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TIPURI DE STUDII
ªI NIVELURI DE EVIDENºÅ

REZUMAT
Validitatea studiilor de cercetare medicalå depinde de tipul lor. În aceastå lucrare sunt luate în discu¡ie principalele tipuri de studii, cu
avantajele ¿i dezavantajele lor. Nivelurile de eviden¡å ¿i gradele de recomandare sunt detaliate. În final, sunt prezentate câteva
informa¡ii asupra responsabilitå¡ilor ¿i ordinii recomandate autorilor dintr-un studiu.
Cuvinte cheie: medicinå bazatå pe dovezi; niveluri de eviden¡å, grade de recomandare; ordinea autorilor

Inspira¡i de structurile antice egiptene ¿i preco-
lumbiene, oamenii de ¿tiin¡å au preluat de-a lungul
secolelor modelul piramidei ¿i au încercat så sistema-
tizeze cunoa¿terea pe scheletul såu. Au apårut astfel
în ¿tiin¡ele socio-umane ¿i biomedicale nenumårate
exemple: piramida trebuin¡elor a lui Maslow, pirami-
da hranei utilizatå de dieteticieni sau cea a energiei,
ce încearcå så construiascå un model ecologic bazat
pe schimbul de energie ¿i pe lan¡ul trofic. Încercarea
nu este lipsitå de sens pentru cå forma piramidei oferå
suportul perfect pentru a explica faptul cå elementele,
procesele sau fenomenele simple, întâlnite frecvent,
se aflå la baza cunoa¿terii noastre, dar cå pe måsurå
ce complexitatea lor cre¿te, numårul lor scade, înså
relevan¡a lor devine din ce în ce mai puternicå. Este
motivul pentru care teoreticienii medicinei bazate pe
dovezi (MBD) au ales aceastå formå pentru a re-
prezenta nivelurile de eviden¡å ale diferitelor tipuri
de cercetåri ¿tiin¡ifice. Înainte de a reprezenta aceastå
piramidå, ar fi necesarå o trecere în revistå a princi-
palelor tipuri de studii întâlnite în literatura medicalå.

TIPURI DE STUDII

Într-o primå etapå, putem vorbi despre douå mari
categorii de studii, în func¡ie de gradul de interven¡ie
al cercetåtorului în producerea fenomenelor: observa-
¡ionale ¿i experimentale (figura 1). Cele observa¡ionale
sunt, la rândul lor, clasificate în descriptive ¿i analitice.
Literatura medicalå se bazeazå în special pe studiile
observa¡ionale analitice ¿i pe cele experimentale pen-
tru cå acestea prezintå interes din punctul de vedere
al conceptului de MBD.

ABSTRACT
The validity of medical research studies relies on their type. In this paper, we discuss the main types of studies, and we comment their
advantages and disadvantages. The levels of evidence and the grades of recommendation based on such studies are presented. We
also provide informations about authorship and the recommended order of authors in scientific papers.
Key words: evidence-based medicine; levels of evidence; grades of recommendation; authorship

A. Studii descriptive

Studiile descriptive î¿i propun caracterizarea unei
popula¡ii de referin¡å în func¡ie de anumite variabile
care pot fi:
1. personale (vârstå, sex, statut socio-economic, ten-

siune arterialå, glicemie, index de maså corporalå,
etc).

2. temporale (distribu¡ia în timp a bolilor sau a fac-
torilor de risc, de exemplu procentul de fumåtori
dintr-o popula¡ie în fiecare an din intervalul 1990-
2000).

3. spa¡iale (distribu¡ia în spa¡iu a bolilor sau a fac-
torilor de risc, de exemplu inciden¡a accidentului
vascular cerebral în jude¡ele ¡årii noastre).
Astfel de studii sunt în general necesare pentru

realizarea politicilor de sånåtate ¿i ele sunt solicitate
de cåtre deciden¡i (ex. Ministerul Sånåtå¡ii Publice)
pentru a evalua sau monitoriza starea de sånåtate a

Figura 1
Clasificarea tipurilor de studii ¿tiin¡ifice
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popula¡iei, pentru a planifica resursele sau a elabora
programe de sånåtate, pentru a formula anumite
ipoteze epidemiologice ¿i pentru a descrie istoria
naturalå a bolilor. Anchetele descriptive nu î¿i propun
så identifice asocia¡ii epidemiologice sau så formu-
leze inferen¡e de tip cauzal.

B. Studii analitice

Studiile analitice investigheazå rela¡iile între douå
categorii diferite de evenimente (factorul de risc ¿i
boala), iar în urma prelucrårii datelor se pot face, în
unele cazuri, inferen¡e de tip cauzal. În acest tip de
studii, se pune în discu¡ie expunerea subiec¡ilor la un
anumit factor de risc ¿i rezultatul acestei expuneri.
Atunci când studiul porne¿te de la selec¡ia subiec¡ilor
în func¡ie de expunerea la factorul de risc ¿i se urmå-
re¿te apari¡ia bolii, se realizeazå anchete de cohortå.
Atunci când studiul porne¿te de la selec¡ia pacien¡ilor
în func¡ie de rezultat (cu boala X sau fårå ea) ¿i se
cautå expunerea anterioarå a subiec¡ilor la un factor
de risc, se realizeazå studii caz-control. Spre exemplu,
un studiu în care subiec¡ii sunt selecta¡i în func¡ie de
expunerea la fumat, sunt încadra¡i în fumåtori ¿i
nefumåtori iar apoi se urmåre¿te în timp apari¡ia
cazurilor de accident vascular cerebral în cele douå
grupuri ¿i se stabile¿te o eventualå rela¡ie de legåturå
este un studiu de cohortå. În cazul în care se aleg
douå e¿antioane de subiec¡i: primul cu persoane care
au suferit un AVC iar celålalt cu persoane care nu au
avut aceastå boalå ¿i se identificå procentajul de fumå-
tori în cadrul fiecårui grup în vederea estimårii legåturii
dintre boalå ¿i expunerea la fumat în antecedente,
avem de-a face cu un studiu caz-control.

Studiile de cohortå pot fi de douå tipuri, în func¡ie
de modul de alegere al e¿antionului. Modelul de tip
I presupune realizarea unui e¿antion reprezentativ
din popula¡ia ¡intå. In urma investigårii subiec¡ilor
din e¿antion îi împår¡im în douå grupuri: cei expu¿i
¿i cei neexpu¿i. Apoi se a¿teaptå apari¡ia bolii, remi-
siunii, decesului sau a oricårui alt eveniment consi-
derat rezultat (end-point). Se opteazå pentru acest
model atunci când frecven¡a persoanelor expuse în
popula¡ie este suficient de mare.

Spre exemplu, dacå dorim så identificåm rolul
fumatului în apari¡ia AVC în popula¡ia României tre-
buie så alegem un singur e¿antion reprezentativ pen-
tru aceastå popula¡ie, conform câtorva caracteristici:
distribu¡ie în func¡ie de vârstå, sex, statut socio-eco-
nomic, mediu de via¡å rural sau urban. Mårimea
e¿antionului pentru ca acesta så fie reprezentativ este
calculatå de softuri specializate (EpiInfo este unul
dintre cele mai cunoscute, mai ales pentru cå poate fi
ob¡inut gratuit de la Center for Disease Control). Pentru
o popula¡ie de 23 milioane de locuitori, cu o frecven¡å
a¿teptatå a fumatului de 30%, un e¿antion de 323 de

subiec¡i ar fi suficient pentru un interval de încredere
de 95%. Dintre ce e¿antionåm ace¿ti 323 de subiec¡i
cu o metodå standardizatå (ex. cartea de telefon, biroul
de eviden¡å a popula¡iei etc), îi selectåm pe cei fumåtori
¿i pe cei nefumåtori ¿i îi urmårim în paralel. Dupå un
anumit interval de timp, vom determina câ¡i dintre cei
expu¿i ¿i câ¡i dintre cei neexpu¿i au fåcut AVC ¿i vom
determina statistic riscul fumåtorilor de a face boala
fa¡å de nefumåtori.

Modelul de tip II presupune alegerea din start a
douå e¿antioane: unul cu persoane expuse, celålalt
cu persoane neexpuse. E¿antioanele nu trebuie så aibå
caracteristicile popula¡iei ¡intå, spre deosebire de cazul
anterior. E¿antionarea se face din subgrupurile speci-
fice ale cåror caracteristici trebuie påstrate: subgrupul
expu¿ilor ¿i cel al neexpu¿ilor. Urmårirea loturilor se
face similar modelului I. Acest model se alege atunci
când frecven¡a factorului de risc în popula¡ie este micå.

Spre exemplu, dacå am dori så cercetåm un posibil
rol al utilizårii camerelor cu ultraviolete (solar) în apa-
ri¡ia accidentului vascular cerebral în popula¡ia urbanå
cu statut socio-economic mediu sau ridicat ar trebui
så realizåm un e¿antion din persoanele care utilizeazå
aceste camere ¿i un al doilea e¿antion din restul popu-
la¡iei ¡intå (locuitori din mediul urban cu statut socio-
economic peste medie care nu utilizeazå camerele cu
UV). Abia apoi putem så urmårim cele douå e¿an-
tioane dupå acelea¿i metode ca în modelul I.

Studiile de cohortå pot fi prospective (datele sunt
culese în timp real), retrospective (datele sunt culese
din fi¿e medicale sau alte documente) sau ambispec-
tive (combinå cele douå tipuri de abordåri).

Studiile caz-control sunt în general retrospective
sau anamnestice, prezen¡a factorului de risc la per-
soana bolnavå fiind cåutatå prin intermediul anamne-
zei. Aceste studii permit studierea asocierii dintre mai
mul¡i factori de risc ¿i aceea¿i boalå. Ele presupun
alcåtuirea a douå loturi: lotul cazurilor ¿i lotul martor
(de control) dar selec¡ia adecvatå a loturilor este
principala problemå pentru cå necesitå stabilirea clarå
a criteriilor de diagnostic. În cazul lotului test, este
preferabil så fie selec¡ionate cazurile noi de boalå, nu
cele vechi, deoarece pot apårea modificåri comporta-
mentale ulterioare debutului bolii. Subiec¡ii din lotul
test pot proveni dintre bolnavii spitaliza¡i sau din
popula¡ia ¡intå. De¿i reprezentativitatea unui lot selec-
¡ionat din popula¡ia ¡intå ar fi mai bunå, în practicå se
folosesc deobicei loturi de pacien¡i spitaliza¡i datoritå
accesibilitå¡ii ¿i acceptabilitå¡ii crescute.

Lotul martor este mai dificil de constituit pentru cå
trebuie så fie similar lotului de cazuri, cu excep¡ia bolii
puså în discu¡ie. În practicå se utilizeazå metoda
perechilor (matched-pair groups) care presupune sta-
bilirea unor criterii de similaritate ¿i selec¡ionarea
martorilor dintre pacien¡ii interna¡i în acela¿i spital
pentru afec¡iuni diferite neasociate cu aceia¿i factori
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de risc. Criteriile formulate cel mai frecvent sunt vârsta,
sexul ¿i statutul socio-economic al pacien¡ilor. În cazul
în care lotul de cazuri este suficient de mare putem
folosi un lot martor alcåtuit dintr-un numår egal de
subiec¡i. Dacå lotul de cazuri este mic din cauza raritå¡ii
bolii, se recomandå utilizarea unui lot martor de 2-3
ori mai mare decât lotul test în vederea cre¿terii puterii
statistice a studiului.

C. Studii experimentale
Acest tip de studii este singurul capabil så dove-

deascå rela¡ia cauzalå între fenomenele puse în
discu¡ie. Studiile experimentale sunt cel mai frecvent
utilizate în domeniul terapeutic datoritå posibilitå¡ii de
a controla mai bine variabilele legate de acest proces.
Astfel de exemple sunt testarea medicamentelor
înainte de introducerea în practica medicalå (studiile
de fazå II ¿i III), evaluarea eficacitå¡ii vaccinurilor,
compararea conduitelor terapeutice sau chirurgicale
noi fa¡å de cele obi¿nuite ¿i chiar evaluarea formelor
de organizare a asisten¡ei sanitare. Din punct de vedere
metodologic, aceste studii au la bazå tot compara¡iile
între douå loturi. Unul dintre aceste loturi este test iar
celålalt este lotul martor. Unuia dintre loturi i se ad-
ministreazå factorul de risc sau cel de protec¡ie, în
timp ce al doilea lot prime¿te placebo, în cazul studiilor
privind eficacitatea medicamentelor. Astfel de studii
pot fi «simplu orb» sau «dublu orb» în func¡ie de
accesul experimentatorului la informa¡ie: dacå el ¿tie
sau nu care este produsul placebo ¿i cel activ dintre
substan¡ele administrate. În procedeul «simplu orb»
loturile pot fi prestabilite ¿i identice. În procedeul
«dublu orb», datoritå faptului cå nici experimentatorul
nu cunoa¿te care este produsul activ, alocarea pacien-
¡ilor este randomizatå. Apar astfel trialurile randomizate
cu lot martor (randomized controlled trials – RCT)
considerate studii foarte valoroase în MBD.

Alocarea randomizatå se poate face nu numai în
cazul testårii unei metode terapeutice medicamentoase
ci ¿i în cazul testårii unui nou tip de interven¡ie. Com-
para¡ia se face cu tipul de interven¡ie utilizat în mod
obi¿nuit pentru aceea¿i afec¡iune, nu cu placebo. Alo-
carea se face pe masa de opera¡ie, înainte de deschi-
dere, prin tragere la sor¡i (ex. duodenopancreatectomia
cefalicå, cu prezervare de pilor fa¡å de metoda obi¿-
nuitå în care pilorul este rezecat).

DESIGNUL STUDIILOR

În func¡ie de tipurile expuse mai sus, existå mai
multe designuri de studii utilizate în prezent în cerce-
tarea biomedicalå. Prezentåm în tabelul 1 avantajele
¿i dezavantajele lor, adaptate dupå Heneghan ¿i Ba-
denoch.

Un design de calitate este esen¡ial. Journal of Neu-
rology a publicat în noiembrie 2005 un review pri-

vind evolu¡ia calitativå a designului de studii clinice
în domeniul sclerozei multiple în intervalul 1970-
2005. Dezvoltarea ¿i validarea unor criterii de apre-
ciere a rezultatelor tratamentului precum reducerea
recåderilor (rate de recådere pe an, timpul scurs pânå
la prima recådere, procentul de pacien¡i fårå recåderi),
scorurile privind deficitul (EDSS, MFSC) ¿i måsurå-
torile RMN au permis o mai bunå estimare a eficacitå¡ii
tratamentelor. Fred Lublin subliniazå cå ¿ase tratamen-
te (Avonex, Betaferon, Copaxone, Mitoxantrone, Re-
bif ¿i Natalizumab) cu impact asupra evolu¡iei bolii
au fost introduse în practica medicalå cu rezultate bune
datoritå dezvoltårii acestor studii.

Designuri de studii care nu sunt men¡ionate în tabel
sunt studiul de caz, seriile de cazuri ¿i studiile de tip
«unul sau niciunul». Dacå primele douå situa¡ii sunt
binecunoscute, prezentårile de cazuri sau seriile de
cazuri fiind utilizate în activitatea clinicå desfå¿uratå
curent, studiile «unul sau niciunul» se referå la serii
de cazuri comparate înainte ¿i dupå introducerea unui
tratament. O serie de cazuri se încadreazå în aceastå
categorie dacå înaintea existen¡ei tratamentului mureau
to¡i pacien¡ii iar acum unii supravie¡uiesc sau dacå
înainte unii mureau iar acum supravie¡uiesc to¡i. Aces-
tea sunt considerate importante pentru cå, de¿i nu se
bazeazå pe o metodologie riguroaså, oferå informa¡ii
deosebit de importante pentru activitatea clinicå.

NIVELURI DE EVIDENºÅ
ªI GRADE DE RECOMANDARE

Suzanne Fletcher ¿i David Sackett, doi dintre ini-
¡iatorii conceptului MBD, au creat în anii ’80 o ierar-
hizare a dovezilor aduse de studii. Aceste «niveluri
de eviden¡å» au fost aranjate piramidal ¿i le reprezen-
tåm în figura 2.

În afarå de reprezentarea graficå, ele au fost notate
cu cifre arabe începând de la vârf cåtre baza pirami-
dei. Nota¡iile sunt urmåtoarele:
Nivelul 1:

1a. recenzie sistematicå a unor studii clinice ran-
domizate (RCT)

1b. studiu clinic randomizat
1c. studiu tip „unul sau niciunul“

Nivelul 2:
2a. recenzie sistematicå a unor studii de cohortå
2b. studii de cohortå individualå sau RCT de cali-

tate slabå
2c. studii ecologice

Nivelul 3:
3a. recenzie sistematicå a unor studii caz-control
3b. studii caz-control individuale

Nivelul 4: serii de cazuri sau studii de cohortå/caz-
control de calitate slabå.
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Nivelul 5: opinia expertului despre posibile beneficii
(puncte de vedere teoretice) sau cercetare precli-
nicå (pe animale ¿i in vitro)
Gradele de recomandare sunt notate cu litere mari

de la A la D ¿i permit o extrapolare a concluziilor în
practica medicalå dupå cum urmeazå:

• Gradul A (recomandare de tip „Acesta-i trata-
mentul” pentru studiile terapeutice): studii de
nivelul 1

• Gradul B (recomandare de tip  „Po¡i aplica
acest tratament” pentru studiile terapeutice):
studii de nivelul 2 sau 3

• Gradul C (recomandare de tip „Nu este sigur
cå tratamentul este eficient“): studii de ni-
velul 4

• Gradul D (recomandare de tip „Nu utiliza acest
tratament, dovezile sunt complet insuficiente“):
dovezi de nivelul 5 sau studii neconcludente
de orice nivel.

ORDINEA AUTORILOR

De¿i nu are o legåturå directå cu nivelul de evi-
den¡å al studiilor, autorii implica¡i într-o cercetare
biomedicalå sunt cei de care depinde în mod direct

valoarea finalå a studiului respectiv. De aceea, meri-
tele autorilor trebuie recunoscute în func¡ie de gradul
de implicare în activitatea de cercetare. Comitetul
Interna¡ional al Editorilor de Jurnale Medicale (ICMJE)
a stabilit o serie de norme în func¡ie de care se con-
siderå cå o persoanå a participat în calitate de autor la
un articol:

Tabelul 1
Tipuri de design ¿i avantajele/dezavantajele aferente

Design Scop Avantaje Dezavantaje

Caz-control Identificarea factorilor
de risc la pacien¡ii cu o
anumitå boalå ¿i
compararea cu subiec¡ii
fårå acea boalå

• Rapid ¿i ieftin
• Utilizabil în cazul bolilor foarte rare

cu interval lung de la expunere
• Numårul necesar de subiec¡i este

mic

• Dependen¡a de anamnezå ¿i
documente medicale

• Existen¡a factorilor de confuzie
• Selec¡ia dificilå a martorilor
• Erori poten¡iale legate de selec¡ie ¿i
con¡inutul documentelor

Cohortå Pacien¡i expu¿i ¿i
neexpu¿i sunt urmåri¡i
pentru a se vedea dacå
dezvoltå boala

• Etic
• Poate fi aplicatå metoda perechilor
• Eligibilitatea subiec¡ilor ¿i evaluarea

rezultatelor pot fi standardizate
• Poate fi prestabilit timingul
• Uneori mai accesibile decât RCT

• Dificultå¡i în selec¡ia martorilor
• Expunerea poate fi legatå uneori de
un factor de confuzie neidentificat

• Dificultå¡i în aplicarea metodelor
«orb» sau «dublu-orb»

• Selec¡ia nu se poate randomiza

Crossover Subiec¡ii sunt aloca¡i
randomizat uneia dintre
cele douå grupe de
tratament pentru a se
urmåri apari¡ia
evenimentului studiat.
Dupå un timp, sunt
aloca¡i celuilalt
tratament.

• Fiecare subiect serve¿te drept
propriul såu martor

• To¡i subiec¡ii primesc tratament
• Metodele «orb»/ «dublu-orb» pot fi

aplicate
• Se pot aplica acelea¿i teste

statistice ca pentru studiile
randomizate

• To¡i pacien¡ii primesc placebo sau
tratament alternativ la un moment
dat

• Nu se pot utiliza tratamentele cu
efecte permanente

• Perioada de trecere de la un
tratament la altul poate fi de duratå

Transversal Måsoarå prevalen¡a la
un moment dat sau pe o
perioadå scurtå de timp

• Rapid ¿i ieftin
• Etic

• Stabilirea asocia¡iei, nu a cauzalitå¡ii
• Existen¡a factorilor de confuzie
• Inegalitatea loturilor
• Erori poten¡iale

Trial
randomizat
cu lot
martor
(RCT)

Subiec¡i similari sunt
aloca¡i randomizat
grupurilor de tratament
¿i urmåri¡i pentru
apari¡ia rezultatului
studiat.

• U¿or de aplicat metodele
«orb»/ «dublu-orb»

• Analiza statisticå de mare putere
• Reducerea factorilor de confuzie

• Etic problematic
• Scump în termeni de timp ¿i bani
• Poten¡iale erori legate de includerea
voluntarå a pacien¡ilor

RCT

Studii de
cohortå

Studii caz – control

Serii de cazuri

Studii de caz

Idei, editoriale, opinii

Teste pe animale

Teste in vitro

Meta-analize

Figura 2
Niveluri de eviden¡å ale studiilor
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1. contribu¡ia la concep¡ie, design, achizi¡ia, pre-
lucrarea ¿i interpretarea datelor

2. redactarea articolului sau revizuirea lui în do-
meniul con¡inutului ¿tiin¡ific

3. aprobarea versiunii pentru publicare
Toate cele trei condi¡ii trebuie så fie îndeplinite

pentru ca o persoanå så poatå figura ca autor. În acest
moment se estimeazå, dupå diferite surse, cå aproxi-
mativ 22% dintre autorii cita¡i sunt autori fantomå
trecu¡i în mod onorific iar aproximativ 60-75% din
articole au autori onorifici.

Ordinea autorilor nu este la fel de clar stipulatå de
reguli. Jurnalele propun criterii diferite. Un exemplu
citat de Richard Horton în cartea redactatå de GM
Hall este urmåtorul: dacå ordinea autorilor este A, B,
C, D, E, F, G, H, atunci A ¿i H sunt cei mai importan¡i
autori pentru cå sunt garan¡ii datelor din studiu. A
este cel care a realizat efectiv studiul, a contribuit la
analiza datelor ¿i a scris lucrarea, B a fost implicat în
designul studiului, în implementarea sa ¿i a contribuit
semnificativ la scrierea lucrårii, C a fost implicat în
realizarea concretå a studiului ¿i în strângerea ¿i analiza
datelor precum ¿i în asigurarea calitå¡ii lor, D a fost
implicat în realizarea concretå a studiului, în recoltarea
datelor ¿i în asigurarea calitå¡ii, E a fost implicat în
realizarea studiului ¿i în managementul datelor, mai

ales în analiza lor, F ¿i G au fost implica¡i în design ¿i
au contribuit la scrierea lucrårii iar H a fost implicat în
design, implementare, analizå, interpretare ¿i a contri-
buit la scrierea lucrårii.

Indiferent de jurnal, primul ¿i ultimul autor råmân
cei mai valoro¿i. Regulile neoficiale folosite de unele
grupuri de cercetåtori pleacå de la premiza cå primul
autor este cel mai implicat în realizarea efectivå a stu-
diului ¿i totodatå cel care a scris lucrarea în timp ce
ultimul este ¿eful colectivului sau laboratorului care a
supervizat întregul proces ¿i a venit cu sugestii pentru
îmbunåtå¡irea fiecårei etape a studiului, inclusiv a tex-
tului final. În cazul în care lucrarea ¿tiin¡ificå este rezulta-
tul colaborårii a douå colective, se poate considera cå
cei mai importan¡i sunt primii doi autori ¿i ultimii doi
autori, contribu¡iile lor fiind acelea¿i ca în primul caz.

CONCLUZII

În func¡ie de scopul urmårit de un studiu, este
important ca echipa care îl va realiza så se formeze
încå de la început, så stabileascå un design corespun-
zåtor ¿i o metodologie suficient de riguroaså pentru
ca, la final, concluziile oferite de studiu så poatå fi
cât mai bine valorificate din punct de vedere ¿tiin¡ific,
potrivit rigorilor medicinei bazate pe dovezi.
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