cuprindå
un tabel care så rezume dovezile, inclusiv sub for-
ma unor måsuråtori statistice (RR, OR, p-value etc).

• Comentarii: aceastå parte include alte aspecte
importante fa¡å de cele men¡ionate anterior.
Acestea pot fi legate de dozele de medicamente,
de efectele adverse, de implementarea noilor pro-
ceduri diagnostice, de realizarea unor programe
similare de preven¡ie sau de costurile implicate.

• Citarea lucrårii: se face dupå rigorile bibliografice
¿i con¡ine, în ordine – numele autorului/autorilor,
titlul lucrårii, numele prescurtat al jurnalului, anul
apari¡iei, volumul ¿i, eventual, numårul, prima ¿i
ultima paginå a lucrårii.

• Data de realizare ¿i data de expirare: în aceastå
sec¡iune trebuie trecut numele medicului care a
realizat CAT-ul, data realizårii precum ¿i data la
care medicul crede cå vor fi disponibile noi dovezi
pe aceastå temå.

Resurse utile pentru CAT:
• Best BETs http://www.bestbets.org
• Center for Evidence Based Medicine http://

www.cebm.net/cats.asp
• South Western Ontario Academic Health Science

http://www.ahsn.lhsc.on.ca/cat
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CONTRACEPTIVELE ORALE ªI SARCINA REDUC RISCUL DE SCLEROZÅ MULTIPLÅ

Concluzia clinicå
Inciden¡a sclerozei multiple este cu 40% mai scåzutå la femeile care folosesc anticoncep¡ionale orale comparativ cu
cele care nu folosesc aceastå metodå contraceptivå. De asemenea, inciden¡a sclerozei multiple scade nesemnificativ
pe perioada sarcinii ¿i cre¿te semnificativ în primele 6 luni pospartum comparativ cu femeile care nu råmân însårcinate.

Întrebarea clinicå (cu trei pår¡i):
Având în vedere faptul cå scleroza multiplå este o boalå autoimunå ¿i cå atât sarcina cât ¿i hormonii estrogeni
influen¡eazå imunitatea, existå vreo corela¡ie între consumul de estrogeni sau sarcinå, pe de o parte, ¿i inciden¡a
sclerozei multiple, pe de altå parte?

Cuvinte cheie pentru cåutare:
Estrogeni, contraceptive orale, sarcinå, sclerozå multiplå, inciden¡å

Studiul
De tip caz -control (case-control study), realizat prin baza de date americanå care include informa¡ii demografice, medicale,
diagnosticele clinice ¿i tratamentele prescrise în practica clinicå, înregistrarea fåcându-se dupå o metodå standardizatå
(General Practice Research Database). Grupul de studiu: 106 femei cu vârsta sub 50 de ani, înregistrate în baza de date cu
cel pu¡in 3 ani înainte de debutul afec¡iunii ¿i 1001 femei pentru cazuri control, cu vârste nesemnificativ diferite ¿i date
similare de intrare în baza de date.
Rezultate:

Rela¡ia dintre consumul de anticoncep¡ionale orale (AO) ¿i inciden¡a sclerozei multiple (SM)
Consumul de AO înregistrat
cu 3 ani în urmå în baza de

date

Cazuri de SM
(n = 106)

Cazuri control
(n = 1001)

Odds Ratio (OR) = Rata probabilitå¡ii
(95% interval de confiden¡å)

Nu 50 (47,2) 396 (39,6) 1,0 (referin¡a)
Da 56 (52,8) 605 (60,4) 0,6 (0,4-1,0)

Rela¡ia dintre sarcinå ¿i inciden¡a SM
Rela¡ia cu sarcina Cazuri de SM

(n = 106)
Cazuri control

(n = 1001)
Odds Ratio (OR) = Rata probabilitå¡ii

(95% interval de confiden¡å)
Fårå sarcinå 83 (78,3) 784 (78,3) 1,0 (referin¡a)

Mai mult de 6 luni de la
na¿tere

12 (11,3) 133 (13,3) 0,8 (0,4-1,6)

Primele 6 luni de la na¿tere 9 (8,5) 32 (3,2) 2,9 (1,2-6,6)
În timpul sarcinii 2 (1,9) 52 (5,2) 0,3 (0,1-1,4)

Comentarii:
1. Studiul se referå numai la cazurile noi de SM (debutul afec¡iunii) ¿i nu la inciden¡a puseelor la pacientele deja

diagnosticate cu SM.
2. Numårul cazurilor de femei însårcinate a fost redus, ceea ce poate explica lipsa semnifica¡iei statistice, înså cu o

tendin¡å evidentå pentru reducerea inciden¡ei SM de cåtre sarcinå.
3. Având în vedere scenariul patogenic actual al SM ¿i datele privind reducerea imunitå¡ii de cåtre hormonii estrogeni
¿i, respectiv, sarcinå, rezultatele studiului sunt cele a¿teptate.
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