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Presentació

Una de les maneres més efectives de donar a 
conèixer les dades generades a partir d’una re-
flexió, recerca o trobada científiques és mitjan-
çant la seva publicació. Moltes vegades el mitjà 
de comunicació més ràpid i pràctic pot ésser la 
comunicació verbal directa, però com que «les 
paraules se les endú el vent», no hi ha cap mane-
ra millor de reflectir les nostres aportacions que 
deixant-ne constància escrita. A més, l’escriptu-
ra en paper o en format electrònic ens permetrà 
arribar a molta més gent i d’una manera pràcti-
cament imperible.

Si bé tots podem estar més o menys d’acord 
amb la reflexió anterior, un altre tema que es po-
dria discutir seria: com s’aprèn a escriure en ci-
ència? Majoritàriament n’aprenem amb la pràc-
tica. Després de la formació universitària, durant 
el segon cicle o l’especialització, per exemple, 
s’afavoreix el contacte amb persones avesades 
a redactar sobre ciència. Acostuma a ésser així, 
a poc a poc, com el científic jove es va introduint 
en aquest món que culmina amb la redacció de 
la tesina, el treball final del màster, la tesi o la pu-
blicació dels seus treballs de recerca. Ja durant 
el postgrau és possible trobar cursos orientats al 
desenvolupament de les habilitats de l’escriptura 
científica amb formats i continguts molt diferents. 
Possiblement sigui necessari, això no obstant, 
potenciar la introducció de coneixements i habi-
litats en redacció durant el pregrau de les llicen-
ciatures científiques.

Finalment, un altre debat interessant de plan-
tejar podria ésser: què s’ha de publicar? Si no-
més es publica allò «rellevant», es reforça inde-
finidament el biaix de publicació tan criticat. En 
l’àmbit de la recerca clínica, per exemple, cada 
vegada es defensa amb més fervor la necessitat 
de publicar-ho tot . Així ho recull, per exemple, 
l’article 38 del Reial decret 223/2004, pel qual es 

regulen els assaigs clínics amb medicaments. Si 
bé es podria qüestionar l’exigència de publica-
ció dels resultats dels estudis en revistes científi-
ques, sembla indubtable la necessitat de la seva 
divulgació pública. Tal com insisteix Richard 
Horton, director de The Lancet, determinats es-
tudis clínics en fase I que compleixin criteris de 
rellevància, també haurien de quedar reflectits 
en la bibliografia científica. Per norma general, 
creiem que s’hauria de recomanar sempre la di-
vulgació de les dades i evitar el mal costum o 
l’actitud còmoda de deixar-les al calaix. Les vies 
de divulgació ofereixen tota mena de possibili-
tats i sempre podem trobar la manera i el mitjà 
més idonis per transmetre la nostra informació. 
És més, la història ha demostrat que el concepte 
de rellevància de les dades és molt relatiu atès 
el caràcter canviant de la ciència. Una cosa que 
pot semblar decisiva avui deixa d’ésser-ho, o 
fins i tot passa a ésser falsa, temps després. Tot 
això, creiem, reforçaria aquesta necessitat d’in-
tentar explicar-ho tot per escrit.

La Fundació Dr. Antoni Esteve ha estat sen-
sible a aquests plantejaments. Des que es va 
fundar, ha abordat diverses temàtiques relaci-
onades amb el món de la divulgació i la publi-
cació científiques com ara una conferència l’any 
1986 sobre revistes mèdiques impartida per Ian 
Munro, director de The Lancet en aquella èpo-
ca, un simposi internacional sobre periodisme 
científic el 1990 i la concessió des de 1989 amb 
caràcter biennal de premis de recerca a les mi-
llors publicacions científiques en farmacoteràpia, 
entre d’altres activitats molt diverses. L’any 1998 
des de la Fundació es va organitzar un taller al 
voltant del paper dels revisors científics de les 
revistes biomèdiques. Robert i Suzanne Fletcher 
van aportar la seva experiència i visió des de la 
perspectiva editorial d’Annals of Internal Medici-
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ne, com van fer també quatre anys més tard en 
un curs similar, Marcus i June Reidenberg, de 
Clinical Pharmacology and Therapeutics. El 2002 
es va copatrocinar un curs de formació sobre la 
redacció i edició científiques, impartit per Robert 
Rothenberg, director d’Annals of Epidemiology. 
Un any més tard, la Fundació va participar en un 
curs sobre escriptura i redacció científiques im-
partit per Esteve Fernández i Ana M. García, de 
l’equip de direcció de Gaceta Sanitaria (autors 
de dos capítols d’aquest quadern) en el marc de 
l’Escola d’Estiu de Salut Pública que se celebra 
a Maó (Menorca).

A partir d’aquesta última col·laboració i amb 
els mateixos professors, des de la Fundació Dr. 
Antoni Esteve es van iniciar els seminaris de 
formació sobre «Com redactar un article cien-
tífic», que en aquest moment ja compta amb 
més d’una desena d’edicions que s’han repetit 
per diferents ciutats espanyoles en col·laboració 
amb diverses institucions. Com una manera més 
de donar suport a aquests seminaris i amb la in-
tenció d’actualitzar les publicacions ja existents 
sobre aquest tema, vam creure que podria resul-

tar interessant d’editar aquest quadern des de la 
Fundació recollint alguns dels temes més relle-
vants sobre la publicació científica. Evidentment 
no s’hi inclouen tots els temes, el que podria ser-
vir per oferir en un futur proper una nova versió 
més completa, o bé, una altra de nova amb més 
temes relacionats amb la publicació científica.

Els coordinadors d’aquest quadern volen 
expressar el seu agraïment als autors que han 
contribuït, mitjançant els diversos capítols, que 
esperem que siguin un gra de sorra més en l’ad-
quisició de coneixements dirigits a una redacció 
científica correcta entre aquells que s’hi inicien 
o que la vulguin perfeccionar. També esperem 
que aquesta obra obtingui la màxima divulga-
ció possible entre estudiants i professionals de 
la comunitat científica, fi últim que persegueixen 
totes les publicacions generades des de la nos-
tra institució.

Laia Rosich i Fèlix Bosch

Fundació Dr. Antoni Esteve
Barcelona
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Introducció

El treball de recerca científica no acaba amb l’ob-
tenció de resultats experimentals satisfactoris que 
aporten nous coneixements o amplien els que ja 
es tenien sobre algun aspecte de la ciència. És 
necessari que els experiments realitzats i les seves 
conclusions, les validin persones amb experiència 
en la disciplina corresponent i que la comunitat ci-
entífica se n’assabenti. Aquest procés es realitza 
mitjançant la publicació del treball, generalment en 
una revista de l’especialitat corresponent. De tota 
manera, hi ha revistes generalistes, com Nature i 
Science, en les quals, atès el seu prestigi, molts 
investigadors voldrien publicar els seus articles. A 
banda de realitzar la seva feina, els científics han 
d’estar al corrent dels avanços en el seu camp de 
recerca o en d’altres de relacionats. Les revistes 
científiques els permeten posar al dia els coneixe-
ments i aprendre noves tècniques experimentals. 
Si les revistes inclouen una fase de revisió d’ex-
perts (peer review) en el procés editorial, ofereixen 
una garantia més gran de rigor científic. Una altra 
funció de les revistes científiques és evitar la dupli-
cació d’experiments, que es podria donar si cada 
investigador treballés aïlladament, sense conèixer 
la tasca realitzada pels col·legues.

Una cosa que ara sembla tan natural a qual-
sevol científic com és publicar els resultats de 
la seva tasca en una revista o llegir el treball re-
alitzat per altres professionals de la seva espe-
cialitat és relativament recent en la història de la 
ciència, ja que les primeres revistes van aparèi-
xer durant la segona meitat del segle xvii. Encara 
més recent és l’estructura IMRAD (Introduction, 

Material and Methods, Results, and Discussion) 
típica dels articles científics. El canvi es va donar 
en la segona meitat del segle xix, quan l’experi-
mentació cobra importància i la reproductibilitat 
dels experiments es considera un principi fona-
mental en la filosofia de la ciència (1).

En els gairebé tres-cents cinquanta anys 
transcorreguts des de l’aparició de la prime-
ra revista científica, el nombre de publicacions 
ha anat augmentant i s’han anat especialitzant 
cada vegada més. A més, a la fi del segle xx, 
diversos canvis socioeconòmics i el desenvo-
lupament d’Internet com a mitjà de comunica-
ció i biblioteca universal d’accés instantani han 
canviat el concepte del que s’entenia fins fa poc 
per “revista científica”, és a dir, una publicació 
periòdica d’un nombre de pàgines determinat, 
que formaven una unitat física i que de vega-
des s’agrupaven per formar volums que s’arxi-
vaven als prestatges de les biblioteques. Una 
gran majoria de les revistes es presenten ara en 
dues versions: la tradicional, impresa, i la versió 
electrònica disponible a Internet. Algunes –cada 
vegada menys– mantenen només la versió im-
presa i d’altres, en canvi, només compten amb 
la versió electrònica. Entre aquestes últimes, n’hi 
ha les que mantenen el format clàssic de revista, 
amb què els lectors en podrien “construir” cada 
número imprimint els articles corresponents i 
enquadernant-los. En d’altres, tanmateix, la uni-
tat que compta ja és l’article individual en si, en 
comptes d’un conjunt d’articles enquadernats i 
publicats simultàniament (com a exemple, vegeu 
la referència (2) d’aquest article, en la citació del 
qual no s’indica paginació).

Aproximació històrica 
al món de la publicació científica

Mercè Piqueras
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Aproximació històrica al món de la publicació científica

Les primeres revistes científiques

El 5 de gener de 1665 va sortir a la llum el primer 
número del setmanari Journal des Sçavans (el 
1816 va canviar la grafia a Journal des Savants), 
que es considera la primera revista científica. Els 
antecedents o motivacions d’aquesta i d’altres 
publicacions periòdiques de caràcter científic de 
l’època es troben en altres formes de publicació 
com els diaris, els serveis postals, els fulls in-
formatius i manuscrits i impresos, la correspon-
dència científica personal i institucional, els catà-
legs de llibres, els calendaris, els almanacs i les 
efemèrides, etc. (3). Els factors principals, però, 
que van contribuir al naixement de les revistes 
científiques van ésser l’augment del nombre de 
persones dedicades a la ciència i l’interès de la 
societat per la ciència (4). El llibre no era adequat 
per difondre els resultats d’un nou experiment o 
observació perquè era necessari esperar a tenir 
un nombre de resultats que justifiqués la prepa-
ració d’un volum. Per això, molts experiments o 
descobriments individuals es publicaven en for-
ma de fullets. Per exemple, els descobriments 
de William Harvey sobre la circulació de la sang 
es van publicar en un fullet de setanta-dues pà-
gines el 1628 (5).

Journal des Sçavans constava de vint pà-
gines i comprenia deu articles, cartes i notes. 
El privilegi de la publicació, l’havien concedit a 
Denis de Sallo (1626-1669), conseller del Parla-
ment francès, uns mesos abans (agost de 1664) 
a Fontainebleau. La revista va comptar entre els 
col·laboradors autors destacats com ara Ber-
nouilli, Malebranche, Leibniz, Laplace o Voltaire 
(6), però els seus objectius no eren els mateixos 
que els de les revistes científiques actuals. Se-
gons indicava una nota als lectors, els objectius 
d’aquella publicació periòdica eren catalogar 
els llibres publicats a Europa i informar del seu 
contingut; publicar necrològiques de persones 
famoses i resumir el treball que havien fet; des-
criure experiments de física, química i anatomia 
que poguessin explicar fenòmens naturals, així 
com invents curiosos o útils de màquines i cre-
ar un registre de dades meteorològiques; citar 
les decisions més importants preses per corts 
civils o religioses i les censures de les universi-

tats; i transmetre als lectors els esdeveniments 
que es produïssin que fossin mereixedors de la 
curiositat humana. Segons Sallo mateix, la seva 
idea en fundar la revista era satisfer la curiositat i 
aportar coneixements als seus lectors, especial-
ment a aquells que no llegien llibres sencers per 
falta de temps o per mandra (5).

Aquesta publicació, que es va convertir en 
l’òrgan de difusió dels treballs de l’Acadèmia de 
Ciències de París (4), aviat va assolir una gran 
popularitat, però les autoritats el van censurar i 
van retirar el privilegi concedit a Sallo quan n’ha-
vien publicat només tretze números. Al gener de 
1666 el van tornar a publicar dirigit per l’abat Jean 
Gallois (1632-1707), que havia estat col·laborador 
de Sallo i cofundador de la revista. Van nomenar 
Gallois membre de l’Acadèmia Francesa el 1672 
i la fitxa de l’Acadèmia el defineix com a «savi 
universal, versat en l’estudi de totes les llengües i 
de totes les ciències» [Les 700 immortels. http://
www.academie-francaise.fr/immortels]. El seu 
interès pel bon ús de la llengua com a mitjà per 
a la difusió del coneixement es manifesta en el 
discurs d’ingrés a l’Acadèmia, que va pronunciar 
el 12 de gener de 1673, en dir que «…les mate-
màtiques i la física treballarien inútilment en la 
substància de les coses […] si no ensenyessin 
els mitjans per tractar-les amb elegància, perquè 
és particularment la bellesa de l’expressió el que 
conservarà les grans obres i el que les fa passar 
als segles per venir. Els elegants discursos de 
física que va compondre Plató s’han llegit en tots 
els segles, i encara que la doctrina que contenen 
no sempre s’hagi aprovat, els discursos han ar-
ribat fins a nosaltres sense que se n’hagi perdut 
una sola línia» (7).

Gallois va dirigir el Journal des Sçavans fins 
el 1674, en què el va substituir l’abat Jean Paul 
de la Roque. Tant Gallois com de la Roque van 
evitar els enfrontaments ideològics i les qüesti-
ons religioses; els comentaris de llibres van pas-
sar d’ésser crítics a descriptius (6). La revista va 
ésser setmanal, amb algunes interrupcions, fins 
el 1723 i mensual a partir de 1724. Al llarg de la 
història va patir altres interrupcions i actualment 
és una revista literària.

Gairebé al mateix temps que a França s’ha-
via establert el Journal des Sçavans, a Anglaterra 
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la Royal Society de Londres també va planejar la 
publicació d’una revista: Philosophical Transac-
tions. Va ésser la segona revista científica i s’ha 
publicat ininterrompudament des de la seva fun-
dació. La Royal Society, la van fundar el 28 de 
novembre de 1660 un grup d’erudits, entre els 
quals es trobaven l’astrònom i arquitecte Chris-
topher Wren (1632-1723), el físic i químic Robert 
Boyle (1627-1691), els matemàtics John Wilkins 
(1614-1672) i William Brouncker (ca.1620-1684), i 
Sir Robert Moray (1608-1673). La van fundar amb 
l’objectiu d’estimular el coneixement experimental 
fisicoquímic i hi van reflectir els principis en què es 
basava Francis Bacon (8,9). A l’abril de 1663 van 
escollir Henry Oldenburg (1615?-1677) secretari 
de la Royal Society (juntament amb John Wilkins). 
Oldenburg aviat va començar a mantenir corres-
pondència amb moltes persones amb interessos 
filosòfics i de ment curiosa de diferents països 
del món. En destaquen Huygens, Leeuwenhoek, 
Leibniz, Malpighi, Redi i Spinoza, a més de cientí-
fics anglesos com Boyle, Halley, Hooke, Newton 
o Wren, que també li escrivien. Al cap d’un any 
d’ocupar el càrrec, Oldenburg estava aclaparat 
per la quantitat de cartes que rebia la Royal So-
ciety i que havia de contestar ell. Aleshores van 
decidir crear un comitè de correspondència (5).

Alguns membres de la Royal Society, entre 
els quals figuraven Moray, Boyle, Hooke i Olden-
burg mateix, van tractar sobre les característi-
ques que hauria de tenir la revista i van decidir 
que fos exclusivament científica, formada princi-
palment pels textos preparats per Oldenburg, i 
que no tractés temes legals ni teològics. Quant 
a la freqüència, van decidir que, si es disposava 
de material suficient, s’imprimiria el primer dilluns 
de cada mes. El Comitè de la Royal Society va 
avalar aquesta decisió i el primer número de Phi-
losophical Transactions, de setze pàgines, va 
sortir a la llum el 6 de març de 1665 (9). Amb el 
temps, aquella revista es va ampliar i es va dividir 
en altres publicacions.

Philosophical Transactions es va convertir de 
seguida en un model per a altres publicacions 
d’acadèmies i societats que promovien i difoni-
en les ciències experimentals. Entre les revistes 
que van sorgir, cal esmentar Acta Eruditorum, 
fundada el 1682 per Otto Mencke (1644-1707) 

a Leipzig (Alemanya), que ben aviat va assolir un 
gran prestigi. Es publicava en llatí i entre els au-
tors es troben famosos científics i humanistes de 
la Il·lustració. Hi destaca Leibniz, que va incloure 
en els seus articles els seus tractats i les discus-
sions que va mantenir amb Newton. També va 
publicar alguns articles a Acta Eruditorum Anto-
nie van Leeuwenhoek (5). Altres revistes, en can-
vi, van seguir el model del Journal des Sçavans; 
eren publicacions orientades a atreure audiènci-
es més àmplies, amb interessos variats i tracta-
ven temes de literatura, teologia, dret, història i fi-
losofia. El Giornale de’ Letterati, fundada el 1668 
a Roma per Francesco Nazari, compartia carac-
terístiques del model francès i de l’anglès. Per a 
la majoria dels científics postgalileians, la Royal 
Society representava el model ideal de llibertat 
i progrés científic, en el qual el protagonisme, 
l’ocupava la ciència experimental en comptes de 
la tradició i el discurs dogmàtic. En la seva revis-
ta, Nazari escrivia sobre els treballs presentats 
a la Royal Society i publicava traduccions d’arti-
cles de Philosophical Transactions (5, 10).

A diferència de les revistes científiques mo-
dernes, aquelles primeres publicacions no acos-
tumaven a contenir gaires articles amb la descrip-
ció d’experiments originals. El canvi es produeix 
quan apareixen revistes especialitzades de física, 
química, biologia, agricultura i medicina (5).

Les primeres revistes mèdiques

Des de la segona meitat del segle xvii, diversos 
factors van contribuir al progrés de la medicina: 
a) la fundació de noves universitats; b) l’aparició 
de societats científiques mèdiques i c) les pu-
blicacions periòdiques que permetien la difusió 
dels descobriments i la comunicació entre els 
professionals (3). Amb relació a les publicacions 
periòdiques, potser caldria afegir que el canvi del 
llatí per les llengües vernacles va facilitar encara 
més la difusió del coneixement mèdic.

La primera revista mèdica que es coneix és 
Nouvelles découvertes sur toutes les parties de la 
médecine, publicada a París de 1679 a 1681, en 
francès, sota la direcció de Nicolas de Blegny (11). 
A Anglaterra, encara que la medicina tenia un es-
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pai a Philosophical Transactions –ocupava apro-
ximadament un quinze per cent del contingut–, no 
hi va haver una revista dedicada exclusivament a 
aquesta disciplina fins al 1684: Medicina Curiosa, 
en anglès (encara que el títol fos en llatí) i dirigida 
i publicada per Thomas Basset, un llibreter lon-
dinenc. L’objectiu d’aquesta revista no era tant la 
publicació de treballs originals com la de difondre 
resums de textos procedents d’altres publicaci-
ons ja existents. A més, el compromís de Basset 
indicant que Medicina Curiosa estaria dedicada 
principalment als aspectes pràctics de la medici-
na, fa suposar que la revista estava pensada per 
atreure l’interès de persones que es dedicaven a 
aquesta professió fora de l’àmbit oficial, com era 
el cas dels remeiers i les llevadores. No obstant 
això, el director-editor va tractar d’evitar les ires 
de la medicina oficial –acadèmica–; per a això, 
intentava restar importància a la seva publicació i 
en el prefaci de la revista indicava que estava pen-
sada com una font d’informació secundària, que 
podia ésser útil «si fallaven els mètodes apresos». 
A més, deixava clar que abans de la publicació, 
sotmetia els textos al judici del Col·legi de Metges 
de Londres, cosa que donava legitimitat a Medici-
na Curiosa com a publicació mèdica (12).

A Espanya, la premsa mèdica ha estat tra-
dicionalment el sector més prolífic de la premsa 
especialitzada, no només pel nombre de revistes 
i el tiratge i la difusió, sinó també per la periodi-
citat. Si bé van aparèixer més tard que en altres 
països europeus (la primera revista mèdica espa-
nyola és de 1736), fins el 1808 se’n van publicar 
gairebé vuit-centes, i al segle xix es compten fins 
a una dotzena de publicacions mèdiques diàries 
(3, 13). La primera va ésser Varias Dissertaciones 
Médicas, Theórico-Prácticas, Anatómico-Chirur-
gicas y Chymicopharmacéuticas, Enunciadas y 
Públicamente Defendidas en La Real Sociedad 
de Sevilla, que el 1766 va donar origen a una veri-
table revista en el sentit en què avui les coneixem: 
Memorias Académicas de La Real Sociedad de 
Medicina y demás Ciencias de Sevilla.

Des de 1766 la literatura mèdica ha augmen-
tat de manera exponencial. Per fer front a aquest 
creixement s’han elaborat nombroses bibliografi-
es i bases de dades de bibliografia mèdica. A Es-
panya cal destacar la tasca realitzada a València 

des de l’antiga càtedra d’Història de la Medicina 
i després a l’Institut d’Estudis Documentals i His-
tòrics sobre la Ciència (IEDHC), que el 1998 es 
va passar a dir Institut d’Història de la Ciència i 
Documentació López Piñero (IHCD), com a ho-
menatge al professor José María López Piñero. 
L’IHCD és un centre mixt de la Universitat de Va-
lència i el CSIC que du a terme estudis històrics 
i documentals (4, 14). La perspectiva històrica 
compta amb una magna obra que és un repertori 
bibliogràfic en nou volums: la Bibliographia Medi-
ca Hispanica 1475-1950, fruit del treball d’un grup 
dirigit personalment per López Piñero. Un volum 
d’aquesta obra està dedicat a les revistes mè-
diques; a més de les referències bibliogràfiques 
n’indica la localització en biblioteques. Quant a 
l’aspecte documental, existeix un altre repertori 
bibliogràfic espanyol consagrat a la literatura bio-
mèdica: l’Índice Médico Español (IME) que, amb 
més de quaranta anys de publicació, depèn tam-
bé de l’IHCD (14). Aquesta base compta amb una 
versió electrònica: la Base de datos del IME, que 
s’actualitza trimestralment i que es pot consultar 
per Internet (http://ime.uv.es/info/index.htm).

Primeres revistes científiques  
a Espanya i Amèrica

A Espanya, les revistes científiques van aparèi-
xer més tard que en altres països europeus; la 
primera data de 1736. Encara que la primera 
publicació periòdica espanyola era una revista 
de medicina, és a dir, una publicació especialit-
zada, el que era normal en les primeres revistes 
era la falta d’especialització i l’objectiu principal 
era satisfer la curiositat dels lectors. L’edició ci-
entífica segueix una línia ascendent fins al 1809; 
a partir d’aquest any torna a decaure i fins ben 
entrat el segle xix (amb excepció del període li-
beral de 1820-1823), es produeix novament un 
retard en el món editorial, potser relacionat amb 
la política absolutista del país i la decadència ci-
entífica. En l’últim terç de segle es produeix una 
recuperació parcial que coincideix amb la políti-
ca progressista de la regència de Maria Cristina 
i apareixen noves revistes que difonen les nove-
tats científiques que es produeixen en altres pa-
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ïsos. A més, coincideix amb la transformació del 
món editorial. Moltes publicacions periòdiques, i 
especialment la premsa, es converteixen en un 
negoci: obtenen ingressos per publicitat, inver-
teixen en maquinària moderna, i es regeixen per 
una estructura empresarial (15).

En els països del continent americà sota el do-
mini espanyol o portuguès el desenvolupament 
de les publicacions científiques va ésser encara 
més lent. A la segona meitat del segle xvii, quan 
a França, Alemanya, Holanda o la Gran Bretanya 
les revistes científiques comencen a proliferar, a 
l’altra banda de l’Atlàntic ni tan sols no es pot par-
lar d’una comunitat científica. La ciència, almenys 
la ciència «oficial», no existeix i tot just circulen 
documents científics. Les companyies religioses 
establertes en aquells països, a més de destruir 
la majoria dels còdexs prehispànics que loca-
litzen (els consideraven treballs «demoníacs»), 
controlen qualsevol document o publicació nous. 
Únicament a la dècada de 1770, l’atmosfera de 
llibertat i progrés intel·lectual que respira Espanya 
per un breu període es reflecteix a Amèrica i hi 
apareixen les primeres publicacions científiques, 
de caràcter general i enciclopèdic. Un exemple 
destacat és la revista Mercurio Volante, de física i 
medicina, fundada a Mèxic per José Ignacio Bar-
tolache (1739-1790), Doctor médico del Claustro 
de la Real Universidad de México, com figura a 
la coberta del primer número, amb data de 17 
d’octubre de 1772 (16). La revista, de periodicitat 
més o menys setmanal, publicava «noticias im-
portantes i (sic) curiosas sobre varios asuntos de 
física y medicina». Malauradament va tenir una 
vida molt breu; en el número del 10 de febrer de 
1773 es comunicava la suspensió temporal, però 
aquesta interrupció es va convertir en definitiva. 
Malgrat aquesta vida tan breu, Mercurio Volante 
té el mèrit d’ésser reconeguda com la primera 
revista produïda al continent americà, fins i tot 
abans que als Estats Units. Una descripció del 
contingut dels setze números publicats es pot 
veure a López Espinosa (17).

La primera publicació periòdica cubana va 
sortir a la llum el 24 d’octubre de 1790, amb el títol 
Papel Periódico de la Havana i va mantenir aquest 
títol fins el 1805. Encara que era una revista d’in-
formació general, incloïa descripcions d’invents, 

observacions meteorològiques, articles sobre quí-
mica, física, higiene i medicina, agricultura, hidràu-
lica i arquitectura. Els articles de medicina estaven 
dedicats a les infeccions prevalents del moment i 
també reproduïen treballs publicats a Europa. El 
1840 Nicolás José Gutiérrez Hernández funda la 
Real Acadèmia de Ciències Mèdiques, Física i Na-
turals de l’Havana i la revista mèdica Repertorio 
Médico Habanero, que és la degana de les publi-
cacions mèdiques cubanes (18).

Al Brasil cal esperar fins al segle xix per veu-
re les primeres revistes científiques, que són re-
vistes mèdiques: Propagador das Ciências Mé-
dicas (1827-1828), Semanário de Saúde Pública 
(1831-1833); Diario de Saúde (1835-1836); Revista 
Médica Fluminense (1835-1841) i Revista Médica 
Brasileira (1841-1843), successora de la Revista 
Médica Fluminense. La seva trajectòria està vin-
culada a la institucionalització de la medicina i al 
desenvolupament de la indústria editorial. Basant-
se en el model europeu, la principal funció de les 
primeres revistes mèdiques brasileres era la reco-
llida de les opinions i les activitats de la Societat 
de Medicina de Rio de Janeiro (1829) i posterior-
ment de l’Acadèmia Imperial de Medicina, mitjan-
çant la publicació de les actes de les sessions, els 
informes de les comissions i els treballs dels aca-
dèmics (19). Avui dia, el Brasil, l’Argentina, Mèxic 
i Colòmbia són els països llatinoamericans que 
més revistes científiques publiquen (16).

Als Estats Units, al principi la situació va és-
ser semblant a la d’altres països del nou món. En 
canvi, el desenvolupament de la ciència i de les 
publicacions científiques va seguir altres camins 
i el panorama actual no pot ésser més encorat-
jador, ja que és la primera potència científica del 
món. El 1998 més del trenta-cinc per cent de 
les revistes científiques es publicaven als Estats 
Units. Durant molts anys, els nous coneixements 
que adquirien els metges nord-americans, els ar-
ribaven mitjançant separates, traduccions o imi-
tacions de publicacions europees. Els professio-
nals que volien difondre els seus descobriments 
o observacions havien d’enviar els articles a re-
vistes europees o a revistes generals. L’origen de 
la premsa mèdica en aquest país es troba en la 
fundació de societats mèdiques, en el gran des-
envolupament de la medicina, especialment la ci-
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rurgia, i en la necessitat de millorar la comunica-
ció entre els metges dins del país mateix. A més, 
abans que les colònies britàniques d’Amèrica del 
Nord assolissin la independència política, ja hi 
existia un desig d’independència cultural (20).

Si bé el 1786 es va imprimir a Nova York una 
«revista» mèdica, va ésser un únic número i era 
la traducció d’una selecció d’articles dels tres 
primers volums de la revista francesa Journal de 
Médecine Militaire. En la versió anglesa duia el 
títol de Journal of the Practice of Medicine and 
Surgery and Pharmacy in the Military Hospitals 
of France (11). La primera revista mèdica pròpia-
ment dita va ésser Medical Repository, que es va 
publicar des de 1797 fins al 1824 amb periodici-
tat trimestral. Els fundadors van ésser Samuel L. 
Mitchill, Edward Miller i Elihu H. Smith i el primer 
número va sortir el 26 de juliol de 1797. Smith 
(1771-1798) va ésser qui va tenir la idea i el desen-
volupament del projecte s’ha pogut seguir molt 
bé a partir del seu diari, que l’American Philosop-
hical Society va publicar el 1973 (20). Nascut a 
l’estat de Connecticut, va ésser un superdotat, 
que als onze anys va ingressar al Yale College, 
als dinou ja era metge i als vint-i-dos es va instal-
lar a Nova York, on, el 1796, va tenir la idea de 
publicar una revista mèdica, idea que va propo-
sar a Mitchill i a Miller i que van posar en pràcti-
ca plegats. Malauradament va gaudir poc temps 
de l’èxit de la nova revista que ell havia ideat, ja 
que va morir el 1798 de febre groga, una malaltia 
sobre la qual ell mateix havia escrit diversos ar-
ticles. Mitchill (1764-1831), nascut a Long Island, 
va obtenir la llicenciatura de medicina a la Uni-
versitat d’Edimburg el 1787; va ésser catedràtic 
de química i història natural al Columbia College 
i de botànica i «matèria mèdica» al College de 
Metges i Cirurgians, i també es va interessar per 
la zoologia, la geologia i l’antropologia. L’interès 
que sentia per la química de Lavoisier i la seva 
aplicació a la medicina va trobar un espai a Me-
dical Repository, en les pàgines de la qual es van 
presentar i debatre les noves teories mèdiques i 
químiques. Miller (1760-1812), el tercer membre 
del triumvirat fundador de Medical Repository, va 
néixer a l’estat de Delaware i va obtenir el títol de 
medicina a la Universitat de Pennsilvània el 1785. 
El 1796 es va traslladar a Nova York, on va treba-

llar al New York Hospital i va ésser catedràtic del 
College de Metges i Cirurgians (11, 20).

Medical Repository va ésser l’única revista 
mèdica fins al 1804, en què John Redman Coxe, 
catedràtic de la Universitat de Pennsilvània i gran 
defensor de la vacunació de la verola, va fundar 
una altra revista trimestral de medicina: Phila-
delphia Medical Museum. A partir d’aleshores 
van proliferar les revistes d’aquesta especialitat. 
Tan sols a la dècada de 1920 es van fundar als 
Estats Units trenta-una revistes mèdiques. Una 
característica d’aquelles publicacions era que 
els subscriptors no eren exclusivament metges. 
Per exemple, dels 266 subscriptors de Medical 
Repository el primer any, el setanta-tres per cent 
eren metges; l’onze per cent, comerciants; el 
deu per cent advocats o jutges; el tres per cent, 
ministres; i el dos per cent, llibreters (20).

Tres revistes mèdiques clàssiques  
de gran tradició:  
The New England Journal of Medicine,  
The Lancet i el British Medical Journal

Entre les revistes mèdiques actuals hi ha tres tí-
tols clàssics que es troben a la llista de les publi-
cacions mèdiques amb un factor d’impacte més 
gran (vegeu l’apartat sobre el factor d’impacte en 
aquest mateix article): The New England Jour-
nal of Medicine, The Lancet i el British Medical 
Journal. Són revistes que han tingut una gran 
influència en l’evolució de la medicina moderna; 
totes tres es van fundar el segle xix, però amb 
objectius diferents.

The New England Journal of Medicine

El 1811 el metge i intel·lectual de Boston John 
Collins Warren (1778-1856), ajudat pel seu amic 
James Jackson, va fundar la primera revista 
mèdica de Nova Anglaterra. Al gener de 1812 
apareixeria el primer número d’una publicació 
trimestral que en principi es va anomenar New 
England Journal of Medicine and Surgery and 
the Collected Branches of Science. Al cap de 
setze anys es va fusionar amb la revista Boston 
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Medical Intelligencer i va passar a denominar-se 
Boston Medical and Surgical Journal. També va 
canviar de periodicitat, que es va convertir en 
setmanal. El 1921 la Massachusetts Medical So-
ciety la va comprar pel preu simbòlic d’un dòlar 
i el 1928 va adoptar el nom actual: New England 
Journal of Medicine (NEJM). Aquella revista, que 
va néixer per tenir al corrent dels avanços de la 
medicina els metges de Nova Anglaterra, és avui 
dia una publicació que llegeixen més de mig mi-
lió de professionals de cent setanta-set països, i 
la més citada a la literatura mèdica.

The Lancet

El 1823 Thomas Wakley (1795-1862) va fundar a 
Londres la revista The Lancet. Wakley era un per-
sonatge polifacètic molt peculiar. Era metge i mem-
bre del Real Col·legi de Cirurgians, tenia una gran 
capacitat de treball i es va guanyar molts enemics 
atesa la seva rectitud i exigència amb relació a la 
professió mèdica; era un gran orador i molt polèmic 
i crític (21). A diferència d’altres revistes mèdiques, 
The Lancet va néixer no només per informar, sinó 
també per reformar. Wakley volia reformar la medi-
cina, on veia incompetència, xarlatanisme, corrup-
ció i nepotisme (22). Considerava les corporacions 
mèdiques abscessos en el cos de la professió que 
calia obrir i per aquest motiu va donar a la revista 
el nom de lancet (‘bisturí’), l’instrument emprat pels 
cirurgians per practicar incisions. Els seus editori-
als no deixaven canya dreta. Wakley era polèmic 
i incisiu, però escrivia amb gràcia. Avui dia The 
Lancet continua essent una revista independent 
que es publica a Londres i Nova York. Des de fa 
un quant temps publica tres revistes especialitza-
des més: The Lancet Infectious Diseases (des de 
2001), The Lancet Neurology (des de 2002) i The 
Lancet Oncology (des de 2000).

British Medical Journal

El British Medical Journal (BMJ) deu l’origen a la 
revista Provincial Medical and Surgical Journal, 
el primer número de la qual, publicat el 3 d’oc-
tubre de 1840, constava de setze pàgines i tres 

il·lustracions. Comprenia una presentació de l’edi-
tor, un informe de la reunió anual del que després 
es convertiria en la British Medical Association i la 
ressenya d’un llibre de medicina. Un llibre publicat 
el 1990 per Peter Bartrip, historiador d’Oxford, 
descriu la història d’aquesta revista, que reflec-
teix els canvis experimentats per la medicina en 
els cent cinquanta anys transcorreguts des de la 
seva fundació, i el paper que va ocupar en algu-
nes polèmiques relacionades amb la medicina en 
el Regne Unit, com la campanya a favor de l’obli-
gatorietat de la vacuna de la verola que va encap-
çalar Abraham Hart (1835-1898), director del BMJ 
des de 1867 fins a la seva defunció (23).

Revisió d’experts (peer review)

Peer review és un terme difícil de traduir, que de 
vegades en espanyol es troba com a revisión por 
pares, externa o por expertos, i que en català s’ha 
traduït com avaluació d’experts, que és el terme 
que prefereixo, ja que es tracta d’un sistema 
d’avaluació de la recerca duta a terme per experts 
en la matèria. Les revistes de més prestigi i les 
que, malgrat ésser modestes, anteposen el rigor 
científic a qualsevol altre criteri compten amb un 
equip de revisors (referees, ‘àrbitres’) per jutjar si 
els articles rebuts mereixen ésser publicats (24). 
Aquesta pràctica, encara que és relativament re-
cent en l’aplicació sistemàtica i amb la denomina-
ció actual, hi ha moltes publicacions que ja l’apli-
quen des de fa uns dos-cents cinquanta anys.

Durant la segona dècada del segle xviii, la 
correspondència de la Royal Society va quedar 
descurada; moltes de les cartes del microsco-
pista Antonie van Leeuwenhoek rebudes durant 
aquesta època van quedar acumulades a les 
oficines malgrat que la lectura en les sessions 
setmanals sempre tenia molt bona acollida. La 
situació va canviar quan el físic James Jurin 
(1684-1750) es va fer càrrec de la secretaria, de 
1721 a 1727. La seva primera tasca va ésser tra-
duir i llegir les cartes pendents de Leeuwenhoek. 
La correspondència va augmentar molt i amb el 
temps es va fer impossible que una sola perso-
na se n’ocupés. Jurin demanava l’opinió a altres 
membres de la Royal Society per jutjar la qualitat 
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dels informes que rebien i va desenvolupar tres 
estratègies per fer-ho: 

a) Determinar si un informe estava d’acord o 
contradeia el sentit comú.

b) Sempre que fos possible, la veracitat dels 
experiments estigués corroborada per testi-
monis.

c) En casos d’observacions numèriques, es de-
terminés el grau de coincidència amb altres 
càlculs matemàtics dels mateixos fenòmens 
(8).

Al llarg del segle xviii es va anar reforçant el 
paper de la Royal Society com a institució corpo-
rativa per a la legitimació i l’arbitratge de l’activitat 
científica a la Gran Bretanya. Quan el 1752 Philo-
sophical Transactions va passar a dependre ex-
clusivament d’aquella institució, es va establir un 
Committee on Papers format per alguns mem-
bres que llegien i debatien les cartes i els articles 
que rebien, i responien als autors en les reunions 
setmanals i mitjançant la publicació a la revista (8, 
25). Aquest procediment va establir les bases del 
que actualment es coneix com a revisió d’experts 
o revisió externa (peer review), una fase que es 
considera necessària i indispensable en la publi-
cació científica, especialment en el camp de les 
ciències de la vida i de la salut. Tanmateix, tàcti-
ques semblants, ja les havien adoptat altres pu-
blicacions abans de 1752. En el primer volum de 
Medical Essays and Observations, publicat per 
la Royal Society d’Edimburg, s’assenyala que els 
textos que reben dels corresponsals s’envien als 
membres de la institució que més bé coneixen el 
tema corresponent perquè n’elaborin, de manera 
anònima, un informe sobre la qualitat (26). Quan 
Basset, el director de Medicina Curiosa, sotmetia 
els seus textos al judici del Col·legi de Metges de 
Londres [vegeu l’apartat «Les primeres revistes 
mèdiques»], estava practicant també un tipus de 
revisió d’experts.

Durant el segle xix moltes revistes mèdiques 
seguien el model dels diaris i revistes generals 
i publicaven articles d’opinió i notícies. Les re-
vistes mèdiques buscaven col·laboradors per 
cobrir diferents zones geogràfiques i especiali-
tats. A més, com els diaris i la premsa general, 

les revistes mèdiques s’intercanviaven material. 
Aquest intercanvi d’articles es pot considerar un 
tipus de revisió no oficial, ja que només es repro-
duïen els articles que es consideraven de gran 
qualitat (27). L’especialització va ésser un dels 
motors per a la institucionalització de la revisió 
d’experts en les revistes mèdiques. Les revistes 
rebien articles la qualitat dels quals resultava di-
fícil de jutjar al director o al comitè editorial, en-
cara que també fossin metges. El 1893 Ernest 
Hart, director del British Medical Journal, va des-
criure als membres de l’American Medical Edi-
tors’ Association un sistema de revisió d’experts 
externa al comitè editorial, que consistia a enviar 
cada article a un especialista. Reconeixia algun 
dels defectes que avui dia es continuen atribuint 
a aquest mètode, però creia que es podia reco-
manar per l’alt grau de precisió i fiabilitat (26).

La revisió externa d’experts es va consolidar 
després de la Segona Guerra Mundial, però ho 
va fer de manera gradual i no totes les revistes ni 
tots els revisors veien el mateix en aquest terme. 
Avui dia, a pesar del temps passat, hi continua 
havent moltes diferències entre els tipus de revi-
sió que s’apliquen als articles (26). El sistema té 
defensors i detractors. Els defensors opinen que 
la revisió prèvia dels articles abans de la publi-
cació n’és una garantia. En general és així; o ho 
hauria d’ésser. Una de les queixes principals fa 
referència a l’anonimat dels revisors: mentre que 
els revisors saben qui són els autors de l’original 
que revisen, els autors desconeixen qui els ha 
revisat el text. L’acceptació d’un article pot de-
pendre més de l’opinió que els revisors tinguin 
dels autors que de la qualitat intrínseca del treball 
que han d’avaluar. A més, tot i que els revisors 
contreuen un compromís de confidencialitat, de 
tant en tant es descobreixen casos de filtratge 
d’informació o d’abusos, com ara la retenció d’un 
article en la fase de revisió fins a la publicació 
d’un altre que descriu un treball similar (24).

Les revistes científiques  
com a producte comercial

John Oldenburg, el fundador de Philosophical 
Transactions, era un home d’estat i diplomàtic, 
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teòleg, filòsof i amb un gran interès per les lle-
tres i la filosofia natural. Va arribar a Londres des 
de Bremen el 1653 per negociar un tractat amb 
Cromwell a la guerra entre Anglaterra i Holan-
da; poc després va establir amistat amb alguns 
erudits i ben aviat el va atreure el «nou conei-
xement experimental». Parlava quatre llengües i 
tenia molt interès per la ciència. Quan va ocupar 
el càrrec de secretari de la Royal Society, va de-
dicar tant de temps a aquesta entitat, que amb 
prou feines li quedava temps per treballar per 
mantenir-se. Per això, quan el Comitè Executiu 
va autoritzar la publicació de Philosophical Tran-
sactions el 1664, es va decidir que els beneficis 
que s’obtinguessin amb la venda de la revista es 
destinarien a pagar el treball d’Oldenburg. En re-
alitat es tractava d’un percentatge dels beneficis 
de la venda de cada número. No tots els núme-
ros es venien igual de bé; els que duien gravats 
tenien més d’èxit, però tot i així els beneficis mai 
no van superar les 40 lliures anuals. Així va conti-
nuar amb els directors següents, fins que el 1752 
la Royal Society mateix es va fer càrrec comple-
tament de la revista (28).

Abans de 1730 s’havien fundat ja més de tres-
centes revistes, però la majoria van ésser publi-
cacions efímeres (29). Dirigir una revista era una 
tasca pesada i no proporcionava beneficis eco-
nòmics; a més, calia buscar el material i adaptar-
lo, i amb freqüència els directors mateixos eren 
autors de gran part dels textos. La manca d’arti-
cles originals se suplia amb ressenyes i comen-
taris de llibres, que eren més fàcils de preparar. 
Aviat es va veure la necessitat de comptar amb 
un comitè editorial per tal d’assegurar la super-
vivència de la revista, especialment si el direc-
tor dimitia o moria. Algunes revistes, com Acta 
Eruditorum, Journal des Sçavans i Mercure de 
France, rebien fons estatals per pagar el director 
i en alguns casos també els membres del comitè 
editorial. Otto Mencke solia avançar diners de la 
seva butxaca per publicar Acta Eruditorum i els 
autors de ressenyes de llibres només rebien un 
número de la revista de franc a canvi del seu tre-
ball. Ni tan sols es quedaven amb els llibres, que 
se solien vendre després en subhastes per su-
fragar part de les despeses de la publicació (29). 
En canvi, a mitjans del segle xix, el British Medical 

Journal ja obtenia bona part dels ingressos de la 
publicitat que incloïa a les seves pàgines (23).

Avui dia el panorama que ofereix la publicació 
científica és molt variat; hi ha revistes que produ-
eixen beneficis abundants a les empreses o a les 
societats científiques de què depenen, mentre 
que d’altres sobreviuen perquè els qui interve-
nen en l’elaboració ho fan de manera altruista. 
D’una banda, la producció editorial científica s’ha 
anat concentrant per l’adquisició –més aviat fa-
gocitosi– d’editorials petites per part de les grans 
multinacionals de l’edició científica o per la fusió 
d’editorials de nivell semblant. Les revistes que 
gaudeixen de prestigi o, especialment, de popu-
laritat –independentment de la qualitat intrínse-
ca– en el col·lectiu científic a què van destinades, 
o que estan publicades per societats científiques 
amb un gran nombre de socis, acostumen a in-
cloure publicitat, de vegades molt abundant. Un 
augment de publicitat, però, no se sol reflectir en 
una disminució del preu de la subscripció, sinó 
en un augment dels beneficis per a l’empresa o 
la institució editora. En el cas de les revistes mè-
diques, algunes obtenen també molts ingressos 
amb la venda de milers –fins i tot centenars de 
milers– de separates d’articles publicats per in-
vestigadors de companyies farmacèutiques (30).

La irrupció d’Internet i el concepte d’accés 
obert (open access) està produint molts canvis 
en la base econòmica de tota publicació científi-
ca. Amb Internet es va oferir a les editorials una 
manera d’ampliar el mercat ja que podien ven-
dre articles individuals, com a separates, proce-
dents de les seves revistes. Encara que mantenir 
una publicació a Internet representa una despe-
sa addicional per a l’editorial, cal preguntar-se si 
justifica que algunes editorials demanin fins a 32 
dòlars per la descàrrega d’un article.

El factor d’impacte

El factor d’impacte (impact factor, IF) és un con-
cepte creat durant la segona meitat del segle xx 
per Eugene Garfield, fundador de l’Institute for 
Scientific Information (ISI, ara Thomson Scientific) 
i Irving H. Sher. Segons explica Garfield mateix, 
ell i Sher es van basar en l’índex de citació d’au-
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tors ja existent i van establir un índex de citació de 
revistes. El factor d’impacte d’una revista és una 
mesura de la influència que aquesta publicació 
exerceix en la comunitat científica i es calcula a 
partir de les citacions totals que els seus articles 
tenen en altres publicacions (31). És un índex que, 
a banda del nombre de citacions, també té en 
compte el nombre d’articles citables. Així, el fac-
tor d’impacte d’una revista en un any determinat 
és el quocient d’una divisió en què el dividend és 
el nombre de citacions obtingudes aquell any pel 
conjunt dels articles publicats en la revista els dos 
anys anteriors, i el divisor és el nombre d’articles i 
revisions publicats per la revista aquells dos anys. 
Referir-se al nombre de citacions en termes ab-
soluts no seria adequat perquè seria possible que 
les revistes de periodicitat més freqüent i amb 
un nombre més gran d’articles obtinguessin un 
nombre total de citacions més gran. Per exem-
ple, l’any 2004 la revista de l’àmbit de les ciències 
de la vida amb un nombre de citacions més gran 
(405.017) va ésser el Journal of Biological Che-
mistry. El va seguir Nature (363.374 citacions). No 
obstant això, el factor d’impacte de la primera va 
ésser de 6,355, mentre que el de Nature va ésser 
de 32,182. Aquesta diferència es deu al fet que el 
nombre d’articles del Journal of Biological Che-
mistry va ésser molt superior, unes 7,5 vegades 
més que el de Nature (32).

La finalitat del factor d’impacte ha evolucionat 
amb el temps. L’objectiu inicial era servir d’ajuda 
a les biblioteques per gestionar les subscripcions 
a revistes, en proporcionar informació sobre les 
més adequades. Actualment també té objectius 
comercials; ajuda els editors a situar les seves pu-
blicacions entre d’altres de la mateixa especiali-
tat i és útil als anunciants que exploren possibles 
mercats per als seus productes. D’altra banda, 
s’empra per avaluar la producció científica d’inves-
tigadors individuals o d’equips. En alguns països, 
especialment a Europa, les entitats que subven-
cionen o avaluen la recerca tenen en compte el 
factor d’impacte de les revistes on publiquen els 
articles els investigadors que sol·liciten subvenci-
ons o que s’avaluen (33). És més fàcil esbrinar el 
factor d’impacte d’una publicació que el nombre 
de citacions que reben els articles d’un autor; a 
més, pot ésser que els articles recents encara no 

els hagin citat, encara que siguin valuosos. Això fa 
que els autors també tinguin en compte el factor 
d’impacte de cada publicació quan han de decidir 
a quina revista enviaran els articles i que se citin a 
ells mateixos perquè així contribueixen a augmen-
tar el factor d’impacte de les revistes en què van 
publicar els articles citats (31).

També moltes publicacions practiquen l’au-
tocitació; n’hi ha que fins i tot demanen als au-
tors que incloguin citacions d’articles d’aquella 
revista. No obstant això, l’ISI-Thomson Scienti-
fic, conscient d’aquesta pràctica, en avaluar les 
publicacions de les seves bases de dades o les 
que hi sol·liciten l’ingrés, analitza amb més de-
teniment les revistes l’índex d’autocitació de les 
quals supera el vint per cent (34).

Accés obert (Open access)  
de les publicacions científiques

Accés obert (open access) és un terme adop-
tat recentment per descriure les publicacions 
disponibles a Internet de franc i a l’abast de tots 
els lectors. La persona que posseeix els drets 
(copyright) del text –normalment l’autor– permet 
als usuaris llegir, descarregar, copiar, imprimir, 
distribuir l’article, posar-li enllaços des d’un altre 
lloc d’Internet o emprar l’article amb qualsevol al-
tre propòsit que no infringeixi la legalitat (30). La 
funció del copyright en la publicació en l’accés 
obert és facilitar als autors el control de la integri-
tat de les seves obres i el dret que se’n reconegui 
l’autoria i que se’ls citi adequadament. El concep-
te d’accés obert es va presentar públicament a 
Budapest l’any 2001. Els dies 1 i 2 de desembre 
de 2001 els impulsors del projecte es van reunir 
sota els auspicis de l’Open Society Institute (OIS), 
fundat el 1993 pel magnat i mecenes hongarès 
George Soros. D’aquell fòrum va sortir la Iniciativa 
de Budapest de l’Accés Obert (Budapest Open 
Access Initiative, BOAI), que és una declaració de 
principis, d’estratègia i de compromís (30). Des 
que la BOAI es va fer pública, el 14 de febrer de 
2002, més de tres-centes cinquanta organitzaci-
ons i més de quatre mil cent persones han signat 
per donar el seu suport oficial a aquesta iniciativa 
(http://www.soros.org/openaccess/view.cfm).
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La Iniciativa de Budapest proposava dos ti-
pus d’accés obert: 

1) La via daurada (gold road), amb una nova ge-
neració de revistes científiques electròniques 
(o impreses i també amb versió electrònica) 
sense tarifes de subscripció.

2) La via verda (green road), en què els autors 
mateixos posarien els seus articles disponi-
bles a Internet o es comprometrien a dipo-
sitar una còpia digital en un arxiu electrònic 
públic (repository) (35). 

Científics, editors, societats científiques, bi-
bliotecaris i fins i tot representants d’institucions 
governamentals que subvencionen la recerca 
han debatut llargament el futur de l’accés obert. 
Els principals aspectes que es debaten són: 

−  Tota la literatura científica hauria d’ésser 
d’accés obert? 

−  Si fos així, com s’haurien d’afrontar les des-
peses de publicació? 

− Qui hauria de pagar aquestes despeses? 

Els sectors més contraris a l’accés obert són, 
d’una banda, les grans editorials que obtenen la 
major part dels beneficis amb la publicació de 
revistes científiques i, de l’altra, les societats ci-
entífiques que publiquen revistes de gran tirada 
els beneficis de les quals són de vegades la prin-
cipal font de recursos econòmics per a aquestes 
entitats (30).

Diferents estudis han analitzat l’efecte de l’ac-
cés obert en el factor d’impacte, no tant de les 
publicacions com dels articles individuals. L’any 
2001 es van publicar els resultats d’una anàlisi de 
gairebé cent vint mil articles de congressos d’in-
formàtica i disciplines relacionades. Els articles 
disponibles a Internet sense restricció d’accés 
tenien més impacte que els que es publicaven 
en revistes impreses o els que es trobaven en 
Internet però sense accés gratuït. El 2004 l’ISI 
va publicar un estudi en què es van analitzar 
cent-quaranta-vuit de les aproximadament dues- 
centes revistes d’accés obert que hi havia a la 
seva base de dades; els resultats eren similars, 
però els articles publicats en accés obert se ci-

taven abans (30). No obstant això, un altre estudi 
del mateix any va obtenir resultats molt positius 
per a l’accés obert. Es van analitzar els articles 
de Proceedings of the National Academy of Sci-
ences US (PNAS), revista els autors de la qual 
decideixen si volen que els seus articles estiguin 
en accés obert des del moment de la publicació 
(per a això han de pagar una tarifa de 1000 dòlars, 
que es rebaixen a 750 si la institució on treballen 
té subscrit un acord amb PNAS) o transcorreguts 
sis mesos, que és la política habitual de moltes 
revistes que s’han adherit a l’accés obert. L’es-
tudi va analitzar els articles de quatre disciplines 
(filosofia, ciències polítiques, enginyeria elèctrica i 
electrònica, i matemàtiques) i en totes, els articles 
d’accés gratuït havien estat més citats que els 
que tenien l’accés restringit durant els sis primers 
mesos (36). Aquests resultats concorden amb els 
d’una anàlisi bibliomètrica d’articles publicats en-
tre el juny i el desembre de 2004 també a PNAS. 
Malgrat que tot el contingut de la revista és ac-
cessible a les biblioteques de moltes universitats 
i centres de recerca, que tots els articles estan 
disponibles sense cap càrrec sis mesos després 
de la publicació, i que molts autors els poden ar-
xivar públicament en webs propis des del prin-
cipi, tots dos estudis demostren que els articles 
amb accés obert des del principi a la revista se 
citen abans i amb més freqüència (2).

L’editorial BioMed Central, que publica més 
de cent seixanta revistes biomèdiques amb 
accés obert i amb revisió d’experts, va publi-
car un fullet que rebat els principals arguments 
que diverses entitats havien presentat al Comitè 
de Ciència i Tecnologia de la Cambra dels Co-
muns del Regne Unit en contra de l’accés obert. 
D’acord amb els principis de BioMed Central, 
aquest fullet està disponible amb accés obert al 
seu web (http://www.biomedcentral.com/open 
access/inquiry/myths/).

Coda

El 5 de maig de 1964, a la reunió anual de la So-
cietat Americana de Microbiologia, J. R. Porter, 
que presidia aquesta associació, va recordar que 
aquell any es complia el tercer centenari de la pu-
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blicació de la primera revista científica (5). En el 
seu parlament, va fer un repàs d’aquests tres se-
gles, durant els quals el nombre de revistes cien-
tífiques de recerca primària va créixer de manera 
exponencial i es va anar duplicant cada divuit o 
vint anys. Va comentar la situació de la publica-
ció científica en aquell moment (1964), en què 
el nombre de revistes s’estimava entre 25.000 i 
100.000, i va calcular que en biologia es publica-
ven cada any uns 750.000 articles, a una mitjana 
de 85 articles per hora. Segons Porter, si el ritme 
de publicació es mantenia, l’any 2000 el nombre 
d’articles podia ésser de tres milions o una pro-
ducció mundial de més de 300 articles per hora. 
No anava desencaminat, ja que el directori Ulrich, 
que és una font d’informació detallada de publi-
cacions periòdiques de tota mena, ja comprèn 
més de 290.000 títols [http://ulrichsweb.com].

Basant-se en el desenvolupament tecnològic 
de la dècada de 1960, Porter imaginava un futur 
en què es disposaria de les eines adequades per 
indexar, resumir i traduir els articles, amb aparells 
que «proporcionaran microfilms o d’una a diver-
sos milers de microfitxes sobre un tema determi-
nat pocs segons després de prémer un botó» (5). 
Encara es va quedar curt, ja que el nombre de 
resultats que proporciona gairebé instantània-
ment un cercador d’Internet com Google encara 
pot ésser més gran. Porter creia que les ments 
creatives i inventives havien de descobrir nous 
mètodes per superar el repte de la ingent quan-
titat de literatura científica que tindrien a la seva 
disposició. Tanmateix, un dels reptes actuals de 
la comunitat científica en relació a la literatura 
científica és superar l’anomenada bretxa digital 
que separa els països avançats i rics d’aquells 
on l’accés a Internet encara és privilegi d’una mi-
noria. L’accés obert, que s’entreveu com el futur 
de la publicació científica, no serà una realitat 
per a tota la comunitat científica fins que qualse-
vol investigador en qualsevol lloc del planeta no 
tingui assegurat l’accés a tot el coneixement que 
es generi en la seva especialitat.
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Introducció

La producció científica d’un investigador o d’un 
grup d’investigadors es pot plasmar, per escrit, 
en diferents formats d’articles biomèdics. Si bé 
el més habitual, pel que fa a l’aportació novedo-
sa en el camp de la recerca, és l’article original, 
existeixen altres maneres de comunicar els re-
sultats d’una recerca i, a la vegada, altres mane-
res d’aportar informació d’interès encara que no 
constitueixi exactament una aportació original.

A més, tot i que la majoria de revistes biomè-
diques inclouen entre les seves pàgines certes 
seccions que poden ésser comunes a la majoria, 
també és cert que cada revista pot tenir la seva 
especificitat en aquest camp. Això es deu al fet 
que cada revista constitueix un marc diferent, amb 
una projecció específica cap als lectors ja que és 
a ells a qui es deu en funció de les característiques 
de l’especialitat, de l’àmbit de desenvolupament 
professional i dels aspectes que els resultin de 
més interès. Així, existeixen revistes amb un con-
tingut pràcticament únic de revisions, mentre que 
d’altres contenen un format del tipus original i, d’al-
tres, en canvi, combinen diversos tipus d’articles, 
cosa que els confereix una funció no solament 
d’aportació nova en el camp de la recerca, sinó 
també una responsabilitat gens menyspreable en 
el camp de la formació continuada. Així, combi-
nen originals amb revisions, articles especials, di-
agnòstic i tractament, entre d’altres. No obstant 
això, mentre que els articles originals solen pro-
cedir de l’enviament espontani dels investigadors, 
aquestes altres seccions solen ésser un encàrrec 
directe del comitè editorial a professionals amb 
àmplia experiència en un tema determinat, el que 
en garanteix una qualitat i fiabilitat elevades.

Cal no oblidar que les revistes d’àmbit clí-
nic també inclouen seccions amb aquest perfil, 
com ara les notes clíniques, les conferències cli-
nicopatològiques i cert tipus de cartes al direc-
tor/editor. Aquests tipus d’articles, la majoria de 
vegades poc valorats en l’àmbit curricular, són 
absolutament necessaris per a la comunicació 
d’experiències clíniques que, sens dubte, també 
contribueixen a l’avanç del coneixement.

D’altra banda, moltes revistes també inclo-
uen editorials de professionals amb gran experi-
ència, també per encàrrec, que els atorguen un 
valor afegit ja que aporten opinions molt concre-
tes sobre determinats aspectes biomèdics.

En aquest article es pretén resumir les ca-
racterístiques dels principals tipus d’articles bi-
omèdics que gaudeixen d’una acceptació més 
àmplia entre la majoria de revistes. Evidentment, 
per qüestions d’espai, no es pot donar cabuda 
a tots i cadascun dels tipus d’articles biomèdics, 
però sí als de prevalença i acceptació més grans 
a la majoria de revistes (1-4). De la mateixa ma-
nera, per l’àmbit d’interès d’aquest manuscrit, 
per les característiques dels qui el subscriuen i 
pels lectors a qui va dirigit, ens centrarem bà-
sicament en aquells articles que contenen les 
diferents seccions de Medicina Clínica, la revista 
espanyola de medicina interna amb major factor 
d’impacte escrita en llengua castellana (Taula 1).

Article original

L’article original és el prototip d’article amb el 
qual es pot plasmar amb una claredat i objec-
tivitat més grans el resultat d’una recerca (5). 
És el fruit d’un treball de recerca i, per tant, 
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haurà de respondre a una hipòtesi de treball i 
a uns objectius concrets. Per aquest motiu, els 
articles originals que podran complir més bé 
aquests requisits seran els de tipus prospectiu i 
analític, més que no pas els retrospectius o els 
descriptius.

L’article original ha de seguir el format IMRD, 
és a dir: introducció, material (o pacients) i mè-
tode, resultats i discussió. La introducció ha de 
contenir el fonament o raó de l’estudi i els objec-
tius plantejats (6-12). El fonament contextualitza 
el motiu que va motivar a realitzar aquest estudi, 
ja que sense una raó fonamentada, aquest perd 
absolutament tot el seu valor. Els objectius han 
de quedar molt ben especificats. S’ha de diferen-
ciar l’objectiu principal dels secundaris, si escau, 
i han d’estar orientats a respondre la hipòtesi de 
treball. La introducció no s’ha de confondre amb 
una revisió bibliogràfica i, com a màxim, hauria 
de contenir un terç de les referències bibliogràfi-
ques del treball.

El capítol de material i mètode (o pacients i 
mètode) és el més important de tot l’article, ja 
que del rigor amb què s’ha portat a terme l’estu-
di i de la descripció minuciosa amb què s’escri-
gui dependrà la fiabilitat dels resultats. Un estudi 
amb una metodologia deficient aportarà uns re-
sultats mancats de fiabilitat, pel que les conclu-
sions no seran de cap valor (6-8). El material i 
mètode ha de deixar ben clar l’àmbit de l’estudi, 
els criteris d’inclusió i d’exclusió dels pacients, el 
disseny (amb un arbre de decisió, si convé) i, si 
escau, el càlcul de la grandària de la mostra. No 

s’ha d’oblidar tampoc la inclusió necessària del 
permís del comitè d’ètica i investigació clínica (o 
animal, si fos el cas) del centre on es va realit-
zar l’estudi. No s’ha d’oblidar que l’objectiu de 
la descripció del material i el mètode seria que 
qualsevol investigador pogués reproduir l’estudi 
seguint pas a pas els detalls metodològics que 
s’aporten. Finalment, aquest capítol ha de con-
tenir un apartat específic d’anàlisi estadística (12-
17), ja que cal fugir de la simple al·lusió genèrica 
i especificar concretament tots aquells aspectes 
específics que aclareixin quin va ésser el mèto-
de utilitzat per a l’anàlisi de cada variable con-
templada. A més, en aquest punt també convé 
remarcar la importància de defugir l’anomenada 
«p òrfena», ja que convé posar de manifest, al 
seu costat, la magnitud de l’efecte (odds ratio, 
oportunitat relativa, diferència de proporcions) i 
els límits de l’interval de confiança (IC) del 95% 
d’aquest efecte.

A l’apartat de resultats cal especificar, seguint 
el mateix ordre amb què es van plantejar els ob-
jectius, aquelles troballes que constitueixen el 
cos de la recerca. Ha d’ésser una descripció i no 
una discussió de les troballes, no ha de conte-
nir referències bibliogràfiques i ha d’observar un 
equilibri exquisit entre el text i les taules i figures. 
Al text cal fer al·lusió a les troballes més destaca-
des, encara que ja figurin a les il·lustracions. Les 
taules i figures han de complementar el text i, a 
més, s’han de poder interpretar sense haver de 
consultar-lo (han de parlar per si soles), pel que 
haurien de contenir tot tipus d’aclariments a peu 
de taula o de figura (significat d’abreviatures, re-
cursos gràfics). A les taules i figures és molt im-
portant preservar la privadesa dels participants 
de la recerca.

La discussió ha de remarcar, abans de res, 
tot allò nou fruit del treball de recerca, tot allò 
principal que aporta. Cal realitzar-hi una inter-
pretació de les troballes, és a dir, no ha d’és-
ser una simple repetició dels resultats ni una 
revisió bibliogràfica. Cal contrastar l’evidència a 
favor dels resultats, però, més important enca-
ra, l’evidència en contra. Les conclusions s’han 
d’ajustar als resultats, atès que no es pot gene-
ralitzar a partir d’un nombre escàs de casos, per 
exemple, o bé a partir d’una mostra esbiaixada. 

Taula 1. Tipus d’articles continguts a les seccions de 
Medicina Clínica.

Seccions fixes Seccions per encàrrec

Original Revisió
Original breu Diagnòstic i tractament
Nota clínica Conferència clínica
Carta al director Conferència clinicopatològica
Carta científica Sèries
Editorial* Crítica de llibres

* Tot i que és una secció fixa, l’editorial sol ésser per 
encàrrec. Altres seccions (Article especial, Conferèn-
cia de consens, Reportatge) solen ser espontànies 
però no fixes.
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Encara que l’estructura de la discussió és lliure, 
s’aconsella seguir el format següent: 

1) Resum breu dels resultats principals de l’es-
tudi.

2) Possibles mecanismes o explicacions d’aquests 
resultats.

3) Comparació dels resultats obtinguts amb els 
d’altres estudis.

4) Presentació de les limitacions de l’estudi. 

5) Comentari de les implicacions de l’estudi per 
a investigacions sanitàries futures i per a la 
pràctica clínica.

Una última consideració per a algunes parts 
de l’article original que, no per ésser de vega-
des relegades al final, tenen menys importància. 
Ans al contrari, el títol i el resum són les parts 
més llegides d’un article i, per tant, caldrà parar-
hi una atenció especial. El títol ha d’ésser curt, 
però alhora informatiu i amb ganxo. El resum ha 
d’ésser estructurat, i cal una gran capacitat de 
síntesi per saber donar-li prou contingut perquè 
l’article s’entengui sense haver de recórrer-hi. Els 
autors de l’article original han d’ésser realment 
els responsables intel·lectuals i científics de l’es-
tudi, pel que la seva implicació en l’elaboració 
del manuscrit s’ajustarà a les recomanacions es-
tablertes a les normes de Vancouver (11) i apa-
reixeran a les contribucions d’autoria de l’article 
publicat (vegeu pàg. 25 i 69). Finalment, no s’ha 
d’oblidar l’apartat d’agraïments i el de conflicte 
d’interessos. Aquest últim té molta importància 
actualment i la majoria de revistes disposen de 
formularis per declarar-los. De fet, l’existència de 
conflicte d’interessos ha d’aparèixer a l’article 
publicat.

Article original breu

Les característiques d’aquest tipus d’article s’ajus-
ten perfectament al que s’ha dit fins ara dels ori-
ginals. No obstant això, precisament per aquest 
sentit de breu totes les normes que s’han especi-
ficat més amunt caldria ajustar-les als requisits de 
brevetat, tant en text com en il·lustracions.

A l’original breu s’exposa el fruit d’una recerca 
de contingut més petit que l’original. Les revis-
tes biomèdiques aprecien molt aquest tipus de 
manuscrit, ja que en un espai més petit també 
s’aporten els resultats d’una recerca de qualitat, 
però que en contenir un nombre petit de casos, 
o per la seva senzillesa de disseny i missatge 
concret; per exemple, es pot exposar de mane-
ra més breu. Altres vegades en aquest format 
s’exposen estudis retrospectius, descriptius o bé 
epidemiològics d’un nombre de casos petit.

nota clínica

La nota clínica, abans molt valorada tant pels 
professionals com per les revistes, s’ha vist 
progressivament relegada en importància a un 
segon pla. Això s’ha degut a dos motius: d’una 
banda, que en les valoracions curriculars no se 
li ha donat la importància dels articles originals (i 
en molts casos ni tan sols s’ha valorat) i, de l’al-
tra, que les revistes han augmentat cada vegada 
més el nivell d’exigència per a aquest format. En 
síntesi, es tracta d’aportar el contingut d’un cas 
o d’una sèrie de casos, de manera descriptiva. 
El problema d’aquest format rau en el fet que la 
majoria de vegades el missatge fonamental de 
la nota clínica es pot transmetre igualment als 
lectors en forma de carta al director, amb la qual 
cosa la revista estalvia espai i pot donar més ca-
buda a articles originals que són, en definitiva, 
els que més valoren tant la revista com els pro-
fessionals de la recerca.

En vista d’això, i amb el convenciment de la 
importància que té la presentació de notes clí-
niques per a l’avanç i consolidació del coneixe-
ment clínic assistencial, en moltes revistes s’ha 
optat per augmentar el nivell d’exigència de les 
notes clíniques. Així, per a l’acceptació d’un cas 
aïllat es demana que s’hagi portat a terme algun 
tipus de recerca (anàlisi genètica, estudi genea-
lògic, estudi epidemiològic, etc.). En les sèries de 
casos, s’exigeix que, sobretot si la prevalença de 
la malaltia és alta, s’inclogui un nombre suficient 
de casos que representi no només un salt quan-
titatiu, sinó també qualitatiu, per les conclusions 
que se’n puguin derivar.
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En qualsevol cas, el format actual de nota 
clínica ha d’incloure els mateixos apartats (intro-
ducció, pacient(s) i mètode, resultats i discussió) 
que l’article original, encara que amb les pe-
culiaritats òbvies inherents a la descripció d’un 
cas i amb una extensió la majoria de vegades 
molt més reduïda. Lògicament, el nombre d’il-
lustracions és limitat, encara que hi pugui haver 
excepcions segons les característiques del cas 
o de la sèrie de casos.

Editorial

L’editorial és un tipus d’article en què la brevetat 
contrasta amb l’extrema dificultat de realització 
si es pretén que tingui una elevada qualitat cien-
tífica. Habitualment l’extensió és d’entre quatre 
i sis folis, sense taules ni figures i només amb 
un nombre limitat de referències bibliogràfiques 
i molt actuals (últims dos anys). A l’editorial es 
pretén aconseguir, per encàrrec a un expert d’un 
tema determinat, que aquest professional doni 
la seva opinió escrita sobre una malaltia deter-
minada, o bé sobre algun aspecte concret (di-
agnòstic, tractament, pronòstic). De vegades es 
tracta d’una opinió sobre un aspecte fins i tot 
més concret, però de gran transcendència clí-
nica, epidemiològica, patogènica o de qualsevol 
altra índole.

La dificultat d’elaborar un editorial rau preci-
sament en el fet que l’expert, gran coneixedor 
del tema, hauria d’ésser capaç d’expressar la 
seva opinió (en termes generals) pràcticament 
d’un cop de ploma, però alhora ha de tenir una 
gran capacitat de síntesi i evitar entrar en detall 
sobre aspectes col·laterals. A més, tot això ho 
ha de portar a terme en un espai de temps molt 
curt, ja que en tractar-se de temes d’actualitat, 
qualsevol retard en la publicació de l’article pot 
representar una pèrdua absoluta d’interès. El 
lector espera de l’editorialista un missatge molt 
concret, espera una resposta breu i clara a una 
pregunta molt concisa.

Les revistes poden sol·licitar un editorial so-
bre un treball pendent de publicació però que 
aporta algun aspecte nou o controvertit que és 
susceptible de reflexió o de puntualització; en 

aquests casos, la urgència de l’article no només 
rau en l’interès del tema, sinó també en el retard 
que pot patir l’article original amb motiu de l’edi-
torial. En efecte, els editorials sol·licitats amb 
motiu d’un article en premsa (original, la ma-
joria de vegades) se solen publicar simultània-
ment amb aquest article, perquè el lector pugui 
valorar al mateix temps la troballa de l’estudi i 
l’opinió de l’expert. És per això que s’anomenen 
editorials relacionats. De vegades se sol·licita un 
editorial a dos experts dels quals se sap que 
tenen opinions diferents o fins i tot oposades 
sobre el tema, de manera intencionada, amb 
la finalitat de generar polèmica o tan sols per 
deixar constància del caire obert de la qüestió. 
Finalment, de vegades pot ésser que un expert 
porti a terme de manera espontània un editorial; 
en aquests casos, el comitè editorial de la revis-
ta ha de valorar l’oportunitat i l’interès del tema 
per als lectors.

L’editorial no té una estructura rígida, tot i que 
se sol iniciar amb una constatació del tema en 
qüestió, se segueix amb una referència de l’estat 
del coneixement corresponent fins a l’actualitat, a 
continuació s’analitzen de manera crítica les tro-
balles de l’article motiu de l’editorial i, finalment, 
es conclou amb el que podria aportar de positiu 
o contradictori. L’editorialista (acostuma a ésser 
un sol autor) acostuma a acabar amb unes refle-
xions pròpies sobre el tema tractat en concret.

Per la importància i l’actualitat dels temes 
tractats, el nivell científic de qui els realitza i el 
debat que pot suscitar entre els lectors, les re-
vistes tenen als editorials un termòmetre de la 
qualitat i l’interès dels articles originals que pu-
bliquen a les seves pàgines.

Revisió

La revisió és una secció que la majoria de re-
vistes inclouen a les seves pàgines. En termes 
generals, es tracta de portar a terme una actu-
alització d’alguna malaltia en els aspectes més 
generals, és a dir, englobant tots i cadascun dels 
seus elements: concepte, etiologia, patogènia, 
quadre clínic, diagnòstic, tractament i pronòs-
tic. No obstant això, també es pot restringir a 
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aspectes més limitats. Finalment, també entren 
en aquesta secció anàlisis de relació entre si-
tuacions patològiques (per exemple, hiperco-
lesterolèmia i risc vascular, tabac i càncer, virus 
C i hepatopatia, esquizofrènia i genètica, etc.). 
Habitualment es tracta d’articles per encàrrec, 
ja que altra vegada el concurs d’un professional 
amb experiència pròpia en el tema serà d’una 
importància vital per assolir l’objectiu. Cal evi-
tar acceptar articles de revisió que provinguin 
de metges encara massa joves, probablement 
sense l’experiència necessària encara, però que 
«aprofiten» una circumstància determinada (per 
exemple, la realització d’una tesi doctoral) per 
portar a terme una àmplia contextualització del 
tema i remetre el manuscrit a una revista. Aquest 
esforç és encomiable, però no hauria d’ésser, 
tret d’excepcions molt concretes en què l’expert 
sènior hagi contribuït molt estretament en l’ela-
boració, el que és habitual en aquesta secció.

El tema de revisió, evidentment, és de gran 
importància per atraure l’atenció del lector, atès 
que sens dubte n’hi haurà algunes en què el con-
tingut no s’apartarà gaire del que ja se sap, men-
tre que en d’altres, pels avanços més grans i més 
recents, podran ésser un motiu clar de desenvo-
lupament. En l’elecció del tema el comitè editorial 
de la revista té, doncs, un paper absolutament 
rellevant. En qualsevol cas, en la revisió l’expert 
haurà de fugir de la simple repetició del que es 
troba ja en altres mitjans, com llibres de text, i 
haurà d’aguditzar l’enginy per transmetre allò que 
ha constituït novetat en els últims dos anys en 
tots i cadascun dels elements que configuren el 
cos de la malaltia. Tampoc no haurà d’aclaparar 
amb un nombre excessiu de referències biblio-
gràfiques, sovint molt abundants per tal com es 
tracta d’una qüestió tan àmplia, sinó que haurà 
de citar només aquelles referències bibliogràfi-
ques que siguin clau en cada moment i evitar la 
repetició de continguts en referències diferents.

Les revisions van dirigides a un públic més 
aviat jove, encara en formació, o bé als professi-
onals que no tenen a l’abast altres mitjans d’in-
formació. Aquesta funció docent és molt impor-
tant en moltes revistes i els confereix una gran 
responsabilitat en la formació continuada d’un 
nombre molt considerable de professionals.

L’extensió d’una revisió ha d’ésser entre quin-
ze i vint folis aproximadament, amb taules, figu-
res i bibliografia a part. Pel que s’ha dit anterior-
ment, les revisions haurien d’anar signades per 
un sol autor, encara que de vegades el nombre 
de signants pot ésser més gran però no superior 
a tres en la majoria de revistes.

diagnòstic i tractament

Es tracta d’una secció en què els articles tenen 
un sentit molt semblant al de les revisions. En 
efecte, en aquest cas l’objectiu és desenvolu-
par un aspecte parcial (diagnòstic o tractament) 
d’una malaltia determinada o, altra vegada, 
d’una relació específica entre dos processos, 
però aportant sempre, com és lògic, el més nou. 
Per tant, la normativa pel que fa al nombre d’au-
tors i les característiques del professional que 
l’ha d’escriure no s’aparten del que s’ha esmen-
tat en l’apartat anterior. L’extensió sol ésser més 
reduïda ja que no es tracta de portar a terme 
una revisió del tema, sinó una posada al dia dels 
coneixements més recents. Per tant, l’extensió 
hauria d’ésser probablement entre els vuit i els 
deu folis, amb taules, figures i bibliografia ajus-
tada a part.

Article especial

Aquesta secció és potser la de contingut més 
indefinit de totes les seccions de què consta una 
revista, ja que, tal com afirma l’enunciat, les se-
ves característiques no s’ajusten a unes normes 
concretes de contingut. Evidentment no consis-
teix a tractar aspectes que pertoquin a les dues 
seccions anteriors (revisions i diagnòstic i tracta-
ment), sinó a donar llibertat a l’autor perquè hi in-
clogui una visió (de vegades molt particular) d’un 
tema que sovint s’aparta de l’estàndard. Per tant, 
en aquesta secció l’article, el sol remetre espon-
tàniament l’autor, ja que només ell sap l’abast i 
la importància del tema (o d’un aspecte particu-
lar) que vol posar en coneixement dels lectors. 
De vegades es tracta de l’exposició d’un tema 
en el qual han participat diversos professionals, 
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cadascun aportant-ne una visió particular, sovint 
complementària de la dels altres. Els temes po-
den ésser molt variats, encara que en general es 
refereixen a aspectes clínics, epidemiològics, de 
recerca i d’edició mèdica, entre d’altres.

Pels motius exposats no és d’estranyar, doncs, 
que el nombre d’autors pugui ésser variable, des 
d’un de sol fins a cinc o sis. De totes maneres, per 
no desvirtuar el missatge és aconsellable limitar 
el nombre d’autors i, en general, s’aconsella que 
no sigui més gran de quatre. Atès que els temes 
que s’hi tracten són tan diversos, l’extensió del 
manuscrit pot ésser molt variable, tot i que rara-
ment arriba a la d’una revisió. L’estructura també 
és una mica particular i se sol deixar a la iniciativa 
de l’autor, malgrat que en general s’acostuma a 
iniciar amb l’exposició del fonament que originarà 
l’anàlisi posterior del tema.

Conferències

Aquesta secció acostuma a contenir tres tipus 
diferents de conferències: clíniques, clinicopato-
lògiques i de consens.

Les conferències clíniques són la transforma-
ció en manuscrits de la impartició oral d’una con-
ferència d’un expert en un fòrum determinat. Per 
tant, el conferenciant, un expert reconegut en un 
camp determinat, no només imparteix l’exposi-
ció oral en l’àmbit on se l’ha convidat, sinó que a 
més té prou voluntat per escriure la conferència 
en un format clar i ajustat a les normes generals 
de les revistes. Habitualment es demana que el 
conferenciant lliuri el manuscrit el mateix dia de 
la conferència, per tal de no retardar-ne la pu-
blicació i de mantenir la vigència de l’interès del 
tema. Aquest compromís inclou la necessitat 
d’adequar també les il·lustracions (taules i figures) 
a un nombre raonable (habitualment no superior 
a sis), el que representa un esforç afegit atès que 
les presentacions solen contenir un nombre molt 
més gran d’imatges i, per tant, se li demana un 
esforç de síntesi en unes figures i taules noves 
que siguin absolutament imprescindibles per 
complementar el text. S’aconsella que l’extensió 
del manuscrit no sobrepassi els vuit folis i pràc-
ticament sempre només hi haurà un autor, que 

lògicament és qui va impartir la conferència i a 
qui es va convidar específicament.

Les conferències clinicopatològiques són uns 
exercicis clínics de diagnòstic diferencial i de dis-
cussió patològica d’un cas clínic que tenen lloc en 
alguns hospitals amb la finalitat d’exercitar el sen-
tit clínic dels professionals i contribuir a la forma-
ció mèdica continuada. Sovint també s’hi inclou 
el concurs d’un radiòleg, que descriu les explo-
racions complementàries d’imatge a les quals va 
ésser sotmès el pacient en qüestió. El conferen-
ciant (discutidor clínic) és un convidat, lògicament 
aliè al cas que es discutirà, encara que sempre 
ha d’ésser un expert en la malaltia que pateix el 
pacient. Aquesta característica permetrà portar a 
terme un diagnòstic diferencial d’alt nivell. Tot i 
això, aquest clínic haurà de reunir, a més, les ca-
racterístiques de bon escriptor, ja que se li dema-
na que el dia de la presentació del cas presenti 
la seva discussió en forma de manuscrit: lectura 
textual del cas clínic tal com se li va presentar, 
resum breu del cas, elaboració del diagnòstic 
diferencial per ordre de probabilitats, exploració 
complementària que va permetre establir el di-
agnòstic i diagnòstic clínic més probable. A con-
tinuació, intervé el patòleg, que també haurà de 
presentar la seva discussió per escrit, amb les 
taules, figures corresponents (amb peus explica-
tius) i una part final amb una brevíssima contex-
tualització anatomopatològica de la malaltia que 
patia el pacient. En total la conferència clinico-
patològica no ha de sobrepassar els deu folis, 
important per evitar divagacions que distraurien 
l’atenció del lector. El nombre d’il·lustracions és 
molt variable i el de referències bibliogràfiques no 
hauria d’ésser superior a trenta. Les conferènci-
es clinicopatològiques, que poden contenir altres 
formats diferents del descrit, són molt útils per 
a la formació mèdica continuada, especialment 
dels professionals joves. És una de les seccions 
més llegides de les revistes.

Les conferències de consens són la plasma-
ció, per escrit, d’un conjunt de decisions que un 
grup d’experts acorda sobre un tema determinat 
i a les quals arriba després d’una sèrie de reuni-
ons de treball. Com es pot deduir de la definició, 
els temes poden ésser molt variats i de vegades 
es refereixen a aspectes molt específics o parci-
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als d’una qüestió que afecten a aquests temes. 
Aquests experts elaboren unes conclusions 
sobre el tema en qüestió a partir d’una situació 
que podia generar desconcert o incertesa. En 
conseqüència, se suposa que aquests experts 
partien d’una anàlisi correcta sobre el tema i 
que, en funció d’aquest tema, s’havia generat la 
necessitat d’elaborar unes directrius per soluci-
onar aquesta incertesa. Com és lògic, aquestes 
directrius són de gran importància per a la realit-
zació d’una medicina basada en l’evidència i per 
tant les revistes són, lògicament, un bon fòrum 
de distribució d’aquest coneixement. No obstant 
això, per garantir la qualitat científica d’un ma-
nuscrit d’aquestes característiques, s’exigeix que 
aquests experts tinguin el suport de les societats 
científiques de què procedeixen, que en general 
són les que també tenen interès en el tema en 
qüestió. El manuscrit, per ésser veritablement 
efectiu, ha d’ésser concís, ha d’establir l’origen del 
problema, les causes i les directrius que s’acon-
sellen per evitar-les o resoldre-les. Per això no ha 
d’excedir els quinze folis, a banda de les taules i 
figures que es considerin necessàries per a una 
comprensió més completa del text. Les referèn-
cies bibliogràfiques han d’ésser actuals, han de 
demostrar la realitat del problema i no han de so-
brepassar les trenta aproximadament. El nombre 
d’autors és variable, ja que depèn dels experts 
que han intervingut en les reunions de treball i 
que han contribuït a l’elaboració del manuscrit. 
Si el nombre és excessiu, poden aparèixer com 
a autors aquells amb un protagonisme més gran 
durant tot el procés i, a peu de la primera pàgina 
o al final del manuscrit, la resta.

Carta a l’editor

Les cartes al director o a l’editor constitueixen 
un veritable marc d’intervenció àgil i ràpid per a 
molts autors (vegeu pàg. 101). Les revistes cui-
den enormement aquesta secció, ja que s’hi 
reflecteix en gran part el grau de seguiment de 
la revista entre els lectors (18). Algunes revistes, 
segons el nostre parer amb gran encert, classifi-
quen les cartes al director entre cartes al director 
pròpiament dites i cartes científiques.

Les cartes al director són un lloc ideal per 
reflexionar de manera objectiva sobre temes 
concrets, expressar opinions (de manera es-
pontània, o bé a favor o en contra de determi-
nats articles publicats en la revista), comunicar 
troballes concretes o presentar casos clínics. El 
format acostuma a ésser breu, fins a seixanta 
línies de text com a màxim, quatre signants, deu 
referències bibliogràfiques i, en general, sense 
taules ni figures. No obstant això, cal sustentar 
les opinions en dades objectives, no fruit d’una 
reflexió abstracta sense cap base, i cal expres-
sar-les amb educació i respecte. Moltes de les 
antigues notes clíniques tenen avui una cabuda 
més bona en aquesta secció, ja que el missatge 
sol ésser molt concret i en té prou amb aquest 
format. La majoria de revistes cuiden amb una 
atenció especial la secció de cartes al director, 
ja que constitueix un fòrum de discussió molt re-
comanable per la varietat dels temes i la seva 
qualitat i agilitat els dóna prestigi. En el bon des-
envolupament i qualitat d’aquesta secció té una 
gran responsabilitat el comitè editorial, ja que 
poques vegades es consulta el comitè d’experts 
per valorar la idoneïtat d’aquestes contribucions 
atès que això retardaria enormement el procés 
editorial i restaria l’agilitat imprescindible en 
aquesta secció.

Les cartes científiques constitueixen un for-
mat de creació recent (19). L’origen arrenca de 
la necessitat d’atendre la demanda de publicació 
de sèries curtes o bé de resultats inicials d’una 
recerca en curs, que pel seu interès es considera 
important fer-ne una divulgació primerenca. En 
tots dos casos els manuscrits no tindrien lloc ni 
entre els originals clàssics ni entre els originals 
breus, ja sigui perquè es tracta d’una sèrie molt 
reduïda o perquè la publicació en aquest format 
podria invalidar la publicació posterior d’un article 
similar però amb un nombre superior de casos 
una vegada completada la inclusió de tots els 
casos. L’extensió ha d’ésser per definició curta 
(menys de cent vint línies de text), amb quatre 
signants, una il·lustració (figura o taula) i deu refe-
rències bibliogràfiques. Molts comitès de selec-
ció solen comptabilitzar les cartes científiques a 
l’hora de valorar els currículums dels candidats, 
com no podria ésser d’altra manera.
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Altres tipus d’articles

Les seccions que s’han comentat fins ara solen 
ésser les més comunes en la majoria de revistes 
biomèdiques, encara que en realitat cadascuna 
té uns objectius propis i, en funció d’aquests ob-
jectius, conté a les seves pàgines formats d’arti-
cles d’allò més variats.

Moltes revistes admeten el que s’anomena 
sèries, en les quals, sota la coordinació d’un 
nombre reduït de professionals al llarg de diver-
sos números (de manera continuada o només 
puntualment), es publiquen uns quants articles 
que afecten un àmbit determinat: economia de 
la salut, epidemiologia, metodologia i estadísti-
ca, bioètica, farmacologia per a metges i medici-
na forense, entre d’altres. Altres revistes inclouen 
seccions que constitueixen simplement aspec-
tes concrets de les malalties, com ara patogè-
nia, hipòtesi, etc. Finalment, algunes revistes (17, 
19), amb el noble propòsit d’arribar a professio-
nals de característiques molt diverses, inclouen 
a les seves seccions reportatges, per exemple, 
en els quals es destaquen les característiques 
humanes i d’entorn de certs àmbits molt dife-
rents dels occidentals, especialment del Tercer 
Món. S’hi fan paleses les deficiències sanitàries i 
de possibilitat de tractament en aquestes àrees, 
aspectes en què de vegades pràcticament no es 
pensa en els països desenvolupats. En efecte, 
en aquests països els avanços de la recerca i 
la societat del benestar desplacen gairebé del 
tot aquestes greus deficiències en països obli-
dats. Per tant, la crida d’atenció que constitueix 
aquest tipus d’articles, alguns de vegades amb 
gran expressió de cruesa i realitat, pot mostrar 
el costat mèdic i humà menys atès i produir un 
efecte revulsiu en les autoritats sanitàries i els 
professionals de la medicina en general.

Aportacions dels comitès editorials  
de les revistes biomèdiques  
als articles publicats

En els últims anys, els editors de les revistes bio-
mèdiques efectuen aportacions escrites que, per 
norma general, afecten els articles originals. Així, 

dins de l’article original, es pot inserir un resum 
breu del que aporta l’article, que generalment 
escriu l’editor associat que s’ha encarregat del 
procés editorial; així mateix, també s’hi acostu-
men a incloure detalls del procés editorial de l’ar-
ticle, com ara la data de recepció i d’acceptació, 
el nom de l’editor associat encarregat de l’article, 
i fins i tot el dels experts que l’han avaluat.

Una altra aportació interessant és la redac-
ció d’uns quants comentaris breus dels articles 
principals que es publiquen en cada número de 
la revista, que sol redactar el comitè editorial i se 
sol publicar al principi de cada número (el que a 
Medicina Clínica es denomina “Medicina Clínica 
en breve”). Això permet al lector fer-se una idea 
ràpida del missatge dels articles més rellevants.
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El Comitè Internacional  
de directors de Revistes mèdiques

El 1978 un petit grup de directors (editors, en 
terminologia anglosaxona) de revistes biomè-
diques es van reunir informalment a Vancouver 
(Colúmbia Britànica, Canadà) per discutir i esta-
blir les pautes relatives al format dels manuscrits 
enviats a les seves revistes. Els primers fruits de 
la reunió van transcendir més enllà de les seves 
revistes, configurant-se l’anomenat «Grup de 
Vancouver». Els seus requisits d’uniformitat dels 
manuscrits enviats a revistes mèdiques, inclosos 
els formats per a les referències bibliogràfiques 
desenvolupats per la Biblioteca Nacional de Me-
dicina dels Estats Units, es van publicar per pri-
mera vegada el 1979 (1). El Grup de Vancouver 
va créixer i va evolucionar fins a convertir-se en 
el Comitè Internacional de Directors de Revistes 
Mèdiques (International Committee of Medical 
Journal Editors, ICMJE, www.icmje.org), que es 
reuneix anualment i que, a poc a poc, ha anat 
ampliant els temes estudiats. En l’actualitat una 
altra associació, la World Association of Medical 
Editors (WAME, www.wame.org) està prenent el 
relleu en la reflexió i discussió sobre els temes 
d’actualitat i interès en el món de les publicacions 
biomèdiques. A diferència de la WAME, l’ICMJE 
no és una organització oberta sinó un grup petit i 
selecte format pels directors d’onze revistes.

Vint-i-cinc anys després de la primera reunió, 
l’ICMJE va sentir novament la necessitat de re-
visar els seus requisits i va presentar el novem-
bre de 2003 la sisena versió d’aquest document 
(www.icmje.org; www.doyma.es/requisitosunifor 

mes2003; consultats el 23 de maig de 2006). En 
aquesta versió s’amplien substancialment els 
continguts del text i es modifiquen notablement 
alguns dels aspectes clau recollits a les versi-
ons anteriors (2). L’ICMJE revisa periòdicament 
aquest document, l’última actualització del qual 
és de febrer de 2006.

Segons la llista oficial (www.icmje.org/jrnlist.
html; consultada el 23 de maig de 2006) ja són 
una mica més de 600 les revistes de ciències 
de la salut adherides als requisits d’uniformitat 
de l’ICMJE, tot i que el comitè mateix adverteix 
que aquest llistat pot ésser incomplet. La majo-
ria d’aquestes revistes advertirà els lectors que 
segueix els requisits de l’ICMJE, de vegades, 
una mica modificats. Encara que en la versió 
de 1997 (3) l’ICMJE establia clarament que els 
autors que remetessin manuscrits a les revistes 
que participen en l’ICMJE (i, per extensió, s’en-
tén que també a les adherides a les seves reco-
manacions) podien preparar els treballs seguint 
aquests requisits d’uniformitat i ignorant, si es-
cau, els requisits propis de la revista, la veritat és 
que aquesta apreciació desapareix de la versió 
de 2003, en la qual sembla que es respecten 
més les alternatives de cada revista («... cada re-
vista té requisits editorials propis i adequats als 
seus objectius. Per tant, els autors han de co-
nèixer i respectar les instruccions per a autors 
específiques de la revista triada per enviar el seu 
manuscrit»). 

Per esbrinar les instruccions específiques de 
cada revista, l’ICMJE recomana recórrer a la re-
copilació d’instruccions per a autors de revistes 
de ciències de la salut recollida per la Mulford 
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Library (http://mulford.meduohio.edu/instr/; con-
sultada el 11 de febrer de 2008) que ens duu 
directament a les normes de publicació d’unes 
3500 revistes.

Encara que les normes de l’ICMJE són famo-
ses per incloure i sistematitzar el format de les 
referències bibliogràfiques, van molt més allà i en 
l’última edició inclouen mencions específiques i 
altament elaborades sobre aspectes ètics en la 
recerca i la comunicació corresponents, inclo-
ent-hi aspectes d’autoria, revisió d’experts (peer 
review), conflictes d’interessos i confidencialitat, 
sobre el procés editorial i de publicació (vegeu 
el capítol 10) i sobre la preparació i l’enviament 
dels manuscrits.

En aquest capítol revisarem les normes gene-
rals per a la preparació de manuscrits, així com 
les normes específiques que diferents grups de 
treball han consensuat per a algunes tipologies 
concretes de dissenys de recerca. Finalment, fa-
rem unes breus pinzellades sobre altres normes 
de publicació que, encara que seguides majori-
tàriament per revistes de ciències socials i natu-
rals, també estan presents en algunes revistes 
biomèdiques més pròximes a aquestes àrees.

normes generals per a la preparació  
i l’enviament de manuscrits (Vancouver)

Els directors, editors associats i revisors externs 
de les revistes dediquen molt de temps a la lec-
tura de manuscrits, i per això valoren molt els 
treballs fàcils de llegir i d’editar. La informació in-
closa a les instruccions per a autors de les revis-
tes està pensada per assolir aquests objectius 
respectant les necessitats editorials pròpies de 
cada publicació –no es tracta, com molts autors 
sospiten la primera vegada que s’enfronten amb 
les normes de publicació, d’un mer caprici del 
director de la revista. Les recomanacions que 
presentem estableixen el marc general i els prin-
cipis bàsics que cal seguir en la preparació d’un 
manuscrit per enviar a qualsevol revista (però re-
cordem que cada revista disposa de les seves 
normes, que poden presentar variacions petites 
o no tan petites respecte de les del Grup de Van-
couver, tot i estar-hi adherides).

Les normes de Vancouver estan pensades 
especialment per a la preparació d’articles origi-
nals, encara que en alguns aspectes es poden 
aplicar perfectament a qualsevol tipus de text 
científic. No existeix una definició formal d’article 
original, malgrat que la majoria de publicacions 
biomèdiques el defineixen com un informe cien-
tífic escrit sobre els resultats d’una recerca ori-
ginal, d’observació o experimental (4). En alguns 
casos s’esmenta també la necessitat que en l’ar-
ticle original es refereixin clarament els objectius 
o hipòtesis del treball, el disseny i els mètodes, 
els principals resultats obtinguts i la seva discus-
sió crítica juntament amb les conclusions més 
rellevants de la recerca.

Pàgina del títol (primera pàgina o portada)

El títol ha de descriure adequadament el contin-
gut del treball. Cal redactar-lo evitant expressi-
ons imprecises o equívoques, i de la manera més 
breu, clara i informativa possible. S’ha d’evitar 
en el títol l’ús d’acrònims, codis i símbols que no 
siguin d’ús comú. A continuació del títol del tre-
ball s’inclourà el nom complet i el cognom dels 
autors, així com la seva filiació (departament, 
institució). En aquesta primera pàgina s’indica-
rà l’autor responsable de la correspondència i 
la seva adreça. Algunes revistes sol·liciten un 
recompte de paraules, indicant per separat el 
nombre de paraules del resum i el nombre de 
paraules del text principal del manuscrit (sense 
incloure-hi el resum, els agraïments, la bibliogra-
fia, les taules i les figures) i també el nombre de 
taules i figures.

Pàgina per a la declaració  
de conflictes d’interessos

Per tal d’evitar que la informació sobre poten-
cials conflictes d’interessos dels autors passi 
desapercebuda o no aparegui en el lloc adi-
ent, cal que aquesta informació formi part del 
manuscrit. Per tant, s’ha d’incloure també en 
una o més pàgines separades, immediatament 
després de la pàgina del títol. Algunes revistes 
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poden no estar d’acord a sol·licitar aquesta in-
formació als autors i d’altres prefereixen no re-
metre la informació sobre conflicte d’interessos 
als revisors externs.

Resum i paraules clau

El resum haurà d’aparèixer després de la pàgi-
na del títol i serà de tipus estructurat en el cas 
d’originals, originals breus i revisions (amb els 
encapçalaments d’objectius, mètodes, resultats 
i conclusions). Després del resum s’inclouran les 
paraules clau, de tres a deu en total, amb l’ob-
jectiu de complementar la informació continguda 
en el títol i d’ajudar a identificar el treball a les ba-
ses de dades bibliogràfiques. Per a les paraules 
clau s’han d’emprar termes equivalents als ob-
tinguts a la llista del Medical Subjects Headings 
(MeSH) en anglès (disponibles a www.nlm.nih.
gov/mesh/meshhome.html; consultada el 24 de 
maig de 2006). Existeix un llistat amb l’equivalèn-
cia entre els termes en castellà (i en portuguès) 
i els termes en anglès del MeSH corresponents 
a la pàgina Descriptores en Ciencias de la Salud 
(DeCS, disponible a decs.bvs.br/E/homepage.
htm; consultada el 24 de maig de 2006).

Introducció

Ha de resumir el marc o els fonaments de l’estu-
di, sense necessitat de revisar exhaustivament el 
tema, i ha de concloure amb una exposició clara 
dels objectius del treball. S’hi han d’incloure no-
més aquelles referències estrictament necessà-
ries segons els criteris d’actualitat i rellevància en 
relació amb els objectius de l’estudi.

Mètodes

En aquesta secció cal especificar el lloc, el temps 
i la població de l’estudi, així com el procés per a 
la selecció dels subjectes o fenòmens estudiats, 
incloent-hi la informació necessària sobre el dis-
seny, els procediments, els instruments de me-
sura i els mètodes estadístics emprats.

Resultats

Els resultats s’han de presentar de manera con-
cisa i clara, amb el nombre mínim necessari de 
taules i figures. Es presentaran de manera que 
no hi hagi duplicació ni repetició innecessària 
d’informació al text i a les figures i taules, se-
guint una seqüència lògica al text, les taules i 
les figures.

Discussió

En aquesta secció cal destacar els aspectes 
nous i rellevants del treball i les conclusions que 
se’n deriven. S’ha d’evitar repetir amb detall in-
formació o dades ja presentades a les seccions 
d’introducció o de resultats. Cal comentar els re-
sultats obtinguts en relació amb els d’altres estu-
dis previs rellevants, i interpretar les diferències 
i similituds observades entre les diferents dades 
disponibles. Cal assenyalar les limitacions de 
l’estudi i discutir-ne les implicacions potencials 
a la interpretació dels resultats. La secció de 
discussió ha de finalitzar amb un paràgraf a tall 
de conclusió del treball. Les conclusions s’han 
de relacionar amb els objectius de l’estudi, i cal 
evitar les afirmacions que no queden prou recol-
zades per les dades disponibles.

Referències bibliogràfiques

Sempre que sigui possible s’han d’incloure les 
referències dels treballs originals. Encara que les 
citacions bibliogràfiques de treballs de revisió 
poden servir perquè el lector accedeixi de ma-
nera eficient a una àrea específica de la literatura 
mèdica, els articles de revisió no sempre reflec-
teixen fidelment els continguts dels treballs ori-
ginals. La inclusió en la bibliografia d’un nombre 
excessiu de treballs originals consumeix massa 
espai a la pàgina impresa. Sovint una selecció 
dels treballs clau serà més útil que un llistat ex-
tens de citacions. Cal evitar l’ús de resums com 
a referències bibliogràfiques. Les citacions de 
manuscrits acceptats però encara no publicats 
s’han d’identificar com a «en premsa» o «de pro-
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pera aparició». Els autors han d’aconseguir els 
permisos corresponents per citar aquest tipus 
de treballs, així com la confirmació que se n’ha 
acceptat la publicació. La informació procedent 
de manuscrits enviats per a la publicació però 
encara no acceptats s’ha de citar al text com 
a «observacions no publicades», i també cal 
disposar del permís escrit corresponent de la 
font. Cal evitar les referències a «comunicacions 
personals», tret que aportin informació essenci-
al i no disponible en fonts públiques. En aquest 
cas cal citar entre parèntesis en el text el nom 
de la persona que proporciona la informació i la 
data de la comunicació. Els autors han d’obte-
nir, a més, l’autorització corresponent per escrit 
i la confirmació de l’exactitud de la informació. 
No totes les revistes comproven l’exactitud de 
les citacions bibliogràfiques, que de vegades 
contenen errors a la versió publicada de l’article. 
Per tant, per minimitzar aquests errors els autors 
han de verificar les referències bibliogràfiques 
amb els documents originals.

Per a l’estil i el format de les referències, el 
Grup de Vancouver ha adoptat l’estil de la Bibli-
oteca Nacional de Medicina dels Estats Units i 
hi remet a les seves normes (www.nlm.nih.go-
vbsduniform_requirements.html; consultat el 24 
de maig de 2006) (vegeu pàg.69). Una traducció 
a l’espanyol d’aquestes normes es troba dis-
ponible a http://www.metodo.uab.es/enlaces/
2006RequisitosdeUniformidad.pdf; consultat el 
24 de maig de 2006).1

Publicació d’estudis  
amb dissenys específics

Atès que els articles de recerca ometen sovint 
informació important, s’han desenvolupat en 
els últims anys recomanacions amb l’objectiu 
d’obtenir dels autors una exposició transparent 
de la recerca. Bàsicament amb això es pretén 
que tant els lectors com els revisors entenguin 
el disseny, la realització, l’anàlisi i la interpretació 
dels estudis. A continuació es descriuen succin-
tament les declaracions principals, i remetrem el 

lector interessat als documents originals i a les 
revisions sobre aquestes declaracions publica-
des recentment en un suplement de la revista 
Medicina Clínica (5). 

Publicació d’assaigs clínics  
controlats aleatoritzats:  
declaració CONSORT 

La declaració CONSORT (Consolidated Stan-
dards for Reporting of Trials, Normes consoli-
dades per a la publicació d’assaigs clínics) es 
va publicar tot just fa deu anys (6) i revisar el 
2001 (7), i té com a finalitat ajudar a millorar la 
qualitat dels informes dels assaigs clínics alea-
toritzats i controlats de grups paral·lels. Aquest 
tipus d’assaigs són el patró de referència en 
què es basen els professionals de la salut per 
prendre decisions sobre l’eficàcia d’interven-
cions clíniques, especialment amb finalitats 
terapèutiques. La guia CONSORT consta de 
vint-i-dos punts i un diagrama de flux. Aquests 
punts es refereixen a les parts bàsiques del 
manuscrit: contingut del títol, resum, introduc-
ció, mètodes, resultats i discussió. L’elecció 
es va basar en l’evidència empírica que indica 
que l’absència d’aquesta informació s’associa 
amb resultats esbiaixats dels efectes estudiats 
(del tractament o de la intervenció), o perquè 
aquesta informació és fonamental per com-
prendre l’estudi i valorar-ne la validesa . El dia-
grama de flux que recomana inclou el nombre 
de participants durant la selecció, l’assignació 
al tractament, el seguiment i l’anàlisi. Així es pot 
valorar la qualitat del desenvolupament de l’es-
tudi i la seva validesa. Les publicacions prèvies 
del CONSORT i altres recursos útils, com ara 
exemples del que es consideren comunica-
cions correctes, es poden obtenir a la pàgina 
web de CONSORT (www.consort-statement.
org; consultada el 24 de maig de 2006). S’ha 
publicat una traducció a l’espanyol de la guia 
CONSORT revisada, que inclou el diagrama de 
flux i la llista de vint-i-dos punts, acompanyada 
d’un breu comentari sobre cada punt (8). 

1 La traducció d’aquest document al català es troba disponible a www.esteve.org.
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Publicació de revisions  
sistemàtiques i metaanàlisis:  
declaració QUOROM

En els últims anys ha augmentat considerable-
ment el nombre de revisions sistemàtiques i me-
taanàlisis publicades. Amb la finalitat de facilitar-
ne la interpretació i la utilització, es va celebrar 
la Conferència sobre Qualitat d’Elaboració dels 
Informes de les Metaanàlisis d’assaigs clínics 
controlats, el fruit de la qual va ésser la decla-
ració QUOROM (Quality of Reporting of Meta-
analyses) publicada el 1999 (9). Com la guia 
CONSORT, consisteix també en una llista de 
comprovació i un diagrama de flux. La llista de 
comprovació consta de divuit punts que els au-
tors han de tenir en compte per transmetre la in-
formació essencial als lectors sobre els mètodes 
i els resultats de les metaanàlisis. La declaració 
original es pot consultar a www.consort-state-
ment.org/QUOROM.pdf (consultat el 24 de maig 
de 2006). La traducció a l’espanyol, juntament 
amb els comentaris dels punts i el diagrama de 
flux s’han revisat recentment (10).

Publicació d’estudis epidemiològics:  
declaració STROBE

Si bé hi ha nombrosos textos sobre la qualitat 
dels estudis epidemiològics, ha estat molt més 
petit l’esforç dedicat a valorar-ne la qualitat de 
la publicació. Arran de l’impuls de la iniciati-
va CONSORT i QUOROM, la preocupació per 
millorar la comunicació dels estudis epidemio-
lògics va dur a un grup de treball a elaborar la 
declaració STROBE (Strengthening the Repor-
ting of Observational Studies in Epidemiology). 
La llista de comprovació STROBE conté, per als 
tres dissenys epidemiològics principals (estudis 
de cohorts, estudis de casos i controls i estu-
dis transversals), vint-i-dos punts organitzats 
segons l’estructura: títol i resum, introducció, 
mètodes, resultats i discussió. Es tracta d’una 
llista de comprovació per millorar la qualitat de la 
publicació dels informes dels estudis epidemio-
lògics (generalment articles originals) i, per tant, 
valorar-ne la qualitat o fer-ne una lectura crítica. 

La declaració original es pot consultar a www.
strobe-statement.org (consultada el 24 de maig 
de 2006). La traducció a l’espanyol d’una versió 
preliminar junt amb unes reflexions sobre l’abast 
de l’epidemiologia es van publicar al suplement 
de Medicina Clínica ja esmentat (11). Més recent-
ment, els autors del Grup STROBE han publicat 
un article en anglès en vàries revistes de recerca 
biomèdica que ha estat traduït i publicat en es-
panyol a la revista Gaceta Sanitaria [Gac Sanit. 
2008;22. En premsa].

Publicació d’estudis  
sobre exactitud diagnòstica:  
declaracions STARD i REMARK

La iniciativa STARD (Standards for Reporting of 
Diagnostic Accuracy) de normes per a la publi-
cació d’informes sobre precisió diagnòstica es 
va publicar el 2003 (12), amb una llista de com-
provació de vint-i-cinc punts i un diagrama de 
flux. En aquest camp de recerca sobre precisió 
diagnòstica, la publicació d’estudis sobre mar-
cadors oncològics és particularment abundant. 
És per això que recentment es va publicar una 
guia específica per a aquest tipus de treballs 
anomenada REMARK (Reporting Recommen-
dations for Tumour Marker Prognostic Studies), 
en què s’estableixen les normes per a la publi-
cació d’estudis sobre la capacitat predictiva dels 
marcadors tumorals (13). 

La guia STARD consta de vint-i-cinc punts i 
un diagrama de flux que comuniquen de manera 
transparent informació clau respecte del disseny 
de l’estudi i el flux dels participants (www.consort-
statement.org/Initiatives/newstard.htm; consultat 
el 24 de maig de 2006). La llista de directrius RE-
MARK inclou vint punts específics agrupats sota 
epígrafs (introducció, materials i mètodes, resul-
tats i discussió) que reflecteixen les seccions dels 
articles científics publicats. Les vint directrius RE-
MARK es poden consultar a www.cancerdiagno 
sis.nci.nih.gov/assessment/progress/clinical.html 
(consultat el 24 de maig de 2006). El monogràfic 
de Medicina Clínica sobre llistes de comprovació 
inclou un article d’Altman i Bossuyt (14) en què 
es comenta amb detall el procés de gestació 
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d’aquestes guies juntament amb la presentació 
dels punts que s’hi inclouen.

Publicació d’estudis qualitatius

Cada vegada són més els treballs empírics que 
empren de manera exclusiva o primordial meto-
dologies qualitatives que es publiquen en revistes 
biomèdiques, pel que algunes revistes inclouen 
requisits específics per a la preparació d’aquest 
tipus de treballs amb les seves normes (15, 16). En 
general, per escriure un article original amb meto-
dologia qualitativa cal tenir en compte les mateixes 
consideracions que per a qualsevol tipus de tre-
ball original. No obstant això, pot succeir que l’es-
tructura dels treballs no s’adapti adequadament al 
format tradicional dels originals (introducció, mèto-
des, resultats i discussió). En especial, s’ha asse-
nyalat que sovint és difícil separar els resultats de 
la discussió, pel que es poden presentar conjun-
tament. Una estructura més adequada per orga-
nitzar el text principal en un original qualitatiu pot 
ésser la següent: introducció, mètodes, resultats i 
discussió, i conclusions. En qualsevol cas, a l’apar-
tat d’introducció s’haurà de justificar la pertinència 
i l’aportació de l’estudi, i se situarà convenientment 
el marc teòric i interpretatiu de l’estudi. Si cal es 
justificarà la metodologia emprada i se citaran les 
referències principals. S’haurien de presentar tam-
bé els objectius del treball, formulats de la manera 
més específica possible. A l’apartat de mètodes 
es descriurà breument la metodologia de l’estudi, 
citant-hi les referències necessàries. A l’apartat de 
resultats (o resultats i discussió) es presentaran els 
resultats principals del treball, incloent-hi la des-
cripció dels participants. És recomanable que els 
fragments de text literal (com ara transcripcions de 
respostes obertes) s’agrupin en taules sempre que 
sigui possible per reduir l’extensió del manuscrit i 
no alterar-ne la unitat narrativa. A l’apartat de dis-
cussió (o resultats i discussió) s’han de discutir les 
limitacions i fortaleses de l’estudi, comentant-ne 
els resultats en relació amb els estudis previs sobre 
el mateix tema. Al final de la discussió, o a l’apar-
tat de conclusions, es presentaran les conclusions 
principals de l’estudi en relació amb les hipòtesis 
establertes i el marc d’anàlisi.

Publicació en revistes  
de ciències socials i naturals

L’estil APA

La Societat Americana de Psicologia (American 
Psychological Association, APA) ha establert un 
estil homogeni per a l’edició de tots els llibres i 
revistes que publica, incloent-hi les normes per 
a referències en el text i la bibliografia. Aquest 
estil, l’han adoptat moltes altres revistes, princi-
palment en el camp de les ciències socials. A 
www.apastyle.org/index.html (consultat el 24 de 
maig de 2006) es pot trobar informació útil sobre 
aquest tema. La descripció detallada de l’estil 
APA es troba a Publication Manual of the Ameri-
can Psychological Association (17). Aquest ma-
nual no és d’accés lliure. Es pot consultar infor-
mació i exemples abundants en castellà sobre el 
manual d’estil de l’APA a www.unisimonbolivar.
edu.co/iformativa/documentos/normas_apa_
rce.pdf (consultat el 11 de febrer de 2008). 

La finalitat principal del manual APA és aju-
dar els autors a preparar manuscrits per publi-
car-los en revistes científiques, encara que tam-
bé inclou indicacions sobre presentacions orals, 
treballs per presentar durant la llicenciatura o 
la tesi doctoral. En els dos primers capítols del 
manual es descriuen el contingut i l’organització 
d’un manuscrit i com estructurar les idees per 
expressar-les adequadament. El manual inclou a 
la secció d’organització del manuscrit informació 
(similar a la dels requisits del Grup de Vancou-
ver) sobre l’autoria d’un treball, quin contingut ha 
de tenir la pàgina del títol, com s’han de sintetit-
zar les idees al resum, què s’ha de presentar a 
la introducció, què s’ha d’explicar a l’apartat de 
mètode, concretant les diferents subdivisions de 
participants, material i procediment, què s’ha de 
detallar als resultats i, finalment, com interpre-
tar i avaluar les implicacions de les troballes a la 
discussió (18).

El manual APA conté també indicacions 
d’estil i sobre l’expressió de les idees, i inclou 
un breu repàs de l’ús òptim de verbs, pronoms, 
conjuncions, etc. En els capítols 3 i 4 es descriu 
l’estil APA pròpiament dit, és a dir, els aspectes 
més mecànics, com ara la puntuació, l’ús de les 
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majúscules o de la lletra cursiva, abreviacions, 
títols i subtítols, taules, figures, mètrica, termes i 
símbols estadístics, citacions a peu de pàgina i 
citacions al text, i el format que han de tenir els 
diferents tipus de referències a la llista de biblio-
grafia. A l’estil de l’APA la crida de les referències 
apareix dins del text amb informació sobre l’au-
tor o els autors i l’any de publicació, i les refe-
rències bibliogràfiques apareixen al final del text 
ordenades alfabèticament per nom d’autor, amb 
tres components: 

1) Els cognoms i inicials dels autors, amb coma 
després del cognom i punt després de les 
inicials, separats entre si per comes.

2) L’any de publicació entre parèntesis.

3) El títol, la revista, el volum i les pàgines si es 
tracta d’un article de revista, i el títol, la ciutat 
de publicació i l’editorial en el cas de llibres.

De manera molt aplicada, el capítol següent 
del manual instrueix sobre com preparar el ma-
nuscrit amb un processador de textos i indica 
des del format que han de tenir les fonts, els 
marges, l’espaiat, la paginació o les sagnies, fins 
al nombre de còpies del manuscrit que cal pre-
parar o el contingut de la carta que acompanya 
el manuscrit que s’envia per a publicació. En els 
capítols finals s’explica com preparar altres tipus 
de treballs científics que no són articles (tesis 
doctorals, presentacions orals o altres treballs) i 
es resumeix la política editorial de les publicaci-
ons de l’APA quant a selecció dels revisors, drets 
d’autor i aspectes ètics.

L’estil Harvard

L’anomenat estil Harvard especifica principal-
ment el format de les referències bibliogràfiques. 
Es va desenvolupar als Estats Units a les dèca-
des dels anys cinquanta i seixanta, especialment 
per aplicar-lo en el camp de les ciències naturals 
i la física, i posteriorment, en el de les ciències 
socials. En les revistes d’aquestes àrees és on 
podem trobar amb més freqüència referències 
amb l’estil d’Harvard, tot i que algunes revistes 
biomèdiques també el segueixen (18).

D’acord amb aquest estil, i de manera similar 
a l’estil APA, en el text se cita el nom d’un o més 
autors i l’any de publicació de la referència cor-
responent. Les referències es troben al final del 
document per ordre alfabètic. 

Aquests són els avantatges principals dels es-
tils APA i Harvard respecte de l’estil Vancouver, ja 
que, a diferència d’aquest últim, permeten, d’una 
banda, obtenir directament en el text informació 
sobre l’autor o els autors de la referència, que pot 
ésser familiar al lector, i l’actualitat de la citació, 
segons l’any de publicació, i d’altra banda, facilita 
la localització de referències específiques en tro-
bar-se a la bibliografia del treball ordenades per 
ordre alfabètic, i no per ordre d’aparició en el text 
com és propi de l’estil Vancouver. 

Es pot accedir a una guia de l’estil Harvard, 
amb exemples per a les diferents citacions, a 
www.library.uq.edu.au/training/citation/harvard.
html (consultada el 24 de maig de 2006) i se’n 
poden identificar nombroses variacions, atès 
que no existeix una veritable estandardització 
com en el cas dels estils APA i Vancouver.

Conclusió

La majoria de revistes biomèdiques s’han adhe-
rit a les normes de publicació promogudes per 
l’ICMJE, que inclouen tant els aspectes formals 
de les referències bibliogràfiques com l’estructu-
ra del manuscrit (introducció, mètodes, resultats 
i discussió) i diferents aspectes relacionats amb 
la conducta ètica en l’escriptura i la publicació de 
textos científics. Existeixen guies específiques 
sobre com publicar els resultats d’estudis amb 
dissenys especials (per exemple la declaració 
CONSORT per a assaigs clínics o QUOROM per 
a metaanàlisis) que faciliten a editors, revisors i 
lectors una millor comprensió i avaluació crítica 
de la validesa dels estudis publicats.
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El públic espera, i amb raó, que els científics, els 
investigadors, els clínics i els directors de revista 
siguin honrats i dignes de confiança. Si no estan 
a l’altura d’aquests ideals, poden viciar la cièn-
cia, perjudicar els pacients i enganyar els patro-
cinadors econòmics.

Tot i que la major part de la recerca es duu a 
terme correctament i es comunica amb honra-
desa, una depriment sèrie d’escàndols demos-
tra que hi ha una minoria que no és honrada. En 
els casos més extrems, s’han inventat o manipu-
lat dades per arribar a conclusions fraudulentes. 
També hi ha, però, altres graus de conducta im-
pròpia en la ciència i la publicació que no són tan 
greus o que són més subtils. Per exemple:

Permetre, per negligència o deliberadament, 
errors bàsics en el disseny, l’execució o la do-
cumentació de l’estudi que en poden perjudi-
car els resultats.

No seguir els processos ètics acceptats quan 
hi participen éssers vius (tant animals com hu-
mans), per exemple, dur a terme experiments 
amb humans sense un consentiment informat 
adequat, o amb animals sense respectar les 
normatives del país.

No respectar la confidencialitat envers el paci-
ent o no obtenir el consentiment informat per 
participar en la recerca (o el permís per pre-
sentar casos clínics).

Comunicar de manera inadequada o parcial 
com es van obtenir i analitzar les dades amb 
l’explicació de totes les exclusions.

•

•

•

•

Ètica de la publicació científica1

Harvey Marcovitch

Manipular electrònicament les imatges de ma-
nera que canviï considerablement la manera 
com s’interpreten.

Atribuir l’autoria de manera impròpia: tots els 
autors haurien d’haver fet contribucions relle-
vants a la concepció, el disseny, l’anàlisi o la 
comunicació de l’estudi i cap autor que com-
pleixi aquests requisits no s’hauria d’excloure 
de l’atribució final.

No declarar qualsevol conflicte d’interessos, 
especialment econòmic, que pugui esbiaxar 
les conclusions de l’estudi o que pugui fer que 
els lectors posin en dubte les conclusions.

Intentar una publicació redundant o duplica-
da.

Infringir els drets d’autor i plagiar.

Conducta impròpia de directors,  
editors i revisors externs

Els autors no són els únics que es poden com-
portar de manera impròpia. Els directors, edi-
tors i revisors també tenen obligacions, per 
exemple:

Els revisors tenen el deure de la confidenciali-
tat abans de la publicació.

Tenen el deure de no permetre que la gelosia 
o la rivalitat professional o personal influeixi o 
condicioni el dictamen que donen als direc-
tors.

•

•

•

•

•

•

•

1Una versió en anglès modificada per l’autor ha estat acceptada per a la seva publicació a Gaceta Sanitaria.
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Tenen el deure de no causar retards inneces-
saris en el procés d’avaluació d’un article en-
viat.

El deure primordial dels directors és vetllar 
per la integritat del coneixement científic. Aquest 
aspecte ha de tenir prioritat sobre tots els altres 
deures, com ara, el de procurar que la revista 
sigui amena i rendible (o, com a mínim, no ésser 
una càrrega econòmica per a l’organització, la 
institució acadèmica, l’organisme públic o l’edi-
torial davant de què responen). Per tant, han de:

Respectar les normes de bones pràctiques, 
com ara les publicades pel Comitè Internacio-
nal de Directors de Revistes Mèdiques (ICMJE, 
International Committee of Medical Journal 
Editors), el Comitè d’Ètica de les Publicacions 
(COPE, Committee for Publication Ethics) o el 
Consell d’Editors Científics (CSE, Council of 
Science Editors).

Corregir les inexactituds importants o les pu-
blicacions enganyoses mitjançant la publica-
ció de rectificacions.

Assegurar-se que s'han seguit les normes 
d’ètica adequades durant l’execució de la re-
cerca o de la pràctica clínica que forma part 
dels articles enviats o publicats.

Fer tot el possible per protegir la confidencia-
litat del pacient.

Informar dels recels fonamentats sobre la con-
ducta impròpia en la recerca a la institució o 
institucions dels autors o a les responsables 
del finançament de l’estudi perquè ho inves-
tiguin.

Publicar una retractació quan es detecti un 
frau o un error important que, si no es corre-
gís, distorsionaria notablement el coneixement 
científic.

Assegurar-se que la seva revista sigui oberta 
i transparent pel que fa a les instruccions per 
als autors (consells per als col·laboradors), es-
pecialment pel que fa a la descripció del pro-
cés de revisió d’experts, així com a les definici-
ons d’autoria i els requisits de declaració dels 
conflictes d’interessos.

•

•

•

•

•

•

•

•

Establir un procediment d’apel·lació i un pro-
cés de queixes supervisat de manera inde-
pendent.

Tipus de conducta impròpia

Presentació de dades fraudulentes

Tot i que no se sap l’abast de les dades deri-
vades de recerca fraudulenta, molts directors 
veterans estan convençuts que hi ha més fraus 
del que es pensa que passen desapercebuts. 
Poques vegades són fàcils de detectar. En llegir 
un article, a un director o un editor els pot sem-
blar que els resultats són «massa bons per ésser 
veritat», però si no són experts en la matèria, no 
ho poden saber del cert. De vegades l’anàlisi es-
tadística d’un article demostra que s’han d’haver 
manipulat les dades. Així mateix, de vegades els 
revisors posen en dubte l’honradesa de l’article.

Hi ha hagut un gran nombre de casos des-
tacats de presentació de dades fraudulentes. El 
més espectacular, potser, va ésser l’afirmació 
del professor de la Universitat Nacional de Seül 
Woo-suk Hwang que el seu equip havia creat 
un embrió humà clonat del qual havia extret cèl-
lules mare.

 Potser l’escàndol més gran va ésser el que 
va provocar Schön. La seva recerca sobre dis-
positius electrònics a escala molecular i la su-
perconductivitat induïda en ful·lerens esfèrics de 
carboni (buckyballs) va originar una sèrie d’arti-
cles a Nature i Science que ara se sap que con-
tenen dades inventades i falsejades. 

Els articles fraudulents poden viciar la recer-
ca que facin altres investigadors més endavant 
perquè es continuen citant (de vegades fins i tot 
després d’haver sortit a la llum). Per exemple, un 
assaig clínic aleatoritzat que arribava a la conclu-
sió que seguir una dieta baixa en greixos i rica 
en fibres durant un any reduïa gairebé a la meitat 
el risc de mort per qualsevol causa (1) s’havia 
citat 225 vegades fins l’any 2005 i s’havia inclòs 
en diverses recomanacions, segons White (2). 
En el seu article, l’autora esmenta els recels que 
havien manifestat diverses vegades tant revisors 
com directors. Això va fer que cada vegada es 

•
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qüestionés més la resta de publicacions de l’au-
tor principal i que es fessin diverses investigaci-
ons no concloents fins que el que era director 
del BMJ en aquella època, Richard Smith, va 
decidir publicar tota la història.

El febrer de 2005 el director de Nutrition es 
va retractar d’un article de l’investigador cana-
denc R.K. Chandra publicat el 2001. Segons 
aquest assaig clínic aleatoritzat, les funcions 
cognitives dels ancians milloraven amb l’admi-
nistració de certes vitamines i oligoelements a la 
seva alimentació. Aleshores, també es va posar 
en dubte un article similar publicat a The Lancet 
més de deu anys abans i que s’havia citat més 
de 300 vegades (3).

És probable que es cometin molts fraus simi-
lars, sovint com a part d’un projecte de recerca 
de menys importància per tal de no despertar 
sospites. Per exemple, un director es va estra-
nyar de rebre un article d’un estudi de població 
en què es van recollir dades durant 18 mesos 
dels mateixos 15.000 pacients d’una zona deter-
minada. Gairebé s’havia aconseguit el 100% de 
seguiment, tot i que ell sabia que el moviment na-
tural per defunció, canvi de domicili o simplement 
per manca de cooperació amb un assaig que no 
compta amb fons per buscar els participants que 
no contesten no és probable que arribi a tenir un 
índex de seguiment de més del 60%. 

La publicació de recerca fraudulenta, a banda 
d’ésser un engany, pot distorsionar el coneixe-
ment científic, pot fer que es destinin recursos a 
projectes condemnats al fracàs, per tal com es 
basen en dades falses, i en última instància, per-
judicar els pacients. Els països tenen diversos sis-
temes de combatre el frau. A Alemanya, Austràlia, 
el Canadà, Dinamarca, els Estats Units, Finlàndia, 
Noruega i Suècia existeixen mecanismes públics 
formals o s’hi estan implantant. En altres països 
se’n fan càrrec institucions concretes. Els orga-
nismes reguladors s’hi poden implicar, no com a 
investigadors principals, sinó per decidir les san-
cions. Per exemple, al Regne Unit durant els úl-
tims deu anys, l’organisme regulador de metges, 
el General Medical Council, ha acusat vint metges 
de frau en la realització de recerca –sovint relaci-
onada amb la inclusió de dades de pacients no 
existents en l’estudi d’un medicament. Per exem-

ple, el 1997 van eliminar un exsecretari del Royal 
College of Physicians d’Edimburg del registre de 
metges, el que significa que li van retirar la llicèn-
cia per exercir la medicina al Regne Unit, per ha-
ver realitzat un estudi de medicaments simulat de 
15 mesos de durada (4). 

Dades incompletes  
o tractades incorrectament

La fiabilitat del coneixement científic es pot veu-
re alterada per comportaments ben allunyats del 
frau. Per exemple, és força corrent que les da-
des poc oportunes de vegades s’excloguin d’un 
estudi o que es dugui a terme l’anàlisi estadística 
més favorable, especialment, si els resultats es 
poden emprar, per exemple, perquè el medica-
ment es recepti amb més freqüència o per aug-
mentar les probabilitats de rebre més fons per a 
la recerca. 

Fins i tot amb una transparència total, el biaix 
de publicació pot distorsionar el coneixement 
quan fa que sigui més probable que els estudis 
positius es publiquin, i que els negatius es re-
butgin. Evidentment, aquest tipus de conducta 
impròpia és tant culpa dels directors com dels 

InfoRmE dEL CAs 1

Un revisor va comunicar al director d’una revis-
ta que el disseny experimental d’un article que 
li havien enviat estava viciat i que estava con-
vençut que aquell experiment, no l’havien rea-
litzat mai. Havia fet una cerca a Medline i havia 
trobat set articles més del mateix autor princi-
pal publicats el mateix any, tots amb un proto-
col similar, però emprant suplements nutritius 
o substàncies de referència diferents. Aquests 
estudis suposaven la inclusió de 300 pacients, 
cosa que era difícil de creure perquè, atesos 
els criteris de selecció, el grup de participants 
elegibles era molt reduït i el protocol rigorós (i 
segurament no era ètic i, per tant, difícil d’ob-
tenir el consentiment informat). Ni els autors ni 
les directives de les institucions no van respon-
dre les cartes indagatòries del director.
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autors. Una anàlisi sistemàtica d’estudis en què 
es comparaven la qualitat metodològica i els 
resultats segons la font de finançament va de-
mostrar que la recerca finançada per empreses 
farmacèutiques té menys probabilitats de publi-
car-se que la que compta amb altres fonts de 
finançament; que la recerca finançada per em-
preses no és de menys qualitat i que els resul-
tats tenen més probabilitats d’ésser favorables 
al producte investigat (OR: 4,05; IC95%: 2,98 a 
5,51) (6). La pregunta que se’n deriva és: on són 
els estudis negatius? S’espera que aquesta for-
ma de manipulació disminueixi gràcies al requi-
sit, adoptat recentment, de registrar els estudis, 
que permetrà als futurs investigadors treure a la 
llum estudis no publicats per tal d’incloure’ls en 
revisions sistemàtiques i metaanàlisis.

El Comitè d’Ètica de les Publicacions (COPE), 
un col·lectiu de més de 300 directors de revista, ha 
publicat unes directrius (7) que estableixen que:

S’haurien d’esmentar totes les fonts i els mèto-
des emprats per obtenir i analitzar les dades, 
incloent-hi, el tractament electrònic previ.

Cal explicar tots els mètodes d’anàlisi i/o afe-
gir-ne una referència.

L’anàlisi post hoc de subgrups és acceptable 
sempre que s’esmenti.

Els apartats de discussió dels articles sem-
pre haurien d’assenyalar com s’han tractat les 
qüestions de possibles biaixos.

Més recentment ha sorgit el problema de la 
manipulació il·lícita d’imatges. Amb els programes 
informàtics es poden enfocar més les imatges, 
canviar-los els colors i alterar-los els contorns. 
Caldria preguntar-se fins a quin punt és permis-
sible aquest tractament i a partir de quan s’hauria 
de considerar que les dades estan viciades.

Violacions de la confidencialitat  
i consentiment del pacient/participant

Les directrius de l’ICMJE estableixen que tots 
els pacients tenen dret a la intimitat i que aquest 
dret no s’hauria d’infringir sense el consentiment 

•

•

•

•

informat. A més, assenyalen que els detalls iden-
tificatius s’haurien d’ometre si no són essencials. 
No tots els directors de revista són igual d’es-
trictes pel que fa al seguiment d’aquestes indi-
cacions. Per exemple, el grup editorial del BMJ 
exigeix que, abans de la publicació del material, 
s’obtingui el consentiment del pacient si hi ha al-
guna possibilitat que se’l pugui identificar. Es pot 
fer una excepció si l’autor ha intentat posar-se en 
contacte amb el pacient però no ha pogut, per 
exemple, perquè el pacient ha canviat de domicili 
o perquè l’autor ja no té accés a les notes sobre 
el pacient. Fins i tot en aquest cas, les revistes 
exigeixen que l’interès públic de la publicació de 
l’estudi superi qualsevol perjudici que es pugui 
ocasionar als pacients si se’ls identifica.

Això pot plantejar dubtes, per exemple, de 
com s’han de retocar les fotografies perquè no 
es pugui identificar els pacients. Actualment 
moltes revistes estan publicant en Internet els 
seus arxius històrics. Abans no es donava tanta 
importància a la confidencialitat i la identificació 

InfoRmE dEL CAs 2

L’investigador principal d’un assaig d’eficàcia 
d’un fàrmac va qüestionar la interpretació de 
les dades d’un article, en què apareixia el seu 
nom però que, pel que sembla, havia escrit un 
redactor professional contractat pel fabricant 
que havia patrocinat l’assaig. L’investigador 
estava convençut que havien exclòs un nom-
bre notable de dades d’una gràfica que era 
decisiva per demostrar l’eficàcia del fàrmac. 
La inclusió de les dades que presumptament 
faltaven hauria modificat les conclusions. 
L’empresa va rebatre aquesta interpretació i 
es va negar a modificar l’article. Després que 
l’investigador expressés el seu desacord en 
un diari, el van suspendre del càrrec acadè-
mic que ocupava. [How the drugs giant and 
a lone academic went to war. Revill J. The 
Observer, diumenge 4 de desembre de 2005 
(http://observer.guardian.co.uk/uk_news/
story/0,6903,1657275,00.html; consultat el 27 
de maig de 2006).] 
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dels pacients era freqüent. Els editors haurien 
d’eliminar dades que permeten la identificació 
de, per exemple, fa cinquanta anys?

Un aspecte encara més complicat és el del 
nombre de pacients que hi pot haver en una sèrie 
de casos perquè hi sorgeixi un risc real d’iden-
tificació. Per exemple, un autor va presentar un 
article en què detallava els casos de nou nadons 
que creia que havien estat asfixiats per un pro-
genitor maltractador. El text indicava que només 
tres havien estat declarats culpables en un tribu-
nal de justícia de manera que els seus actes s’ha-
vien fet públics. Tal com era d’esperar, l’autor no 
havia sol·licitat permís de publicació als altres sis 
de qui sospitava. Atès que l’autor només va tenir 
una cita en un sol hospital, qualsevol lector podia 
identificar la zona del país on vivien els pacients, 
mentre que, a partir del text, podia deduir les 
edats dels nens, el període de temps en què van 
succeir els esdeveniments i certs trets poc usu-
als de la seva informació personal. Un director 
de revista que va rebre l’article va creure que es 
corria el risc d’identificació. El director de la revis-
ta següent li va donar la raó però va decidir que 
l’interès públic de la publicació superava qualse-
vol perjudici que pogués causar a les famílies im-
plicades. És poc probable, però, que tingués en 
compte els riscos legals derivats d’una possible 
difamació de les persones implicades. 

Els directors i els revisors també haurien de 
tenir present que els articles presentats són con-
fidencials fins que es publiquen. Els revisors no 
haurien de deixar llegir els articles a tercers sense 
el permís del director, desvetllar-ne detalls, utilit-
zar-ne la informació a les seves classes, ni em-
prar-ne les dades encara no publicades per a la 
seva recerca. Els directors estan en aquesta ma-
teixa situació i s’han d’assegurar que les instrucci-
ons per als revisors són clares en aquest sentit.

Potser l’exemple més clar d’un revisor que no 
va respectar la confidencialitat és el de Cistron 
Biotechnology de Nova Jersey, EUA. Aquesta 
empresa va acusar un revisor escollit per Natu-
re, que treballava per a Immunex Corporation de 
Seattle, de robar una seqüència de DNA molt 
valuosa de l’article no publicat que li havien de-
manat que revisés. Totes dues empreses van 
reclamar els drets de patent de la seqüència. El 

cas es va resoldre quan estaven a punt d’anar 
als tribunals: Immunex va accedir a pagar 21 
milions de dòlars a Cistron i a traspassar-li les 
seves patents (8).

Els autors i els directors de revista també 
s’han d’assegurar que l’estudi original va comp-
tar amb l’autorització corresponent. En general, 
d’aquesta tasca, se n’encarreguen els autors 
afirmant que van sol·licitar i obtenir el consen-
timent d’un comitè d’ètica local o d’un consell 
d’avaluació institucional. Els directors es poden 
trobar amb problemes quan avaluen articles de 
països que encara no disposen d’òrgans de su-
pervisió de qualitat. Molts directors preferiran no 
avaluar aquests articles, però n’hi ha d’altres que 
potser seran menys estrictes. Una vegada més, 
és responsabilitat dels directors i els editors d’in-
formar els autors potencials de la política de la 
revista en aquest sentit.

De vegades els autors afirmen que no els va 
caldre l’autorització del Comitè d’Ètica d’Inves-
tigació Clínica (CEIC) perquè l’estudi en qüestió 
representava un informe o un examen d’una 
pràctica clínica normal. En aquests casos pot 

InfoRmE dEL CAs 3 

Un equip de recerca prestigiós, que prèviament 
havia publicat troballes d’un assaig compara-
tiu, va remetre una sèrie de casos que incloïa 
procediments agressius en nens que havien 
atès al seu hospital especialitzat de referèn-
cia per restrenyiment persistent. El director va 
considerar que alguns procediments eren in-
necessaris i, per tant, no ètics. Els autors van 
contestar que eren pràctiques habituals al seu 
hospital i que es basaven en els resultats de 
l’assaig clínic aleatoritzat que havien publicat 
prèviament. El director, però, estava convençut 
que alguns dels nens no presentaven la dolen-
ça per a la qual l’assaig recomanava aquests 
procediments. Després de llargues discussi-
ons sobre els límits entre recerca i pràctica, 
l’article va aparèixer publicat amb un comen-
tari del director en què anunciava que a partir 
d’aleshores serien molt més estrictes amb els 
articles enviats a la revista.
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sorgir el dubte d’on és la frontera entre recerca 
i pràctica, especialment quan s’avaluen estudis 
de centres altament especialitzats.

Fins i tot quan s’ha concedit l’aprovació del 
CEIC, els directors es poden reservar el dret de 
valorar per ells mateixos els aspectes ètics de la 
recerca presentada. I és que també és possible 
que els CEIC no actuïn de manera ètica.

Aspectes relacionats amb l’autoria

Els criteris d’autoria de l’ICMJE estableixen que 
totes les persones designades com a autores 
haurien de complir els requisits i totes hi haurien 
d’haver participat prou per responsabilitzar-se 
públicament dels continguts. No es pot incloure 
ningú que no hagi fet contribucions notables a la 
concepció o el disseny de l’estudi, o a l’anàlisi i 
la interpretació de les dades, o a la redacció o la 
revisió del contingut intel·lectual de l’article, així 
com a l’aprovació de la versió final. Una vega-
da més, les revistes haurien de deixar molt clar 
a les instruccions per als autors els criteris que 
segueixen quan avaluen l’autoria (o la «contribu-
ció», com prefereixen algunes revistes).

Quan un director s’assabenta que hi ha diver-
gències entre els autors o grups d’autors previs a 
la publicació, més val que no accepti l’article fins 
que els implicats no hagin resolt el conflicte. Es 
pot fer una excepció quan s’al·lega que un autor 
en concret es nega a cooperar deliberadament 
per impedir o retardar la publicació, potser per 
antipatia personal envers un o més col·legues. 

La pràctica de l’autoria honorària té una llar-
ga història, amb l’esment d’autors que no com-
pleixen els criteris d’autoria, per exemple, caps 
de departament que no tenen res a veure amb 
l’estudi de recerca en qüestió, a banda d’ésser 
caps dels autors. Una altra pràctica menys fre-
qüent, però igualment inacceptable, és que els 
articles, els escriguin persones que després no 
els firmen («negres»). Una anàlisi dels autors res-
ponsables de la correspondència d’articles pu-
blicats en tres revistes generals de gran difusió 
i tres revistes especialitzades va demostrar que 
el 19% dels articles tenien autors honoraris i que 
l’11% els havien escrit «negres» (9).

Molts investigadors i clínics, que tot i ésser 
competents i tenir prestigi, no tenen qualitats li-
teràries o periodístiques i contracten redactors 
professionals. Aquesta és una pràctica especi-
alment freqüent en els estudis d’empreses far-

InfoRmE dEL CAs 4 

Una revista va acceptar, amb la condició que 
s’hi fessin certes modificacions, un article que 
havia consultat un conjunt de dades nacional 
en què es registraven defuncions de pacients 
i medicaments receptats. Quan la revista va 
rebre la versió revisada, es va adonar que 
havien suprimit el nom de dos dels quatre 
autors. Aquests dos autors treballaven per a 
l’organisme públic a qui pertanyien les dades. 
Van declarar que no es posaven d’acord en 
les modificacions amb els seus col·legues de 
l’àmbit universitari. El director els va oferir de 
publicar les seves objeccions juntament amb 
l’article esmenat però s’hi van negar. Un alt 
funcionari públic i el cap d’un consell regula-
dor es van posar en contacte amb el director, 
preocupats per les possibles repercussions 
sanitàries si els mitjans de comunicació inter-
pretaven que l’article publicat insinuava que 
certs fàrmacs eren perillosos. També s’hi va 
posar en contacte el cap de departament 
dels altres autors, que també va expressar 
la seva preocupació, però no hi podia inter-
venir perquè tenia un conflicte d’interessos. 
El director va estar d’acord que el llenguatge 
ambigu de l’article podia fer que els perio-
distes confonguessin associació amb causa 
i efecte. El director va convèncer els autors 
que modifiquessin les conclusions. Algunes 
de les preguntes que se’n desprenen són:

a) La retirada de dos autors feia que l’article 
no es pogués publicar?

b) Era acceptable l’intent d’influir el director?

c) La pressió exercida sobre el director va fer 
que exigís canvis a l’article indegudament?

d) Els autors restants s’haurien d’haver negat 
a acceptar els canvis proposats? 
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macèutiques grans. Si s’ha comptat amb l’ajuda 
d’un redactor mèdic, caldria esmentar-ho en la 
declaració d’autoria de l’article. Si se l’ha remu-
nerat per aquesta tasca, caldria esmentar-ho en 
la declaració de finançament. L’Associació Eu-
ropea de Redactors Mèdics (EMWA, European 
Medical Writers Association) ha publicat unes 
directrius que inclouen una declaració sobre les 
responsabilitats dels redactors professionals per 
garantir que els articles que han escrit tenen vali-
desa científica i han estat elaborats d’acord amb 
els criteris d’ètica acceptats comunament (10).

 
Conflictes d’interessos

Tots tenim conflictes d’interessos d’alguna mena. 
La publicació d’articles millora el currículum dels 
autors, les oportunitats d’aconseguir una plaça 
i, per tant, d’obtenir més ingressos. Els directors 
poden afavorir certs temes en detriment d’altres si 
els sembla que així despertaran l’interès dels mit-
jans i donaran a conèixer el seu nom en l’entorn 
professional i davant del públic. Els revisors poden 
estar temptats de permetre que els ressentiments 
o els favors personals en condicionin el criteri. Les 
bones pràctiques exigeixen que, en la mesura que 
sigui possible, els conflictes d’interessos se supe-
ditin a la necessitat d’ésser objectius i justos.

Una manera de definir el que es podria consi-
derar un conflicte d’interessos significatiu és «tot 
allò que, si es revelés més endavant, podria fer 
que els lectors se sentissin manipulats o enga-
nyats». És probable que els més greus siguin eco-
nòmics o comercials, però els conflictes perso-
nals i polítics també poden condicionar el criteri. 
Entre els interessos econòmics hi pot haver rebre 
pagaments del patrocinador d’un projecte de re-
cerca per dur a terme la tasca, o per realitzar con-
ferències o viatges. La possessió d’accions, les 
consultories i la possessió o la sol·licitud de drets 
de patent de qualsevol producte o aparell també 
es pot considerar un conflicte d’interessos.

L’any 2001 Hussain i Smith (11) van analit-
zar 3632 articles de recerca publicats a Annals 
of Internal Medicine, The Lancet, JAMA, New 
England Journal of Medicine i BMJ entre 1989 i 
1999. Van constatar que només 52 (1,4%) incloï-

en una declaració de conflictes d’interessos tot i 
que aquesta situació havia millorat en els darrers 
anys avaluats. Tot i així, aquests conflictes són 
freqüents: Bekelman (12) va assenyalar que un de 
cada quatre investigadors dels Estats Units havia 
rebut finançament d’empreses farmacèutiques i 
que la meitat havia declarat haver obtingut obse-
quis relacionats. En una anàlisi de 789 articles de 
revistes mèdiques importants, va descobrir que 
un de cada tres autors principals posseïa acci-
ons, patents, tenia algun càrrec directiu o era un 
membre remunerat d’algun consell assessor.

La solució és ben senzilla: les revistes haurien 
d’exigir a tots els autors que, a l’hora de presen-
tar un article, firmessin una declaració esmentant 
qualsevol conflicte d’interessos (o la seva absèn-
cia). Aleshores serà decisió del director si això 

InfoRmE dEL CAs 5

Una revista va publicar un article sobre taba-
quisme passiu en què els autors no van de-
clarar l’ajuda econòmica que havien rebut de 
la indústria tabaquera. Tot i que els autors van 
contestar les indagacions del director adme-
tent el finançament d’una font, el director ho 
va considerar insuficient i va escriure un edito-
rial en què exposava amb detall la vinculació 
tan estreta que existia entre aquest grup de 
recerca i la indústria. No va voler publicar la 
seva carta de resposta sense cap més aclari-
ment i també es va negar a avaluar un segon 
article que li van enviar. Al final es va desco-
brir que l’autor havia firmat un contracte d’as-
sessorament amb una empresa tabaquera i 
que havia defensat els interessos d’aquesta 
indústria fora del seu país natal. El COPE va 
recomanar al director que publiqués tota la 
història d’aquell cas i que denunciés l’autor 
davant de l’organisme nacional d’integritat 
en la recerca del país. Més tard, van citar el 
director perquè declarés en la campanya de 
difamació de l’autor en contra d’un altre grup 
de recerca. Durant la vista, van sortir a la llum 
proves de falsificació de dades i el tribunal va 
arribar a la conclusió que l’autor estava invo-
lucrat en un «un frau sense precedents».
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n’afecta l’acceptació, i dels lectors, si modifica 
l’opinió que s’han format sobre les conclusions 
de l’article publicat. Els directors, editors i revisors 
també haurien de deixar ben clar si un conflicte 
d’interessos pot condicionar la seva feina. Si es 
corre el perill que es consideri que hi ha hagut 
biaix, és millor no acceptar la revisió o passar l’ar-
ticle enviat a un altre membre de l’equip editorial.

Publicació redundant o duplicada

Atesa la importància o la necessitat professional 
de publicar la recerca, als autors els pot temptar 
la idea d’elaborar diversos articles a partir d’un 
mateix conjunt de dades. Hi pot haver motius 
que ho justifiquin i que no constitueixen cap 
conducta impròpia en publicació. Els resultats 
d’un estudi poden tenir implicacions diferents 
per a grups d’especialistes o professionals di-
ferents; per exemple, un estudi dels resultats a 
llarg termini del tractament de l’infart de miocardi 
pot contenir material rellevant per a cardiòlegs, 
farmacòlegs, intensivistes, auxiliars d’infermeria 
i psicòlegs. En aquestes circumstàncies pot és-
ser acceptable de «repartir» les dades. El que 
compta és la transparència total. Els autors sem-
pre haurien d’especificar si una contribució for-
ma part d’un estudi més ampli i, a l’hora d’enviar 
un article, hi haurien d’incloure qualsevol article 
publicat o enviat que es basi en el mateix conjunt 
de dades o grup de pacients.

Evidentment un estudi pot ésser redundant 
des del començament. Quan un tema ja s’ha 
explicat a fons i de manera convincent, és dis-
cutible si la repetició de l’estudi no és un malba-
ratament de recursos i, el que és més important, 
un abús dels pacients o dels participants.

Qualsevol temptativa de publicació duplica-
da, és a dir, d’enviament a més d’una revista de 
troballes idèntiques o molt similars del mateix es-
tudi, és una conducta impròpia. En primer lloc, 
el segon enviament pot comportar un robatori 
de la propietat intel·lectual ja que la revista que 
primer publica l’estudi pot ésser que en posse-
eixi la propietat intel·lectual o una llicència que 
només autoritzi l’autor a emprar el material amb 
permís. I el que encara és més important, els 

articles duplicats poden alterar notablement les 
revisions sistemàtiques i les metaanàlisis si les 
mateixes dades es compten dues vegades.

Això queda ben il·lustrat en una revisió siste-
màtica de Tramér et al. (13) d’articles que com-
paraven l’eficàcia de l’ondansetró per via intrave-
nosa en la prevenció dels vòmits. Van trobar 16 
estudis no duplicats i 3 estudis duplicats (amb 
6 duplicats dels 3 estudis). El nombre necessari 
per tractar (NNT) calculat a partir dels 16 articles 
no duplicats era del 9,5, mentre que a partir dels 
3 articles en què les dades s’havien publicat més 
d’una vegada era del 3,9. Sumant els 19 articles, 
el NNT era del 4,9. El NNT correcte era del 6,4.

Sovint els revisors i els lectors són els pri-
mers en descobrir la duplicació, i més encara 
ara, amb la generalització de la cerca electròni-
ca. Pot passar que un o més autors no sàpiguen 
que un col·lega ha publicat l’article en un altre 
lloc. Els directors tenen el deure de publicar una 
nota de retirada de la segona publicació i d’exigir 
a la institució on treballa l’autor responsable de 
la correspondència o la que el finança que dugui 
a terme una investigació.

Molts directors accepten de bon grat articles 
que s’han publicat prèviament en un altre idio-
ma, sempre que s’esmenti clarament l’original a 

InfoRmE dEL CAs 6

Un autor va enviar un article idèntic a dues re-
vistes, en tots dos casos amb una declaració 
que no l’havia presentat a cap altra revista. 
Als documents que va enviar l’autor citava 
dos dels seus articles anteriors. Una cerca 
a PUBMED va demostrar que eren duplicats 
l’un de l’altre. Totes dues revistes van retirar 
l’article del procés de revisió. Els autors es 
van disculpar i van dir que havia estat culpa 
«d’un descuit i de les presses» i de «circums-
tàncies alienes a la nostra voluntat». Tot i així 
no van justificar la publicació duplicada ante-
rior. El director en va voler informar el cap de 
departament de l’autor però n’era coautor. El 
COPE li va recomanar que n’informés el cap 
de la institució corresponent i que demanés 
que s’investigués l’autor.
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les referències bibliogràfiques. Pot ésser que els 
directors no hi estiguin d’acord si l’han presen-
tat prèviament en un acte científic o al lloc web 
d’una institució acadèmica. En tots dos casos, 
els directors demanen, i amb tota la raó, que ho 
esmentin prèviament. Per norma general la pu-
blicació prèvia en forma de resum a les actes 
d’una conferència és acceptable, però els autors 
haurien d’anar amb compte amb la publicació a 
Internet. Si es pot accedir a la versió electròni-
ca des de fora de la institució, es pot considerar 
que ja ha estat publicada.

No tots els directors coincideixen pel que fa a 
l’anunci previ dels resultats d’un estudi als mitjans 
de comunicació no especialitzats. N’hi ha que 
consideren que això en descarta l’acceptació a 
la revista. La majoria, però, només s’hi oposarà si 
l’article dels mitjans de comunicació descriu amb 
detall els mètodes o els resultats en comptes 
d’esmentar-ne algunes conclusions generals. 

Plagi

Emprar les paraules o les idees d’una altra per-
sona sense fer-ne cap referència constitueix un 

robatori de la propietat intel·lectual o plagi. Els 
autors han d’entendre que, quan citen l’obra de 
tercers, ho han d’indicar clarament i hi han d’in-
cloure una referència del material original. També 
existeix l’«autoplagi». Es ben sabut, per exemple, 
que de vegades s’anima els autors a escriure un 
article de revisió per «reciclar» la seva obra ante-
rior. En aquest cas, seria més honrat comentar 
al director prèviament que han actuat d’aquesta 
manera. Molts directors no ho aprovaran, espe-
cialment si han encarregat a l’autor (i l’han pagat) 
perquè escrigui una revisió.

Malauradament l’ús de tècniques de «retalla 
i enganxa» d’Internet entre els alumnes universi-
taris i de secundària sembla que és un fenomen 
mundial. Si s’allarga fins a la carrera professional, 
quan els acusin de plagi, pot ésser que no s’ado-
nin que han actuat incorrectament. El COPE ja 
s’ha trobat amb diversos autors novells, sovint de 
països en vies de desenvolupament, que afirmen 
que els han ensenyat a escriure d’aquesta mane-
ra. En els temes de plagi, l’experiència de l’autor 
és un criteri important que cal tenir en compte. 

Per obtenir més consells i exposicions sobre 
aspectes d’ètica en la publicació científica, ve-
geu els llocs web següents (en anglès):

International Committee of Medical Journal 
Redactors: http://www.icmje.org/

Committee on Publication Ethics: http://www.
publicationethics.org.uk/ 

Office of Research Integrity: http://ori.dhhs.gov/

Council of Science Editors: http://www.coun-
cilscienceeditors.org/publications/guideline.
cfm/ 

World Association of Medical Editors: http://
www.wame.org/

Danish Committees on Scientific Dishonesty/
Udvalgene vedrørende Videnskabelig Urede-
lighed (Comitès Danesos sobre la Deshones-
tedat Científica): http://fi.dk/site/english

Recommendations of the Commission on Pro-
fessional Self Regulation in Science. http://www.
dfg.de/aktuelles_presse/reden_stellungnah 
men/download/self_regulation_98.pdf 

•

•

•

•

•

•

•

InfoRmE dEL CAs 7

Un revisor es va adonar que un article de revi-
sió (de tres autors) que li havien enviat conte-
nia paràgrafs sencers, sense cap referència, 
de dos articles publicats seus. L’autor res-
ponsable de la correspondència va contestar 
que aquell article de revisió l’havia escrit un 
coautor que no coneixia. Un altre coautor, que 
s’havia agafat un any sabàtic del departament, 
li havia demanat que revisés l’article, hi afe-
gís comentaris addicionals i que actués com 
a autor responsable de la correspondència. 
Aquest «autor honorari» en va assumir la res-
ponsabilitat i va demanar disculpes al director 
i el revisor. El COPE va aconsellar al director 
que n’informés al cap de la institució i que li 
recomanés que distribuís entre els seus col-
laboradors un document sobre les responsa-
bilitats dels autors.
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Swedish Medical Research Council: http://
www.vr.se/english 

Canadian Guidelines on Ethical Conduct for 
Biomedical Research Involving Humans: http://
www.nserc-crsng.gc.ca/ 

Indian Council of Medical Research: http://
icmr.nic.in/

UK Panel on Biomedical Research Integrity: 
http://www.UKRIO.org.uk/

Word Medical Association Declaration of Hel-
sinki: http://www.wma.net
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Recerca biomèdica,  
mètode científic i article científic

«La intel·ligència consisteix no només en el co-
neixement, sinó també en l’habilitat d’aplicar els 
coneixements a la pràctica» − Aristòtil

Pràcticament des dels inicis de la humanitat 
s’han anat provant diferents mètodes en recer-
ca. Un dels mètodes més antics, el van consoli-
dar els filòsofs de la Grècia clàssica i va consistir 
a facilitar arguments sobre el perquè de les co-
ses (1). Aquest mètode, el van seguir durant for-
ça segles amb petites modificacions ja que fins a 
principis del segle XX els arguments que facilita-
va una persona eminent dins de l’àmbit científic 
encara podien servir per establir o rebutjar una 
teràpia determinada. No obstant això, la manca 
de fiabilitat d’aquest mètode es va demostrar en 
nombroses ocasions ja que un argument no pot 
per si mateix determinar si un supòsit científic 
és o no correcte. D’aquesta manera, al llarg del 
segle XX es va establir la necessitat d’obtenir 
proves o evidències de tipus científic per establir 
canvis i avanços en ciència o medicina (2).

Actualment sabem que el mètode més ade-
quat per realitzar una recerca biomèdica consis-
teix a realitzar experiments i observacions sis-
temàtiques, detallades i acurades. Els resultats 
obtinguts amb aquest mètode posseeixen un 
caràcter universal ja que els pot reproduir qualse-
vol persona, tant si inicialment és escèptica a la 
hipòtesi com si no. A partir d’aquesta idea es va 
desenvolupar el mètode científic (3-6) i la recerca 
biomèdica segueix avui dia les regles bàsiques 
que estableix aquest mètode (7-9). D’aquesta 

manera, una recerca biomèdica consta habitu-
alment de sis etapes principals: 

1) Comprensió de la qüestió que és objecte de 
la recerca.

2) Establiment d’una hipòtesi i d’un procedi-
ment de raonament i de presa de decisió de 
tipus deductiu. 

3) Recol·lecció de les dades en un experiment.

4) Anàlisi detallada d’aquestes dades. 

5) Interpretació de les troballes obtingudes du-
rant els procediments experimentals.

6) Extracció de conclusions.

La publicació d’una recerca biomèdica en 
una revista científica facilita poder arribar a les 
últimes etapes del procediment experimental 
que defineix el mètode científic, ja que de ma-
nera prèvia a la redacció de l’article científic hem 
d’analitzar les dades amb cura, a més d’interpre-
tar les troballes i oferir-ne conclusions (10). La re-
cerca biomèdica que segueix el mètode científic 
permet que altres investigadors reprodueixin l’ex-
periment sempre que els detalls d’aquest treball 
de recerca es comuniquin amb detall. Una ma-
nera pràctica de presentar l’experiment realitzat 
de manera molt detallada és publicar-lo com a 
article científic. Les dades d’una recerca es con-
verteixen en públiques en format d’article editat 
en una revista científica de manera que altres in-
vestigadors poden llegir aquests resultats.

Tal com els mètodes usats en recerca, l’article 
científic també ha mostrat una evolució en l’es-
tructura des dels orígens l’any 1665, en què es va 

Apartats principals d’un article científic

Vicente Alfaro
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editar a París el Journal des Sçavans, la primera 
revista científica. Durant els dos primers segles 
d’existència (segles XVII i XVIII) el format i l’estil de 
l’article científic no va mostrar un patró definit, de 
manera que el format de carta científica i el d’in-
forme experimental van coexistir en aquest tipus 
de revistes. La carta científica, signada habitual-
ment per un sol autor, estava escrita amb un estil 
educat i correcte, i es dirigia a diversos lectors al 
mateix temps (11). D’altra banda, l’informe expe-
rimental mostrava un format purament descriptiu 
en el qual els fets es presentaven generalment en 
ordre cronològic. L’informe experimental, ante-
cessor de l’actual article científic amb dades ori-
ginals de recerca, va evolucionar cap a una forma 
més estructurada en la qual mètodes i resultats 
es descrivien i s’interpretaven per separat, mentre 
que el format de carta es va anar reduint progres-
sivament. La descripció del mètode de recerca va 
anar augmentant progressivament en els articles 
científics al llarg de la segona meitat del segle XX 
fins que va aparèixer una organització general que 
podríem anomenar “teoria, experiment, discussió” 
(12). És a principis del segle XX que les normes 
de format es van començar a estandarditzar i que 
es va produir un descens en l’ús de l’estil literari 
a l’hora de redactar articles científics, alhora que 
apareixen comitès i normes d’ús internacional.

Estructura d’un article científic  
amb dades de recerca originals

«Un article científic s’ha d’escriure d’una mane-
ra determinada i s’ha de publicar d’una manera 
determinada tal com ho defineixen tres segles 
de tradició i desenvolupament, pràctica editorial, 
ètica científica i interacció entre procediments 
d’impremta i publicació» − Robert A. Day

Cada revista científica té la seva manera particu-
lar de gestionar els manuscrits presentats per a 
publicació i aquestes normes s'indiquen en una 
secció anomenada “Instruccions per als autors”. 
Prèviament a l'ús generalitzat d'Internet, aquestes 
instruccions apareixien en la versió impresa de la 
revista, habitualment al número de desembre de 
cada any. Ara podem accedir de manera habitual 

i ràpida a l'última versió d'aquestes instruccions 
gràcies a la publicació a la pàgina web de cada 
revista. Existeixen també algunes pàgines web 
que ofereixen enllaços directes amb les instrucci-
ons per a autors de nombroses revistes de l'àrea 
biomèdica i que ens poden facilitar la cerca (13).

Malgrat les diferències entre revistes pel que 
fa al format, per exemple, de les referències bibli-
ogràfiques o del resum, l'estructura bàsica prin-
cipal dels articles científics presentats a revistes 
científiques, la va definir l'any 1978 l’anomenat 
Grup de Vancouver, un grup petit de directors 
de revistes mèdiques generals que es va reunir 
inicialment de manera informal a Vancouver (Co-
lúmbia Britànica, Canadà) (vegeu també pàgs.25 
i 69). El Grup de Vancouver es va expandir ràpi-
dament i va evolucionar en l’International Com-
mittee of Medical Journal Editors (ICMJE; www.
icmje.org). Aquest comitè es reuneix amb una 
periodicitat anual (14). L’ICMJE va ampliar pos-
teriorment l’àmbit d'acció per incloure també els 
principis ètics o els aspectes estadístics relacio-
nats amb la publicació en revistes biomèdiques 
(15).

L’ICME estableix en els seus requisits d’unifor-
mitat de manuscrits presentats a revistes biomè-
diques una estructura bàsica (Taula 1) que inclou:

Una pàgina amb el títol de l'article.

Un resum.

Diferents seccions anomenades Introducció, 
Mètodes (o Material i mètodes o Pacients i mè-
todes, segons la revista), Resultats i Discussió 
(que inclouen les conclusions de l'estudi).

Una secció breu que estableix els agraïments.

Les referències bibliogràfiques que s’esmen-
ten a l'article. 

Finalment, les taules i figures.

D’allò comentat anteriorment es dedueix que 
l’ICME, i per extensió la pràctica totalitat de les 
revistes biomèdiques, estableixen quatre secci-
ons principals en l'estructura d'un article cien-
tífic que comuniqui dades originals obtingudes 
en una recerca científica: Introducció, Mètodes, 
Resultats i Discussió (16). Això es coneix habitu-

•

•

•

•

•

•
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alment com l'estructura o mètode IMRAD (que 
correspon a l’acrònim d’Introduction, Methods, 
Results, and Discussion) (11, 17-22). 

L’estructura IMRAD no respon a un format de 
publicació arbitrari sinó que és un reflex directe 
del procés de descobriment científic determinat, 
al seu torn, pel mètode científic (23, 24). D’aquesta 
manera la informació referent a les diferents eta-
pes de la recerca definides pel mètode científic es 
pot localitzar fàcilment a les seccions principals de 
l’article o seccions IMRAD (Fig. 1). Això no obstant, 
si l’extensió d’alguna de les seccions IMRAD que-
da massa llarga s’aconsella l’ús d’encapçalaments 
addicionals. Per exemple, en la secció de resul-
tats es poden indicar encapçalaments addicionals 
com ara animals en estudi, selecció de pacients, 
tractaments, tècniques, mètodes analítics o anàlisi 
estadística…

L’estructura IMRAD facilita una lectura modular 
en la qual els lectors no cal que efectuïn un segui-
ment lineal dels resultats sinó que poden navegar 
per les diferents seccions de l’article buscant una 
informació específica. Aquesta lectura transversal 
es pot guiar gràcies a l’existència d’àrees o títols 
preestablerts en el manuscrit (25). 

El nombre d’articles publicats seguint l’es-
tructura IMRAD ha anat augmentat amb els anys 
d’acord amb la seva utilitat. Per exemple, l’any 
1935 les principals revistes biomèdiques gaire-
bé no recollien cap article que hagués seguit 
aquesta estructura en la redacció o publicació. 
Pràcticament fins el 1945 els articles científics es 
van organitzar de manera similar al capítol d’un 
llibre, amb encapçalaments personalitzats per 
a cada tema específic i sense seguir l’estructu-
ra estàndard que propugna el mètode IMRAD. 
L’any 1950 la proporció d’articles que van uti-
litzar el mètode IMRAD encara només era del 
10%, però va ésser a partir de la dècada dels 
anys 70 que en va augmentar progressivament 
la taxa fins a superar el 80% de tots els articles 
publicats (Fig. 2).

objectius de cadascun dels apartats 
principals d’un article científic

«La dificultat no és escriure sinó escriure el que 
vols dir; no és despertar l’interès del lector sinó 
despertar-li l’interès precisament en allò que tu 
vols» − Robert Louis Stevenson

Taula 1. Requisits d’uniformitat de manuscrits pre-
sentats a revistes biomèdiques: parts bàsiques d’un 
article científic amb dades de recerca originals.

•  Títol i autors
•  Resum
•  Paraules clau
•  Introducció
•  Mètodes
•  Resultats
•  Discussió
•  Agraïments
•  Referències bibliogràfiques
•  Taules
•  Figures

figura 1. Ubicació de les activitats realitzades en les etapes descrites pel mètode científic per a una recerca en les dife-

rents seccions principals d’un article científic.

ETAPEs dEL  sECCIons PRInCIPALs  
mÈTodE CIEnTífIC d’un ARTICLE CIEnTífIC

1. Comprendre el problema que es vol estudiar

2. Establir una hipòtesi

3. Recollir dades

4. Analitzar les dades

5. Interpretar els resultats

6. Conclusions

INTRODUCCIÓ

MATERIAL I MÈTODES

RESULTATS

DISCUSSIÓ
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El mètode científic implica desenvolupar una 
hipòtesi, provar-la i decidir si les troballes donen 
suport a la hipòtesi o no. Tal com s'ha descrit 
anteriorment, el format bàsic de l'article científic 
és un mirall de les fases definides pel mètode 
científic, però l'article científic afegeix certs de-
talls que milloren el procés de comunicació. A la 
Taula 2 es mostra com cada apartat d'un article 
científic concorda amb el mètode científic però 
afegeix també informació addicional molt inte-
ressant per al lector.

És recomanable que abans de començar a 
escriure sapiguem les idees principals i l’estruc-
tura amb què es desenvoluparà el manuscrit. 
Per tant, caldran unes quantes sessions prèvies 
de reflexió i posada en comú amb l’equip que ha 
realitzat la recerca en cadascuna de les fases 
(26). La identificació del tema que es vol desen-
volupar en el manuscrit és un requisit essencial. 
Malgrat que l’article pot introduir altres aspectes, 
ha de tenir sempre una idea o tema central que 
sigui com més atractiu millor per captar l’atenció 
del lector. En cas contrari, tant els directors com 
els revisors durant el procés editorial o fins i tot 
els lectors poden perdre l’interès per llegir els re-
sultats de la nostra recerca. Cal desenvolupar la 
idea central en diferents etapes però mantenint 

sempre un fil conductor i una història global. El 
manuscrit ha d’establir un flux continu de comu-
nicació amb el lector sobre com es va realitzar 
el treball, quins van ésser els motius principals i 
com es van resoldre els problemes tècnics o de 
disseny (27). Tanmateix, hem de tenir en comp-
te que en un article científic el nombre màxim 
de paraules permès és de 3500 de mitjana. Per 
tant, hem d’ajustar les nostres idees a una mida 
de text adequada, ni molt curta ni molt llarga.

A continuació es detalla la informació bàsica 
que cal descriure en cadascun dels quatre apar-
tats principals d’un article científic: introducció, 
mètodes, resultats i discussió.

Introducció 

«L’última cosa que sabem en construir una obra 
és què hi hem de posar primer» − Blaise Pascal

La introducció d'un article científic serveix per-
què els lectors entenguin el context en què s'ha 
originat i desenvolupat la recerca. Per tant, la 
introducció ha de contenir quatre elements bà-
sics: l'objectiu o propòsit de la recerca, la hipò-
tesi plantejada, la literatura científica rellevant en 

figura 2. Proporció d’articles estructurats segons el mètode IMRAD en articles publicats al British Medical Journal, JAMA, 

The Lancet, i el New England Journal of Medicine entre 1935-1985. (Extret de la ref. 11.)
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el tema investigat i les raons per les quals creiem 
que aquesta hipòtesi pot ésser viable.

La introducció ha de definir clarament la hi-
pòtesi o idea principal que va motivar la recerca. 
Per fer-ho, cal establir, d'una banda, el propòsit 
específic o objectiu de la recerca i, de l’altra, la 
hipòtesi que planteja l'estudi. La inclusió d'amb-
dós conceptes sovint confon els autors. L’error 
més gran és confondre objectiu amb hipòtesi. 
La hipòtesi dóna una indicació del que esperem 
que mostri l'experiment, mentre que l'objectiu és 
un concepte més ampli i es relaciona més amb 
el que esperem obtenir a partir de l'experiment. 
Per exemple: la hipòtesi pot ésser comprovar 
el mecanisme d'acció d’un compost sobre un 
receptor cel·lular, mentre que l'objectiu serà 
aprofundir el coneixement sobre un tractament 
potencial en una patologia. L'objectiu de l'estudi 
es defineix més clarament si s'estableix com a 

la resposta a una pregunta. Tant els objectius 
primaris com els secundaris han de quedar clars 
i qualsevol anàlisi de subgrups prèviament espe-
cificada també s’ha de descriure.

Pel que fa a com expressar la hipòtesi en 
estudi, el millor és ésser directe i clar per evitar 
confusions: «La hipòtesi comprovada en aquest 
estudi va ésser...» o «La hipòtesi que es va fer 
era...». En el plantejament de la hipòtesi cal és-
ser específic quant a la relació diferent entre les 
variables en estudi: moltes hipòtesis consten 
d'una variable independent (per exemple, la que 
es manipula per crear una reacció) i una variable 
dependent (els canvis que resulten d'aquesta 
manipulació). En aquests casos cal assegurar-se 
que la hipòtesi conté totes dues variables.

La introducció ha de contenir una descripció 
clara i precisa del problema que s'ha abordat, 
però també n’ha d’explicar la rellevància i citar 

Taula 2. Informació addicional que ofereixen els diferents apartats d’un article científic a banda de la informació 
bàsica definida en cada fase del mètode científic.

Apartat Fase del mètode científic Preguntes plantejades Informació addicional a l’article

Introducció Estableix la hipòtesi Per què escrivim i per què ara?
Per a qui escrivim?
Quin problema avaluem?
Quins antecedents hi ha?
Quina hipòtesi vam plantejar abans 

d’investigar?

Explica com s’ha derivat 
la hipòtesi i com està 
connectada amb la recerca 
prèvia, facilita el propòsit de 
l’experiment o estudi

Mètodes Detalla com s’ha 
comprovat la hipòtesi

Com es va fer l’estudi?
Quins materials es van usar i en quina 

espècie o població?

Clarifica per què s’ha realitzat 
l’estudi d’una manera 
determinada

Resultats Facilita les dades 
obtingudes sense 
interpretar-les

Què hi trobem?
Quantes dades hi podem incloure?
Què és millor descriure amb text i 

què, amb taules o figures?

Expressa les dades en 
format de taules o figures de 
lectura ràpida i fàcil o com a 
percentatges, proporcions, 
etc.

Discussió Considera si les dades 
obtingudes donen suport 
a la hipòtesi plantejada

Quins punts forts i quins punts febles 
té l’estudi?

De quina manera concorden (o no) 
les dades amb estudis publicats 
prèviament?

On ens trobem? Hem contestat la 
hipòtesi a l’estudi?

Hem de continuar la recerca o 
hem de modificar-la o fins i tot 
abandonar-la?

Explora les aplicacions de les 
troballes i jutja les limitacions 
potencials del disseny 
experimental
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i resumir breument els estudis previs que defi-
neixen el problema i descriuen solucions anteri-
ors, per tal de contextualitzar la recerca que es 
pretén fer. Ha d'explicar per què s'ha escollit la 
metodologia descrita, indicar els resultats prin-
cipals i, fins i tot, pot avançar les conclusions 
més importants de l'estudi. Mitjançant aquesta 
revisió tan breu podem definir la rellevància de la 
nostra recerca.

La introducció no és un treball de revisió 
exhaustiu i l’extensió habitual ha d’ésser aproxi-
madament d’una pàgina DIN A-4 amb paràgrafs 
a doble espai. Atesa la limitació de llargada, és 
recomanable estructurar la introducció en tres 
paràgrafs: es pot començar amb un paràgraf 
de plantejament del tema (de tres a cinc frases), 
continuar amb un segon paràgraf amb l'establi-
ment del coneixement actual segons la literatura 
(de quatre a sis frases) i acabar amb un últim 
paràgraf en què es descriguin la hipòtesi i els 
objectius. Així mateix, la introducció, juntament 
amb l'apartat de mètodes, que es descriu a con-
tinuació, són els apartats adequats per definir 
els termes especialitzats i les abreviatures que 
s'empraran a l'article.

mètodes (o material i mètodes)

«El valor d’una recerca es determina quan altres 
científics intenten reproduir els resultats originals 
dels experimentadors o, més comunament, hi 
aprofundeixen.» − David Baltimore

L'apartat Mètodes (també titulat Material i mè-
todes en moltes revistes) ha de descriure amb 
detall la metodologia de l'experiment amb la 
qual es va comprovar la hipòtesi descrita en 
la introducció, així com raonar per què es van 
usar certs procediments. Malgrat tot, la secció 
de «Mètodes» només ha d'incloure la informació 
disponible en el moment en què es va escriu-
re el pla o protocol de l'estudi. Per contra, tota 
la informació obtinguda durant la realització de 
l'estudi ja pertany a la secció de «Resultats». No 
cal indicar els mètodes que es van provar i que 
finalment no es van emprar durant el desenvo-
lupament de la recerca, tret dels que van ésser 

rellevants per posar a punt els mètodes utilitzats 
per obtenir els resultats.

A Mètodes l'organització és especialment 
important atesa l'extensió considerable a què 
sovint s’arriba a l'hora de redactar-los, moltes 
vegades superior a les tres o quatre pàgines 
DIN A-4 a doble espai. De fet, molts autors se 
sorprenen per la dificultat que pot presentar in-
cloure-hi tot allò rellevant que es va fer durant 
l'experiment. És semblant al que passa amb la 
redacció del resum. Un aspecte pràctic per guiar 
al lector és usar encapçalaments per a cada un 
dels procediments o tipus d'anàlisis realitzades: 
animals en estudi, tècniques analítiques, materi-
als, anàlisi estadística, etc.

A Mètodes cal descriure la selecció de l'es-
pècie d'estudi (animals de laboratori o éssers hu-
mans, incloent-hi els controls) de manera clara, 
esmentant-hi els criteris d'inclusió i d’exclusió de 
l'estudi, així com una descripció de la població. 
La Taula 3 descriu els aspectes principals que 
cal incloure a la secció de mètodes per a una 
recerca realitzada amb animals de laboratori, 
amb aspectes ètics, característiques basals dels 
animals, estabulació, alimentació, procediments 
experimentals i procediments estadístics.

En el cas de recerca amb éssers humans és 
útil adjuntar-hi una taula amb la descripció de 
les característiques principals: edat, sexe, grup 
de tractament, diagnosi, etc. (28). En el cas de 
diferents grups de tractament és adequada la 
utilització de gràfics de flux per al seguiment de 
les poblacions estudiades. Així mateix, en recer-
ca amb éssers humans cal indicar els aspectes 
ètics com ara l'aprovació del protocol per un co-
mitè d’ètica de recerca clínica, la signatura del 
consentiment informat o el compliment d’allò 
que estableix la Declaració d'Hèlsinki.

Pel que fa a l’equipament, cal identificar els 
aparells utilitzats (facilitant el nom del proveïdor i 
l’adreça entre parèntesis), així com les posicions, 
definides pels sistemes de calibratge i validació 
(26). Cal proporcionar referències bibliogràfiques 
per a aquells mètodes ja establerts i facilitar re-
ferències i una breu descripció dels mètodes 
publicats però que no són gaire coneguts. Cal 
descriure els mètodes nous o modificats subs-
tancialment, explicar el motiu de l’ús i avaluar-ne 
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Taula 3. Recomanacions sobre els aspectes que ha de recollir l’apartat Mètodes quant a l’ús d’animals d’experi-
mentació en articles científics. Extret d’una proposta d’acord amb el mètode IMRAD (29). 

Aspectes globals Aspectes específics

•  Els articles sobre recerca animal han d’incloure infor-
mació sobre els animals, condicions d’estabulació, ali-
mentació, procediments experimentals i estadística.

•  Per escurçar la secció Mètodes, pel que fa a les tècni-
ques i condicions usades durant l’experiment, cal fer 
referència a estudis previs en què aquestes tècniques 
s’hagin desenvolupat o validat.

•  Els aspectes ètics han d’incloure no només l’aprovació 
dels procediments per assegurar un tracte adequat 
dels animals, sinó també el compliment de les regles 
3R*.

•  Tots aquests aspectes es poden incloure en un pa-
ràgraf amb un encapçalament titulat «Animals» o «Ani-
mals d’experimentació». 

Ètica:
•  Declaració breu en què es detallin els controls legisla-

tius i, si escau, la revisió del protocol usada per asse-
gurar un ús i tracte responsable dels animals.

•  Mesures per refinar les tècniques experimentals amb 
l’objectiu de mantenir el benestar animal. 

Característiques basals dels animals: 
•  Espècie (nom binomial en llatí, tret dels animals de 

laboratori habituals: rata, ratolí, etc.)
•  Soca, sexe, edat**, pes**, estat genètic o microbio-

lògic (si escau), font, període d’aclimatació o quaran-
tena.

Estabulació:
•  Equipament, nombre d’animals per gàbia, jaç, tempe-

ratura ambiental, humitat relativa, programació de la 
il·luminació, ventilació i filtració i mesures per protegir 
l’estat microbiològic (si escau).

Alimentació:
•  Tipus i composició de l’aliment i de l’aigua, tractament 

previ, programació. 

Procediments experimentals:
•  Nombre d’animals: detallar el nombre d’animals se-

leccionats, exclosos, rebutjats, analitzats i informats.
•  Tractaments previs: anestèsia, analgèsics i 

tranquil·litzants, mètodes quirúrgics asèptics i proce-
diments, rutes d’administració i nivells de dosis, perío-
de d’estabilització.

•  Descripció de les variables d’estudi primàries i secun-
dàries.

•  Mostreig: tècniques i programació.
•  Fàrmacs i equipament: descripció genèrica, nom co-

mercial, proveïdor, ciutat i país del proveïdor.
•  Disposició dels animals en finalitzar l’experiment.
•  Tècnica d’eutanàsia.
•  Mètode de necròpsia (si és necessari).
•  Procediments de control de qualitat (p. ex., bones 

pràctiques de laboratori) si són adients.

Procediments estadístics:
•  Hipòtesis comprovades, proves estadístiques, varia-

bles estadístiques per mesurar els resultats centrals 
(mitjana, mediana) i la variabilitat (intervals de con-
fiança), nivell de significació i poder estadístic, càlcul 
de la grandària de la mostra (si és adequat).

*Regles 3R en recerca amb animals de laboratori: refinament, reducció i reemplaçament (30). 
**Condicions a l’inici de l’experiment.
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les possibles limitacions. També cal identificar 
els productes químics usats (fàrmacs, reactius, 
etc.) i incloure’n el nom genèric, la dosi i la via 
d’administració.

Cal descriure els mètodes estadístics amb 
prou detall per permetre al lector amb accés a 
les dades originals la verificació dels resultats ob-
tinguts. En la mesura del que sigui possible, cal 
quantificar les troballes i presentar-les amb els 
indicadors adients de mesura de l’error o de la 
incertesa (per exemple, intervals de confiança a 
banda de medianes o mitjanes en variables contí-
nues) (26). Cal evitar basar-se solament en la hipò-
tesi de la prova estadística, com l’ús dels valors de 
“p”, que no proporciona informació sobre l’efecte 
de la mostra. Cal definir els termes estadístics, els 
abreujaments i els símbols, a més d’especificar el 
programari usat per fer els càlculs.

Algunes revistes demanen que el manuscrit 
estigui redactat d’acord amb les normes CON-
SORT (acrònim de Consolidated Standards of 
Reporting Trials Statement) si l’article conté da-
des obtingudes en un assaig clínic controlat i 
aleatoritzat. El seu valor crític per als autors, però 
també per a revisors, directors i lectors, és la ga-
rantia de la integritat dels resultats de recerca de 
què s’informa en els manuscrits. La normativa 
CONSORT inclou una llista amb vint-i-un punts 
i organigrames que ajuden a millorar la qualitat 
dels articles. Aquests punts afecten la secció de 
mètodes i també la resta de seccions de l’article. 
L’ús d’organigrames o diagrames de flux permet 
als lectors fer-se una imatge clara del progrés 
dels participants a l’assaig, des del moment de la 
inclusió fins al final de l’experimentació. Aquesta 
normativa està disponible en diferents idiomes i 
l’han adoptada revistes mèdiques rellevants com 
ara The Lancet, Annals of Internal Medicine, o 
The Journal of the American Medical Associa-
tion (JAMA). La Taula 4 mostra la informació re-
llevant per a la secció Mètodes. La informació 
completa sobre CONSORT es pot trobar a les 
recomanacions d’algunes revistes (31, 32) o a la 
pàgina web www.consort-statement.org.

El biaix de publicació, és a dir, la selecció per 
a publicació només d’aquells estudis que mos-
tren grans diferències entre tractaments (consi-
derats com a resultats positius) o que mostren 

resultats equivalents si són estudis de no inferi-
oritat, ha preocupat tant l’entorn acadèmic com 
els directors de les revistes científiques en l’àmbit 
de l’assaig clínic aleatoritzat (33). Algunes iniciati-
ves han mirat de combatre aquest biaix de publi-
cació en el context de les anomenades «bones 
pràctiques de publicació» (34, 35). Tot i així, per 
intentar combatre d’una manera més efectiva 
aquest biaix de publicació, l’any 2004 l’ICMJE va 
publicar una declaració en la qual indica que les 
revistes membres de l’ICMJE exigiran el registre 
públic previ dels assaigs clínics per considerar-
ne la revisió d’experts i la publicació posterior 
(36, 37). Els assaigs clínics s’haurien de registrar 
abans que comenci la selecció de pacients i a la 
secció Mètodes caldria indicar la base de dades 
pública en què es va efectuar el registre.

Resultats

«La compulsió per incloure-ho tot, sense deixar-
se res, no prova que algú tingui una informació 
il·limitada; el que prova és que li manca capacitat 
discriminadora» − Steve Aaronson

Existeix la paradoxa que l'apartat Resultats sol 
ésser l'apartat més curt però alhora un dels 
més importants de l'article científic. L'apartat 
Mètodes mostra com vam obtenir els resultats i 
l'apartat Discussió explora el significat d'aquests 
resultats. Per tant, l'apartat Resultats constitueix 
el centre o esquelet veritable de l'article cientí-
fic. Aquesta secció facilita la informació clau de 
l'experiment: les dades que permeten discutir si 
la hipòtesi ha estat o no comprovada. Tot i així, 
aquesta secció no proporciona cap informació 
addicional ni opinió i això explica per què sol és-
ser més curta que les altres seccions.

Abans d'escriure els resultats hem de com-
provar entre totes les troballes obtingudes qui-
nes són idònies per contrastar la hipòtesi avalu-
ada. Aquestes dades rellevants són les que hem 
de ressaltar en aquest apartat i cal mostrar-les 
sense introduir-hi biaixos ni interpretacions. Si la 
secció Mètodes ha mostrat els experiments amb 
un ordre determinat, és convenient que en Re-
sultats es mantingui per coherència la mateixa 
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seqüència de presentació. A Resultats no hem 
d'esmentar una tècnica que no haguem mencio-
nat a Mètodes, ni tampoc hi hauríem de presen-
tar res que no tinguem en compte més endavant 
a la discussió.

Els resultats s'han de presentar emprant 
una seqüència temporal lògica, proporcionant 
primer les dades basals seguides dels resultats 
obtinguts després de la intervenció experimen-
tal i, d'aquestes dades experimentals, en primer 
lloc les troballes principals o més importants 
(38). Qualsevol material extra o suplementari o 
els detalls tècnics de més extensió es poden 

detallar en un apèndix en què la informació es-
tarà disponible per al lector sense impedir una 
lectura fluïda del text de l'article. Algunes revis-
tes publiquen aquests apèndixs de manera al-
ternativa només en la versió electrònica de la 
revista.

L'apartat Resultats conté tres formats dife-
rents de presentació de les troballes: text, taules 
i figures. El text hauria d'estar constituït per parà-
grafs curts que descriguin els resultats més des-
tacats. Un experiment senzill pot respondre a la 
hipòtesi amb un text breu, fins i tot mitjançant un 
sol paràgraf de text, mentre que un experiment 

Taula 4. Llista de comprovació CONSORT per a assaigs clínics controlats i aleatoritzats: dades que cal detallar a 
l’apartat Mètodes d’un article científic.

Tema Punt Descripció
Se n’informa  
a la pàg. nº

Participants 3 Criteris d’elegibilitat dels participants i indrets i entorns on es van 
obtenir les dades.

Intervencions 4 Especificar els detalls de les intervencions planejades per a cada 
grup i de com i on es van administrar realment.

Objectius 5 Especificar objectius i hipòtesis.

Resultats 6 Definir clarament les mesures dels resultats primaris i secundaris 
i, quan sigui aplicable, els mètodes usats per millorar la qualitat 
de les mesures (p. ex., observacions múltiples, formació dels 
assessors).

Grandària de la 
mostra

7 Com es va determinar la grandària de la mostra, i quan sigui 
aplicable, explicació de qualsevol anàlisi intermèdia i normes per 
aturar el tractament o l’assaig.

Aleatorització 
– Generació de la 
seqüència

8 Mètode utilitzat per generar la seqüència de disposició aleatòria, 
incloent-hi els detalls de qualsevol restricció (p. ex., bloqueig, 
estratificació).

Aleatorització 
– Ocultació de la 
disposició

9 Mètode usat per executar la seqüència de disposició aleatòria 
(p. ex., recipients numerats o central telefònica), especificant si la 
seqüència es va ocultar fins que es van assignar les intervencions.

Aleatorització 
– Posada en pràctica

10 Qui va generar la seqüència de disposició, qui va incorporar els 
participants i qui va assignar els participants als grups respectius.

Cegament 
(emmascarament)

11 Indicar si els participants, els que van administrar les intervencions 
i els que van avaluar els resultats van mantenir el cegament pel 
que fa al grup d’assignació. Si és rellevant, descriure com es va 
comprovar l’èxit del sistema de cegament.

Mètodes estadístics 12 Mètodes estadístics utilitzats per comparar els grups pel que fa 
als resultats primaris. Mètodes utilitzats per a anàlisis addicionals 
com ara anàlisis de subgrup i anàlisis ajustades.
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més complex exigirà l'ús de material tabulat o 
gràfic per guiar els lectors sobre quina informa-
ció és la més rellevant. En el cas d'usar taules o 
figures, dins del text cal fer referència a la taula o 
figura en qüestió; tot i així, el format emprat per 
esmentar-les pot ésser diferent segons les pre-
ferències de l'autor: «La taula 3 mostra els valors 
d'òxid nítric a...» o «Es va detectar un augment 
d'òxid nítric a les mostres de còlon del grup trac-
tat amb acetilcolina (Taula 3)». Hem d'evitar la 
redundància en la presentació dels resultats. No 
s'ha de repetir en el text aquelles dades que ja 
es troben en una taula o en una figura. 

L'expressió dels resultats és important ja 
que en aquest apartat comuniquem l’evidència 
científica principal que hem trobat al nostre es-
tudi. Per això hem d'usar una manera fàcil, molt 
visual i, sobretot, comprensible ràpidament per 
expressar els resultats (Taula 5). En general, és 
preferible emprar figures com a alternativa a tau-
les massa complexes (26, 39, 40). Per exemple, 
en un article d'oncologia mitjançant una taula 
podem mostrar les característiques basals dels 
pacients, els percentatges de respostes objec-
tives completes i parcials, o les incidències pel 
que fa a toxicitat (per grau de l’OMS i per paci-
ent o per cicle). En canvi, una figura anirà més 
bé per comunicar visualment una comparativa 
de l'evolució del temps fins a la progressió o la 
supervivència entre diferents grups estudiats. És 

útil si s'hi indica, a més, la mediana i la ubicació 
a la corba de supervivència a més de la signi-
ficació, per exemple, en una anàlisi log rank). 
Òbviament, una evolució de malaltia mesurable 
per imatge (tomografia computada, tomografia 
d'emissió de positrons, etc.) necessitarà una 
mostra representativa en format d'imatge.

Taules i figures

«Les taules tenen dos usos importants. Primer, 
les taules es poden emprar per presentar da-
des numèriques. Segon, les taules presenten 
descripcions paral·leles de manera breu que 
d’altra manera no s’haurien pogut llistar al text» 
−Michael Alley

Les taules presenten una estructura estàndard 
que es mostra a la Fig. 3. Algunes regles pràcti-
ques per crear taules són:

•  No deixar espais en blanc al cos de la taula. 
Un espai en blanc pot significar que no hi ha 
dades, o que existeixen i s’han omès per error. 
És millor omplir aquests espais amb un símbol 
i explicar-lo amb una nota al peu de la taula.

•  No incloure fileres o columnes amb les matei-
xes dades al llarg de tota la taula. 

Taula 5. Tipus d’il·lustració per expressar els resultats en un article científic (26).

Il·lustració Resultat mostrat

Taula, llista Dades exactes, dades pures o dades que no es poden mostrar en una il·lustració 
senzilla.

Gràfic lineal Resumeix tendències, interaccions entre dues o més variables, relació de dades amb 
constants o emfatitza un patró global més que no pas mostra una dada específica.

Gràfic de barres Ressalta diferències, dibuixa comparacions.

Gràfic de sectors Descriu proporcions.

Diagrama Il·lustra relacions complexes, configuracions espacials, vies, processos, interaccions.

Diagrama de flux, pictograma Mostra un procés seqüencial, descriu un procés o una organització.

Taula, llista, pictograma Classifica una informació.

Esquema Descriu les parts.

Il·lustració, fotografia Descriu un objecte complet.
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•  No repetir les unitats de mesura al cos de la 
taula. Més val esmentar-les a l'encapçalament 
de la columna. 

•  No incloure-hi columnes de dades que es pu-
guin calcular fàcilment a partir de columnes 
adjacents.

•  No incloure-hi columnes de dades no signifi-
catives. 

•  Comprovar que els percentatges inclosos en 
una taula sumen cent.

•  Utilitzar el mateix grau de precisió per a to-
tes les dades (p. ex., 53,00, 75,80 i 46,98 en 
comptes de 53, 75,8 i 46,98).

•  Col·locar sempre el zero a l'esquerra d'un punt 
decimal (0,5 en comptes de ,5).

•  Intercanviar els encapçalaments de les fileres i 
de les columnes si la taula resultant és massa 
ampla.

Les revistes no disposen de gaire espai per 
a cada article científic. Per aquest motiu, l’autor 
ha de limitar el nombre de taules i figures contin-
gudes a l’article. Com a norma general, es reco-

mana que un article científic contingui una taula 
(o figura) per cada 1000 paraules de text. Això 
significa una taula o figura per cada quatre pàgi-
nes de text a doble espai de mida DIN-A4 quan 
redactem el manuscrit. A l’hora de redactar-lo 
cal incloure les taules al final del document, des-
prés de les referències bibliogràfiques, en fulls 
a part (un per taula), i cada taula completa amb 
l’encapçalament i els peus corresponents.

Cal dibuixar les figures de manera professi-
onal i enviar-les com a impressions digitals de 
qualitat fotogràfica (22, 41). A més d’exigir una 
versió per a les figures que sigui adequada per 
a la impressió, cada vegada més revistes dema-
nen als autors que facilitin els fitxers digitals de 
les figures en un format que produeixi imatges 
d’alta qualitat (per exemple, Joint Photographic 
Experts Group - JPEG o Graphics Interchange 
Format - GIF). Els autors han de revisar les imat-
ges d’aquests fitxers a la pantalla de l’ordinador i 
imprimir-les abans d’enviar-les a la revista per as-
segurar-se que assoleixen l’estàndard de qualitat 
requerit. En el cas de les figures, cal incloure les 
llegendes juntes en una sola pàgina i situar-les 
després de les taules com a part final del ma-
nuscrit.

figura 3. Estructura habitual de les taules incloses en un article científic. 1) Número i títol: indica el número de la taula i 

n’explica el contingut. 2) Encapçalament de les columnes: descriu el contingut de les columnes. 3) Encapçalament de les 

fileres: descriu el contingut de les fileres. 4) Cos de la taula: conté les dades de l’experiment. 5) Notes al peu: expliquen 

part del contingut perquè la taula s’entengui sense haver de recórrer al text de l’article. 6) Línies de definició: separen les 

diferents seccions de la taula i en milloren l’aparença.

Table III. Changes in variables affecting blood O2 content in the diferent groups

 Control Phenylhydrazine Bleeding

Hct (%) 46.7 ±1.9 31.5 ± 2.6 30.4 ± 2.0

Hb (g/dl) 15.4 ± 0.8 6.7 ± 0.9* 9.4 ± 0.7*+

MCHC (g/dl) 33.3 ± 0.9 19.9 ± 1,5* 30.8 ± 0.6+

SO2 (%) 95.2 ± 2.3 84.0 ± 12.3* 90.8 ± 4.2*

CO2 (% vol.) 20.2 ± 1.3 8.0 ± 2.3* 11.7 ± 0.6*+

PO2 (mmHg) 90.4 ± 4.1 77.4 ± 7.6 87.8 ± 6.2

Hct, hematocrit. Hb, hemoglogin concentration. MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration. 

SO2, Hb-O2 saturation. CO2, O2 content. n = 7 animals for each group. Values are means ± SD. *p <0.05 

vs. control. +p <0.05 vs. phenylhydrazine

1

2

3
4

5

6
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discussió

«Molts articles acadèmics van a la deriva a tra-
vés d’una enorme massa de raonaments i expli-
cacions abans de dir res d’interès» − Abby Day

L'apartat Discussió és probablement la part 
menys estructurada de l'article científic en la 
qual l'autor pot aplicar un guió més o menys 
lliure tot i que hi ha de reflectir alguns aspectes 
bàsics. A la discussió l'autor comunica als lec-
tors què es pot extreure i què es pot fer amb 
els resultats obtinguts. Si l’apartat Resultats és 
clarificador per si mateix, els lectors ja haurien 
d’haver reconegut les tendències mostrades per 
les dades i fer-se una idea clara sobre si la hipò-
tesi ha estat corroborada o no. De vegades els 
autors troben certa dificultat per redactar la dis-
cussió atès que els resultats poden semblar ex-
plicatius per si mateixos i no saben ben bé què 
han d’afegir en aquest últim apartat. Si el lector 
es pregunta què ha de fer amb les dades abans 
de llegir la discussió, hem d'ajudar-lo a entendre 
la rellevància dels resultats obtinguts; tanmateix, 
si s’ho pregunta després de llegir la discussió, 
caldria reescriure aquest últim apartat.

Un error habitual de molts autors novells quan 
redacten la discussió d'un article científic és que 
hi descriuen una altra vegada els resultats de 
l'estudi. A la secció Discussió hem d'explicar els 
resultats i no només esmentar-los (20, 42). Hem 

de destacar els aspectes nous i importants de 
l'estudi i les conclusions que se’n deriven. Per 
tant, no hem de repetir amb detall les dades o 
un altre material que ja estigui descrit tant a la 
introducció com als resultats.

La discussió hauria de constar de diferents 
parts bàsiques que permetessin navegar des 
d'aspectes més específics relacionats amb l’ex-
periment mateix fins a aspectes més generals, 
com ara on s'enquadren les troballes d'aquesta 
recerca en l'àmbit d'una àrea científica determi-
nada. En general, en una discussió d'un article 
científic cal, com a mínim:

•  Explicar si les dades donen suport a la hipòtesi 
o no.

•  Reconèixer qualsevol dada anòmala o desvia-
cions sobre el que s’havia esperat.

•  Extreure conclusions, basades en les troba-
lles, sobre el procés estudiat.

•  En la mesura que sigui possible, relacionar les 
troballes amb estudis previs de la mateixa àrea 
científica.

•  Explorar les implicacions teòriques o pràcti-
ques de les troballes.

Començar la discussió comentant si les da-
des donen suport o no a la hipòtesi definida a 
la introducció és una bona manera de comen-
çar l'apartat, atès que es pot discutir ja d'en-

Taula 6. Estructura global de l’apartat Discussió d’un article científic. 

Paràgraf Objectius

1 Descriure les troballes principals de l’estudi. Respondre a la pregunta qüestionada. No extreure con-
clusions fins a l’últim paràgraf de la discussió.

2 Interpretar els resultats. Explicar què creiem que signifiquen les troballes principals.

3-5 Comparar els resultats de l’estudi amb la literatura científica sobre el mateix tema o temes similars. 
Emprar referències per donar suport a la interpretació de les troballes. Discutir aquella literatura que es 
contradigui amb les dades i explicar el perquè d’aquesta contradicció.

6 Esmentar les limitacions de l’estudi. Descriure la generalització dels resultats en altres situacions. Des-
criure problemes trobats pel que fa als mètodes.

7 Esmentar preguntes no respostes. Proposar possibles investigacions futures.

8 Conclusió. Respondre la pregunta en qüestió i explicar de manera breu la interpretació de les troballes. 
No extreure conclusions no donades pels resultats.
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trada quin valor científic té l'estudi per si mateix 
(la validesa interna) a l’espera d’afegir aspectes 
particulars de l'experiment. No obstant això, cal 
precisar-hi les possibles flaqueses de l'experi-
ment i indicar si una inconsistència del disseny 
o mètode podria haver afectat o invalidat algun 
resultat. Hem de comentar les excepcions o di-
vergències trobades pel que fa a allò esperat. 
Cal tenir en compte que, en llegir un article, un 
revisor o lector pot dubtar dels resultats d'un 
estudi si descobreix alguna incongruència que 
l'autor no hagi esmentat en la discussió. A més, 
negligir qualsevol evidència que contradigui la 
nostra proposta de resposta a una hipòtesi es 
contradiu amb l'especificat del mètode científic. 
Així mateix, de vegades en realitzar una recerca 
comprovem que part dels mètodes emprats en 
l'experiment es podrien millorar. En aquest cas 
és correcte esmentar que si es repetís l'experi-
ment modificant-ne la metodologia i indicant una 
proposta de millora, les limitacions de l'estudi es 
podrien reduir o fins i tot eliminar. La Taula 6 re-
sumeix l'estructura recomanada per a l'apartat 
de discussió. 

Al final de l’apartat cal incloure un paràgraf 
en què s’esmentin les conclusions principals de 
l’estudi. Aquestes conclusions no constitueixen 
una secció a part. És útil enllaçar-les amb els 
objectius i hipòtesis de l’estudi però l’autor ha 
d’evitar propòsits que no compleixin els requisits 
i conclusions que no quedin recolzades per les 
dades. S’ha d’evitar esmentar treballs encara no 
completats i si s’estableixen possibles noves hi-
pòtesis a partir d’aquest estudi, cal etiquetar-les 
com a tals.
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Altres apartats d’un article científic

Vicente Alfaro

La majoria de revistes científiques recomanen 
l’estructura “Introducció, Mètodes, Resultats i 
Discussió” (IMRAD) per als articles científics que 
s’han de presentar a revisió editorial (1, 2). Mit-
jançant l’estructura IMRAD podem situar als di-
ferents apartats principals de l’article científic les 
respostes a les preguntes clau relacionades amb 
la recerca. No obstant això, aquesta estructura 
IMRAD no diu res sobre altres apartats de l’arti-
cle científic definits pels criteris de l’International 
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) i 
que també són importants a l’hora de redactar 
un article científic: títol, resum, autoria, paraules 
clau, agraïments i referències bibliogràfiques. Al-
guns autors comenten irònicament que canviar 
l’acrònim IMRAD per altres de més complexos 
com ara TASIMRaDCAR (Title, Authorship, Sum-
mary, Introduction, Methods, Results and Dis-
cussion, Conclusion, Acknowledgements and 
References) seria més realista però potser 
menys comercial i per això potser d’ús menys 
estès (2). Un altre acrònim suggerit per anome-
nar aquests “altres apartats” ha estat TAKAR 
(Title, Abstract, Keywords, Acknowledgements 
and References) (3).

En general, quan presentem un manuscrit a 
una revista científica, la primera pàgina s’anome-
na “pàgina de títol” i ha d’incloure com a mínim: 

•  El títol complet de l'article científic. 

•  Els noms complets de tots els autors.

•  L'afiliació institucional de tots els autors.

•  Un títol curt de menys de 40 a 45 caràcters que 
servirà com a encapçalament a l'edició final. 

•  L'adreça completa, correu electrònic, telèfon i 
fax de l'autor responsable de la correspondèn-
cia amb el director (Fig. 1). 

Les revistes científiques demanen habitu-
alment que les pàgines del manuscrit es nu-
merin començant per aquesta primera pàgina. 
D'aquesta manera, durant el peer-review o revi-
sió d’experts, l’editor i els revisors poden realit-
zar comentaris sobre el manuscrit i fer referència 
a la part del manuscrit que esmenten i allà on cal 
que facin el canvi els autors (4).

A la primera pàgina del manuscrit hem de 
definir el títol de l’estudi i l’autoria. Vegem a con-
tinuació les característiques principals d’aquests 
i altres apartats de l’article científic, que l’estruc-
tura IMRAD no defineix però no per això menys 
importants.

Títol

«El títol és la frase més important d’un document 
científic» − Michael Alley

El títol és un apartat curt comparat amb altres 
apartats de l’article científic però té una relle-
vància especial: serà el primer lloc on l’autor pot 
aconseguir captar l’atenció del lector. Per aquest 
motiu, el títol ha de descriure de manera succin-
ta la recerca realitzada. Un títol ben escrit pot 
generar curiositat i animar el lector a llegir l’article 
i trobar més informació a la resta d’apartats. Per 
contra, un títol complex o mal redactat pot fer 
que es desestimi la lectura de l’article.
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El títol és especialment important perquè 
apareixerà publicat aïllat del text principal de l’ar-
ticle científic en diferents llocs, com ara bases de 
dades de recursos i bases de dades bibliogrà-
fiques com PubMed, a les pàgines web de les 
revistes científiques on es publiquen les taules 
de contingut dels diferents volums o també a les 
referències bibliogràfiques d’altres articles cien-
tífics. Els investigadors que localitzin l’article per 
un d’aquests mitjans decidiran, basant-se en el 
títol i probablement també en el resum, si han o 
no han d’aconseguir una còpia impresa o digital 
(format pdf o html) de l’article per a una lectura 
més àmplia.

Per tant, el títol en realitat és una etiqueta de 
l’estudi i, en aquest sentit, ha de descriure de 
manera correcta i fidel el contingut de l’article. 
El títol pot ésser descriptiu o informatiu. Un tí-
tol descriptiu destaca l’objectiu de la recerca 
sense oferir cap explicació sobre els resultats, 
mentre que un títol informatiu informa sobre el 
resultat principal de l’experiment. Per exemple, 
un títol informatiu seria “Paper de l’apoptosi en 
el dany provocat per la isquèmia/vascularitza-
ció a l’intestí prim de cobai” mentre que un títol 
descriptiu seria “L’augment de l’apoptosi durant 
la vascularització de teixit intestinal prim de co-
bai contribueix significativament al dany tissular 
relacionat amb la isquèmia”. En general, moltes 
revistes recomanen l’ús de títols descriptius ja 

que permeten fer-se més bona idea del contin-
gut real de l’article.

L’extensió del títol se sol determinar a les ins-
truccions per a autors de les revistes científiques 
però no és recomanable que excedeixi les dues 
línies impreses. El títol no ha de tenir sigles ni 
abreviatures, amb excepció d’aquelles que són 
d’ús estès i que, per tant, la major part dels lec-
tors reconeixeran.

Cal evitar frases buides de contingut i que 
allarguen el títol com ara «Aspectes de...», «Co-
mentaris sobre...», «Recerca sobre...» , «Estudi 
de...», «Estudis preliminars sobre...» o altres de 
similars. Aquesta part de la frase es pot eliminar 
sense afectar-ne la precisió.

En definitiva, el títol de l’article científic ha 
d’ésser precís, breu, complet i descriptiu. L’ideal 
és plantejar una proposta de títol en iniciar la re-
dacció de l’article científic i lliurar el títol definitiu 
un cop s’hagin finalitzat els diferents apartats. És 
en aquest moment que sabem la història definiti-
va que descriu l’article i de quina manera podem 
reflectir aquesta extensa narrativa en una sola 
frase.

A més del títol de l’article, moltes revistes 
acostumen a demanar un títol curt que serveixi 
per encapçalar les pàgines impreses de l’article 
diferents de la pàgina que conté el títol principal. 
L’extensió d’aquest títol curt sol ésser d’uns 30 
a 40 caràcters.

figura 1. Estructura bàsica de la pàgina de títol d’un manuscrit presentat a una revista científica.
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Resum

«Habitualment un bon resum va seguit d’un bon 
article; per contra, un resum pobre és un mal 
presagi» −Robert A. Day

Quan redactem un article científic, un resum de 
l'estudi (també conegut com a sumari, extracte, 
compendi o sinopsi) ha de seguir a la pàgina del 
títol. El resum és, de fet, una de les parts més 
importants d’un article científic a l’hora de co-
municar els resultats. Tal com succeeix amb el 
títol, el resum es publica aïllat com a sinopsi de la 
resta de l’article en nombroses ocasions i molts 
investigadors l’empraran per determinar si han o 
no han d’obtenir l’article complet. PubMed, Bi-
ological Abstracts i altres publicacions similars 
disponibles en totes les àrees de la ciència són 
bàsicament compilacions de resums indexats. 
Així mateix, moltes revistes científiques publi-
quen els resums dels seus articles a Internet.

Les revistes científiques sol·liciten resums 
informatius en què es detallin els resultats i les 
conclusions principals de la recerca (5). De fet, 
el resum és un reflex en miniatura de l’article 
complet, ja que s’hi sintetitzen quatre aspectes 
principals d’un experiment: 

1) El propòsit del treball (introducció).

2) Els mètodes principals (mètodes).

3) Els resultats més importants (resultats).

4) Les conclusions principals (discussió). 

Algunes revistes empren resums descriptius 
que esmenten el tema de l’article sense oferir re-
sultats ni conclusions. Aquest tipus de resum no 
és adequat per a un article científic atès que apor-
ta molt poca informació útil al lector. Lògicament, 
la lectura del resum mai no ha d’ésser un substitut 
de la lectura de l’article; els detalls fonamentals 
de l’estudi, com ara la selecció de participants i 
el seguiment, la definició de les variables d’estudi, 
o les limitacions de l’estudi, reben un tractament 
ràpid en l’estil directe del resum (6).

Els autors han de preparar el resum d’acord 
amb el que especifiquin les instruccions per als 
autors de la revista seleccionada. El resum ha 
de facilitar el context o els antecedents de l’es-
tudi i ha d’establir els objectius del treball, els 
procediments bàsics (com ara la selecció dels 
participants de l’estudi o dels animals de labora-
tori o els mètodes d’observació i anàlisi), les tro-
balles principals (oferint la grandària específica 
de l’efecte, per exemple de manera quantitativa 
(numèrica), així com la seva significació estadís-
tica, si és possible) i les conclusions principals. 
També caldria destacar-hi aquells aspectes de la 
recerca que siguin nous, importants i aplicables. 
La Taula 1 conté algunes regles bàsiques per re-
dactar el resum d’un article científic.

Els requisits pel que fa a l’extensió (habitual-
ment entre 150 i 300 paraules) o pel que fa a l’ús 
d’un format estructurat del resum dependran de 
la revista a què presentem l’article. Fins i tot el for-
mat que es demana per als resums estructurats 
varia segons la revista. Algunes revistes usen més 

Taula 1. Regles bàsiques per redactar el resum d’un article científic.

•  No excedir la longitud especificada per la revista a què s’enviarà el manuscrit. L’extensió habitual és de 150 a 300 
paraules.

•  La longitud del resum ha de guardar proporció amb la longitud de l’article i la rellevància de la recerca. Segons la 
revista, pot consistir en un sol paràgraf o es pot estructurar en diverses seccions.

• El resum es redacta en temps passat («es va trobar», «es va observar», etc.).

• No conté referències bibliogràfiques. 

• No s’hi ha de fer referències a taules o figures contingudes en l’article.

• Cal descriure-hi les sigles o abreviatures de manera independent encara que també es descriguin al cos de l’article.

•  Si hi ha una versió en dos idiomes (p. ex., espanyol i anglès), totes dues versions han de dir el mateix. L’única 
diferència ha d’ésser l’idioma emprat.
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d’una estructura segons el tipus de manuscrit en-
viat: article original, comunicació curta, etc.

Quan van sorgir i per què hem d’estructurar 
certs resums als articles científics? Amb l’objec-
tiu d’ajudar els lectors de les revistes científiques 
a trobar ràpidament la informació als articles, el 
1987 el Grup de Treball per a l’Avaluació Crítica de 
la Literatura Mèdica va proposar un format inicial 
de resum estructurat amb set encapçalaments per 
als resums informatius d’articles clínics (7, 8). Des-
prés d’acceptar la proposta d’Altman i Gardner (9), 
Haynes et al. (10) van revisar el 1990 els requisits 
de format i contingut de resums estructurats i van 
proposar un total de vuit encapçalaments: objec-
tiu, disseny, entorn, pacients, intervenció, mesures 
principals, resultats i conclusions. Aquest format 
de resum estructurat mira de reflectir els matei-
xos continguts que el mètode IMRAD a la resta 
de l’article però es deté particularment a la secció 
de mètodes (Taula 2). El 1993 l’ICMJE va reco-
manar als seus requisits d’uniformitat dels articles 
presentats a revistes biomèdiques l’ús de resums 
estructurats.

Tot i així, existeixen altres formats amb menys 
encapçalaments i més fidels al format IMRAD 
que redueixen els quatre encapçalaments de la 
secció de mètodes del resum a un de sol. Al-
gunes revistes recomanen començar el resum 
amb els antecedents seguits pels objectius de 
l’estudi. Una revisió de trenta revistes de medici-
na general i interna de gran impacte va mostrar 
que un 61,8% dels resums eren estructurats. 
D’aquests, la majoria seguien el format IMRAD 
(66,5%) en comptes del format més complex de 
vuit encapçalaments (11).

Atès que el resum és una part rellevant de 
l’article que s’indexa en moltes bases de dades 
electròniques i que moltes vegades pot ésser 
l’única part que llegeixin molts lectors (12), l’autor 
cal que vigili per reflectir-hi, de manera breu però 
exacta, el contingut principal de l’article. Sem-
pre s’ha de comprovar que tot el contingut del 
resum sigui congruent amb el text de la resta 
de l’article. Malauradament moltes vegades el 
resum no concorda amb el text de l’article (13, 
14). Algunes revistes com ara The Journal of the 
American Medical Association (JAMA) van pren-
dre la iniciativa de proposar suggeriments als au-
tors en les instruccions amb l’objectiu de millorar 
la qualitat dels resums (15). Aquesta intervenció 
va reduir el nombre de resums amb deficiències 
publicats a JAMA del 52% al 20% (16). Per evitar 
aquest tipus de discrepàncies, tal com amb el 
títol, l’ideal és redactar el resum després d’haver 
redactat i revisat les seccions IMRAD (17). No 
ens hem d’oblidar d’emprar també el recompte 
de paraules del processador de textos en aca-
bar la redacció del resum per comprovar que 
l’extensió no sobrepassa el límit que demana la 
revista triada per presentar el manuscrit a les se-
ves instruccions per a autors.

Autoria

«L’autoria de les publicacions pot causar molts 
maldecaps» − Elizabeth Wager

Tot i que inicialment aquest apartat pot semblar 
de poca complexitat des del punt de vista de 

Taula 2. Relació entre el format IMRAD (introducció, mètodes, resultats i discussió) i el sistema de resum estructurat 
amb vuit encapçalaments. 

Format IMRAD (cos de l’article) Format vuit encapçalaments (resum)

1. Introducció 
2. Mètodes 

3. Resultats 
4. Discussió 

1. Objectiu: qüestió exacta avaluada a l’article
2. Disseny: disseny bàsic de l’estudi
3. Entorn: localització i nivell d’atenció animal o clínic
4. Subjectes o pacients: selecció i nombre
5. Intervencions: tractament exacte
6. Variable principal: variable de l’estudi considerada primària 
7. Resultats: troballes clau
8. Conclusions: conclusions clau i implicació directa
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redacció, la veritat és que durant els últims anys 
qui ha d’ésser l’autor o els autors d'un article ci-
entífic ha suscitat amplis debats (5, 18-27). La 
complexitat actual de la ciència fa que per realit-
zar un projecte de recerca, sovint calgui la par-
ticipació d'experts procedents d’àrees diferents. 
La recerca multidisciplinària és de vegades fins 
i tot un avantatge a l'hora d'obtenir fons per als 
projectes de grups amb un gran nombre d'in-
vestigadors (Taula 3) i això comporta que amb 
freqüència els articles científics tinguin nombro-
sos autors. Un article publicat el 1978 al New En-
gland Journal of Medicine (NEJM) assenyalava 
que el 98% dels articles publicats a principis del 
segle XX al Boston Medical and Surgical Journal 
(la revista predecessora del NEJM), els signava 
un sol autor. Aquesta dada contrasta enorme-
ment amb les estadístiques de l’any 1978, en 
què només el 5% dels articles tenia un sol autor 
(28) i en què, per exemple, el NEJM mostrava 
una mitjana de sis autors per article (29). Una 
anàlisi del nombre d’autors en articles molt ci-
tats i publicats entre 1945 i 1988 va revelar que 
els articles mèdics van augmentar 1,26 autors 
cada 15 anys mentre que els articles d’altres àre-
es científiques van incrementar 0,41 autors en el 
mateix període de temps (30). 

Entre els anys 1980 i 1982, John Darse, es-
pecialista en cardiologia de la Universitat de Har-
vard, va escriure aproximadament 118 articles 
amb la major part de les dades inventades. En 
aquest escàndol científic, denunciat pel National 
Institute of Health d’Estats Units, es van veure 
implicats altres investigadors de les Universi-
tats d’Emory i Harvard. Aquests investigadors, 
molts d’ells caps de departament, desconeixien 
la falsificació realitzada per Darse però se’ls va 

considerar culpables per signar aquests treballs 
sense haver acceptat la responsabilitat pública 
sobre les dades derivada de la publicació (31). 

L’escàndol generat va conduir l’ICMJE a des-
envolupar una sèrie de criteris sobre l’autoria 
dels articles científics. D’aquesta manera, els re-
quisits d’uniformitat dels manuscrits presentats 
a publicació de l’ICMJE indiquen que autor és 
aquella persona que 1) ha realitzat una contribu-
ció notable en la concepció i disseny de l’expe-
riment, en l’adquisició de les dades, en l’anàlisi 
i la interpretació d’aquestes; 2) ha realitzat es-
borranys de l’article o ha revisat de manera críti-
ca una part important del contingut intel·lectual 
de l’article, i 3) ha donat l’aprovació final de la 
versió que es publicarà finalment. L’autor hauria 
de complir amb aquests tres criteris de l’ICMJE. 
No obstant això, algun estudi sobre autoria en 
articles científics ha mostrat que els criteris que 
recomana l’ICMJE s’empren en un percentatge 
de casos baix a l’hora de seleccionar els autors 
d’un article (Taula 4). 

Des d’un punt de vista pràctic, els articles, 
els solen escriure un o dos autors primaris. La 
resta d’autors acostumen a revisar el manuscrit 
o ajudar en el disseny de l’estudi o en la recollida 
i anàlisi de les dades. Aquesta contribució dife-
rent ha de quedar reflectida en l’ordre de l’au-
toria. El primer autor de l’article científic (autor 
principal o sènior) ha d’ésser la persona que més 
ha contribuït al desenvolupament de la recerca. 
També sol ésser el responsable principal de la 
preparació del manuscrit, qui determina inicial-
ment la seqüència d’aparició dels autors i qui, 
en general, s’encarrega de tots els tràmits rela-
cionats amb la revisió editorial en presentar el 
manuscrit a una revista científica. Aquesta últi-
ma part inclou mantenir la correspondència amb 
el director, modificar el manuscrit en resposta 
als comentaris dels revisors, revisar les proves 
d’impremta, gestionar el pagament de les des-
peses de publicació i aconseguir les separates. 
Per aquest motiu, aquest autor se sol esmentar 
a la primera pàgina del manuscrit com a autor 
de correspondència. La seva posició en la llis-
ta d’autors sol ésser el primer lloc o bé l’últim 
si, a banda d’autor principal, també és el direc-
tor del grup de recerca. El fet d’aparèixer com 

Taula 3. Beneficis de l’autoria científica. 

• Contribució en el progrés de la ciència

• Sensació personal d’assoliment

• Evidència de l’esforç intel·lectual personal

•  Contribució a la reputació professional individual o 
del grup de recerca

•  Potenciació del currículum per a places acadèmi-
ques, promocions, fons de recerca, etc.
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a primer autor és important atès que quan es 
realitza una recerca per autors en alguns ser-
veis d’informació bibliogràfica (PubMed, Science 
Citation Index, etc.) o quan se cita un article pu-
blicat prèviament és habitual esmentar només el 
primer autor (o fins a un màxim de sis autors en 
l’apartat de referències bibliogràfiques dels arti-
cles), mentre que la resta queda en “l’anonimat” 
de l’abreviatura internacional et al. (del llatí et alii 
que significa ‘i altres’). 

Després d’establir el primer autor, l’ordre de 
la resta d’autors és força subjectiu i se sol decidir 
mitjançant acords (33). En general, per a aquests 
acords se segueix un d’aquests criteris:

•  Segons la seva contribució: els primers llocs 
per a les persones que més han contribuït en 
la realització de l'estudi i del manuscrit.

•  Per ordre alfabètic: algunes revistes recomanen 
aquest format per evitar possibles conflictes, 
però beneficia clarament els autors amb una 
inicial situada al començament de l'abecedari.

•  Segons el prestigi entre la comunitat científica, 
de més a menys prestigi.

•  A l'atzar, en cas de no haver-hi acord.

En el cas que diversos autors escriguin di-
ferents articles de manera conjunta i resultants 
de la mateixa recerca, es pot acordar d’alternar 
l'ordre de manera que cada vegada n’aparegui 
un de diferent com a primer autor. També en 
el cas d'estudis de grans dimensions amb un 
gran nombre d'autors (el nombre usual no hau-
ria d'excedir els deu autors, com de fet indiquen 
algunes revistes) es pot crear un nom de grup 
d'estudi cooperatiu (33). En aquest cas, se so-
len indicar en la secció d'autoria els noms dels 
tres a cinc investigadors principals que signen 
en representació del grup cooperatiu, i el nom 
de la resta d'autors apareixerà en un apèndix. 
En qualsevol d'aquestes situacions, per evitar 
problemes posteriors a la publicació de l'article, 
cal que tots els autors aprovin la versió final del 
manuscrit així com l'ordre establert d'autoria.

Sempre hem de tenir en compte durant el 
procés de decisió de l'autoria d'un article científic 
els preceptes que estableix l’ICMJE i, per exten-
sió, les revistes científiques en general. Els autors 
han d'haver contribuït de manera essencial en la 
realització de l'experiment o la redacció posterior 
en forma de manuscrit Alguns articles inclouen 
autors addicionals (anomenats «autors convidats» 
o «honoraris», de l’anglès guess writer) com a per-
sones que no han contribuït de manera primordi-
al en la realització de l’estudi però l’autoria de les 
quals s’ha considerat important pel seu prestigi 
científic, per interessos deguts o per pressions 
professionals poc ètiques (22) (Taula 5). S’ha cal-
culat la presència d’autors convidats en el 17 al 
33% dels articles publicats (34). L’autor convidat 
és un cas de mala conducta des del punt de vista 
de les «bones pràctiques de publicació» (31, 35). 

Taula 4. Contribucions dels autors en els articles pu-
blicats a la Revista Holandesa de Medicina (Neder-
lands Tijdschrift voor Geenesjunde) l’any 1995*. 

Contribució Percentatge

Lectura crítica 
Aprovació de la versió definitiva 
disseny de l’estudi 
Idea per a l’estudi 
Reescriptura 
Selecció de pacients o participants
Coordinació de l’adquisició de dades 
Realització de l’estudi pilot 
Recol·lecció de dades 
Proveïment de l’espai de recerca 
Supervisió 
Cura dels pacients 
Finançament 
Realització d’una conferència 
Escriptura de la primera versió 
Anàlisi estadística 
Examen físic 
Director del Departament 
Consell estadístic 
Proveïment d’il·lustracions 
Proveïment de material biològic  
    o químic 
Laborant
Sense contribució (autor convidat)

86,1 
84,7 
74,7 
64,2 
63,4 
56,8 
55,7 
53,1 
52,3 
46,6 
45,5 
44,6 
44,0 
42,9 
40,6 
38,6 
34,9 
34,4 
33,0 
31,5 
14,5 

11,9 
1,1 

*Els percentatges mostrats són sobre el total de 450 
autors enquestats i 115 articles originals (32). En ne-
greta destaquen els criteris d’autoria acceptats per 
l’ICMJE. Dels 23 tipus de contribucions esmentats, 
només 7 (30%) es van correspondre amb els criteris 
recomanats per l’ICMJE.
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L’autor convidat no ha ajudat a redactar l’article, no 
ha vist la versió final presentada a la revista, i per 
tant, és incapaç de defensar-ne els continguts. No 
obstant això, moltes vegades la raó per incloure 
un autor convidat és la pressió per publicar (“pu-
blicar o morir”) que fa que autors joves decideixin 
afegir col·legues amb més experiència i de prestigi 
científic més gran per facilitar-ne la publicació. Fins 
i tot es dóna el cas d’autors que han estat inclosos 
com a autors convidats sense el seu consentiment 
o coneixement (31). Seguint els criteris d’autoria 
de l’ICMJE, no es considera autor aquella per-
sona que va proporcionar alguna dada parcial, o 
que va oferir algun suggeriment, o que va realitzar 
una correcció de proves o d’estil, o les autoritats, 
caps de serveis o departaments que han autorit-
zat i patrocinat la recerca. Aquestes persones, cal 
esmentar-les a l’apartat d’agraïments.

El cas de l’autor “fantasma”1 (de l’anglès ghost 
writer) és pràcticament l’invers de l’autor convidat 
i pot existir en diferents formats. L’autor fantasma 
és algú que ha fet una contribució notable a un 
estudi o que ha contribuït en l’escriptura però que 
no apareix finalment a la llista d’autors de l’article 
(18, 34, 36-38). Cada vegada amb més freqüèn-
cia, una empresa promotora d’un estudi contrac-
ta un escriptor mèdic professional per escriure un 
article sobre aquesta recerca (39). Un estudi de 
consulta Delphi va mostrar que l’assistència de 
l’escriptor mèdic professional pot ajudar aquells 
autors que no tenen prou domini de l’anglès o 
prou coneixement de les tècniques de redacció 
científica, de manera que facilita l’obtenció d’un 

text de més qualitat i de lectura més intuïtiva i fà-
cil (39, 40). En aquest context de l’escriptura per 
contracte cal distingir entre el concepte d’escrip-
tor fantasma i el d’autor fantasma per les conno-
tacions diferents que tenen.

El primer cas, l’escriptura fantasma, es pro-
dueix quan un escriptor mèdic professional re-
dacta un article sota la direcció i supervisió d’un 
investigador. En aquest exemple, segons els 
criteris de l’ICMJE, l’investigador està qualificat 
com a autor de l’article però no l’escriptor pro-
fessional que ha seguit les directrius de l’investi-
gador a l’hora de redactar el treball (38). El treball 
d’assessorament de redacció es pot compa-
rar en aquest cas amb un assessorament, per 
exemple, d’estadística o de traducció. El segon 
cas, l’autoria fantasma, es produeix quan l’es-
criptor no solament escriu l’article sinó que tam-
bé hi aporta un contingut intel·lectual important, 
realitzant el paper de creador i coordinador de 
la redacció, però que després no signa l’article. 
El primer cas entra en l’ètica sempre que s’es-
menti l’escriptor professional com a contribuent 
als agraïments (41, 42). El segon cas s’allunya 
de l’ètica, ja que el rellevant no és qui escriu el 
treball sinó qui l’escriu alhora que assumeix la 
responsabilitat del contingut. Per assumir la res-
ponsabilitat del seu treball creatiu, l’escriptor ha 
de signar l’article com a autor (38, 40, 43). 

Amb l’objectiu de resoldre aquests casos 
d’autoria fantasma, els directors haurien de dei-
xar clar a les instruccions per a autors de les 
revistes que els escriptors mèdics poden ésser 
contribuents legítims i que el seu paper i afiliació 
s’hauria de descriure en el manuscrit, almenys a 
l’apartat d’agraïments (44). Existeixen iniciatives 
de l’Associació Mundial d’Editors Mèdics en el 
sentit de procurar alertar sobre articles en què 
es puguin detectar autories fantasma (45, 46). 
S’ha proposat que la relació entre escriptors mè-
dics professionals i els autors es defineixi seguint 
els principis següents: 

•  Garantia: són els garants de l'article els autors?

•  Consell: els autors van aconsellar l'escriptor 
professional abans i després de començar el 
treball? els autors van definir les conclusions 
generals?

Taula 5. Irregularitats principals detectades en l’auto-
ria d’articles científics. 

Definició Concepte

Autor convidat Inclusió d’un individu en la relació 
d’autors d’un article científic sen-
se complir els criteris d’autoria (de 
la revista o de l’ICMJE)

Autor fantasma Exclusió d’una persona com a 
autora que ha contribuït consi-
derablement en la recerca o en 
l’escriptura de l’article.

1 N. de t. En català, el terme tradicional per a aquest concepte 
ha estat el de negre.
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•  Transparència: la contribució dels escriptors pro-
fessionals s’hauria de reconèixer als agraïments.

•  Experiència: l'escriptor professional té prou co-
neixement sobre el tema específic rellevant? 

Aquests principis s'han anomenat proposta 
GATE (acrònim de les paraules corresponents 
en anglès: Guarantee-Advice-Transparency-Ex-
pertise) (39). Aquesta proposta GATE, juntament 
amb una guia editada pel grup de treball so-
bre escriptura fantasma de l’European Medical 
Writers Association (EMWA) (47) i unes normes 
de bones pràctiques de publicació (44), consti-
tueixen potents eines que poden ajudar a defi-
nir aquest aspecte encara pendent de l’autoria 
dels articles científics. Per exemple, a la Guia de 
l’EMWA es demana que el paper dels escriptors 
mèdics professionals sigui transparent, el que 
implica una menció de la seva tasca almenys en 
la secció d’agraïments; se suggereix descartar 
com a habitual el concepte d’escriptor fantasma, 
i s’indica esmentar el finançament del procés de 
redacció, així com la coresponsabilitat d’autors i 
escriptors professionals de mantenir els estàn-
dards ètics acceptats generalment.

Altres esforços per part dels directors de les 
revistes científiques per aconseguir que l’apartat 
d’autoria dels articles científics sigui cada vegada 
més ètic i estigui més d’acord amb les normes 
de publicació, inclouen la responsabilitat dels 
autors sobre el contingut de l’article. Per exem-
ple, abans els lectors no tenien més informació 
sobre els contribuents d’un article científic que 
els noms que apareixien com a autors i els noms 
que apareixien a l’apartat d’agraïments (48). Ara 
hi ha algunes revistes que, tal com recomana 
l’ICMJE, sol·liciten i posteriorment publiquen la 
informació sobre la contribució exacta de cada 
persona que signa com a autor d’un article cien-
tífic: disseny de l’experiment, anàlisi de dades, 
estadístic, etc. (38, 49). L’autor, en aparèixer com 
a signant d’un treball, n’accepta la responsabili-
tat sobre el contingut i la integritat (50). Aquesta 
responsabilitat suposa haver de defensar-ne el 
contingut si els lectors el discuteixen a les cartes 
al director o en altres mitjans (51). Algunes revis-
tes demanen ara que s’esmenti un o més autors 
com a garants d’aquesta responsabilitat.

Per acabar, alguns aspectes pràctics de l’au-
toria d’un article científic són: 

•  Procurar escriure el nom de l'autor mantenint 
un sol format en tots els articles que signi. Per 
exemple, si s'utilitza Emilio González Pérez 
en un primer article, s'ha de seguir utilitzant 
aquest mateix nom en tots els altres, i no em-
prar E. González Pérez, Emilio González P. o 
Emilio González. Aquesta incoherència només 
serveix per confondre els lectors i el personal 
que treballa als serveis de cerca bibliogràfica. 

•  En el cas d'autors de llengua espanyola, si 
s'acostuma a emprar els dos cognoms, val més 
unir-los amb un guionet (Emilio González-Pérez) 
perquè els investigadors anglosaxons no citin 
l'autor pel segon cognom (Pérez-EG. en comp-
tes de González-Pérez-E.). Si el primer cognom 
no és gaire comú, es pot indicar només el pri-
mer. Si el primer cognom és molt comú, més 
val indicar també el segon cognom.

•  A més de posar els noms dels autors, en en-
viar el manuscrit s'especifica l'adreça postal 
de l'autor responsable de la correspondència 
i l'adreça on es poden sol·licitar separates de 
l'article. En l'actualitat, és molt freqüent inclou-
re també l'adreça de correu electrònic. D'altra 
banda, algunes revistes de medicina i biologia 
poden demanar la titulació dels autors (PhD, 
MD, MsC, en la terminologia anglesa).

Paraules clau 

«Només buscant les paraules es troben els pen-
saments» − Joseph Joubert

Les paraules clau són una llista alfabètica, habi-
tualment de tres a deu termes relacionats amb 
el contingut de l’article i que no estan inclosos 
en el títol. Les paraules clau s’acostumen a si-
tuar per ordre alfabètic després del resum o al 
peu de la primera pàgina de l’article imprès i les 
empren els serveis bibliogràfics (PubMed, Biolo-
gical Abstracts, Science Citation Index, etc.) per 
classificar el treball sota un tema o índex especí-
fic (52). En els casos en què la revista no publica 
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paraules clau, els serveis bibliogràfics les extre-
uen del títol o del resum. 

Els termes que s’han d’emprar com a parau-
les clau s’han d’obtenir del Medical Subject Hea-
dings (MeSH), una llista de l’Index Medicus (www.
nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html). El MeSH és 
un vocabulari controlat per la National Library of 
Medicine d’Estats Units que s’utilitza per indexar 
articles a PubMed, una de les bases de dades 
bibliogràfiques principals de literatura biomèdi-
ca. La terminologia MeSH facilita una manera 
sistemàtica de trobar informació i pot usar termi-
nologia diferent per als mateixos conceptes (53, 
54). Emprar la base de dades MeSH per trobar 
aquests termes pot ajudar en l’estratègia de cer-
ca. Per tant, sempre caldria tenir en compte el 
MeSH a l’hora d’escriure les paraules clau del 
manuscrit. Si no existeixen termes MeSH ade-
quats perquè es tracta de termes d’introducció 
recent en medicina o ciència, els termes descrits 
per l’autor poden ésser acceptables. 

Agraïments 

«L’element important als agraïments és simple-
ment la cortesia» − Robert A. Day

Quan s'escriu un article científic cal incloure-hi 
un apartat d'agraïments per esmentar les perso-
nes o institucions que han contribuït en el des-
envolupament de la recerca i que no apareixen 
com a autors de l'article (55). Entre d’altres es 
poden citar:

•  Subvencions i altres fonts d'ajuda econòmica, 
indicant el número de projecte (també es pot 
indicar a l'apartat de conflicte d'interessos).

•  Ajuda tècnica de laboratori.

•  Préstec de literatura o equip, soques, sondes, 
etc.

•  Assistència en la preparació del manuscrit.

•  Suggeriments per al desenvolupament de la 
recerca o de la redacció. Revisions crítiques.

•  Idees per explicar resultats de col·legues que 
no han participat en la recerca. 

En realitzar un agraïment és important que la 
persona a qui es fa referència estigui d'acord a 
aparèixer en l'article científic. De fet, algunes re-
vistes, com per exemple JAMA o Annals of Inter-
nal Medicine, demanen a l’autor de correspon-
dència que declari que ha rebut permís per escrit 
de totes les persones que apareixen als agraï-
ments abans d’enviar el manuscrit per publicació 
(38). Les contribucions menys importants s’hau-
rien d’agrair personalment i no mitjançant aquest 
apartat per escurçar-ne l’extensió. Els elements 
que caracteritzen aquesta secció són la veritat, 
la naturalitat, la sobrietat i la brevetat. No s’ha 
de pecar per defecte ni per excés i la redacció 
ha d’ésser directa i específica. A diferència de 
les tesis doctorals, els articles científics no han 
d’incloure dedicatòries ni agraïments afectuosos 
d’amistat, suport moral o de consells personals. 

Conflicte d’interessos

«Per dir la veritat, amb poca eloqüència, n’hi ha 
prou» − Sòcrates

La pàgina del títol hauria de llistar i explicar els con-
flictes d'interès. Un conflicte d'interès existeix quan 
un autor (o la institució de l'autor) té una relació per-
sonal o financera que en pot influir de manera im-
pròpia les accions a l'hora de realitzar una recerca 
o de redactar posteriorment l'article (56). Un con-
flicte d'interès comú és que un dels autors tingui 
una afiliació de tipus financer amb una empresa 
que estigui investigant o comercialitzant un dels 
productes provats o discutits en l'article científic 
que es vol publicar (57). En presentar el manuscrit 
cal especificar qualsevol afiliació d'interessos que 
pugui ésser percebuda com a possible conflicte 
amb els aspectes científics de l'article (58).

Apèndixs 

«En comptes d’alçar la veu, més val reforçar l’ar-
gument» − George Herbert

Es pot afegir un o diversos apartats finals com 
a apèndixs per incloure alguna informació com-
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plementària al manuscrit. Aquesta informació 
pot ésser de tipus metodològic o tècnic (per 
exemple, alguna escala de mesura, el desen-
volupament d'un model matemàtic que expliqui 
el fenomen estudiat o una ampliació dels de-
talls estadístics) o bé pot incloure el llistat d'in-
vestigadors que han contribuït en un estudi de 
grans dimensions (com és el cas dels estudis 
clínics multicèntrics). Aparèixer en aquest apar-
tat no té, evidentment, la mateixa consideració 
que ésser autor de l'article, però afegeix un cert 
crèdit al treball realitzat i el fa susceptible d’és-
ser reconegut com a mèrit en la carrera pro-
fessional. 
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Les normes de redacció científica obliguen l’au-
tor a citar els treballs ja publicats que ha utilitzat 
en el seu estudi i als quals fa referència al llarg 
del manuscrit. A més, ha d’incloure un llistat de-
tallat de tots els treballs citats en un apartat es-
pecífic, al final del manuscrit. 

El nom tradicional d’aquest apartat d’un 
article científic és «Bibliografia». En els últims 
temps, això no obstant, cada vegada són més 
les revistes que utilitzen l’anglicisme «Refe-
rències», moltes vegades mitjançant la forma 
intermèdia «Referències bibliogràfiques» (1). 
Així doncs, ens referirem a aquest apartat in-
distintament com a Bibliografia o Referències 
bibliogràfiques; així mateix, emprarem el terme 
«citació» quan aquesta referència es faci al text 
de l’article. 

Encara que en biomedicina les referències 
bibliogràfiques dels treballs citats s’inclouen en 
aquest apartat, en altres àrees, sobretot en cièn-
cies socials i en humanitats, és freqüent que es 
presentin com a notes a peu de pàgina (biblio-
grafia citada) i l’apartat de bibliografia, al final de 
l’article, es reservi per a la bibliografia consulta-
da, s’hagi citat o no al text. 

Molts autors, malauradament, encara consi-
deren que és un apartat menor i en descuiden 
l’elaboració. L’apartat de referències bibliogràfi-
ques d’un article és, malgrat tot, molt important 
en el procés de valoració d’un manuscrit abans 
de l’acceptació. Així, les revistes sol·liciten als 
revisors que valorin la pertinència, l’actualitat i 
l’adequació de la bibliografia, de la mateixa ma-
nera que valoren els altres apartats del manus-
crit (2-4).

Importància i utilitat de les referències. 
motius per citar

Les referències bibliogràfiques constitueixen la 
manifestació material de l’enllaç que existeix en-
tre la tasca de recerca que s’exposa i la tasca 
de recerca precedent. A més, proporcionen un 
suport per a les afirmacions que realitza l’autor. 
A més, confereixen credibilitat a l’article. 

Cal ésser molt meticulós en citar. Quan un 
autor decideix incloure una referència al manus-
crit, això implica que entre el treball que cita i el 
seu existeix una relació. L’autor ha d’indicar qui-
na és aquesta relació al text: si val la pena citar 
un treball, cal explicar-ne els motius al lector. Així 
doncs, no s’ha de citar perquè sí.

Les citacions persegueixen, en termes gene-
rals, algun dels objectius següents (5-8):

Assenyalar els treballs que ha consultat l’autor, en 
els quals es basa l’estudi o el projecte, amb els 
quals compara els resultats i a partir dels quals 
ha arribat a unes conclusions determinades. 
—  Donar a conèixer treballs publicats anterior-

ment, que donin suport o refutin la informa-
ció presentada.

—  Ressenyar treballs de tema similar o paral-
lel al que s’exposa.

—  Indicar les fonts de les quals s’han obtingut 
determinats fonaments teòrics o tècniques 
experimentals. 

Permetre al lector que s’informi més a fons so-
bre algun punt. 
—  Orientar el lector perquè s’informi amb una 

extensió i profunditat més grans sobre as-

•

•

Referències bibliogràfiques

Elena Guardiola
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pectes rellevants de l’estudi com ara fonts 
addicionals d’informació.

—  Ajudar altres investigadors a identificar 
treballs rellevants que serveixin per poder 
entendre el marc teòric, les metodologies 
utilitzades, altres antecedents previs, etc.

Evitar haver de repetir argumentacions o justi-
ficar afirmacions ja publicades.

Indicar quins coneixements té l’autor sobre el 
tema que està desenvolupant.

Conferir fiabilitat a la informació, documentant-
ne l’origen. Quan un autor cita un document 
anterior no només ajuda a localitzar la infor-
mació que conté, sinó que empra aquesta in-
formació com a suport per a les seves idees. 
Les referències serveixen, doncs, de mitjà de 
persuasió.

Corregir o discutir les afirmacions prèvies d’al-
tres autors. En aquest cas se cita un treball 
previ per raons negatives, és a dir, per con-
tradir-lo.

Reconèixer els drets de prioritat d’autors pre-
cedents i el treball d’altres investigadors que 
han contribuït al desenvolupament d’una àrea 
de coneixements. En citar un document que 
serveix com a antecedent del treball propi, 
l’autor paga, en certa mesura, els deutes intel-
lectuals.

Complir amb el principi ètic de no plagiar ma-
terial aliè.

Les motivacions per citar, amb tot, són molt 
diverses i poden ésser tant professionals (rela-
cionades amb els aspectes teòrics i pràctics de 
la recerca) com socials (relacionades amb fac-
tors personals o socials, o amb altres, externs 
a la recerca mateixa). Una referència a una font 
determinada es pot considerar com un enllaç a 
tot el coneixement lligat a aquesta font; aquesta 
cadena de referències mútues és la responsable 
última de la validesa suposada del coneixement 
científic (8). 

Quan un autor cita un treball sense donar 
prou informació bibliogràfica perquè el lector 
pugui comprovar per si mateix l’exactitud i la 

•

•

•

•

•

•

validesa d’aquesta referència, la cadena de ra-
onament queda trencada i la justificació de les 
afirmacions es podria posar en dubte. Una re-
ferència entre dos documents indica algun tipus 
de relació conceptual entre aquests documents. 
La successió de referències serveix, per tant, 
per identificar el contingut d’un treball científic.

Explorar les referències bibliogràfiques d’un 
article abans que el contingut és un costum molt 
estès que ajuda a identificar-ne el contingut gai-
rebé amb la mateixa precisió que la lectura de 
l’article (8). 

què es pot o s’ha de referenciar?

Sempre que s’utilitza qualsevol informació o 
dada d’un altre treball cal fer referència a la font. 
Es pot referenciar qualsevol document sempre 
que sigui accessible al lector, és a dir, que el pu-
gui consultar o recuperar qualsevol persona. A 
l’article científic, la majoria de citacions s’acostu-
men a realitzar als apartats Introducció i Discus-
sió, encara que també n’hi pot haver a Material 
i mètodes. 

Les fonts bibliogràfiques que utilitza l’autor són 
múltiples: llibres, articles de revista, publicacions 
electròniques, actes de congressos, monografi-
es, etc. Algunes revistes, no obstant això, no ac-
cepten o desaconsellen emprar alguns tipus de 
documents i incloure’ls a l’apartat de referències 
d’un article, com per exemple, resums de comu-
nicacions a congressos, pòsters, articles de re-
vistes de divulgació o articles publicats a la prem-
sa diària. Tampoc no s’hi poden incloure informes 
privats, observacions no publicades o treballs que 
ja s’hagin enviat a una revista, però que encara no 
hagin estat acceptats. No es poden incloure com 
a referències les comunicacions personals (per 
exemple, una conversa telefònica), conferències, 
seminaris, etc., si no s’han publicat. 

Convé recordar que és obligatori citar la font 
quan es realitzen citacions literals. Si no s’inclou 
la referència en aquest cas, es pot parlar de plagi, 
d’apropiació fraudulenta de l’obra d’un altre au-
tor. És per això que és important que al text quedi 
ben clar que es tracta d’una còpia literal (posant 
el text entre cometes, canviant la tipografia o l’es-
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paiat) i cal afegir, a més, la citació corresponent 
que remeti a l’apartat de bibliografia. 

quines referències cal incloure-hi?

Les referències o citacions bibliogràfiques cons-
titueixen una secció destacada en un treball cien-
tífic. La selecció curosa de documents rellevants 
és un element que dóna solidesa a l’exposició 
teòrica del text, alhora que constitueix una font 
d’informació important per al lector.

Encara que sembli obvi, no s’han d’incloure 
referències de treballs o articles que no s’hagin 
consultat o llegit. Només s’han de citar els que 
s’hagin emprat en la redacció de l’article i que, 
a més, siguin necessaris. Això suposa, amb fre-
qüència, haver de realitzar una selecció minuci-
osa de totes les fonts consultades, ja que no tot 
el que s’ha consultat o llegit és útil o interessant 
i, per tant, no tot s’ha d’incloure a la bibliografia. 
És un error pensar que un treball es valorarà més 
si inclou una llista de referències llarga –però in-
justificada. En general, es prefereixen les referèn-
cies que aporten visions àmplies d’un tema, les 
recents i les de fàcil accés per als lectors. Així, pot 
ésser necessari renunciar a citar articles antics, 
a donar suport amb citacions coneixements àm-
pliament admesos o comunament acceptats o a 
citar sense justificació. Cap autor hauria d’ocultar 
tampoc les referències recents més importants 
pel fet d’haver-s’hi inspirat abundantment (9).

Algunes revistes limiten el nombre de refe-
rències segons el tipus d’article i així ho reflectei-
xen a les instruccions per als autors. La carta al 
director és probablement el tipus de publicació 
que es veu més afectat per aquest tipus de res-
tricció. En aquest cas, l’autor s’ha de cenyir al 
que li indica la revista. 

L’apartat de referències és un dels que pre-
senta un nombre més gran d’incorreccions i er-
rors, que poden arribar a perpetuar la falsedat de 
dades o resultats (7). Això ocorre de vegades –i 
no hauria d’ocórrer mai, ja que és una forma de 
frau– perquè l’autor es limita a copiar referènci-
es que han citat altres autors o a incloure llistats 
obtinguts, per exemple, en bases de dades de 
bibliografia científica, sense consultar les fonts 

originals. Aquest problema no passaria d’ésser 
anecdòtic si els autors només incloguessin les 
referències dels treballs que realment consulten i 
revisessin amb deteniment aquest apartat abans 
d’enviar el manuscrit a la revista. 

Les referències incorrectes poden ocasionar 
esforços inútils i importants pèrdues de temps 
a lectors, investigadors i bibliotecaris que bus-
quen la font original. L’escassa meticulositat en 
l’elaboració de la bibliografia desqualifica l’autor, 
que hauria de posar tanta obstinació en el rigor 
d’aquest apartat com sol posar en altres apar-
tats de l’article (10). 

L’autor és el responsable de la pertinència, 
la veracitat i l’exactitud de les referències del 
manuscrit; moltes revistes ho indiquen explícita-
ment a les instruccions per a autors. Una mesu-
ra que podria ajudar a eradicar, o com a mínim 
disminuir, aquest problema podria ésser que les 
revistes fessin signar als autors una declaració 
escrita en què confirmessin que totes les cita-
cions i referències del treball han estat extretes i 
acarades amb els originals. 

Estils de referències

La manera de tractar i publicar les referències pot 
variar molt d’una revista a una altra. No obstant 
això, i independentment de la forma amb què 
finalment es publiqui aquest apartat, la majoria 
exigeix als autors que presentin les referències en 
un format determinat. Per aquest motiu és molt 
important que l’autor sàpiga com ha de presen-
tar la bibliografia i que segueixi rigorosament les 
indicacions que en aquest sentit s’incloguin a les 
instruccions per a autors de la revista a la qual 
enviarà el manuscrit. En qualsevol cas, l’autor 
ha d’ésser prou previsor i disposar de les dades 
completes de totes les obres que citarà. En el cas 
que la revista no doni unes normes sobre com 
escriure la bibliografia, convé incloure almenys la 
informació mínima que permeti al lector localitzar i 
recuperar correctament el treball que s’hi cita.

Existeixen diversos programes informàtics 
que ajuden a gestionar les referències bibliogrà-
fiques. Aquests programes permeten modificar 
fàcilment el format de les referències i adaptar-lo 
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a l’estil propi de cada revista. Alguns permeten, a 
més, descarregar bibliografies de diverses bases 
de dades i adaptar-les a les nostres necessitats.

sistemes de citació i referència

Encara que hi ha una varietat enorme d’estils de 
referències, la majoria de les revistes científiques 
utilitza un d’aquests tres sistemes de citació i re-
ferència: de nom i any, numèric alfabètic i d’ordre 
d’esment (6, 11, 12).

Sistema de nom i any

Es coneix també com a sistema o estil de Har-
vard. En el text se cita pel cognom de l’autor o 
dels autors i l’any de publicació. A l’apartat de re-
ferències, aquestes s’ordenen alfabèticament pel 
nom de l’autor; quan un autor (o autors) té dues o 
més entrades s’ordenen cronològicament.

Generalment, a les revistes que usen aquest 
sistema s’utilitzen els cognoms de tots els au-
tors si no són més de dos (en algunes revistes 
fins a tres). Així, per exemple, en el text se citarà 
«Ribó (2003)» o «(Ribó, 2003)» i «Ribó i Basanta 
(2004)» o «(Ribó i Basanta, 2004)». Si n’hi ha dos 
o més «Ribó i Basanta (2004)», se citarà el primer 
com a «Ribó i Basanta (2004a)», el segon com 
a «Ribó i Basanta (2004b)», etc. Si un treball té 
tres (en algunes revistes quatre) o més autors, se 
cita només el primer, seguit de «et al.», «i altres» 
o «i col·ls.»: «Ribó et al. (2003)». A la secció de 
referències moltes de les revistes que empren 
aquest sistema demanen que s’enumerin tots 
els autors, encara que siguin molts; algunes en 
limiten el nombre als tres o els sis primers, se-
guits de «et al.».

El gran avantatge d’aquest sistema és la 
comoditat per a l’autor ja que permet afegir o 
suprimir fàcilment referències noves. El lector, a 
més, sempre «coneix» els autors que se citen. 
L’inconvenient, per a aquest lector, es presenta 
quan se cita un gran nombre de referències en 
una mateixa frase o paràgraf; en aquest cas, la 
lectura es fa més pesada; de vegades s’han de 
saltar diverses línies de referències entre parèn-

tesis per poder continuar llegint el text. Aquest 
sistema resulta més car a la revista, ja que ocu-
pa més espai citar cada vegada els autors i l’any 
al text que un número entre parèntesis. 

S’utilitza fonamentalment en humanitats, ci-
ències socials i psicologia (13). En biomedicina 
també s’acostuma a utilitzar amb certa freqüèn-
cia en les tesis i tesines.

Sistema numèric alfabètic

Es coneix també com a sistema mixt i consisteix 
a citar per número les referències d’una llista alfa-
betitzada. Així, les referències s’ordenen alfabèti-
cament i es numeren; les citacions al text es fan 
partint d’aquesta numeració, que òbviament no 
és consecutiva. La llista alfabetitzada, sobretot 
si és llarga, resulta relativament fàcil de preparar 
als autors i d’utilitzar als lectors. Aquest sistema 
permet una lectura ràpida del text i estalvia espai 
d’impressió i costos d’edició. Però si l’autor afe-
geix citacions noves, ha de renumerar totes les 
referències i modificar les citacions del text. 

Els autors que empren el sistema de nom i 
any no solen ésser partidaris del sistema numè-
ric alfabètic, ja que opinen que mentre el lector 
llegeix no sap qui és l’autor del treball que se cita 
ni quan es va publicar. Però si l’autor vol, pot in-
cloure dins de la frase les dades que aquest sis-
tema «amaga» al lector («El 2004 Ribó i Basanta 
(7) van descriure un nou sistema…»).

Sistema d’ordre d’esment

Més conegut en biomedicina com l’estil o el sis-
tema de Vancouver, el sistema d’ordre d’esment 
consisteix a citar les referències mitjançant un 
número seguint l’ordre amb què s’esmenten a 
l’article. Així, les citacions apareixen al text se-
guint una numeració consecutiva (entre parènte-
sis o com a superíndexs) i el llistat de referències 
segueix aquest ordre numèric. Aquest sistema 
permet una lectura ràpida i estalvia espai a la re-
vista. L’inconvenient és que, si s’afegeix una nova 
referència, cal renumerar-les totes. A més, quan 
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s’està llegint el text, si no es consulta l’apartat 
de referències quan se citen, el lector no sap a 
quins treballs s’està referint l’autor. 

Se sol estar d’acord en dir que és un sistema 
molt útil per a treballs que no inclouen gaires re-
ferències, però resulta una mica més complicat 
quan la llista de referències és molt llarga. Actual-
ment, és el que més utilitzen les revistes biomè-
diques, ja que és el que contemplen els Requisits 
d’uniformitat per als manuscrits enviats a revistes 
biomèdiques (estil de Vancouver) (14). 

L’apartat Referències bibliogràfiques  
en biomedicina

El sistema més utilitzat en biomedicina és el que 
recomana el Comitè Internacional de Directors 
de Revistes Mèdiques (International Committee 
of Medical Journal Editors, ICMJE) (vegeu Apèn-
dix), als Requisits d’uniformitat per als manuscrits 
enviats a revistes biomèdiques (14), coneguts 
també com a «estil de Vancouver». Aquests re-
quisits, actualitzats el febrer de 2006, es poden 
consultar a http://www.icmje.org/. És a aquests 
requisits a què ens referirem a partir d’ara. 

Una llista actualitzada de les revistes que 
s’han adherit a aquests requisits d’uniformitat es 
pot consultar a la pàgina web de l’ICMJE (http://
www.icmje.org/jrnlist.html) (15).

Cal tenir en compte, malgrat tot, que cada 
revista té requisits editorials propis i adequats 
als seus objectius. Per tant, els autors han de 
conèixer i respectar les instruccions per a autors 
específiques de la revista triada per enviar el ma-
nuscrit. De vegades aquests requisits indiquen 
com s’han d’introduir les citacions al llarg del text 
i, a més, quin format han de tenir les referències 
bibliogràfiques.

Escriptura de les referències: 
recomanacions

A l’apartat corresponent a les referències bibli-
ogràfiques, els requisits d’uniformitat esmenten 
una sèrie d’aspectes generals, així com d’altres 
relacionats amb el format que han de tenir les 

referències (14, 16). Part d’aquests aspectes es 
recullen a continuació, així com una sèrie de re-
comanacions i comentaris relacionats (6, 9, 14, 
16-19). La recomanació principal és, malgrat tot, 
que l’autor consulti les instruccions de la revista 
a la qual enviarà el manuscrit i que les segueixi 
al peu de la lletra.

•  Cal seleccionar i citar només treballs publicats 
(a què es pugui accedir) que siguin importants 
per al desenvolupament de les idees de la re-
cerca en qüestió i rellevants per exposar el fo-
nament teòric, metodològic i argumental. No 
s’han de citar articles pel simple fet d’haver-hi 
tingut accés.

•  Al text han d’aparèixer citats tots els docu-
ments que després s’inclouran a l’apartat de 
«Referències bibliogràfiques». A cada referèn-
cia cal assignar-li un sol número, que es repe-
tirà al text cada vegada que s’esmenti aquesta 
referència

•  Sempre que sigui possible cal incloure les re-
ferències dels treballs originals. Encara que les 
citacions bibliogràfiques de treballs de revisió 
poden servir perquè el lector accedeixi de ma-
nera eficient a una àrea específica de la lite-
ratura mèdica, els articles de revisió no sem-
pre reflecteixen fidelment els continguts dels 
treballs originals. D’altra banda, la inclusió a la 
bibliografia d’un nombre excessiu de treballs 
originals consumeix massa espai a la pàgina 
impresa. Una selecció dels treballs clau amb 
freqüència serà més útil que un llistat extens 
de citacions, especialment ara que cada vega-
da més revistes ofereixen la possibilitat d’am-
pliar el nombre de referències bibliogràfiques 
a la versió electrònica de l’article, i que les re-
cerques bibliogràfiques electròniques perme-
ten als lectors recuperar fàcilment els treballs 
publicats.

•  Les citacions a manuscrits acceptats però 
encara no publicats s’han d’identificar com 
en premsa (in press) o de propera aparició 
(forthcoming). Els autors han d’aconseguir els 
permisos corresponents per citar aquest tipus 
de treballs, així com la confirmació que se n’ha 
acceptat la publicació.
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•  La informació procedent de manuscrits enviats 
per a la publicació però encara no acceptats 
s’ha de citar al text com a observacions no pu-
blicades. També cal disposar del permís escrit 
de la font corresponent.

•  Es recomana no incloure a la bibliografia, i per 
tant no citar-los, documents, informes, memò-
ries, protocols, que no s’han publicat i que són 
de localització i accés difícils. Si cal utilitzar-los, 
i la revista ho permet, se’n pot incloure la cita-
ció al text com a observacions no publicades. 

•  Cal evitar les referències a «comunicacions 
personals», tret que aportin informació es-
sencial i no disponible en fonts públiques. En 
aquest cas cal citar entre parèntesis al text el 
nom de la persona que proporciona la infor-
mació i la data de la comunicació. Els autors 
han d’obtenir, a més, l’autorització correspo-
nent per escrit i la confirmació de l’exactitud 
de la informació. Són moltes, no obstant això, 
les revistes que no accepten aquest tipus de 
referències.

•  Cal evitar la utilització dels resums com a refe-
rències bibliogràfiques, tret que hi hagi un mo-
tiu molt justificat. Sempre que sigui possible es 
consultaran els documents complets.

•  Encara que algunes revistes comproven l’exac-
titud de les citacions bibliogràfiques, no totes 
ho fan i de vegades els articles, en la versió 
publicada, contenen errors a la bibliografia. 
Per minimitzar aquests errors els autors han 
de verificar les referències bibliogràfiques amb 
els documents originals. Els autors són els res-
ponsables de verificar també que cap de les 
referències correspongui a articles retractats, 
tret que se citin per referir-se a aquesta retrac-
tació. Per als articles publicats en revistes in-
dexades a MEDLINE, l’ICMJE considera que 
PubMed és la font que cal emprar per infor-
mar-se sobre retractacions (aquests articles es 
poden identificar ja que estan indexats com a 
«retracted publication [pt]» a PubMed).

•  Les referències bibliogràfiques s’han de nu-
merar consecutivament, seguint l’ordre amb 
què apareixen per primera vegada al text. Les 

referències al text, a les taules i als peus de 
les figures s’identificaran mitjançant xifres arà-
bigues entre parèntesis (algunes revistes, a les 
instruccions per a autors sol·liciten que s’es-
criguin com a superíndexs i sense parèntesis). 
Les referències que se citen només a les taules 
o a les figures s’han de numerar seguint l’ordre 
que els correspondria si s’esmentessin al text. 
Una citació es pot repetir tantes vegades com 
sigui necessari, conservant sempre el número 
adscrit la primera vegada.

•  Les citacions (xifres aràbigues entre parènte-
sis) es col·loquen al lloc on el text al·ludeix es-
pecíficament la font que s’esmenta i abans de 
qualsevol signe de puntuació. 

•  Quan hi ha més d’una citació, cal separar-les 
mitjançant comes; però si n’hi ha més de dues 
de correlatives, cal esmentar-ne la primera i 
l’última separades per un guió. Quan al text 
s’esmenta un autor, el número de la referèn-
cia es posa després del seu nom. Si es tracta 
d’un treball realitzat per més de dos autors, se 
cita el primer (algunes revistes indiquen que cal 
citar-ne els dos o tres primers) seguit de l’abre-
viatura et al. i el número de referència. 

•  Només s’han d’incloure les referències dels 
treballs que els autors hagin consultat perso-
nalment. És imprescindible, a més, acarar la 
referència amb la publicació original per as-
segurar-se que l’han escrit correctament. Ci-
tar treballs a través de les referències d’altres 
autors pot atribuir falsedats a aquests autors, i 
si la referència copiada conté errors, la nostra 
citació també serà incorrecta. 

•  No s’han de citar treballs escrits en idiomes 
que els autors no coneixen, tret que s’esmenti 
específicament que se n’ha llegit una traducció 
o que s’ha tingut accés al resum. En aquest 
cas cal especificar aquesta particularitat, po-
sant entre claudàtors, després del títol: [resum] 
[abstract] a la referència corresponent.

•  Quan un mateix treball disposa, a més de la 
versió en l’idioma original (per exemple, en 
anglès), d’una versió traduïda (per exemple, 
en castellà), s’aconsella utilitzar l’original i citar 
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aquest document. La informació que conté 
l’original és més fidedigna que la de la traduc-
ció i, a més, per al lector sol ésser més fàcil 
accedir a l’original que a la traducció. 

•  Es recomana citar preferentment articles re-
cents. Algunes revistes assenyalen que prefe-
reixen que no siguin articles de més de cinc 
anys o, fins i tot, de més de dos anys d’antigui-
tat. Indicacions d’aquest tipus són discutibles, 
sobretot segons l’àrea temàtica o del coneixe-
ment que es tracti o del tipus d’article. 

•  A cada referència cal donar prou informació del 
treball citat perquè el lector el pugui localitzar 
i consultar.

•  Cal citar els noms i els títols tal com apareixen 
a la publicació original. En el cas dels llibres, 
les dades completes, per escriure la referència 
correctament, sovint no apareixen a la portada 
i cal buscar-los a la contraportada o a les pri-
meres pàgines.

•  Els noms de les revistes, cal escriure’ls abreu-
jats. Les abreviatures internacionals de les 
revistes es poden consultar a List of journals 
indexed for MEDLINE (http://www.nlm.nih.gov/
tsd/serials/lji.html) i a la base de dades de re-
vistes Journals database (http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals). Moltes 
revistes biomèdiques espanyoles no estan in-
dexades a MEDLINE; en aquest cas, se’n pot 
buscar l’abreviatura al Catàleg C-17 (http://is-
ciii.c17.net/index.php) i al Directori de Revistes 
de Biomedicina del CSIC (IHCD) (http://bddoc.
csic.es:8080/index.jsp).

•  Una vegada escrit i finalitzat l’apartat de refe-
rències bibliogràfiques, cal assegurar-se de la 
correspondència entre les citacions en el text i 
el número assignat a la bibliografia. 

•  Segons la revista, les referències electròniques 
es poden citar entre parèntesis al text o apa-
rèixer numerades com la resta de referènci-
es bibliogràfiques a la secció Bibliografia. Els 
autors han de consultar aquest aspecte a les 
instruccions de la revista triada per remetre-hi 
el treball.

A la Taula 1 s’inclou una llista de comprovació 
que recull els aspectes més importants relacio-
nats amb l’apartat de referències bibliogràfiques. 
Convé repassar aquests punts abans d’enviar el 
manuscrit a la revista. Tot el que s’inclou a la llis-
ta es comenta al text d’aquest capítol. Per a l’ela-
boració s’han consultat també altres fonts (2-4, 
6, 9, 14, 16-19). 

format de les referències bibliogràfiques 
(vegeu Apèndix) 

Els formats de les referències bibliogràfiques 
que es mostren a continuació són els que va 
recomanar l’ICMJE el febrer de 2006 (14) i es 
corresponen amb les indicacions de la National 
Library of Medicine (NLM) d’Estats Units (dis-
ponible a: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_ 
requirements.html), actualitzades el 15 de juny 
de 2005 (19). Una adaptació a l’espanyol, de la 
qual hem extret alguns comentaris, es pot con-
sultar al Portal Fisterra (17). Per a cada tipus de 
referència s’inclou l’exemple que proporciona 
l’NLM. En alguns casos s’hi han afegit explica-
cions addicionals.

Articles de revistes

Article estàndArd

Format estàndard: autor/s (cognom/s inicial/s del 
nom; si són diversos autors, se separen mitjan-
çant comes). Títol de l’article (títol original, no una 
traducció). Títol de la revista abreujat. Any mes 
dia;volum(número):pàgina inicial-pàgina final de 
l’article (només els dígits que siguin diferents 
dels de la pàgina inicial).

Exemple:
Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ trans-
plantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 
2002 Jul 25;347(4):284-7.

Si hi ha més de sis autors, només s’esmenten 
els sis primers seguits de et al. (abreviatura de 
la locució llatina et alii que significa literalment 
‘i altres’). (Nota: la base de dades MEDLINE, de 
l’NLM, inclou tots els autors).
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Taula 1. Llista de comprovació per elaborar l’apartat Referències bibliogràfiques.

A. Aspectes generals
—  S’ha llegit l’apartat «Referències bibliogràfiques» de les normes de publicació de la revista.
—  S’han seleccionat els treballs clau.
—  No s’inclou un llistat massa extens de referències.

S’ha comprovat si la revista limita el nombre de referències segons el tipus d’article.
Si la revista ho permet, s’inclou un llistat ampliat de referències bibliogràfiques per a la versió electrònica de 
l’article.

—  Se citen preferentment articles recents.
S’ha comprovat si la revista indica alguna limitació o preferències sobre l’antiguitat de les referències. 

—  Les referències bibliogràfiques al text, a les taules i als peus de les figures se citen amb seqüència numèrica, en 
el format que especifica la revista (entre parèntesis o com a superíndexs), d’acord amb l’ordre d’aparició al text.

A cada referència se li ha assignat un sol número.
Les referències que se citen només a les taules o a les figures s’han numerat seguint l’ordre amb què s’esmen-
tarien si es referenciessin al text.
Les citacions s’han col·locat al lloc en què el text al·ludeix específicament la font que s’esmenta.
Quan hi ha més d’una citació, s’han separat mitjançant comes.
Si hi ha més de dues citacions correlatives, s’esmenten la primera i l’última separades per un guió.
Quan s’esmenta el nom d’un autor, el número de la referència està situat després d’aquest nom.

—  En el text apareixen citats tots els documents que s’incloïen a l’apartat de referències bibliogràfiques. 
—  Només s’inclouen les referències dels treballs que han consultat personalment els autors.

Es dedueix en algun moment que se cita un article que no ha llegit l’autor?
—  S’han verificat totes les referències bibliogràfiques amb els documents originals.

S’ha comprovat que cap de les referències no correspongui a articles retractats.
—  La bibliografia es presenta com a text estàndard, no com a notes al peu.

b. Tipus de documents 
—  S’han seleccionat i citat només treballs publicats.
—  S’inclouen principalment referències a treballs originals.
—  S’identifiquen les citacions a manuscrits acceptats però encara no publicats com “en premsa” o “de propera 

aparició”.
S’han aconseguit els permisos corresponents per citar manuscrits acceptats però encara no publicats.
S’ha obtingut la confirmació que aquests treballs estan acceptats realment per a la publicació. 

—  No s’han utilitzat com a referències documents, informes, memòries o protocols que no s’han publicat.
Si s’han usat, i la revista ho permet, s’inclou la citació al text com a «observacions no publicades».
La informació procedent de manuscrits enviats per a la publicació, però no acceptats encara, se cita al text 
com a «observacions no publicades».
Es disposa del permís escrit de la font corresponent.

—  Si al text s’inclouen referències a «comunicacions personals».
S’ha comprovat que la revista permet aquest tipus de referències al text.
S’ha verificat que aporten informació essencial i no disponible en fonts públiques.
Al text se cita entre parèntesis el nom de la persona que ha facilitat la informació i la data de la comunicació.
S’ha obtingut l’autorització per escrit corresponent i la confirmació de l’exactitud de la informació. 

—  No s’han utilitzat resums com a referències bibliogràfiques.
Si s’han utilitzat, el motiu és molt justificat.

—  No se citen treballs escrits en idiomes que els autors desconeixen.
Si se citen perquè s’ha tingut accés al resum, s’especifica posant entre claudàtors, després del títol: [resum]  
(o [abstract]) a la referència corresponent.

—  Si s’ha consultat, a més de la versió en idioma original, una versió traduïda. 
S’han acarat les dades que se citen amb el document original.
S’inclou la referència del document original. 

Continua
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Taula 1 (continuació). Llista de comprovació per elaborar l’apartat Referències bibliogràfiques.

C. format
—  A cada referència es dóna prou informació del treball citat perquè el lector el pugui localitzar i consultar.
—  L’estil i la puntuació de les referències segueix el format que recomana la revista o, si escau, el dels Requisits 

d’uniformitat per als manuscrits enviats a revistes biomèdiques. 
—  Articles de revista.

S’han escrit els noms dels autors i els títols tal com apareixen a la publicació original.
S’esmenten tots els autors si en són sis o menys.
Si hi ha set o més autors s’esmenten els sis primers i s’afegeix et al. després d’una coma.
El títol dels articles és l’original, no una traducció.
S’han utilitzat les abreviatures internacionals de les revistes, tal com s’inclouen a List of journals indexed for 
MEDLINE. 
S’inclouen sempre l’any, el volum i les pàgines inicial i final.

—  Llibres i altres monografies.
S’han escrit els noms dels autors i els títols tal com apareixen a la publicació original.
S’esmenten tots els autors si en són sis o menys.
Si hi ha set o més autors s’esmenten els sis primers i s’afegeix et al. després d’una coma.
El títol és l’original, no una traducció.
Si hi ha més d’un volum, s’inclou el número del volum. 
S’indica el número de l’edició, si no és la primera.
S’inclouen el lloc de publicació, l’editorial i l’any.

Exemple:
Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer 
AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excita-
tory aminoacid concentrations after cortical contusion 
injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-6.

Moltes revistes mantenen una paginació con-
secutiva en un volum; en aquest cas es poden 
ometre el mes i el dia, així com el número de 
l’exemplar.

Exemple:
Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ trans-
plantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 
2002;347:284-7.

Les bases de dades, algunes editorials i certs 
documents electrònics inclouen, a cada refe-
rència, un número d’identificació únic. Aquest 
número es pot afegir al final de la referència, al 
costat del nom de la base de dades o del recurs 
a què es refereix.

Exemple:
Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ trans-
plantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002 
Jul 25;347(4):284-7. Citat a PubMed; PMID 12140307.

OrgAnitzAció, grup O equip cOm A AutOr

Exemple:
Diabetes Prevention Program Research Group. Hy-
pertension, insulin, and proinsulin in participants with 
impaired glucose tolerance. Hypertension. 2002;40(5): 
679-86.

AutOriA cOmpArtidA entre AutOrs individuAls  
i unA OrgAnitzAció, grup O equip

Exemple:
Vallancien G, Emberton M, Harving N, van Moorse-
laar RJ; Alf-One Study Group. Sexual dysfunction in 
1,274 European men suffering from lower urinary tract 
symptoms. J Urol. 2003;169(6):2257-61.

nO s’esmentA l’AutOr

Exemple:
21st century heart solution may have a sting in the tail. 
BMJ. 2002;325(7357):184.

Article publicAt en un idiOmA diferent de l’Anglès

Sembla obvi que en totes les referències el títol de 
l’article s’ha d’escriure sempre en l’idioma en què 
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s’ha publicat, especialment si tenim en compte 
que, tret d’ocasions excepcionals, només s’han 
de citar els treballs que s’han consultat. Moltes 
bases de dades tradueixen a l’anglès el títol dels 
articles que indexen (per exemple, MEDLINE), si 
bé indiquen sempre l’idioma original de publica-
ció i també inclouen el títol original. Així, que un 
article es recuperi amb un títol en anglès en una 
base de dades no implica que l’article s’hagi pu-
blicat originàriament en aquest idioma.

Exemple:
Ellingsen AE, Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant 
medisinog jusstudenter. Tidsskr Nor Laegeforen. 
2002;122(8):785-7.

suplement d’un vOlum

Exemple:
Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and 
safety of frovatriptan with short- and long-term use for 
treatment of migraine and in comparison with suma-

triptan. Headache. 2002;42 Suppl 2:S93-9.

suplement d’un númerO

Exemple:
Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical 
practice. Neurology. 2002;58(12 Suppl 7):S6-12.

pArt d’un vOlum

Exemple:
Abend SM, Kulish N. The psychoanalytic method 
from an epistemological viewpoint. Int J Psychoanal. 
2002;83(Pt 2):491-5.

pArt d’un númerO

Exemple:
Ahrar K, Madoff DC, Gupta S, Wallace MJ, Price RE, 
Wright KC. Development of a large animal model for lung 
tumors. J Vasc Interv Radiol. 2002;13(9 Pt 1):923-8.

númerO sense vOlum

Exemple:
Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative fro-
zen section analysis in revision total joint arthroplasty. 
Clin Orthop. 2002;(401):230-8.

sense vOlum ni númerO

Exemple:
Outreach: bringing HIV-positive individuals into care. 
HRSA Careaction. 2002 Jun:1-6.

pAginAció Amb númerOs rOmAns

Exemple:
Chadwick R, Schuklenk U. The politics of ethical con-
sensus finding. Bioethics. 2002;16(2):iii-v.

indicAció del tipus d’Article (quAn cAlgui)

Exemple:
Tor M, Turker H. International approaches to the pres-
cription of long-term oxygen therapy [carta]. Eur Res-
pir J. 2002;20(1):242.

(En anglès letter)

Lofwall MR, Strain EC, Brooner RK, Kindbom KA, Bi-
gelow GE. Characteristics of older methadone main-
tenance (MM) patients [resum]. Drug Alcohol Depend. 
2002;66 Suppl 1:S105.

(En anglès abstract)

Article que cOnté unA retrActAció

Exemple:
Feifel D, Moutier CY, Perry W. Safety and tolerability 
of a rapidly escalating dose-loading regimen for rispe-
ridone. J Clin Psychiatry. 2002;63(2):169. Retractació 
de: Feifel D, Moutier CY, Perry W. J Clin Psychiatry. 
2000;61(12):909-11.

(En anglès retraction of)

Article retrActAt

Exemple:
Feifel D, Moutier CY, Perry W. Safety and tolerability of 
a rapidly escalating dose-loading regimen for risperi-
done. J Clin Psychiatry. 2000;61(12):909-11. Retracta-
ció a: Feifel D, Moutier CY, Perry W. J Clin Psychiatry. 
2002;63(2):169.

(En anglès retraction in)

Article reeditAt Amb cOrrecciOns

Exemple:
Mansharamani M, Chilton BS. The reproductive im-
portance of P-type ATPases. Mol Cell Endocrinol. 
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2002;188(1-2):22-5. Corregit, publicat anteriorment a: 
Mol Cell Endocrinol. 2001;183(1-2):123-6.

(En anglès corrected and republished from)

Article del quAl es publicA unA fe d’errAtes

Exemple:
Malinowski JM, Bolesta S. Rosiglitazone in the treat-
ment of type 2 diabetes mellitus: a critical review. Clin 
Ther. 2000;22(10):1151-68; discussion 1149-50. Fe 
d’errates: Clin Ther 2001;23(2):309.

(En anglès erratum in)

Article publicAt electrònicAment (epub)  
AbAns que lA versió impresA

Exemple:
Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK. Immortaliza-
tion of yolk sac-derived precursor cells. Blood. 2002 
Nov 15;100(10):3828-31. Epub 2002 Jul 5.

Llibres i altres monografies

AutOr/s individuAl/s

Format estándard: autor/s (cognom/s inicial/s 
del nom; si són diversos autors, se separen mit-
jançant comes; si hi ha més de sis autors, s’es-
menten els sis primers seguits de l’abreviatura et 
al.). Títol del llibre. Volum (si escau, per exemple, 
Vol. 4). Edició (si no és la primera, per exemple, 
2a ed.). Lloc de publicació: Editorial; any.

Exemple:
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. 
Medical microbiology. 4a ed. St. Louis: Mosby; 2002.

editOr/s, directOr/s, cOmpilAdOr/s O  
cOOrdinAdOr/s cOm A AutOrs

Exemple:
Gilstrap LC 3rd, Cunningham FG, VanDorsten JP, edi-
tors. Operative obstetrics. 2a ed. New York: McGraw-
Hill; 2002.

AutOr/s i editOr/s

Exemple:
Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnan-
cy. 2a ed. Wieczorek RR, editor. White Plains (NY): 
March of Dimes Education Services; 2001.

OrgAnitzAció/Ons cOm A AutOr/s

Exemple:
Royal Adelaide Hospital; University of Adelaide, De-
partment of Clinical Nursing. Compendium of nur-
sing research and practice development, 1999-2000. 
Adelaide (Australia): Adelaide University; 2001.

cApítOl de llibre

Format estándard: autor/s del capítol (cognom/
s inicial/s del nom; si són diversos autors, se 
separen mitjançant comes; si hi ha més de sis 
autors, s’esmenten els sis primers seguits de 
l’abreviatura et al.). Títol del capítol. A (en anglès 
In): editor/s, director/s, compilador/s o coordina-
dor/s del llibre (cognom/s inicial/s del nom; si són 
diversos autors, se separen mitjançant comes; si 
hi ha més de sis autors, s’esmenten els sis pri-
mers seguits de l’abreviatura et al.), editors. Títol 
del llibre. Volum (si escau, per exemple, Vol. 4). 
Edició (si no és la primera, per exemple, 2a ed.). 
Lloc de publicació: Editorial; any. p. pàgina inici-
al-pàgina final del capítol (només els dígits que 
siguin diferents dels de la pàgina inicial).

Exemple:
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome al-
terations in human solid tumors. A: Vogelstein B, Kin-
zler KW, editors. The genetic basis of human cancer. 
New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.

Actes (proceedings) de cOngresOs

Exemple:
Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell 
tumours V. Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour 
Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: 
Springer; 2002.

cOmunicAció, pOnènciA presentAdA en un cOngrés, 
jOrnAdA, simpOsi, etc

Exemple:
Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s com-
putational effort statistic for genetic programming. A: 
Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, 
editors. Genetic programming. EuroGP 2002: Proce-
edings of the 5th European Conference on Genetic 
Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: 
Springer; 2002. p. 182-91.
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infOrme científic O tècnic

Exemples:

Publicat per l’organisme o institució patrocinadors:
Yen GG (Oklahoma State University, School of Elec-
trical and Computer Engineering, Stillwater, OK). He-
alth monitoring on vibration signatures. Final report. 
Arlington (VA): Air Force Office of Scientific Rese-
arch (US), Air Force Research Laboratory; 2002 Feb. 
Report No.: AFRLSRBLTR020123. Contract No.: 
F496209810049.

Publicat per l’organisme o institució mateixos:
Russell ML, Goth-Goldstein R, Apte MG, Fisk WJ. 
Method for measuring the size distribution of airborne 
Rhinovirus. Berkeley (CA): Lawrence Berkeley Natio-
nal Laboratory, Environmental Energy Technologies 
Division; 2002 Jan. Report No.: LBNL49574. Contract 
No.: DEAC0376SF00098. Sponsored by the Depart-
ment of Energy.

tesi

Exemple:
Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone 
survey of Hispanic Americans [Tesi]*. Mount Pleasant 
(MI): Central Michigan University; 2002.

*(En anglès dissertation)

pAtent

Exemple:
Pagedas AC, inventor*; Ancel Surgical R&D Inc., titu-
lar**. Flexible endoscopic grasping and cutting device 
and positioning tool assembly. United States patent 
US 20020103498. 2002 Aug 1.

*(En anglès també inventor) 
**(En anglès assignee)

Altres treballs publicats

Article de diAri

Format estàndard: autor de l’article (si consta). 
Títol de l’article. Nom del diari (no s’empren abre-
viatures). Dia mes any (en anglès: any mes dia); 
Secció (si es pot identificar): pàgina (columna, si 
se sap).

Exemple:
Tynan T. Medical improvements lower homicide rate: 

study sees drop in assault rate. The Washington Post. 

2002 Aug 12;Sect. A:2 (col. 4).

mAteriAl AudiOvisuAl

Exemple:
Chason KW, Sallustio S. Hospital preparedness for 

bioterrorism [videocinta]. Secaucus (NJ): Network for 

Continuing Medical Education; 2002.

dOcuments legAls

El format aplicat a la nostra legislació i partint de 
les referències que inclou l’NLM de documents 
d’Estats Units seria: Títol de la llei/decret/ordre. 
Nom del butlletí/diari oficial, número (data de pu-
blicació).

Exemples:

Public law:
Veterans Hearing Loss Compensation Act of 2002, 

Pub. L. No. 107-9, 115 Stat. 11 (May 24, 2001).

Unenacted bill:
Healthy Children Learn Act, S. 1012, 107th Cong., 1st 

Sess. (2001).

Code of Federal Regulations:
Cardiopulmonary Bypass Intracardiac Suction Con-

trol, 21 C.F.R. Sect. 870.4430 (2002).

Hearing:
Arsenic in Drinking Water: An Update on the Science, 

Benefits and Cost: Hearing Before the Subcomm. on 

Environment, Technology and Standards of the House 

Comm. on Science, 107th Cong., 1st Sess. (Oct. 4, 

2001).

mApes

Exemple:
Pratt B, Flick P, Vynne C, cartògrafs*. Biodiversity 

hotspots [mapa]**. Washington: Conservation Interna-

tional; 2000.

*(En anglès cartographers)

**(Entre claudàtors, el tipus de mapa)
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dicciOnAris i Obres de referènciA

Exemple:
Dorland’s illustrated medical dictionary. 29a ed. Phila-
delphia: W.B. Saunders; 2000. Filamin; p. 675.

Material no publicat

en premsA

L’NLM prefereix emprar “forthcoming” (de pro-
pera aparició), en comptes de “in press” (en 
premsa), ja que no tots es publicaran en versió 
impresa.

Exemple:
Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Sig-
nature of balancing selection in Arabidopsis. Proc Natl 
Acad Sci USA. En premsa 2006.

Material electrònic

cd-rOm

Exemple:
Anderson SC, Poulsen KB. Anderson’s electronic at-
las of hematology [CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott 
Williams & Wilkins; 2002.

Article de revistA A internet

Format estándard: autor/s de l’article (cognom/s 
inicial/s del nom; si són diversos autors, se sepa-
ren mitjançant comes; si hi ha més de sis autors, 
s’esmenten els sis primers seguits de l’abrevi-
atura et al.). Títol de l’article. Nom de la revista 
[revista a Internet]*. any mes [consultat… data de 
consulta]**;volum(número):[nombre de pàgines, 
si consta]. Disponible a***: Adreça electrònica.

*[revista a Internet], [revista online], [Internet] o [Re-
vista en línia]. (En anglès: [serial on the Internet])
**[accés…], [consultat…] o [citat…]. (En anglès: 
[cited…])
***(En anglès Available from)

Exemple:
Abood S. Quality improvement initiative in nursing 
homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs 
[serial on the Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 
12];102(6):[about 3 p.]. Available from: http://www.nur-
singworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm

mOnOgrAfiA A internet

Exemple:
Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative 
care for cancer [monograph on the Internet]*. Was-
hington: National Academy Press; 2001 [cited 2002 
Jul 9]. Available from**: http://www.nap.edu/books/ 
0309074029/html/

*[Monografia en línia], [Internet], [Llibre a Internet]
**Disponible a

seu web O pàginA principAl d’inici d’un llOc web 
(Homepage/web site)

Exemple:
Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]*. New 
York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; 
c2000-01 [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]**. 
Available from***: http://www.cancer-pain.org/

*[Pàgina principal a Internet], [Internet], [Pàgina 
d’inici a Internet], [Homepage], [Seu web]
**[actualitzada…; accés…]
***Disponible a

pArt d’unA pàginA d’un llOc O seu web

Exemple:
American Medical Association [homepage on the In-
ternet]*. Chicago: The Association; c1995-2002 [up-
dated 2001 Aug 23; cited 2002 Aug 12]**. AMA Office 
of Group Practice Liaison; [about 2 screens]***. Avai-
lable from****: http://www.ama-assn.org/ama/pub/
category/1736.html

*[Pàgina principal a Internet], [Internet], [Pàgina 
d’inici a Internet], [Homepage], [Seu web]
**[actualitzada…; accés…]
***[nombre de pantalles]
****Disponible a

bAse de dAdes A internet

Base de dades oberta (activa):

Who’s Certified [database on the Internet]*. Evans-
ton (IL): The American Board of Medical Specialists. 
c2000 - [cited 2001 Mar 8]**. Available from***: http://
www.abms.org/newsearch.asp

*[base de dades a Internet]
**[accés…]
***Disponible a
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Base de dades cancel·lada:

Jablonski S. Online Multiple Congential Anomaly/
Mental Retardation (MCA/MR) Syndromes [databa-
se on the Internet]. Bethesda (MD): National Library 
of Medicine (US). c1999 [updated 2001 Nov 20; cited 
2002 Aug 12]*. Available from: http://www.nlm.nih.
gov/mesh/jablonski/syndrome_title.html

*[actualitzada…; accés…]

pArt d’unA bAse de dAdes A internet

MeSH Browser [base de dades a Internet]. Bethesda 
(MD): National Library of Medicine (US); 2002 - [ac-

cés 10 de juny de 2003]. Meta-analysis; unique ID: 

D015201; [aproximadament 3 pantalles]. Disponible a: 

http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html Arxius 

actualitzats setmanalment.

Hi ha molts documents electrònics que no 

s’ajusten a aquests models. En aquest sentit, i en 

cas de dubte, és útil consultar les recomanacions 

de l’NLM (http://www.nlm.nih.gov/pubs/formats/

internet.pdf) (20) (vegeu Apèndix). També són inte-

ressants els documents d’Estivill i Urbano (21, 22) 

i la norma ISO 690-2 (23).

Apèndix

L’International Committee of Medical Journal Editors ha actualitzat recentment els Uniform Require-
ments for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. També la National Library of Medicine ha 
incorporat una edició revisada de les recomanacions sobre formats de referències bibliogràfiques. 
Aquestes publicacions es poden consultar a:

–  International Committee of Medical Journal Editors (pàgina principal a Internet). Uniform Require-
ments for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publi-
cation (actualitzada l’octubre de 2007; accés 4 de febrer de 2008). Disponible a: http:/www.icmje.
org/index.html.

–  Patrias K. Citing medicine: the NLM style guide for authors, editors, and publishers (Internet). 2nd 
ed. Wendling DL, technical editor. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007 (Accés 4 
de febrer de 2008). Disponible a: http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine.
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Introducció

En els darrers anys hem assistit a un augment 
considerable de la producció científica, al qual ha 
ajudat notablement l’expansió d’Internet com a 
mitjà de comunicació, ja que a banda de facilitar 
a les revistes especialitzades una via de difusió, 
també els proporciona altres plataformes per a 
la comunicació de la ciència, com ara els reculls 
d’articles i protocols, o les bases de dades pú-
bliques. En aquest marc, l’investigador juga un 
doble paper: com a transmissor i com a receptor 
d’informació. Amb l’allau de publicacions, creixen 
tant la necessitat de comunicar de manera cor-
recta i inequívoca els resultats de la recerca, com 
la necessitat que existeixin instruments que ens 
permetin identificar els estudis de més qualitat i 
que s’ajustin més al nostre camp d’interès.

En aquest capítol es repassa, en primer lloc, 
com l’estadística contribueix a quantificar i dis-
minuir els possibles errors del procés científic 
d’inferència. A continuació, s’ofereixen alguns 
consells a l’autor i al lector de literatura científi-
ca biomèdica sobre les consideracions generals 
que s’han de valorar davant d’una publicació ci-
entífica. Finalment, seguint l’estructura “d’intro-
ducció, mètodes, resultats i conclusions” dels 
articles biomèdics, es mostren les estratègies i 
tècniques estadístiques més comunes per ga-
rantir la qualitat de la comunicació científica.

Criteris bàsics per a l’evidència científica

En l’àmbit de la biomedicina, on el volum de pu-
blicacions és especialment rellevant, l’estadísti-

Importància de l’anàlisi estadística  
en la preparació d’un article

Ruth Domínguez, Josep Lluís Segú i Erik Cobo 

ca s’ha consolidat com a indicador imprescin-
dible de la validesa de la informació transmesa i 
compta cada vegada més amb el suport de re-
vistes de prestigi i grups de recerca que, en les 
seves guies per a autors, incorporen referències 
específiques sobre la importància i l’ús de l’es-
tadística com a eina essencial en el procés de 
demostració de l’«evidència científica».

Arribats a aquest punt, volem recalcar un as-
pecte que considerem fonamental. L’aplicació 
dels mètodes estadístics no només és clau en la 
fase de presentació de resultats, sinó que s’ha de 
realitzar al llarg de tot el procés de recerca mèdica 
per tal de garantir els tres criteris bàsics que ha de 
seguir el que podem anomenar «bona ciència»: re-
productibilitat (1), generabilitat (2) i comparabilitat.

La reproductibilitat està involucrada en tot 
el procés de recerca, encara que és en la fase 
final de la comunicació on es posa a prova. En 
canvi, poc es pot fer respecte de la generabilitat 
i la comparabilitat en el moment d’escriure un 
article, si no s’han tingut en compte en la fase 
crucial que representa el disseny de l’estudi. Per 
això, abans d’endinsar-nos d’una manera més 
específica en el paper que té l’estadística durant 
l’elaboració de literatura biomèdica, farem un in-
cís en el control d’errors en les primeres fases 
de la recerca.

Control de l’error en el disseny

En la fase de disseny d’un estudi, els mètodes 
estadístics proporcionen les eines per anul·lar 
els errors sistemàtics i minimitzar l’error aleatori. 
Els errors sistemàtics o biaixos es poden produir 
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tant en la selecció de la població destinatària, 
com en l’extracció de la mostra, l’assignació de 
tractament o el seguiment, la recollida i la pos-
terior anàlisi de les dades. Segons en quin punt 
es produeixin els biaixos, resten validesa externa 
o interna a l’estudi (Fig. 1). Es considera validesa 
interna el grau en què els resultats i les conclu-
sions són aplicables a la població de referència, 
mentre que la validesa externa es refereix a la 
utilitat per a altres investigadors que treballin 
en circumstàncies diferents. El nivell màxim de 
validesa queda establert en el moment de con-
cepció de la recerca, ja que depèn dels criteris 
d’inclusió i les condicions generals de l’estudi.

La validesa interna indica la solidesa i el rigor 
amb què podem afirmar que els resultats obser-
vats són atribuïbles efectivament als tractaments 
o a les intervencions analitzades, indicant així el 
grau en què l’estudi permet satisfer els objectius 
de l’investigador. Quan els grups estudiats pre-
senten diferències en els atributs, l’investigador 
ha de tenir en compte que aquests atributs i la 
intervenció poden confondre els seus efectes so-
bre els resultats, ja que serà impossible distingir si 
les diferències trobades es deuen al tractament o 
a l’heterogeneïtat d’origen dels grups analitzats. 

L’estadística i el mètode científic posen a la 
nostra disposició diverses eines per «neutralit-
zar» les diferències produïdes pels atributs que 
observem. Són les anomenades tècniques 
d’ajustament (1, 3), que poden anar des de la 
senzilla restricció en la inclusió de pacients fins 
als mètodes més sofisticats d’ajustament global 
que pretenen controlar simultàniament els efec-
tes de diverses variables confusores.

Encara que, arribats a aquest punt, pugui 
semblar que ja s’ha solucionat el problema de la 
validesa interna, no s’ha d’oblidar que els grups 
analitzats presentaran també diferències per 
multitud d’atributs que no podem observar. Aquí 
resideix la importància de l’assignació a l’atzar 
que garanteix que tots els voluntaris vénen de la 
mateixa població i tenen una probabilitat cone-
guda d’ésser objecte de la intervenció. A més, 
permet emprar el càlcul de probabilitats per 
quantificar el grau d’oscil·lació aleatòria. 

Si, com hem comentat, els errors sistemàtics 
fan referència a la validesa de l’estudi, els errors 
aleatoris remeten a la precisió dels resultats. L’er-
ror aleatori és més fàcil de quantificar (i per tant, 
preferible) que l’error sistemàtic i, encara que no 
és possible eliminar-lo completament, sí que cal 
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mirar de minimitzar-lo. Per avaluar-ne la magni-
tud, es disposa d’eines clàssiques àmpliament 
acceptades, com ara l’error típic, que quantifica 
l’error esperat a causa del procés aleatori o els 
intervals de confiança, que acoten els valors del 
paràmetre compatibles amb els resultats obser-
vats en la mostra. És convenient distingir-los de 
les mesures de dispersió, com ara la desviació 
típica, que quantifiquen el nivell de diversitat en-
tre les unitats estudiades, ja que no és poc comú 
trobar, en els articles publicats, intervals de con-
fiança en descriure les característiques clíniques 
o demogràfiques basals, sense que això tingui 
cap sentit, ja que l’interès radica precisament a 
especificar les característiques inicials dels ca-
sos estudiats perquè el lector pugui conèixer la 
població a què fan referència els resultats i valo-
rar així el nivell de validesa externa. 

Quan es pretén reduir el valor de l’error alea-
tori, ràpidament es pensa a augmentar la gran-
dària de la mostra, ja que es tracta d’una manera 
senzilla, si bé no està exempta d’inconvenients i 
acostuma a ésser costosa. Un dels objectius de 
l’estadística com a ciència és precisament es-
tudiar quins indicadors calculats en les mostres 
són més estables d’una mostra a una altra, ja 
que el seu ús comporta menys incertesa i, per 
tant, més informació amb una mateixa grandà-
ria de mostra, raó per la qual es coneixen com 
a estimadors més eficients. Atès que aquesta 
oscil·lació també depèn del procés d’obtenció 
de les dades, l’estadística teòrica també busca 
aquell disseny més eficient que, per un mateix 
cost de recol·lecció de les dades, origina menys 
oscil·lació. Finalment, un investigador pot utilitzar 
l’estratègia de concentrar-se en una subpoblació 
de menys variabilitat o més efecte, encara que 
això pugui posar en perill, almenys en potència, 
la validesa externa dels resultats. 

Consideracions generals  
per a l’elaboració d’un article

Una vegada expressat què determinant és el 
bon ús de l’estadística en la fase de disseny ens 
centrarem ara en la qualitat de la comunicació 
dels resultats. Apuntarem primer alguns detalls 

generals, abans d’endinsar-nos en l’anàlisi pràc-
tica del paper de l’estadística en cada apartat 
d’un article.

Establir el destinatari potencial

El primer pas que cal realitzar quan emprenem 
la preparació d’un article és informar-nos dels 
requisits de la publicació a què ens volem dirigir. 
Es tracta d’un punt clau en què insistirem més 
endavant, ja que definir a qui va dirigit l’article 
en condicionarà la forma i el contingut. No és el 
mateix presentar uns resultats en una revista de 
caràcter general, on el lector estarà més interes-
sat en les implicacions dels resultats, que en una 
revista especialitzada, on el lector pot estar tan 
interessat en els mètodes emprats com en els 
resultats obtinguts. 

Aprofitar l’existència de guies  
i llistats de comprovació

Recentment han aparegut llistes de comprovació 
metodològiques que, sense pretendre contenir 
totes les tècniques científiques, sí que ofereixen 
una guia consensuada dels mínims que cal res-
pectar a l’article (Taula 1). Convé deixar clar des 
del principi que no pretenen ésser una escala de 
la qualitat científica de la publicació: en primer 
lloc, perquè només fan referència a l’informe de 
l’estudi, no al disseny ni a l’execució; i en segon 
lloc perquè l’incompliment d’alguns dels punts 
no n’invalida la qualitat, encara que sí que hi pot 
obrir algun interrogant. En establir uns mínims 
sobre les dades que s’han d’aportar, aquestes 
llistes tenen un valor incalculable per poder re-
analitzar de manera conjunta estudis similars. 
Recentment, la revista Medicina Clínica, sota el 
patrocini de Novartis, ha publicat un suplement 
especial (2) sobre les llistes de comprovació que 
es pot consultar de manera gratuïta al portal de 
Doyma-Elsevier a Internet. Aquests documents 
aporten un enfocament pràctic als lectors, au-
tors, revisors i editors d’articles científics, i fan 
més transparents els mètodes de selecció de 
manuscrits de les publicacions científiques. 
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Aquestes guies tenen una sèrie d’aspectes 
comuns (3), com ara el requisit d’informar sobre 
els abandonaments durant el seguiment o la 
necessitat d’informar sobre el nivell d’emmasca-
rament, mentre que altres indicacions són ne-
cessàriament específiques de cada tipus de dis-
seny, d’acord amb els objectius de la recerca. 

El compromís entre exhaustivitat i concisió

Quan parlem de la reproductibilitat com a carac-
terística essencial de qualsevol article científic, 
ens referim a la necessitat d’ésser exhaustius, 
de relatar amb claredat el disseny escollit, així 
com els mètodes utilitzats, perquè altres inves-
tigadors puguin repetir els nostres experiments. 

Això no significa que haguem de transmetre fins 
el detall més ínfim i allargar-nos en explicacions 
interminables. De fet, totes les publicacions bi-
omèdiques posen fortes restriccions a la l’ex-
tensió dels originals presentats, a causa de la 
difícil tasca d’administrar l’espai en les revistes 
impreses. 

Amb l’auge de les edicions digitals a Internet, 
pot semblar que es resol el problema de l’espai i 
que no cal posar límits a l’exhaustivitat, però no 
hem d’oblidar que el nostre objectiu és transme-
tre el coneixement adquirit amb claredat. El lec-
tor de literatura científica ha de llegir quantitats 
ingents d’articles en poc temps, així com realit-
zar un intens filtratge de tota la informació rebu-
da, pel que donarà prioritat als formats breus i 
els missatges directes. 

Taula 1. Principals llistes de comprovació.

Guia Tipus d’estudi Referència Portal d’Internet

CONSORT Assaigs clínics controlats i 
aleatoritzats

Cobos-Carbó A. Ensayos clínicos 
aleatorizados (CONSORT). Med Clin 
(Barc) 2005;125 (Supl 1):21-7.

www.consort-statement.org

CONSORT 
CLUSTER

Extensió per a assaigs 
clínics amb conglomerats

Campbell MK, Elbourne DR,  
Altman DG. Ensayos clínicos 
aleatorizados comunitarios (CON-
SORT CLUSTER). Med Clin (Barc) 
2005;125 (Supl 1): 28-31.

www.consort-statement.org

TREND Avaluacions no aleatorit-
zades sobre salut pública 

Vallbé C, Artés M, Cobo E. Estudios 
de intervención no aleatorizados 
(TREND). Med Clin (Barc) 2005;125 
(Supl 1):38-42.

www.trend-statement.org

STARD Estudis de precisió diag-
nòstica 

Altman DG, Bossuyt PMM. Estudios 
de precisión diagnóstica (STARD) 
y pronóstica (REMARK). Med Clin 
(Barc) 2005;125 (Supl 1):49-55.

www.consort-statement.org/stards-
tatement.htm

REMARK Estudis de precisió 
pronòstica

www.cancerdiagnosis.nci.nih.gov/
assessment/progress/remark.html

QUOROM Revisions sistemàtiques i 
metaanàlisis

Urrutia G,Tort S, Bonfill X. Metaa-
nálisis (QUOROM). Med Clin (Barc) 
2005;125 (Supl 1):32-38.

www.consort-statement.org/QUO-
ROM.pdf

STROBE Estudis epidemiològics 
observacionals

Fernández E. Estudios epidemio-
lógicos (STROBE). Med Clin (Barc) 
2005;125 (Supl 1):43-48.

www.strobe-statement.org

MOOSE Metaanàlisis d’estudis 
epidemiològics observa-
cionals 

— www.consort-statement.org/Initiati-
ves/MOOSE/moose.pdf
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La majoria de les guies d’estil de les revistes 
biomèdiques i d’associacions d’escriptors reco-
neixen la importància de la concisió. Encara que 
escriure de manera concisa requereix experièn-
cia i suposa més treball que no fer-ho, l’avan-
tatge d’arribar al lector d’una manera directa i 
clara compensa l’esforç. A més, cal afegir que 
les possibilitats de publicació de l’article s’incre-
menten notablement si és breu.

Escriure de manera concisa requereix consi-
derar cada paraula. D’una banda, hem de definir 
els conceptes i paraules clau de manera «operaci-
onal». És a dir, de manera que siguin mesurables 
i es puguin sotmetre a prova. D’altra banda, és 
recomanable llegir i rellegir l’escrit fins assegurar-
nos que cada paraula aporta informació impor-
tant, eliminant les paraules supèrflues. Sempre 
que sigui possible, hem de fugir de l’argot cien-
tífic i substituir els tecnicismes per paraules d’ús 
comú, prioritzar les paraules curtes per sobre de 
les llargues, evitar l’ús de frases en passiva, i no 
tenir por d’eliminar paraules, frases o paràgrafs 
sencers si no aporten res de nou. Això sí, es trac-
ta d’arribar a un terme mig entre l’exhaustivitat i 
la concisió, pel que no s’ha de sacrificar mai la 
claredat per reduir la longitud del text.

L’estadística en la redacció de l’article

Sovint, quan pensem en l’ús de l’estadística en 
la redacció d’un article científic, en tenim molt 
clara la presència en els apartats de mètodes i 
resultats. Associem fàcilment l’estadística a tèc-
niques complexes i a la presentació de les da-
des, però oblidem que el seu paper al llarg de 
totes les fases de l’estudi repercuteix en la resta 
del text. Per això, volem ressaltar algunes idees 
bàsiques sobre el paper de l’estadística, en ca-
dascun dels quatre grans apartats: introducció, 
material i mètodes, resultats i conclusions. 

Introducció

En moltes ocasions aquesta secció rep el títol 
molt més concret de «Fonament i objectiu», ja 
que ha de tractar, precisament, de fonamentar la 

necessitat de l’estudi, en què es basen les nos-
tres hipòtesis, i què justifica les preguntes que 
ens fem. 

Respecte del fonament, ha de poder respon-
dre els punts següents:

Quina és la freqüència i la gravetat del proble-
ma clínic?

Què es desconeix encara? Quines preguntes 
queden per fer?

Quins són els beneficis per als pacients, la 
pràctica clínica, etc., de resoldre les qüestions 
plantejades?

L'objectiu de l'estudi ha de quedar especi-
ficat clarament, preferiblement en un paràgraf 
independent. Els mètodes estadístics emprats i 
les variables d'interès vénen determinats total-
ment per les preguntes que establim en aquest 
punt. Convé, doncs, distingir clarament l’objectiu 
principal dels secundaris i, si és possible, espe-
cificar la hipòtesi. 

Si l'investigador no té informació prèvia que 
li permeti desenvolupar una hipòtesi concreta, 
només pot portar a terme un estudi d’exploració 
per «temptejar» les dades a la recerca de noves 
idees o línies de recerca. En aquest tipus d'es-
tudis s'aspira a generar hipòtesis que es prova-
ran en estudis confirmatoris posteriors, però mai 
no es poden treure conclusions fermes sobre la 
seva veracitat. En canvi, els estudis confirmatoris 
han de  definir amb precisió les hipòtesis que es 
volen contrastar. 

Material i mètodes

Quan les unitats d’estudi són éssers humans, 
moltes revistes prefereixen el títol de «Pacients i 
mètodes». Aquest apartat és clau per valorar la 
validesa i fiabilitat dels resultats. Aquí l’autor ha 
de demostrar que ha aplicat els mètodes ade-
quats per respondre les preguntes plantejades, 
i que ha contemplat i controlat les fonts de biaix 
possibles. Per a això ha de citar tots els factors 
mesurables del disseny, detalls sobre l’execució, 
la població i sobre el procediment d’extracció 
de la mostra. És molt important conèixer a qui 

•

•

•
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anirà dirigit l’article per determinar l’exhaustivitat 
amb què s’han de descriure els mètodes i pro-
cediments emprats. En la majoria dels casos, si 
els mètodes són estàndards no caldrà citar-ne 
referències, però és convenient donar totes les 
explicacions necessàries i justificar-ne l’elecció 
si s’utilitzen tècniques poc comunes.

S’ha de detallar la informació sobre els par-
ticipants, sobre el disseny, sobre les variables i 
sobre els mètodes estadístics emprats. A la Tau-
la 2 recollim els tres primers punts amb detall, 
especificant en cada cas alguns dels errors més 
comuns i les conseqüències que se’n deriven. 
Els mètodes estadístics s’han d’escollir en funció 
dels objectius plantejats, de les unitats d’anàlisi, 
de la grandària de la mostra, així com del tipus 
de les variables.

pOtènciA i grAndàriA de lA mOstrA

Tret dels estudis d’exploració, la recerca s’origina 
amb l’establiment per part de l’investigador d’una 
hipòtesi sobre un tema d’interès. A partir d’aquest 
moment, tots els passos que se succeeixen van 
dirigits a avaluar la veracitat d’aquesta hipòtesi, 
pel que és necessari que les proves siguin con-
cloents. Convé aclarir des del principi que existei-
xen dues grans preguntes davant d’una hipòtesi: 
la primera fa referència al coneixement científic: 
«què és el que sé?» Mentre que la segona  plan-
teja les accions subsegüents: «què he de fer?» 
La inferència estadística i grups científics com la 
Col·laboració Cochrane persegueixen respon-
dre la primera pregunta, mentre que la teoria de 
decisió i els grups reguladors com ara l’Agència 
del Medicament s’enfoquen cap a la segona. Per 
contestar la primera pregunta, Ronald Fisher va 
plantejar la «prova de significació», que quantifica 
la informació en contra d’una hipòtesi nul·la que 
es pretén rebutjar per poder creure en la seva 
negació. L’argument és de l’estil: «si fos cert que 
tots dos fàrmacs tenen la mateixa eficàcia (hipò-
tesi nul·la), la probabilitat p d’haver observat uns 
resultats tan o més desequilibrats és tan petita 
(usualment p<0’05) que no puc continuar creient 
en aquesta igualtat». Per la seva banda, Neyman 
i Pearson van desenvolupar el «contrast d’hipòte-
si» com un procés de decisió per emprendre una 

de dues accions alternatives i van desenvolupar 
una potent teoria per trobar aquells processos 
(estadístics i dissenys) que minimitzessin els ris-
cos d’emprendre accions errònies.

En la Fig. 2 es pot observar l’estructura bàsi-
ca d’un contrast d’hipòtesis que, com veiem en 
l’exemple de la decisió en un judici sobre con-
demnar o no un acusat, s’estructura de manera 
que la hipòtesi alternativa (H1) reculli l’opció d’un 
canvi en l’estat de les coses (privar de la llibertat), 
mentre que la hipòtesi nul·la (H0) és l’opció con-
servadora (mantenir la llibertat). Com en un judici, 
si manquen proves determinants, s’optarà per no 
rebutjar H0. La capacitat d’una prova d’hipòtesis 
de rebutjar H0 ve determinada per quatre valors 
sobre els quals l’investigador ha de decidir:

El valor a, anomenat també risc de cometre un 
«error de tipus I», acota la probabilitat d’optar 
per l’acció alternativa (autoritzar la comercia-
lització d’un fàrmac) quan és certa la hipòtesi 
nul·la (l’efecte d’aquest fàrmac és igual al del 
placebo). Volem recordar aquí, que no neces-
sàriament ha d’ésser igual a 0,05. Es tracta d’un 
valor arbitrari, acceptat comunament, però que 
es pot i s’ha de canviar si l’ocasió ho requereix. 
Quan n’establim el valor hem de pensar amb 
quin risc podem assumir els canvis derivats de 
rebutjar la hipòtesi nul·la. En l’exemple sobre un 
judici de la Fig. 2 representaria el nivell de risc 
acceptable de condemnar un innocent.

Encara que se sap que com més gran és l’ex-
tensió de mostra, més gran és la precisió amb 
què estimem els paràmetres d'interès, hem de 
recordar que per raons tant ètiques com de 
costos, la grandària s’ha d'ajustar al mínim que 
garanteixi la validesa de les conclusions. 

La grandària de l'efecte es refereix a la magni-
tud que justifica l'acció alternativa. En el cas de 
la comparació de dos grups, es tracta del va-
lor de les diferències rellevants. L'investigador 
ha de fixar a priori la grandària de l’efecte que 
vol detectar, basant-se en el coneixement pre-
vi per dotar la decisió de sentit clínic, ja que un 
efecte pot ésser significatiu estadísticament i 
que no tingui cap mena d’aplicació en la pràc-
tica biomèdica.

•

•

•
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Taula 2. Errors més comuns i les seves conseqüències.

Punt Descripció Què cal especificar Errors comuns Conseqüències

Participants Font i  
especificació

Descripció  
dels participants

Usar l’error estàn-
dard de la mitjana o 
intervals de confiança 
per a la descriptiva ba-
sal en comptes de la 
desviació estàndard

Confusió entre descrip-
ció d’una mostra i infor-
mació sobre l’estimació 
dels valors de la població 
d’estudi

Dates i emplaçament Confondre les unitats 
d’estudi: no neces-
sàriament han d’ésser 
persones, poden 
ésser llits d’hospital, 
famílies, ulls, etc.

Errors en el càlcul de la 
grandària de la mostra

Nivell d’atenció  
(en el si de la comunitat, 
primària, hospitalària, etc.)

No descriure tota la 
informació

No es pot valorar 
l’extrapolació dels resul-
tats. Afecta la validesa 
externa de l’estudi

Criteris 
d’inclusió i 
d’exclusió

Definició  
del diagnòstic

Omissió o oblit No es pot valorar la ge-
nerabilitat dels resultats

Si hi ha  
comparació 
de dos o més 
grups: conve-
niència de la 
comparació

Per a estudis  
observacionals: com es trien 
els participants
Per a estudis experimentals: 
com s’assignen els partici-
pants als tractaments

Omissió o oblit No es pot valorar la 
comparabilitat dels 
grups. Afecta la validesa 
interna dels resultats

Disseny Descripció  
del disseny

Definició precisa  
del tractament

Definició de les tècniques, 
escales de mesura i aparells 
emprats per recollir les dades

Descripció de les conside-
racions ètiques (comitès 
d’ètica, consentiment infor-
mat, etc.)

Manca de claredat

No descriure tota la 
informació

Omissió o oblit

No es pot valorar la 
reproductibilitat  
de l’estudi

No es poden valorar 
possibles errors  
sistemàtics

Incompliment de la  
Declaració d’Hèlsinki

Potència i 
grandària de 
mostra

Justificació de la grandària de 
mostra triada
Càlcul de la potència de 
l’estudi (capacitat de detectar 
diferències d’una grandària 
determinada, quan aques-
ta diferència existeix a la 
població)

Omissió o oblit Mostres de baixa potèn-
cia estadística
Conclusions errònies 
sobre la significació 
estadística 
Resultats poc concloents

Emmascara-
ment

Concretar qui està cegat
Mètode d’emmascarament
Nivell d’èxit del cegament

Omissió o expressió 
ambigua

No es poden valorar  
possibles errors  
sistemàtics

Continua
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El risc β i la potència de la prova: β acota el risc 
de cometre un error de tipus II en optar per no 
actuar (no autoritzar el fàrmac) quan en realitat 
el fàrmac sí que té la grandària de l'efecte es-
pecificada. En l'exemple del judici, seria l'acció 
d'absoldre un culpable. El seu complementari 
(1-β) s’anomena «potència de la prova» i és de 
gran importància, ja que determina la capa-
citat de prendre correctament l’acció alterna-
tiva (autoritzar el fàrmac) quan sí que existeix 
aquesta diferència en la població d’estudi. 
Generalment se sol estipular una potència del 
80% al 90%. Si el contrast no permet rebutjar 
la hipòtesi nul·la d’igualtat entre grups, com 
més elevada sigui la potència, més seguretat 
té l’investigador d’haver pres la decisió correc-
ta. (Cal notar que el plantejament de Fisher de 
la prova de significació no defineix, ni per tant 
acota, aquest risc de tipus II, pel que no per-
met ratificar la creença que la hipòtesi nul·la 
és certa, el que és coneix habitualment com 
«l’absència de proves no és prova de l’absèn-
cia».)

• Fixats tres valors qualssevol dels citats anteri-
orment, el quart queda totalment determinat. Ha-
bitualment el valor de l’error de tipus I (a), la gran-
dària de l’efecte i la potència de la prova estan 
íntimament lligats a les característiques del que 
es pretén estudiar, d’aquí la importància d’escollir 
correctament la grandària de la mostra, havent fi-
xat els altres tres valors. Malauradament, encara 
que són relativament senzills i assequibles, exis-
teix un gran desconeixement sobre els mètodes 
per calcular la grandària de mostra mínima que 
garanteixi una potència determinada. Això es re-
flecteix en una especificació pobra d’aquest punt 
en els articles biomèdics, en què en molts casos 
manca informació sobre la grandària de la mos-
tra o el càlcul de la potència. 

elecció de lA prOvA estAdísticA  
segOns el tipus de dAdes

Encara que no és possible establir una regla 
d’or que ajudi a escollir la prova estadística més 
adequada en cada cas, existeixen una sèrie de 

Taula 2 (continuació). Errors més comuns i les seves conseqüències.

Punt Descripció Què cal especificar Errors comuns Conseqüències

Variables Definició 
operativa de 
les variables 
principals

Distinció entre variables 
primàries (per respondre a 
objectius primaris),  
secundàries, covariables  
o variables confusores

Barrejar variables primàries 
amb variables secundàries
No distingir entre variables 
dependents (resposta, Y),  
independents (explicatives, 
X) i confusores (que s’han 
de controlar, Z)

No es poden valorar  
els models triats

 Especificació dels valors 
vàlids de les variables  
segons el tipus d’estudi:
–  Enquestes: definició  

de casos
–  Cohorts: definició  

dels nivells d’exposició  
i malaltia

–  Diagnòstics: descripció  
de les proves realitzades

–  Casos i controls:  
definició de cas i control

Simplificar variables 
contínues creant poques 
categories sense justificar 
el perquè o com es trien 
els punts de tall entre 
categories
No especificar els intervals 
vàlids per a les variables

Redueix la precisió 
de les mesures i la 
informació que aporten 
les dades
No es poden valorar  
els punts forts i febles 
del disseny

Efectes  
secundaris

Especificació  
dels tipus i valors

Omissió o oblit Error en la conclusió 
final de l’estudi
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passos que poden orientar l’investigador en la 
presa de la decisió més apropiada per a l’anàlisi 
de les dades (4). 

En primer lloc, hem d’escollir entre proves 
paramètriques i proves no paramètriques. Les 
primeres assumeixen algun tipus de distribució 
(generalment la distribució normal o gaussiana) 
sobre la població de la qual hem extret les dades, 
mentre que les segones no requereixen aquesta 
assumpció. A primera vista, pot semblar doncs, 
que l’opció més còmoda és escollir sempre una 
prova no paramètrica i despreocupar-nos de les 
premisses sobre les nostres dades. Hi ha tres ra-
ons per evitar aquesta postura: en primer lloc, 
si bé és cert que les proves no paramètriques 
precisen menys requisits sobre la distribució de 
les dades, això no significa que no realitzin cap 
assumpció sobre el tipus i l’estructura; en segon 
lloc, la majoria de les proves no paramètriques 
utilitzen el rang de les observacions (el seu or-
dre dins de la mostra) en lloc del valor quantitatiu 
complet, pel que la potència és més petita. Fi-
nalment, aquest paràmetre de què prescindeixen 
pot ésser molt útil per quantificar les implicaci-
ons pràctiques dels resultats, per exemple, mit-
jançant la grandària de l’efecte. Així, les proves 
paramètriques són més capaces de detectar i 
quantificar l’efecte existent, pel que cal escollir-
les sempre que sigui possible. Per a mostres 
prou grans, resultats matemàtics com el teorema 
del límit central garanteixen que les proves para-
mètriques siguin sòlides davant desviacions de 
les premisses; mentre que la pèrdua de potència 

en les proves no paramètriques és irrellevant atès 
el nombre tan elevat de participants. En canvi, 
les diferències entre els dos tipus de proves aug-
menten a mesura que les grandàries de mostra 
disminueixen, pel que, quan les mostres són pe-
tites, l’elecció de la prova es torna molt rellevant. 

A tall orientatiu podem indicar que és ade-
quat escollir una prova paramètrica quan:

–	 Es pugui suposar, bé per estudis anteriors bé 
per raonament teòric (la variable és la suma 
de molts factors), que la distribució sigui «ra-
onablement» normal.

–	 Si les mostres són molt grans, encara que hi 
hagi dubtes sobre la distribució.

En canvi, hauríem d’escollir una prova no pa-
ramètrica si:

–	 La distribució és clarament no normal, amb 
molta asimetria o una forma irregular.

–	 Existeixen valors truncats o valors fora de 
l’escala dels nostres mesuraments.

Exemples d’aquestes situacions poden ésser 
les variable de tipus ordre o «rang» que no per-
metin interpretació quantitativa, o les variables 
que representen un «temps fins a», ja que solen 
ésser molt asimètriques i tenir dades «censura-
des» (casos que encara no han presentat l’esde-
veniment i només es coneix que el seu temps és, 
almenys, l’observat).

En cas de dubte si les mostres són grans 
(>100), es pot recórrer a mètodes gràfics com 

Conclusió de l’estudi

No refusem H0 Refusem H0

fenòmen real

H0 és certa
Exculpar l’innocent

(1-a)
Tipus I (risc a)

Condemnar l’innocent

H0 no  
és certa

Tipus II (risc β)
Exculpar el culpable

Potència (1-β)
Condemnar el culpable

figura 2. Tipus d’error (I, II) i riscos (a, β) en un contrast d’hipòtesi. Exemple: H0 presumpció d’innocència en un judici.
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ara la recta de normalitat (de Henry o gràfica 
p-p) present en els programes estadístics més 
comuns i que permeten visualitzar les diferènci-
es entre la distribució de les dades i la de refe-
rència. En molts casos en què la distribució de 
la població no és normal, es poden transformar 
matemàticament les dades per aconseguir una 
distribució gaussiana i així poder usar les pro-
ves paramètriques (5). Les transformacions que 
generalment donen bons resultats són les loga-
rítmiques, les arrels quadrades i les recíproques, 
atès que generalment els resultats són fàcils 
d’interpretar. Mai no s’hauria de dur a terme una 
transformació si després no en sabrem interpre-
tar i transmetre els resultats que lliura.

Una vegada determinada la distribució de la 
població estudiada, la pregunta següent que hem 
de realitzar és si les nostres dades són indepen-
dents. Aquesta vegada ens trobem davant d’una 
qüestió que en la majoria de casos té una respos-
ta ràpida, i la solució de la qual ens ha de guiar a 
escollir entre proves per a observacions depen-
dents, o independents. Quan es comparen dos 
grups dependents o relacionats, parlem de dades 
aparellades; en canvi, si tenim tres o més grups de 
dades dependents, parlarem de mesures repeti-
des. Considerarem que dues o més observacions 
són dependents si els valors d’un grup estan més 
pròxims al seu «parell» en l’altre grup que a qual-
sevol altre valor del segon grup escollit a l’atzar. En 
general, són dades aparellades o repetides:

Les mesurades dues o més vegades sobre la 
mateixa unitat d'estudi. Per exemple, abans i 
després d'una intervenció, pressió sanguínia a 
l'inici i al cap de deu minuts, o ocupació de llit 
d'hospital assignada pel mateix responsable.

Les mesurades en participants aparellats. Per 
exemple, en bessons o en casos i controls 
aparellats per edat i sexe.

Finalment, l'investigador s’ha de fixar en el ti-
pus de dades amb què treballa. Cal que identifi-
qui quina és la seva variable de resposta o depen-
dent (representada comunament per Y), quina és 
la variable que representa la intervenció que es 
vol proposar (X) i quins són els atributs no mo-
dificables (variables explicatives, possibles con-

•

•

fusores) que predeterminen la resposta (Z’s). Per 
exemple, en un assaig clínic, la resposta pot és-
ser una mesura clínica (nivell de glucosa a la sang) 
que segueixi una distribució normal, la intervenció 
pot ésser dos valors per al tractament (placebo i 
tractament), mentre que els atributs podrien ésser 
edat, sexe o hàbits dietètics previs al tractament. 

A la Taula 3 es presenten les proves estadísti-
ques més comunes segons el tipus de resposta, 
l’objectiu de l’anàlisi, la dependència de les va-
riables i la distribució poblacional. En l’exemple 
de l’assaig clínic anterior, si volguéssim compa-
rar els dos grups de tractament sense tenir en 
compte els atributs, podríem realitzar una prova 
t de Student per a dues mostres, mentre que 
la regressió seria més adequada per controlar 
les variables confusores (Z’s). Com veurem més 
endavant a l’apartat sobre els gràfics, abans 
d’optar per una regressió lineal o per una de no 
lineal, és recomanable comprovar la linealitat de 
la relació mitjançant l’anàlisi de residus. 

cOntrOl de lA multiplicitAt

Sense tenir en compte la situació fraudulenta 
d’anar provant diverses anàlisis fins trobar la que 
es vol presentar, algunes de les situacions habi-
tuals en les quals podem trobar el problema de 
la multiplicitat són:

–		En intentar demostrar, comparant variable a 
variable en un estudi no aleatoritzat, que els 
grups són equivalents pel que fa a les carac-
terístiques basals.

–		Quan es comparen tres grups de dades o 
més, desenvolupant proves múltiples de dues 
en dues de manera independent.

–		Quan s’avaluen diferents respostes sobre el 
mateix conjunt de variables explicatives.

–		Quan es desenvolupen anàlisis per subgrups, 
no contemplats en la fase de disseny.

–		Quan es proven variables secundàries per 
estudiar relacions aparegudes durant l’anàlisi, 
no contemplades en el protocol de l’estudi.

–		En analitzar la mateixa resposta en moments 
diferents.
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Quan això succeeix, en els articles científics els 
autors presenten gran quantitat de comparacions, 
amb els respectius valors p de significació, sense 
tenir en compte que cometen dos errors greus: 
primer, el valor de p autèntic és menys extrem, 
podent perdre la seva significació estadística real i 
segon, s’ometen les possibles relacions entre vari-
ables, el que pot dur a la confusió sobre a quines 
variables es deuen les diferències trobades.  

En realitzar un contrast d’hipòtesis, si s’uti-
litza a=0,05 com a valor de tall, cinc de cada 
cent vegades que sigui certa la hipòtesi nul·la 
s’incorrerà en un error de tipus I. Si ara realit-
zem dues proves d’hipòtesis sobre variables in-
dependents, la probabilitat de prendre la decisió 
correcta és 0,95x0,95=0,9025, el que suposa un 
error de tipus I en 10 de cada 100 vegades. A 
mesura que el nombre de comparacions creix, 
ho fa també la probabilitat de trobar un resultat 
significatiu per pur atzar. Així, si ho provem 20 
vegades, 64 de cada 100 vegades que fos certa 
la hipòtesi nul·la ens equivocarem i adoptarem la 
decisió alternativa!

La correcció de Bonferroni proporciona un 
nivell a més baix per a cadascuna de les proves, 
de manera que la probabilitat total de cometre 
un error de tipus I es manté controlada. Si es 
volen realitzar n comparacions, i el risc global de 
rebutjar incorrectament H0 ha d’ésser a, el valor 
per a cadascuna de les comparacions ha d’és-
ser a/n. Així, en el cas de dues comparacions 
només creurem que els nostres resultats són 
estadísticament significatius si p<0,025. 

Resultats

A diferència de l’apartat de mètodes, en el qual 
s’ha d’indicar només la informació disponible 
abans de l’extracció de la mostra, en els resul-
tats l’autor ha d’incorporar aquella informació 
generada a partir d’aquesta extracció. A aquest 
punt pertanyen, no només els resultats de les 
proves estadístiques, sinó tota la informació re-
llevant sobre la mostra seleccionada, sobre els 
participants elegibles no inclosos i el motiu de 
l’exclusió, les pèrdues de seguiment, els aban-
donaments, així com tots aquells factors de pro-

nòstic i demogràfics que puguin donar informació 
sobre la comparabilitat dels grups i l’extrapolabi-
litat dels resultats. L’autor ha de tractar només 
els fets objectius, pel que queden fora d’aquest 
apartat la discussió dels resultats i l’anàlisi de les 
implicacions que comporten.

És molt important que en aquest apartat es 
presentin els resultats, les taules i les figures, 
seguint una seqüència lògica que mostri primer 
els resultats principals, seguits de les anàlisis 
secundàries per ordre de rellevància, inclosos 
aquells resultats negatius que no satisfacin les 
hipòtesis prèvies. Com a norma general, s’ha de 
restringir al seu ús tècnic paraules amb signifi-
cat estadístic  (significatiu, mostra, aleatori, atzar, 
normal i correlació), així com prioritzar els gràfics 
per sobre de taules amb moltes entrades i no 
duplicar la informació en el text si ja es troba en 
taules i figures.

estAdísticA descriptivA

Abans de realitzar qualsevol prova estadística, 
l’investigador ha de tenir un coneixement profund 
de les dades que tractarà, que en molts casos 
requereix una inversió important d’esforços i de 
temps. En un estudi confirmatori, aquesta anàlisi 
seria també previa a la hipòtesi de la que parteix. 
El desconeixement de la importància i les con-
seqüències que té descuidar aquesta fase sobre 
el conjunt de la recerca provoca que, en molts 
casos, l’investigador passi per aquesta fase de 
puntetes, restant validesa als resultats obtinguts 
posteriorment. A més, enfrontar-se per prime-
ra vegada a unes dades noves, sobretot si en 
disposem d’una gran quantitat, pot generar una 
sensació de desorientació en no saber per on 
començar a tractar la informació numèrica dis-
ponible. Per facilitar aquest procés disposem de 
l’estadística descriptiva (7) que proporciona un 
conjunt estructurat d’eines per valorar l’estructu-
ra de les dades, la influència de dades absents 
i atípiques, així com per resumir i presentar la 
informació de manera manejable. 

A la Taula 4 es mostren les mesures i els 
mètodes gràfics més comuns per a l’exploració 
univariant de les dades. Per a la comparació de 
grups, es poden emprar els diagrames de caixa 
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Taula 4. Mètodes per a l’anàlisi univariant de dades.

Tipus de dades Mesures que cal destacar Mètode gràfic (9) Ús

Categòriques

-  Nominals (catego-
ries no ordena-
bles)

-  Ordinals (catego-
ries ordenables)

Moda

Mediana (percentil 50) i rang 
interquartílic (diferència 
entre el percentil 75 i el 
percentil 25)

Diagrama de barres:
-  Eix horitzontal: les categories separa-

des per espais.
-  Eix vertical: freqüències (recompte) o 

freqüències relatives (percentatges) 
(1)

Mostrar diferències 
entre categories

Quantitatives

-  Discretes  
(recomptes)

-  Contínues  
(mesures)

Si la distribució és simètrica 
o aproximadament normal:
mitjana i desviació típica

Si la distribució és asimè-
trica: 
mediana i amplitud inter-
quartílica

Si tenim una raó: 
mitjana geomètrica i coefi-
cient de variació

Diagrames de punts (Dotplots)
-  Eix horitzontal: rang de dades.
-  Cada observació representa un punt

Diagrames de tija i fulles  
(Stem-and-leaf plot)
-  Simplificar les dades a dos dígits 

significatius (per exemple unitats amb 
un decimal: 1,4 6,7 2,3 2,8 1,4)

-  Primera columna –tija-: primer dígit 
ordenat de menys a més

-  Fulles: s’adjunten a la columna els 
segons dígits corresponents cada tija 
(per exemple a l’1 s’afegeix 4 i 4, al 
2, 3 i 4, i al 6 només el 7)

Histogrames
-  Equivalents als diagrames de barres 

per a variables contínues (sense 
espais)

-  La freqüència ha de ser proporcional 
a l’àrea

-  Eix horitzontal: rang de dades
-  Eix vertical: freqüència de dades en 

cada interval

Diagrames de caixa (boxplots)
-  Eix vertical: Rang de les dades.
-  La caixa engloba el 50% (amplitud 

interquartílica) de les dades obser-
vades al voltant de la mediana (línia 
central)

-  Les línies (whiskers, ‘bigotis’) que 
s’estenen des de la caixa mostren 
les dades que s’estenen fins a 1,5 
vegades l’amplitud interquartílica

-  Es consideren extremes aquelles 
dades més enllà dels bigotis (gene-
ralment identificades amb asteriscos 
o punts)

Poques observacions
Resumeix els casos 
observats

Moltes observacions.
Mostra la distribució de 
les dades

Moltes observacions
Mostra la distribució de 
les dades
Identifica dades extre-
mes
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i els diagrames de punts presentats a la taula, 
mentre que per avaluar el nivell d’associació en-
tre dues variables contínues s’ha de recórrer als 
diagrames de dispersió, on cada eix representa 
una variable, i es representa amb un punt el pa-
rell de valors per a cada unitat d’observació. 

impOrtànciA dels mètOdes gràfics

Com acabem de comentar, els mètodes gràfics 
(taules i figures) són la manera més eficient de 
mostrar la informació subjacent en les dades. 
Això també ocorre amb la presentació de resul-
tats de les proves estadístiques, atès que l’ésser 
humà és capaç de recordar amb més facilitat les 
relacions gràfiques que les dades numèriques 
o escrites. És per això que els mètodes gràfics 
tenen un paper importantíssim en la transmis-
sió (8) i la generació de coneixement, pel que 
s’hauria de desterrar la idea generalitzada que 
només serveixen per emmagatzemar dades. La 
clau d’una presentació gràfica efectiva és tenir 
en compte els factors que influeixen en la per-
cepció visual de la informació. Així, si es desitja 
fomentar una comparació, les dades que s’han 
de comparar en una taula s’han de mostrar en 
posicions adjacents, mentre que en les figures 
s’han de mostrar els valors per a diferents grups 
en un mateix gràfic, en comptes d’emprar gràfics 
independents per a cada grup. Per tal de garan-
tir la qualitat de la informació, tant gràfics com 
taules han de proporcionar el nombre de casos, 
mostrar mesures de dispersió (amplitud, desvi-
ació típica) o d’inferència (intervals de confiança 
o errors estàndard) i eliminar efectes visuals que 
distreguin. Han d’ésser homogenis en la presen-
tació de les dades (no convé barrejar escales di-
ferents en un mateix suport) i evitar tota la infor-
mació que no respongui a les dades obtingudes 
a l’estudi. Un error molt comú es dóna quan en 
un gràfic no es mostra el punt origen de les da-
des, es tracta del que s’anomena problema del 
«zero absent», i pot dur a conclusions enganyo-
ses sobre les diferències entre grups.

Com a norma general per escollir entre una 
taula o un tipus de gràfic determinat, hem de te-
nir en compte que les taules comuniquen més 
bé les dades precises i; els gràfics de punts ser-

veixen per establir comparacions; mentre que 
els mapes, les matrius de gràfics bivariants i 
altres tècniques més sofisticades per a l’anàlisi 
multivariant, mostren d’una manera directa l’es-
tructura de relacions entre les variables.

presentAció de dAdes quAntitAtives i quAlitAtives

Les dades numèriques representen els «àtoms» 
de la comunicació científica sobre els quals s’es-
criu, es representa, es reflexiona, es discuteix, 
i es creen conjectures i hipòtesis noves com a 
part del procés continu de la recerca. Per això, 
sorprèn trobar que molts manuscrits contenen 
errors, tant de forma com estadístics, en la pre-
sentació (10), que posen en dubte la qualitat dels 
resultats i les conclusions que se’n deriven. Al-
guns d’aquests errors sorgeixen de la comple-
xitat de les anàlisis emprades pel que, si es vo-
len evitar, caldria sol·licitar la col·laboració d’un 
especialista en estadística, encara que molts 
responen al desconeixement d’algunes regles 
bàsiques que tot investigador hauria de conèixer 
(11). Alguns dels errors més comuns i la manera 
d’evitar-los, són:

Mostrar la precisió adequada: quan es treba-
llen dades contínues, com el nivell de glucosa 
a la sang, la inversió en euros en un centre 
hospitalari o el perímetre abdominal, sorgeix 
la possibilitat de mostrar les dades amb molta 
precisió, encara que un gran nombre de deci-
mals o xifres significatives en pot dificultar la 
comprensió. En general, s’haurien de donar 
les dades amb dos o tres dígits significatius, 
per exemple, 82,4 cm (i no 82,382 cm) de pe-
rímetre abdominal mitjà o una inversió anual 
de 530.000 € (i no 531.453 €). De la mateixa 
manera no se superaran les dues xifres per a 
les mesures de dispersió i error, com ara la 
desviació típica o l’error estàndard, per als va-
lors d’estadístics com la c2 o la F de Fisher, així 
com els coeficients de regressió.

Especificar els denominadors: les dades ca-
tegòriques com el sexe o l'hàbit tabàquic, 
s’acostumen a presentar amb percentatges i 
freqüències. En aquests casos, així com per a 
taxes, mitjanes i ràtios, és imprescindible mos-

•

•
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trar clarament els denominadors (totals), sobre 
els quals s'han calculat. En el cas de mostres 
petites s'ha d'evitar l’ús de percentatges, així 
com decimals, atès que tots dos són poc re-
presentatius (dir «dos dels sis casos» i no, «un 
33,33% dels casos»).

Especificar la grandària de l'efecte: quan es 
comparen grups s'ha d'informar de la grandà-
ria de l'efecte (per exemple, odds ratio, dife-
rència de les mitjanes, diferència dels riscos, 
així com coeficients de regressió), ja que mos-
trar només els resultats per a cada grup pot 
ocultar informació rellevant i dur a conclusions 
enganyoses.

Evitar donar valors de p «orfes»: cal mostrar 
sempre l'interval de confiança del tamany de 
l’efecte. Com s'ha vist en l'apartat «Potència 
i grandària de la mostra», el valor de p no no-
més és un valor escollit arbitràriament sinó 
que també depèn de múltiples factors com ara 
la grandària de la mostra i la de l’efecte que 
es vol observar. Així, és molt més informatiu 
mostrar l’interval de confiança (IC), ja que no 
només aporta informació sobre la significació, 
sinó que a més proporciona un rang de valors 
en el qual es mou la grandària de l’efecte a la 
població d’estudi. Si tots els valors dins de l’IC 
són clínicament rellevants, podem confiar en 
la rellevància de l’efecte observat. Actualment, 
tant les guies de publicació de resultats,  com 
les revistes més prestigioses exigeixen l’ús 
dels IC.

Informar sobre totes les dades per a totes les 
unitats d’estudi: no informar sobre les dades 
absents, els participants amb dades incom-
pletes i els abandonaments de l'estudi intro-
dueix biaixos greus en la interpretació dels re-
sultats, a la vegada que fa dubtar de la qualitat 
de l'estudi presentat. Per als assaigs clínics és 
necessari mostrar un diagrama de flux amb el 
seguiment dels participants. En general, cal 
presentar un resum esquemàtic de l'evolució 
de la mostra considerada, així com realitzar 
anàlisis per tractar les dades absents. Les tèc-
niques més freqüents per valorar la influència 
d'aquestes dades són les anàlisis per intenció 

•

•

•

de tractar, les comparacions basals dels grups 
inclosos i no inclosos, les anàlisis que estratifi-
quen per les dades absents, així com les ano-
menades anàlisis de sensibilitat. 

Conclusions

A l’apartat de conclusions l’autor ha de destacar 
clarament què aporta l’estudi al seu camp de 
coneixement, emfatitzant les conclusions més 
rellevants que generen les dades presentades i 
evitant tota afirmació que no se’n pugui derivar. 
Per donar suport a les conclusions s’han de pre-
sentar comparacions amb altres estudis similars 
i contrastar les troballes amb els fonaments teò-
rics establerts sobre el tema estudiat. Amb la fi-
nalitat de justificar la generalització dels resultats 
l’investigador ha de comentar les limitacions de 
l’estudi, incidint en les possibles fonts de biaixos, 
així com els punts forts de les anàlisis realitzades 
i les noves hipòtesis que es plantegen en vista 
dels resultats obtinguts.

El to i la força de les conclusions s’han d’ajus-
tar al tipus de disseny i als resultats de l’estudi. 
Evidentment, és lícit fer hipòtesis temptatives 
que es derivin de les conclusions, però cal que 
quedi clara la distinció entre aquelles hipòtesis 
que el treball ja prova i aquelles que el treball 
suggereix. 

Mentre que l’objectiu d’un organisme de 
regulació o d’un comitè hospitalari que elabori 
protocols és prendre decisions, un article de re-
cerca generalment pretén aportar nou coneixe-
ment, pel que convé anar amb molt de compte 
amb la redacció de les conclusions per evitar 
que el lector tingui la sensació que el fet d’apor-
tar proves empíriques que certa intervenció és 
beneficiosa implica la decisió d’utilitzar-la, ja que 
aquesta decisió s’haurà de basar en considera-
cions generals, com la seguretat, i locals, com 
el cost. 

Consideracions finals

La metodologia de recerca i el seu ús en les revis-
tes biomèdiques ha experimentat un desenvolu-
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pament tan espectacular que ha provocat un cert 
descoratjament en els autors i lectors de revistes 
biomèdiques, amb un ús gairebé «místic» de l’es-
tadística basat en la mera emulació, en ocasions 
fora de lloc, dels mètodes emprats en recerques 
d’altres autors. Així mateix, la facilitat d’ús dels 
programes informàtics ha estat un arma de doble 
tall en algunes mans imprudents que sembla que 
confonguin l’ús d’un paquet de programes esta-
dístics amb el coneixement necessari per utilit-
zar-lo i interpretar-lo correctament. De la mateixa 
manera que un processador de textos no eximeix 
del coneixement de la llengua, l’ús d’un programa 
estadístic requereix tant conèixer la teoria esta-
dística com saber on es vol arribar.

Per tot això, en molts casos podria semblar 
que l’estadística s’ha convertit més en un des-
torb que en una ajuda. Dos factors permeten en-
treveure un futur molt més prometedor. El primer 
és l’aparició de les llistes de comprovació, que 
ja hem comentat, que sens dubte facilitarà la re-
dacció i la interpretació dels originals científics, 
en permetre tant la distinció entre aquells aspec-
tes metodològics rellevants i aquells d’accesso-
ris, com la diferenciació dels diferents dissenys 
metodològics segons l’objectiu. El segon factor, 
de caràcter més local, és l’aparició recent en el 
nostre entorn laboral de la professió d’estadís-
tic, tant els diplomats com els llicenciats. A més, 
l’adaptació ja iniciada al nou espai europeu de 
formació, amb la conversió a graduats i màster, 
permetrà també una major interdisciplinarietat i 
especialització. 
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Paper en la comunicació científica

La comunicació dels resultats en el món de la 
ciència ha anat evolucionant amb els anys però, 
entre les formes de comunicació escrita, els ar-
ticles en revistes tenen un paper fonamental. A 
banda d’aquests articles, moltes revistes també 
inclouen comentaris editorials, notícies, resse-
nyes (en general elaborades per autèntics pro-
fessionals de la comunicació científica) i, final-
ment, una secció de cartes al director.

En una revista científica les cartes al director 
poden tenir diversos papers. Per exemple, po-
den constituir el vehicle ideal per descriure ob-
servacions que no arriben a cobrir l’extensió que 
es considera normal en un article. Amb tot, és 
important recordar que algunes revistes inclo-
uen als seus formats seccions de comunicaci-
ons breus destinades específicament a aquests 
«miniarticles». D’altra banda, les comunicacions 
de casos clínics, que de vegades tenen adjudi-
cada una secció especial en algunes revistes, 
també poden trobar lloc entre les cartes al di-
rector, sempre que l’extensió de la presentació 
i la iconografia que les acompanya s’ajusti a les 
característiques d’aquesta secció. Un cas parti-
cular de comunicació d’observacions, el consti-
tueixen les cartes al director destinades a donar 
a conèixer un efecte advers d’un medicament o 
d’una maniobra terapèutica. En aquest cas, l’au-
tor ha de mirar de facilitar totes les dades que 
resultin claus per autenticar l’observació (edat, 
sexe, dosi, medicació concomitant, etc.) i inclou-
re-la a les bases de dades.

Sovint les cartes al director fan referència a 
treballs publicats a la mateixa revista. Així, po-

La carta al director
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den detectar errors de tractament estadístic o a 
les referències ofertes –per exemple– o discutir 
l’adequació del disseny experimental emprat o 
censurar les conclusions a què s’ha arribat. Cal 
tenir en compte que, malgrat el rigor amb què 
s’exerceix la selecció de manuscrits per a la pu-
blicació a les revistes de prestigi, hi pot haver pro-
blemes com ara el mal ús de l’estadística, errors 
a les referències o omissions d’elements clau en 
la selecció de pacients en un assaig clínic. Vistes 
d’aquesta manera, les cartes al director consti-
tueixen una eina de primera qualitat en el pro-
cés de poliment del progrés científic. Es poden 
considerar, doncs, una continuació natural de la 
revisió d’experts que la immensa majoria de les 
revistes de prestigi empren per avaluar l’oportu-
nitat de la publicació dels manuscrits que se’ls 
ofereixen. Aquest és un paper clau de les cartes 
al director i potser seria recomanable que, abans 
de donar per bons els resultats d’una metanà-
lisi, els revisors del manuscrit o els lectors ma-
teixos paressin atenció a les cartes al director 
suscitades per articles de disseny i tractament 
de les dades aparentment correctes i, per això, 
incloses a l’anàlisi. Els errors que detecten els 
lectors poden invalidar alguns d’aquests articles 
i, per aquest motiu, modificar les conclusions de 
la metanàlisi. 

Una simple revisió del contingut d’algunes re-
vistes mèdiques generals revela immediatament 
que les cartes que inclouen aquest tipus de re-
vistes fan referència tant al contingut d’articles o 
editorials publicats amb anterioritat a la mateixa 
revista, com a casos clínics viscuts o recerques 
realitzades o, en última instància, a qualsevol as-
pecte que pugui tenir a veure amb la professió 
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mèdica. Així, al costat de correccions o crítiques 
d’articles publicats, o d’altres cartes, i matisaci-
ons de les conclusions arribades a les editori-
als, trobem altres possibles papers que aquesta 
forma de comunicació pot tenir en la ciència. 
De vegades, una carta pot aportar un mínim de 
dades (que per si mateixes potser no justificari-
en l’intent de publicació) per donar suport a les 
d’una altra publicació, o els resultats d’un article 
poden dur a una reanàlisi de dades pròpies el 
resultat de les quals, modulant les conclusions 
obtingudes anteriorment, pot ésser interessant 
donar a conèixer. Finalment, una carta al director 
pot ésser una fórmula adequada per presentar 
una hipòtesi, sempre que aquesta quedi ben 
sustentada i encaixi amb la línia de la revista.

format i característiques

Abans de preparar una carta al director val la 
pena consultar alguns exemplars de la revista a 
la qual va destinada i, en particular, les especifi-
cacions que s’ofereixen a la informació per a au-
tors. De tota manera, es poden citar alguns as-
pectes fonamentals sobre les característiques 
d’aquestes cartes. Una carta ha d’ésser con-
cisa, amb una redacció clara i ha d’anar al gra 
ajustant-se a la seqüència clàssica d’introduc-
ció –és a dir, exposició del motiu–, descripció 
de les dades o exposició dels fets i les conclu-
sions. Si es tracta d’una presentació de dades 
originals és obligada una referència, tot i que 
resumida, a la metodologia emprada. De vega-
des pot ésser oportú adjuntar una taula o una 
figura, i gairebé sempre és recomanable oferir 
les referències bibliogràfiques oportunes, enca-
ra que també en aquest cas és recomanable 
ésser prudent i limitar-ne el nombre. Finalment, 
si la revista inclou títols a les cartes al director 
és oportú oferir-ne un d’informatiu sobre el tema 
que es tracta. És interessant assenyalar que la 
majoria de les revistes permeten algunes llicèn-
cies en els títols de les cartes al director, com 
a mitjà per atreure l’atenció. En aquest sentit és 
important no intentar ésser original a qualsevol 
preu i seguir la tònica general de la revista a què 
va dirigida.

Elecció de la revista

Aquest és un punt superflu en el cas de cartes 
al director referides a articles ja publicats, però 
en altres tipus de cartes l’autor pot considerar la 
conveniència de dirigir-se a una revista o a una 
altra. Òbviament l’elecció vindrà condicionada pel 
contingut de la carta ja que no té sentit, per exem-
ple, enviar un cas clínic a una revista de ciències 
bàsiques, però existeixen també consideraci-
ons més o menys tàctiques que caldria tenir en 
compte. En algunes revistes la secció de cartes 
al director és molt restringida, el que en pot fer 
difícil l’acceptació, mentre que en d’altres aquesta 
secció és relativament extensa. Quan una carta 
fa referència a un article acabat de publicar, és 
possible, en alguns casos, aprofitar l’oportunitat 
que ofereixen algunes revistes de dirigir les cartes 
al director a una adreça electrònica específica.

Problemes

L’important paper crític de les cartes al direc-
tor planteja problemes tant de tipus tècnic com 
d’ordre ètic. Així, cal plantejar-se si no resulta 
imprescindible sotmetre també a una revisió 
d’experts les cartes que continguin informació 
mèdica nova, cosa que ja succeeix en algunes 
revistes. D’altra banda, queda per solucionar, en 
una cerca electrònica, el problema de la conne-
xió d’un article amb les cartes que ha generat. 
Si bé les bases de dades grans inclouen les 
cartes al director, no és possible encara obtenir 
automàticament la relació de les cartes referides 
a un article concret, el que fa que les crítiques, 
per bones que siguin, es perdin, mentre que els 
articles romanen. Finalment, no pot passar des-
apercebut que darrere de determinades cartes 
poden amagar-se motius poc confessables. És 
per això que resulta imprescindible que quedin 
clars els possibles conflictes d’interessos dels 
autors. Algunes revistes ja exigeixen informació 
sobre possibles interessos financers, però el fet 
que n’hi hagi, i de vegades de molt forts, de ti-
pus personal, acadèmic o polític, fa que per al 
lector aquest aspecte pugui quedar sempre una 
miqueta nuvolós.
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Introducció

Per aconseguir publicar un article científic no n’hi 
ha prou de redactar de manera correcta els fo-
naments, els resultats i el significat d’un estudi de 
recerca. La publicació és un procés complex, en 
què tant el plantejament dels autors (per exem-
ple, l’elecció de la revista per enviar el treball) com 
l’avaluació dels revisors externs del manuscrit (un 
procés pel qual passen els manuscrits rebuts en 
la majoria de revistes científiques amb un nivell 
mínim de qualitat), o les decisions dels directors 
o editors de la revista (que habitualment selecci-
onen per publicar només una part de tots els tre-
balls que reben), influeixen de manera decisiva en 
l’èxit de la publicació. S’ha afirmat que l’objectiu 
dels autors no és tant «escriure un bon article», 
com escriure un article que el director d’una re-
vista biomèdica «vulgui publicar», seguint el seu 
criteri com a editor i les recomanacions dels ava-
luadors externs de la revista (1).

Per publicar, per tant, resulta imprescindible 
conèixer el paper que els autors, els revisors ex-
terns i els directors de les revistes juguen en tot 
el procés. Tots ells tenen drets i deures, realitzen 
valoracions i prenen decisions que conduiran 
a l’èxit o al fracàs de la publicació (2). Com a 
autors que volen publicar el seu treball, haurí-
em de considerar amb molta cura tots aquests 
aspectes fins i tot abans de començar-ne la re-
dacció. Alguns investigadors prenen decisions 
relacionades amb la publicació del treball abans 
i tot de començar la recerca i inclouen aquestes 
decisions fins i tot en el disseny o en el protocol 
de l’estudi. 

El procés de publicació: 
autors, revisors externs i editors
Ana M García i Esteve Fernández

Autors

Criteris i procés d’autoria

Una de les primeres decisions en relació amb 
la publicació d’un article científic és qui el sig-
narà com a autor. Això depèn tant de les col-
laboracions realitzades durant el desenvolupa-
ment del treball que es pretén publicar (siguin 
els resultats d’un estudi de recerca, la descripció 
d’una experiència professional o un article me-
todològic, per exemple) com de les aportacions 
que es realitzin durant el procés de preparació 
del manuscrit, des de la redacció fins a la publi-
cació definitiva. 

S’ha arribat a afirmar que les pràctiques en 
relació amb les signatures o autories dels arti-
cles científics en biomedicina són «irremeiable-
ment corruptes» (3). En un altre capítol d’aquesta 
monografia es tracten amb més detall els aspec-
tes ètics relacionats amb la publicació científica, 
incloent-hi l’autoria. Aquí n’hi ha prou de recordar 
els requisits que el Comitè Internacional de Di-
rectors de Revistes Biomèdiques (ICMJE, Inter-
national Committee of Medical Journal Editors) 
estableix molt clarament en aquest sentit (4):

«El crèdit d’autoria s’ha de basar en: 1) con-
tribucions importants a la concepció, el dis-
seny o l’obtenció de dades, o a l’anàlisi i la 
interpretació d’aquestes dades; 2) la redacció 
de l’esborrany del manuscrit o la revisió crítica 
amb aportacions rellevants al contingut intel-
lectual; i 3) l’aprovació final de la versió que es 
publicarà. Les persones designades com a 
autors han de complir tots tres requisits.»
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L’ICMJE es refereix fonamentalment a arti-
cles derivats de la recerca científica, és a dir, a 
originals. No obstant això, el primer criteri amb 
algunes modificacions es podria aplicar molt bé 
a qualsevol tipus d’article. El segon i tercer crite-
ris són perfectament vàlids tal com estan enun-
ciats per a qualsevol tipus de publicació. 

Com a autors també hem de recordar que 
cada vegada més revistes científiques demanen 
als autors que identifiquin el responsable o els 
responsables principals del treball (guarantors) 
i que descriguin les contribucions específiques 
que cada signant hagi realitzat (contributorship) 
amb l’objectiu de garantir una transparència més 
gran en el crèdit d’autoria dels signants de l’ar-
ticle (5).

En relació amb les funcions i accions dels au-
tors en el procés de publicació, cal destacar en 
aquest apartat la rellevància del segon i tercer 
criteris de l’ICMJE (de fet, el primer criteri ja s’ha 
d’haver complert en el moment de preparació 
del manuscrit). Normalment, un dels autors es 
farà càrrec majoritàriament de la redacció del 
primer esborrany del treball. De vegades aques-
ta tasca es comparteix amb més autors; per 
exemple, l’estadístic pot ésser la persona més 
indicada per redactar l’apartat corresponent en 
la secció de mètodes, o el tècnic del laboratori 
l’encarregat de descriure les proves analítiques 
realitzades en aquesta mateixa secció. Però tots 
els autors signants del treball han de revisar crí-
ticament la totalitat del manuscrit i aprovar-ne la 
versió final que es publicarà. 

Aquesta revisió crítica del manuscrit de tots 
els autors exigeix certa organització. Habitual-
ment, el redactor principal del text farà circular 
un primer esborrany entre tots els autors. Convé 
assenyalar de manera visible (per exemple, amb 
lletra marcada d’un altre color o utilitzant alguna 
de les funcions per a aquesta finalitat del proces-
sador de textos –per afegir comentaris, protegir 
el document, etc.) les modificacions introduïdes 
per la resta d’autors sobre l’esborrany original. 
També és recomanable establir un termini límit 
per a la revisió i la introducció de comentaris o 
modificacions, a més d’indicar clarament que 
aquesta revisió és un requisit indispensable per 
aparèixer com a autor del futur article. Si la revi-

sió del text resulta conflictiva en algunes parts, 
també pot ésser aconsellable realitzar una reu-
nió amb tots els autors per resoldre els punts 
discrepants. Habitualment serà l’autor principal 
(generalment el primer autor, o bé el responsa-
ble principal o guarantor del treball) l’encarregat 
d’incorporar totes les modificacions i comentaris 
rebuts en una segona versió del text, que pot 
exigir novament la revisió i l’aprovació de tota la 
resta d’autors abans de la remissió a la revista.

Aquesta versió final enviada per primera ve-
gada a la revista tornarà a patir modificacions 
després del procés de revisió externa i edició. 
És per això que l’ICMJE estableix també la ne-
cessitat que tots els autors aprovin la versió final 
una vegada el manuscrit ha estat acceptat per a 
publicació, versió que pot diferir considerable-
ment de la que es va enviar per primera vegada. 
En aquestes fases és recomanable que partici-
pin altra vegada tots els autors, tant en les modi-
ficacions del manuscrit en resposta als revisors 
externs i editors, com en l’aprovació de la versió 
última ja llesta per ésser publicada (en el que 
s’anomena «galerades» o «proves d’impremta»). 

Elecció de la revista

Els criteris a l’hora de triar la revista en la qual 
pretenem publicar el treball són tan importants 
com la preparació mateixa del manuscrit. A la 
Taula 1 es presenten els criteris que cal consi-
derar en l’elecció de la revista per publicar un 
treball. De fet, s’hauria de tenir present la revista 
escollida des d’abans de començar a escriure 
el manuscrit, atès que en la preparació tant del 
contingut com dels aspectes estructurals del 

Taula 1. Criteris que han de considerar els autors per 
a l’elecció correcta de la revista en què publicaran el 
treball.

• Política editorial
• Lectors
• Difusió
• Factor d’impacte
• Idioma
• Freqüència d’acceptació de manuscrits
• Temps de gestió de manuscrits
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treball, ja convé adaptar-se a les característiques 
pròpies de la revista. Aquest procés d’escriure 
segons l’«evidència» del que es publica en la re-
vista escollida s’ha anomenat «escriptura basada 
en l’evidència» (6). En aquest sentit, és impres-
cindible seguir estrictament les instruccions per 
a autors de la revista escollida. Aquesta és una 
qüestió fonamental, que només requereix rigor 
i cura en les qüestions purament formals, i que, 
malauradament, desatenen molts autors produ-
int ja d’entrada una impressió negativa als editors 
de la revista, que poden trobar en aquesta man-
ca de cura una raó per rebutjar immediatament el 
treball que acaben de rebre (7). A l’adreça http://
mulford.meduohio.edu/instr trobem enllaços 
amb les instruccions per a autors d’un llistat de 
prop de 3500 revistes de ciències de la salut. 

Hem de practicar també el que podríem 
anomenar una selecció de la revista per publi-
car basada en l’evidència, no tant en funció dels 
aspectes formals sinó dels continguts. Les revis-
tes habitualment defineixen en la presentació o 
en les normes per a autors el tipus de treballs i 
continguts que consideren per a publicació. És 
el que se sol denominar política editorial. En el 
moment de triar la revista a què enviarem el ma-
nuscrit és fonamental conèixer aquestes prefe-
rències. Per exemple, encara que hi pugui haver 
revistes que estiguin interessades genèricament 
en aspectes relacionats amb el càncer, algunes 
poden mostrar més interès per estudis de na-
turalesa clínica, mentre que d’altres poden es-
tar més interessades en els resultats d’estudis 
epidemiològics. Si no estem gaire familiaritzats 
amb la revista, és necessari estudiar amb dete-
niment la informació continguda en les pàgines 
electròniques sobre la missió i els objectius de 
la revista. També pot ésser útil repassar els su-
maris d’uns quants números recents i detectar 
temes en els quals la revista en qüestió publica 
amb freqüència articles originals o altres tipus de 
treballs. La mateixa bibliografia que haguem em-
prat en el nostre estudi també suggerirà revistes 
potencialment interessades en la nostra aproxi-
mació al tema que tractem. 

És molt important anar amb compte amb 
l’elecció de la revista, ja que la primera decisió 
sobre l’acceptació o el rebuig del nostre manus-

crit dependrà d’haver sabut escollir la revista 
adequada i, per tant, que el treball atregui l’inte-
rès de l’editor corresponent. Així, tenir clar el pú-
blic a què volem dirigir el treball és fonamental. El 
mateix treball es redactarà i presentarà de ma-
nera diferent si va dirigit prioritàriament a lectors 
clínics, investigadors o gestors, per exemple. Els 
directors de les revistes científiques coneixen bé 
les característiques dels seus lectors i miren de 
publicar els treballs que els resultin de més inte-
rès. Òbviament, una vegada publicat qualsevol 
persona interessada tindrà accés a l’article, però 
les revistes es dirigeixen de manera preferent a 
uns lectors determinats, que també solen defi-
nir explícitament a les seves pàgines electròni-
ques, i hauríem de preparar el manuscrit tenint 
en compte les particularitats d’aquests lectors. 
Per exemple, no caldrà definir el significat de risc 
relatiu en una revista epidemiològica, però pot 
ésser convenient si escrivim per a una revista del 
camp de la psicologia. Convé determinar també 
si val més dirigir el treball a un públic nacional 
o internacional. Un estudi descriptiu, molt loca-
litzat, pot ésser d’interès per a una revista na-
cional, però potser tingui poc atractiu per a un 
públic internacional.

La difusió de la revista, sobre la qual troba-
rem també habitualment informació en les seves 
pàgines electròniques, és un altre criteri clau. 
Les revistes científiques poden editar un nombre 
més o menys elevat d’exemplars que distribuiran 
entre els subscriptors, però si no s’inclouen en 
algun tipus de base bibliogràfica l’accessibilitat 
als continguts pot resultar força limitada. En re-
vistes biomèdiques espanyoles, el mínim és que 
la revista es trobi a l’Índice Médico Español, un 
repertori que recopila els articles publicats en di-
versos centenars de revistes espanyoles i que 
permet, mitjançant un sistema de cerca elec-
trònica, recuperar les referències dels treballs 
publicats. Molta més difusió, incloent-hi l’àmbit 
internacional, tindrà una revista inclosa al Medli-
ne/PubMed, la base de dades de la National Li-
brary of Medicine dels Estats Units, que actual-
ment és el principal recurs de cerca bibliogràfica 
de treballs publicats en ciències de la salut. En 
relació amb la difusió, té també especial interès 
considerar les revistes que ofereixen de manera 
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gratuïta la totalitat, o la majoria, dels continguts. 
Algunes iniciatives en aquest sentit estan actual-
ment en expansió, com ara BioMedCentral, una 
editorial de revistes biomèdiques que permet 
l’accés lliure als continguts de totes les revistes 
que publica (www.biomedcentral.com). El portal 
www.freemedicaljournals.com recull centralit-
zades i ordenades per especialitats les revistes 
que permeten l’accés lliure als seus continguts 
complets des d’Internet, en alguns casos des 
del moment mateix de publicació, en d’altres 
després d’un cert temps (per exemple, sis me-
sos o un any). Per la seva banda, el portal Scielo 
(www.scielo.org) centralitza els continguts de re-
vistes biomèdiques espanyoles i llatinoamerica-
nes que ofereixen la totalitat dels continguts de 
manera gratuïta a la Xarxa.

Malgrat les abundants crítiques que rep (8, 
9), serà excepcional que en l’elecció de la revis-
ta a la qual enviarà el treball un autor no tingui 
en compte el factor d’impacte, tan anhelat i a la 
vegada tan escarnit. Bàsicament, el factor d’im-
pacte d’una revista mesura la freqüència amb 
què els articles publicats en una revista són ci-
tats en altres articles publicats (10). Cal tenir en 
compte que les revistes amb un factor d’impacte 
més alt solen ésser també les més exigents en 
el procés de selecció de manuscrits (és a dir, les 
que exhibeixen una freqüència de rebuigs més 
alta). Però, com és ben sabut, a la pràctica la 
publicació en una revista amb un factor d’impac-
te elevat és considerada positivament tant en 
l’àmbit professional com acadèmic, i pot influir 
en la promoció professional, en l’obtenció d’aju-
des per a la recerca i, en general, en el prestigi 
dels autors. El factor d’impacte està sens dubte 
sobrevalorat, però per la repercussió que té en 
totes aquestes qüestions tampoc s’ha d’oblidar a 
l’hora de triar la revista. A la Taula 2 es presenten 
les dades més recents disponibles sobre el factor 
d’impacte de les revistes espanyoles al Journal 
Citation Reports, un producte elaborat per l’em-
presa Thomson Scientific, que és l’encarregada 
d’elaborar i publicar anualment aquest índex tan 
cotitzat. Seguint una estratègia similar, l’Institut 
d’Història de la Ciència i Documentació de la 
Universitat de València ha calculat el factor d’im-
pacte de les revistes biomèdiques espanyoles, 

moltes de les quals no estan incloses als llistats 
del Journal Citation Reports. Aquesta informació 
és disponible a http://ime.uv.es/imecitas/factor_
impacto.shtml i la consulta també pot aportar 
criteris a l’hora de triar la revista de publicació.

Taula 2. Factor d’impacte de les revistes espanyoles 
calculat per Thomson Scientific i publicat al Journal 
Citation Reports (2004).

Títol de la revista*
Factor 

d’impacte

•  Histology and Histopathology 1,931
•  International Journal  

of Developmental Biology
1,888

•  Revista Española de Cardiología 1,802
•  Drugs News and Perspectives 1,254
•  Archives of Computational Methods  

in Engineering 
1,182

•  Medicina Clínica (Barcelona) 1,005
•  Enfermedades Infecciosas  

y Microbiología Clínica
1,000

•  Archivos de Bronconeumología 0,995
•  Drugs of Today 0,936

•  Test 0,881

•  Revista de Metalurgia (Madrid) 0,798
•  Journal of Physiology and Biochemistry 0,758
•  Neurología 0,752
•  Methods and Findings in Experimental 

and Clinical Pharmacology
0,613

•  Revista Española  
de Enfermedades Digestivas

0,593

•  Química Analítica 0,571
•  Revista Matemática Iberoamericana 0,565
•  Drugs of the Future 0,548
•  Scientia Marina 0,527
•  Materiales de Construcción 0,483
•  Nefrología 0,390
•  Boletín de la Sociedad Española  

de Cerámica y Vidrio
0,310

•  Neurocirugía 0,299
•  Revista Clínica Española 0,287
•  Actas Españolas de Psiquiatría 0,241
•  Publicacions Matemàtiques 0,241
•  Grasas Aceites 0,232
•  Revista de Neurología 0,210
•  Afinidad 0,174

*S’hi inclouen totes les revistes espanyoles recollides 
al Journal Citation Reports de 2004, tant de ciències 
(n = 29) com de ciències socials (n = 2).
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L’idioma, encara que cada vegada menys, 
també té importància. Així, si volem arribar al 
màxim de col·legues espanyols o llatinoameri-
cans, ens hem de plantejar de publicar el tre-
ball en una revista en espanyol. Altres criteris 
que poden pesar en l’elecció de la revista són 
la freqüència d’acceptació i el temps de gestió 
dels manuscrits rebuts en la revista. Habitual-
ment les revistes informaran també d’aquest 
tipus de qüestions a les pàgines electròniques. 
Per exemple, les principals revistes de medici-
na general internacionals (New England Journal 
of Medicine, Lancet, JAMA, etc.) solen rebut-
jar més del 90% de tots els treballs que reben. 
En una revista nacional del mateix àmbit (per 
exemple, Medicina Clínica, Revista Clínica Es-
pañola, Atención Primaria) aquesta freqüència 
de rebuig sol ésser força menor (de l’ordre del 
50 al 60%).

Per la seva banda, quan parlem de temps de 
gestió ens referim al temps que triga la revista a 
gestionar els manuscrits rebuts. Així, hi haurà un 
temps de resposta per a la decisió de publicar 
o no el manuscrit, amb o sense revisió externa, 
i un temps de publicació des que el manuscrit 
és acceptat fins que surt publicat en un núme-
ro determinat de la revista. El temps de gestió 
pot variar considerablement d’una revista a una 
altra, i també en funció del temps de resposta 
de revisors externs i d’autors. En alguns casos 
el temps total es pot comptar en setmanes, en 
d’altres en mesos, i fins i tot en més d’un any. Si 
tenim alguna pressa especial per publicar, haurí-
em de saber el temps de gestió dels manuscrits 
en la revista que ens interessa i decidir l’envia-
ment del treball en funció d’aquesta informació. 
Moltes revistes publiquen al costat dels articles 
la informació sobre el temps emprat en la ges-
tió (per exemple: «Rebut: 8 de gener de 2005, 
acceptat per a publicació: 26 de setembre de 
2005»). Consultar aquestes dades en els últims 
números publicats també pot ésser molt útil per 
fer-se una idea del temps de gestió habitual a la 
revista.

El fracàs o l’èxit en la publicació d’un article 
científic depenen de manera crucial de l’elecció 
de la revista. Per dur a terme de manera ade-
quada aquest procés de decisió, cal valorar amb 

molt deteniment tots els criteris comentats, com 
ja hem assenyalat, des d’abans de començar la 
redacció del treball.

La carta de presentació

Moltes revistes demanen explícitament a les ins-
truccions per a autors la preparació d’una car-
ta de presentació que acompanyi el manuscrit. 
Si es remet el manuscrit per correu electrònic, 
aquesta carta serà habitualment el cos del mis-
satge que acompanyi el manuscrit adjunt. En 
els sistemes d’enviament de manuscrits en línia 
(vegeu més endavant: «Enviament del manus-
crit»), habitualment el sistema destinarà un espai 
perquè redactem aquesta carta de presentació, 
encara que molts dels continguts també es re-
colliran en apartats específics del sistema (per 
exemple, les declaracions d’ètica). 

Els continguts de la carta de presentació po-
den variar segons la revista, però generalment 
dedicarem un paràgraf a destacar breument les 
qualitats del treball (originalitat, rellevància, inte-
rès per als lectors de la revista, etc.). A continua-
ció dedicarem unes quantes línies a descriure 
els aspectes relacionats amb l’ètica i relacionats 
amb el manuscrit (compliment dels criteris d’au-
toria, declaració de no haver remès el manuscrit 
simultàniament a cap altra revista per a la seva 
publicació, declaració que no es tracta de publi-
cació duplicada o redundant, declaració de con-
flicte d’interessos, etc.). La carta de presentació 
és també el lloc adequat per indicar a l’editor la 
nostra disponibilitat per remetre qualsevol ma-
terial addicional que calgui (per exemple, pu-
blicacions prèvies relacionades amb el treball, 
taules més àmplies o qualsevol altra informació 
complementària relacionada amb l’estudi). A la 
Taula 3 es presenten els continguts que s’han 
de trobar normalment en una carta de presen-
tació. Per descomptat, caldrà incloure-hi també 
qualsevol altra informació que la revista sol·liciti 
expressament a les instruccions per als autors.

Un bon autor no descuidarà mai la prepara-
ció d’una bona carta que acompanyi el treball. 
És com la targeta de presentació de l’estudi, i 
amb aquesta targeta podem atreure l’atenció de 
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l’editor envers el nostre manuscrit, una oportuni-
tat que no hem de menystenir (11).

Comprovacions finals

Quan ja tinguem preparat tot el material per en-
viar el manuscrit (carta de presentació, resum, 
text principal, bibliografia, taules o figures, etc.) 
encara serà necessari revisar per última vegada 
tota aquesta documentació. Recordem també 
una vegada més la importància de comprovar 
estrictament el compliment de tots els aspec-
tes de les normes per a autors de la revista, i 
d’incloure tota la informació que ens demanin. 
Algunes revistes proposen a les instruccions per 
a autors una llista de comprovació per facilitar 
aquesta última revisió. Amb llista o sense, hem 
d’ésser molt rigorosos abans d’enviar el treball a 
la revista i realitzar totes les comprovacions ne-
cessàries.

Als editors i revisors, els resulta molt empi-
pador trobar defectes deguts exclusivament a la 
negligència dels autors: dades que no coincidei-
xen en el resum, text o taules, referències bibli-
ogràfiques que no apareixen o són incorrectes, 
taules o figures sense títols, informació absent 
(per exemple, sobre l’adreça per a correspon-
dència o els conflictes d’interessos), etc. Com ja 
hem indicat, l’atenció de totes aquestes qüesti-
ons afavoreix una consideració positiva del ma-
nuscrit i ajuda a aconseguir la publicació. Fem 
aquest últim esforç, doncs, abans de sotmetre 
el nostre treball al judici de la revista, on entrarà 
en dura competició amb molts altres treballs re-
mesos simultàniament amb el nostre.

Enviament del manuscrit

Fins fa no gaire temps, la majoria dels treballs 
es remetien a les revistes per correu postal. A 
poc a poc, les revistes també van anar accep-
tant l’enviament de treballs per correu electrònic. 
Actualment la majoria de revistes disposen de 
sistemes electrònics en línia que faciliten l’envia-
ment i la gestió posterior dels treballs rebuts.

Aquests sistemes agilitzen notablement els 
temps de gestió dels manuscrits. A més, l’autor 
pot accedir en qualsevol moment a la informació 
relativa a l’estat del seu manuscrit (per exemple, 
si està pendent de decisió editorial, pendent de 
resposta dels revisors o en proves d’impremta), 
habitualment utilitzant un terme d’identificació i 
una paraula clau que estableix l’autor mateix. Els 
elements de la correspondència habitual entre 
autors i editors (per exemple, la carta de justificant 
de recepció de la primera o successives versions 
del manuscrit) habitualment estan automatitzats, 
de manera que tot just enviat el treball arribarà la 
constància que l’oficina editorial l’ha rebut correc-
tament. En només uns quants dies (de vegades, 
hores) podem tenir a la bústia de correu electrònic 
la primera decisió editorial sobre el manuscrit.

Els sistemes electrònics de gestió de manus-
crits solen incorporar també el procés de revisió, 
de manera que els revisors externs poden acce-
dir a través del sistema al treball en qüestió i als 
comentaris dels altres revisors. Els autors també 

Taula 3. Continguts de la carta de presentació que 
ha d’acompanyar un manuscrit científic.

•  Nom complet, institució, adreça (postal i electrònica) 
i telèfons de l’autor responsable de la correspon-
dència del manuscrit.

•  Secció de la revista en què es desitja publicar el 
treball.

•  Breu explicació de les aportacions i la rellevància del 
treball.

•  Si escau, informació sobre materials complementa-
ris del treball a disposició del director, els editors o 
els avaluadors.

•  Declaració que tots els autors reuneixen les condi-
cions d’autoria i han aprovat la versió del manuscrit 
remesa.

•  Descripció de les contribucions dels autors en 
l’estudi (amb la identificació de l’autor o autors 
responsables).

•  Declaració que el treball, no l’està avaluant cap altra 
revista científica ni ha estat publicat prèviament.

•  Declaració de l’existència o no de conflicte 
d’interessos.

•  Proposta de revisors externs*.
•  Declaració de transferència dels drets d’autor a 

l’empresa editora*.

*Només si la revista ho demana expressament a les 
instruccions per a autors.
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podran accedir als comentaris de revisors i edi-
tors mitjançant aquesta mateixa via. Moltes revis-
tes biomèdiques espanyoles i gairebé totes les 
revistes internacionals empren ja aquest recurs. 

Revisors externs

Revisió externa en les revistes científiques

El procés d’avaluació o revisió externa d’experts 
dels manuscrits rebuts en les revistes cientí-
fiques (en anglès, peer review) és un dels me-
canismes essencials de les revistes científiques 
per valorar i millorar la qualitat dels treballs que 
publiquen. De traduccions del terme, n’hi ha per 
a tots els gustos: s’han utilitzat les expressions 
revisió externa, per parells, per col·legues o per 
experts o arbitratge.

Normalment el manuscrit es remetrà a dos o 
tres avaluadors o revisors externs que no formen 
part de l’equip editorial o de direcció de la revis-
ta. La tasca del revisor no sol ésser remunerada, 
encara que la seva col·laboració és reconeguda 
d’alguna manera; per exemple, les revistes que 
empren revisors externs solen publicar anualment 
els noms de tots els experts que han revisat ma-
nuscrits per a la revista durant l’any corresponent, 
fent públic l’agraïment de la revista per la seva col-
laboració. També es poden fer certificats perso-
nals de col·laboració per als revisors externs, nor-
malment a sol·licitud del revisor, per incloure’ls al 
currículum. De fet, cada vegada es reconeix amb 
més freqüència el mèrit d’ésser revisor extern per 
a revistes científiques de qualitat. 

L’avaluació externa de manuscrits en les pu-
blicacions biomèdiques s’ha generalitzat com a 
criteri de qualitat de les revistes i del seu con-
tingut. L’existència d’aquest procés es té en 
compte a l’hora d’incloure una revista en alguns 
dels repertoris bibliogràfics principals (com ara  
PubMed/Medline) o en els barems de valoració 
dels treballs publicats per un investigador. Mal-
grat el limitat coneixement empíric que encara 
existeix sobre la seva utilitat, els efectes i les li-
mitacions, l’avaluació externa d’experts es con-
sidera un element indispensable per garantir la 
qualitat de les publicacions científiques (12).

Tot i que els editors de les revistes científiques 
fa molt temps que recorren a l’ajuda de l’ava-
luació externa d’experts, només en els últims 
anys s’han començat a publicar estudis sobre 
les qualitats i les limitacions del procés de revisió 
externa de manuscrits (13-15). Així alguns tre-
balls identifiquen característiques personals dels 
avaluadors que es relacionen amb una qualitat 
més gran de l’avaluació i arriben a la conclusió 
que els avaluadors més joves i amb formació en 
epidemiologia o estadística solen realitzar avalu-
acions més bones. S’han descrit també casos 
de males pràctiques en el procés d’avaluació; 
no obstant això, segons la informació disponi-
ble, els casos de comportament deliberadament 
fraudulent dels revisors són molt poc freqüents. 
També s’han estudiat els efectes de l’anonimat 
de revisors i autors, amb resultats discordants. 

L’objectiu principal de l’avaluació externa de 
manuscrits és servir d’ajuda al director o l’edi-
tor per seleccionar i millorar la qualitat dels ma-
nuscrits que es publiquen. També pot tenir una 
funció formadora per als autors menys experts, 
atès que constitueix un apartat més del procés 
de reflexió i discussió compartides que ha de 
guiar l’activitat científica. Encara que en la ma-
joria de revistes el procés és obert i revisors i 
autors coneixen la identitat de cadascú, en altres 
(especialment les de salut pública) només els 
revisors saben qui són els autors del manuscrit 
que avaluen (cegament simple) o bé ni els uns ni 
els altres saben les identitats (cegament doble). 
Moltes revistes científiques inclouen la descrip-
ció del procés de revisió en la informació per a 
autors. Algunes publiquen també avaluacions 
empíriques del funcionament del procés (16).

Com a autors convé conèixer les característi-
ques del procés de revisió externa, ja que aquest 
procés influirà en la probabilitat de publicar el nos-
tre treball. A més, si hem publicat com a autors en 
alguna revista de la nostra especialitat, el director 
d’aquesta revista o d’una altra de la mateixa àrea 
ens pot sol·licitar també la col·laboració com a re-
visors externs. El procés de revisió de manuscrits 
sol ésser completament altruista i tota la comu-
nitat professional i científica l’ha d’entendre i as-
sumir amb l’atenció i el rigor que requereix. A la 
Fig. 1 es resumeixen els passos que habitualment 
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segueixen els revisors externs en l’avaluació de 
manuscrits per a revistes biomèdiques. Algunes 
revistes inclouen la descripció d’aquest procés i 
guies per a la revisió externa en les seves pàgines 
informatives, informació interessant no només per 
als revisors, sinó també per als autors que sotme-
ten els seus treballs a aquest procés (vegeu per 
exemple la Guia per a la revisió externa de ma-
nuscrits a Archivos de Prevención de Riesgos La-
borales, disponible a www.scsmt.cat/archivos).

Fases de la revisió externa

Quan el revisor rep una proposta per actuar com 
a avaluador d’un manuscrit (per carta, per fax 

o, últimament el més habitual, per correu elec-
trònic), pot acceptar o no aquesta col·laboració. 
Poden ésser motius per no acceptar l’avaluació 
del manuscrit la falta de temps, la manca de ca-
pacitat per avaluar el treball en qüestió (que vin-
drà determinada principalment per la familiaritat 
amb el món de la publicació científica i l’afinitat 
més o menys gran amb el tema del manuscrit), 
o l’existència d’un conflicte d’interessos que pot 
repercutir en l’avaluació (per exemple, una rela-
ció d’amistat o de rivalitat amb els autors). Aquest 
rebuig no suposa cap problema per a la revista, 
sempre que es comuniqui com més aviat millor 
a la secretaria editorial. En alguns casos, es de-
manarà als avaluadors que suggereixin un altre 
revisor si no accepten realitzar l’avaluació.

Proposta  
d’avaluació  

d’un manuscrit

Informar com abans 
millor a la secretaria 
editorial de la revista

3) Informe d’avaluació

Full d’avaluació (segons les revistes)
Comentaris per a l’editor:
- Comentaris sobre l’interès/l’adequació general del treball
- Indicació d'aspectes no valorables
Comentaris per als autors:
- Primer paràgraf de valoració general
- Comentaris majors i menors

Rebuig

Acceptació

Condicions:

- Respectar terminis
- Respectar instruccions revista

2) Avaluació del manuscrit

– Adequació, originalitat
– Títol i resum
– Aspectes formals
– Aspectes ètics
– Contingut i validesa científica
– Avaluació estadística

1) Lectura del manuscrit

figura 1. Procés habitual que segueixen els revisors externs en l’avaluació de manuscrits per a revistes científiques.
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Per contra, si el revisor accepta realitzar 
l’avaluació del manuscrit haurà de tenir molt en 
compte una sèrie de requisits. En primer lloc, és 
molt important que el revisor respecti els termi-
nis establerts per a la revisió. Habitualment es 
fixa un temps màxim de tres a quatre setmanes 
per a la revisió externa d’un manuscrit. És molt 
convenient també que el revisor conegui ade-
quadament la revista i les instruccions per a au-
tors. També ha de conèixer i seguir la guia per 
a avaluadors externs de la revista corresponent, 
en cas que existeixi. 

En general, per a la realització de l’avaluació 
del manuscrit el revisor porta a terme una pri-
mera lectura completa i pausada del manuscrit, 
incloent-hi el títol, el resum i el text, tal com es 
faria si es tractés d’un treball publicat. Alhora 
que es realitza aquesta primera lectura resulta 
útil identificar els aspectes principals de l’estudi 
(per exemple, la declaració d’objectius o detalls 
fonamentals del mètode) i les qüestions dubto-
ses (per exemple, frases de comprensió difícil o 
conclusions poc fonamentades). En una lectura 
següent el revisor ja estarà en disposició de des-
envolupar els elements propis de l’avaluació.

L’avaluació dependrà del tipus de manuscrit. 
Alguns aspectes seran comuns a tot tipus de 
treball, però d’altres són més propis de l’avalua-
ció de treballs de recerca o originals. En general, 
el revisor ha d’avaluar i expressar el seu parer 
sobre les qüestions següents:

•  Adequació als lectors de la revista. Encara que 
l'editor és habitualment la persona que més 
bé pugui valorar l'adequació del manuscrit a 
la seva revista, l’avaluador també pot dir-hi la 
seva.

•  Originalitat del treball en el seu camp. S'ha 
de fer una estimació en termes de quina és 
l'aportació del treball a l'àrea de coneixement 
corresponent, si és convenient citant les refe-
rències oportunes.

•  Adequació del títol i el resum. Per exemple, el 
títol pot ésser poc informatiu, o massa llarg. 
Poden existir incoherències entre les dades 
del resum i les del text o les taules. O bé po-
den faltar parts essencials del resum (com ara 

la formulació de l'objectiu del treball o la pre-
sentació de dades numèriques, si és rellevant). 
Les conclusions que es troben en el resum han 
de coincidir també amb les que es presentin 
al text.

•  Aspectes formals. El revisor ha de considerar 
la llegibilitat del text (14), la redacció correcta 
i clara de frases i paràgrafs o l'existència de 
parts del text de comprensió difícil. L'avalua-
dor també ha de comprovar si el text respecta 
l'estructura habitual, per exemple, en el cas 
d'un article original si els continguts de la in-
troducció, mètodes, resultats i discussió estan 
ordenats de manera adequada. Els continguts 
de les taules s’han de presentar correctament 
i han d’ésser comprensibles sense necessitat 
de recórrer al text. Taules i figures han de com-
plementar la informació del text, no repetir-la. 
S'ha de valorar també l'extensió del text, i en 
cas que sigui excessiva se suggerirà als autors 
paràgrafs o parts del text prescindibles.

•  Aspectes ètics. L'avaluador ha de valorar tant la 
presència de la informació relativa a qüestions 
ètiques de la recerca mateixa (per exemple, pri-
vadesa dels pacients, consentiment informat, 
o altres principis ètics per a les investigacions 
mèdiques en éssers humans) com aspectes 
ètics propis de la publicació (per exemple, rela-
tius a publicació repetitiva, a conflicte d'interes-
sos o a autoria, en cas que es puguin avaluar).

•  Contingut i validesa de la informació científica. 
Especialment en els treballs originals de recer-
ca, el revisor ha de valorar elements com ara 
la presentació dels objectius de l'estudi, l'ade-
quació del disseny de l'estudi per assolir els 
objectius plantejats, la descripció suficient de 
l'àmbit, les unitats d'observació, la població i la 
mostra utilitzada en l'estudi, la descripció sufi-
cient de les eines emprades per recollir la infor-
mació i de les variables utilitzades en l'anàlisi o 
la correcció de l'anàlisi estadística aplicada. En 
relació amb els resultats del treball, el revisor 
ha de considerar aspectes com la credibilitat, 
si s'ha seleccionat adequadament la informa-
ció que es presenta o si es presenten dades 
supèrflues o innecessàries. La interpretació i 
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les conclusions d'aquests resultats s’haurien 
de derivar de manera adequada de les dades 
presentades. El treball ha de comentar igual-
ment els resultats d'altres estudis relacionats. 
Les limitacions de l'estudi i les implicacions del 
treball per a la recerca futura també s’han de 
trobar descrites al text. Les referències biblio-
gràfiques incloses haurien d’ésser prou relle-
vants, actuals, correctes i necessàries.

L’informe d’avaluació

Encara que l’estil de l’informe pot ésser molt 
variable, en general, inclourà de manera dife-
renciada comentaris per a l’editor i comentaris 
per als autors. Algunes revistes utilitzen un full 

d’avaluació en què es demana al revisor la va-
loració d’una sèrie de qüestions específiques, a 
més de redactar els comentaris corresponents. 
A la Fig. 2 es reprodueix el full d’avaluació que 
utilitza la revista Gaceta Sanitaria. A més de les 
preguntes tancades, en aquest full es destina 
un espai en blanc per als comentaris per a l’edi-
tor (que no arribaran a conèixer els autors) i per 
als comentaris als autors (que és la part que els 
autors rebran, juntament amb els comentaris de 
la resta de revisors de manuscrits i de l’editor, 
si n’hi ha).

En els comentaris per a l’editor se sol in-
cloure una valoració general de les qualitats o 
les limitacions del manuscrit. Aquí es poden ex-
pressar lliurement opinions relacionades amb 
el manuscrit que no és necessari fer arribar als 

Per a tots els manuscrits:

1. S’han descrit de manera suficient els objectius?   Totalment    Força    Poc    Gens
2. Les conclusions es justifiquen a partir dels resultats del treball?  Totalment    Força    Poc    Gens
3. La bibliografia és adequada i suficient?    Totalment    Força    Poc    Gens
4. El resum és complet i adequat?     Totalment    Força    Poc    Gens

Per a manuscrits originals:

1. El disseny de l’estudi és apropiat per assolir els objectius esmentats? Totalment    Força    Poc    Gens
2. Es detallen prou la població d’estudi i la font de subjectes?  Totalment    Força    Poc    Gens

Per a aquells manuscrits en què sigui pertinent:

3. La mostra i la taxa de respostes són suficients?   Totalment    Força    Poc    Gens
4. Es detallen adequadament les variables i els mètodes de mesura?  Totalment    Força    Poc    Gens
5. Es detallen prou totes les tècniques estadístiques emprades?  Totalment    Força    Poc    Gens
6. Són adequats els tests estadístics emprats?    Totalment    Força    Poc    Gens

COMENTARIS PER A L’EDITOR:

COMENTARIS PER ALS AUTORS:

figura 2. Formulari utilitzat a la revista Gaceta Sanitaria per als revisors externs.

Considereu que aquest manus-
crit es pot publicar:

[ ] Sense revisió 
[ ] Després d’una revisió menor
[ ] Després d’una revisió major
[ ] Cal rebutjar-lo

A) Valoreu la validesa científica 
del manuscrit:

[ ] Molta
[ ] Força
[ ] Regular
[ ] Poca
[ ] Cap

B) Valoreu la rellevància 
per a la Salut Pública o 
l’Administració Sanitària del 
manuscrit:

[ ] Molta
[ ] Força
[ ] Regular
[ ] Poca
[ ] Cap
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autors, però que els editors han de saber. Per 
exemple, la recomanació sobre la conveniència 
o no de publicar el manuscrit serà més correc-
te realitzar-la exclusivament a l’editor, ja que al 
marge d’aquesta opinió l’editor es pot decidir en 
qualsevol sentit i resultaria confús per als autors 
l’existència de missatges contradictoris entre els 
avaluadors o l’editor. Una crítica dura d’algun 
aspecte del manuscrit es pot expressar més 
lliurement a l’editor, encara que en benefici de 
la cortesia, sigui oportú moderar-ne el to en els 
comentaris als autors. Qualsevol conflicte d’ètica 
que tingui el revisor també s’haurà d’incloure ex-
clusivament en els comentaris a l’editor. Poden 
existir aspectes del manuscrit que el revisor no 
pugui avaluar adequadament perquè no disposa 
del coneixement o l’experiència necessaris. És 
una situació perfectament normal, que no s’ha 
d’ocultar. El que és correcte en aquests casos 
és informar-ne també en els comentaris exclu-
sius per a l’editor.

Per la seva banda, els comentaris per als 
autors s’acostumen a estructurar seguint tam-
bé un format determinat. És convenient incloure 
en el primer paràgraf un breu resum del treball, 
així com l’avaluació de la rellevància, l’originalitat 
i l’adequació per a la revista a què s’ha enviat. A 
continuació, alguns avaluadors prefereixen dividir 
els comentaris en majors i menors, el que acos-
tuma a resultar útil a editor i autors. Els comenta-
ris majors es refereixen a limitacions importants 
del disseny o dels continguts del treball, mentre 
que els comentaris menors recullen qüestions de 
resolució més fàcil (per exemple, problemes es-
tructurals o de redacció del text). En general és 
preferible una sèrie de comentaris separats que 
paràgrafs molt llargs en què es tractin diversos 
aspectes. Sempre que sigui rellevant, s’ha d’es-
pecificar la ubicació en el text de l’aspecte relacio-
nat amb cada qüestió comentada, fent referència 
a la pàgina, el paràgraf i la frase o l’apartat on es 
troba el problema. Si es numera cada comentari 
es facilitarà molt tant la valoració de l’editor com 
la resposta dels autors. Tots els comentaris del 
revisor han d’estar clarament justificats. I sempre 
serà preferible indicar com s’ha de corregir o es 
podria haver corregit un problema que senzilla-
ment assenyalar-ne l’existència.

Com a autors és molt convenient conèixer 
totes aquestes característiques del procés de 
revisió per preveure-les de la manera adequada 
en la preparació del manuscrit. Com a revisors 
potencials, aquestes recomanacions ens servi-
ran d’ajuda per realitzar correctament l’avaluació 
d’un manuscrit, encara que, si existeixen, també 
hauríem de conèixer i seguir les instruccions es-
pecífiques de la revista per als revisors externs. 

Editors

L’equip o comitè editorial  
a les revistes científiques

Les revistes científiques tenen estructures di-
ferents d’organització editorial. En general, en 
totes podrem identificar un equip o comitè edi-
torial (editorial board), amb un o més directors 
(editors-in-chief ), editors associats (editors o 
associate editors) i, en alguns casos, també edi-
tors internacionals de països diferents dels de la 
publicació de la revista, que seran els responsa-
bles principals del procés de decisió pel que fa 
a l’acceptació o el rebuig dels manuscrits que 
reben. En algunes revistes hi pot haver editors 
especialitzats en alguna de les àrees que abas-
ten els continguts de la revista, o distribuïts per 
països o continents. Els autors poden enviar el 
treball a l’editor més pròxim tant per criteris te-
màtics com per criteris geogràfics. En la majoria 
dels casos, però, el manuscrit s’envia a la revista 
sense cap més especificació (a l’atenció del di-
rector, sense personalitzar) i segons el procés 
intern de funcionament el manuscrit s’assigna a 
l’editor o editors associats més adients. 

Els directors o editors de les revistes cientí-
fiques són els responsables principals del que 
es publica i del que no es publica a les seves 
revistes. Per tant, conèixer els criteris i les ca-
racterístiques del procés editorial que segueix 
tot treball remès a una revista biomèdica també 
serà d’interès per als autors.

Criteris de decisió editorial

A la Taula 4 es resumeixen els criteris principals 
que acostumen a utilitzar els directors i editors 
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de les revistes biomèdiques per optar per la pu-
blicació o el rebuig dels manuscrits que reben. 
Com ja assenyalàvem quan parlàvem de l’elec-
ció de la revista per part dels autors, el públic 
és un aspecte fonamental a l’hora de prendre 
una decisió sobre un manuscrit. Els directors 
de les revistes biomèdiques coneixen bé el seu 
públic, fins i tot el configuren segons la políti-
ca editorial que tenen interès de desenvolupar 
–que a la vegada es fonamenta en el tipus de 
treballs que trien per publicar. Per exemple, els 
epidemiòlegs que segueixen revistes com ara 
Epidemiology, American Journal of Epidemio-
logy, Internacional Journal of Epidemiology o 
Journal of Epidemiology and Community Health 
són ben diferents, ja que aquestes quatre re-
vistes, si bé pertanyen a la mateixa àrea de co-
neixement, presenten interessos molt diferents 
dins del camp de la recerca epidemiològica. 
Cada editor prendrà les decisions de publicació 
en funció del públic principal que vol interessar 
amb la revista.

Els editors també valoren amb molta cura 
l’originalitat i la rellevància, o l’interès específic 
del treball en l’àrea de coneixement correspo-
nent. En algunes revistes del BMJ Group aquest 
concepte queda ben reflectit mitjançant una 
informació determinada que es demana als au-
tors: en concret, en les instruccions per a autors 
se sol·licita un breu resum o «requadre» amb in-
formació sobre el que ja se sabia sobre el tema 
d’estudi («What is already known on this topic») 
i el que el treball aporta al coneixement sobre 
aquest tema («What this study adds»). Algunes 
revistes, com la ja esmentada Journal of Epide-

miology and Community Health, també dema-
nen als autors que assenyalin les implicacions 
per al desenvolupament de polítiques en salut 
que comporten els resultats o les conclusions 
del treball (17).

Evidentment, la validesa científica del treball 
s’escrutarà amb molt de rigor, encara que en 
aquesta tasca potser els editors és on més dei-
xen que els ajudin els revisors externs. Tal com 
comentàvem a l’apartat dedicat a aquests pro-
fessionals, aspectes com ara l’adequació dels 
objectius i de la metodologia de l’estudi o la in-
terpretació i el significat correctes derivats dels 
resultats obtinguts seran decisius en la conside-
ració de la validesa científica del treball.

Entre tots els elements que resulten decisius 
per a la publicació eventual del manuscrit, els 
aspectes formals potser són els més fàcils de 
complir. Per això crida tant l’atenció la freqüèn-
cia amb què els autors els menyspreen (7). El 
seguiment necessari de les instruccions per als 
autors o la cura imprescindible en la redacció 
i l’estructura de les diferents parts del manus-
crit resulten prou senzills per no desatendre’ls 
en aquesta última etapa del procés de recerca 
tan llarg i laboriós. La negligència dels aspectes 
formals és un criteri decisiu per al rebuig dels 
manuscrits en molts més casos del que els au-
tors creuen (18).

Tanmateix, els manuscrits molt acceptables 
segons tots aquests criteris anteriors, encara 
han de competir amb manuscrits que poden re-
sultar igualment acceptables. I els directors de 
les revistes biomèdiques només disposen d’un 
nombre de pàgines limitat per publicar el que 
volen publicar. De manera que l’espai disponible 
a la revista i les prioritats que es puguin establir 
segons la capacitat d’elecció (per petita que si-
gui, sempre es prioritzarà els millors d’entre els 
bons) poden ésser al final decisius per decidir la 
publicació d’un treball. 

Encara que hi pot haver algunes variacions 
segons els casos i les revistes, a la Fig. 3 es re-
presenta el procés editorial habitual d’un manus-
crit científic des de la recepció fins que s’adopta 
una decisió sobre l’acceptació o el rebuig. En els 
apartats següents es descriu amb més detall ca-
dascun d’aquests passos.

Taula 4. Criteris utilitzats habitualment en el procés de 
decisió editorial sobre la publicació d’un manuscrit.

• Adequació als lectors

• Originalitat i rellevància

• Validesa científica

• Aspectes formals:
— Adequació a les normes per a autors 
— Estructura, llegibilitat 
— Estil, rigor escriptura

• Prioritat, espai
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Primera decisió

El director o l’editor associat a qui s’assigna el 
manuscrit que acaba d’arribar en realitzarà una 
primera avaluació (habitualment ràpida). En 
aquest moment serà molt important que el ma-
nuscrit es correspongui amb l’àmbit d’interès de 
la revista i, com ja hem comentat, una bona part 
d’aquesta decisió es relacionarà amb el fet que 
haguem sabut triar la revista adient per publicar-
lo. El títol i el resum del treball, així com la carta 
de presentació, són les targetes de visita del ma-
nuscrit, i amb freqüència les úniques parts que 
llegirà el director de la revista en primera instàn-
cia. Per això, insistim que és important cuidar-ne 
al màxim l’elaboració. Un resum poc cuidat pot 
determinar el rebuig del manuscrit sense més 
consideració. El temps dels directors de revis-
tes és limitat, i habitualment reben molts més 
treballs dels que poden publicar. Estan obligats 
a prendre decisions ràpides per seleccionar els 
treballs que consideren millors.

En alguns casos el manuscrit es pot acceptar 
tal com s’envia sense passar per revisió exter-
na, però això és molt poc freqüent. Evidentment 
hi ha revistes que no sotmeten els treballs que 
reben a aquest procés de revisió sistemàtica 
d’avaluadors externs, encara que generalment 
són revistes amb continguts de poca qualitat 
que ni tan sols qualificaríem de científiques. 

La freqüència de rebuig en aquesta prime-
ra fase pot ésser molt alta, especialment en les 
revistes de qualitat més gran i, per tant, les que 
més cobegen els autors. Superar aquesta pri-
mera etapa i que el manuscrit arribi als revisors 
acostuma a ésser motiu suficient d’alegria (al-
menys inicialment). Encara que la revista acabi 
rebutjant el nostre treball a partir de la revisió 
dels avaluadors (etapa següent), com a mínim 
aconseguirem comentaris que ens poden ajudar 
a millorar-ne la qualitat.

Si no es rebutja el manuscrit en primera ins-
tància ni s’accepta sense canvis, el director o 
l’editor associat el remetrà a avaluadors externs. 
Algunes revistes a més dels avaluadors o revisors 
externs, compten amb un revisor o editor esta-
dístic en plantilla, que avalua, si és necessari, els 
mètodes estadístics emprats en els manuscrits 
que reben. Com ja hem indicat, l’objectiu princi-
pal de l’avaluació externa de manuscrits és servir 
d’ajuda a l’editor per seleccionar i millorar la qua-
litat dels manuscrits que finalment es publiquen. 

Segona decisió 

Després de la revisió d’experts, l’editor ha de tor-
nar a decidir sobre el manuscrit: el pot acceptar 
sense canvis (continua essent excepcional), el 
pot rebutjar d’acord amb els comentaris dels re-

figura 3. Procés editorial en les revistes científiques des de la recepció d’un manuscrit fins a la decisió d’acceptació o 

rebuig.

ACCEPTACIÓ

Recepció 

del manuscrit
REBUIG

REBUIG 
CONDICIONAT 
A LA REVISIÓ 
DELS AUTORS

Decisió editorial

Revisió externa

Decisió editorial
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visors i el seu criteri personal, o remetre’l a l’autor 
amb la sol·licitud que tingui en compte aquests 
comentaris i que els respongui. En aquest cas, 
es poden exigir a l’autor canvis mínims (que nor-
malment denominem revisió menor) o una revi-
sió exhaustiva del manuscrit, tant formal com de 
continguts (revisió major). 

Manuscrit rebutjat

No ens hem de deixar endur per la desespera-
ció. Aquesta decisió no significa necessàriament 
que el nostre treball no sigui de qualitat o no tin-
gui interès: potser senzillament no l’hem sabut 
explicar o no hem triat la revista adequada per 
publicar-lo (1). En qualsevol cas cal reflexionar-hi 
i si continuem convençuts que és un treball que 
cal publicar, en revisarem el format, l’estructura 
i la redacció i ens plantejarem l’elecció de la re-
vista per enviar-lo. Si l’article ha rebut comentaris 
d’editors o revisors podem aprofitar-los sempre 
que sigui possible per millorar el manuscrit abans 
de provar sort novament en una altra revista. 

Manuscrit que cal que revisin els autors

És una situació més esperançadora que la del re-
buig, però tampoc no vol dir que estigui tot gua-
nyat. És molt freqüent que es rebutgi el manus-
crit després d’una segona o fins i tot una tercera 
revisió. Normalment en la carta de resposta els 
directors solen deixar molt clara la seva postura 
i és freqüent l’ús de fórmules del tipus «Aquest 
manuscrit no és acceptable per a publicació en 
la forma actual, però acceptaríem reconsiderar 
aquesta decisió si es tinguessin en compte de 
manera adequada els comentaris adjunts.». Per 
tant, encara no està decidit res, ni en el sentit de 
rebuig ni en el d’acceptació. En qualsevol cas, la 
preparació d’una segona versió del manuscrit, 
d’acord amb els comentaris rebuts, i d’una carta 
de resposta molt cuidada, és una cosa que els 
autors s’han de prendre molt seriosament, ja que 
en depèn de manera crucial la decisió de l’editor 
respecte del treball. Hem de tenir present que 
l’editor ja ha mostrat un cert interès pel manus-

crit (si no fos així, no l’hauria enviat als revisors 
externs, o ja l’hauria rebutjat directament), per la 
qual cosa no està tot perdut.

De fet, la revisió del manuscrit i la resposta 
dels autors als comentaris de revisors o editors 
poden ésser tan laborioses o més que la pre-
paració mateixa del manuscrit. Cal respondre a 
tots els comentaris rebuts, assenyalar clarament 
els canvis que s’han introduït en el manuscrit 
seguint aquests comentaris i, si escau, argu-
mentar detalladament i amb cura les raons per 
les quals no s’està d’acord o no s’accepten els 
canvis suggerits. Aquesta resposta pot ocupar 
diversos folis (en funció de la complexitat dels 
comentaris) i els autors poden utilitzar taules, re-
ferències bibliogràfiques o qualsevol document 
o dada addicional per donar suport als seus ar-
guments. 

Manuscrit acceptat

Aquest és l’objectiu desitjat. Les primeres parau-
les de la carta del director acostumen a ésser 
molt explícites. Com ara «ens plau comunicar-
vos...», que sol sonar a música celestial als es-
forçats autors. És el moment de celebrar-ho tot i 
que encara no s’ha acabat la feina. 

Algunes revistes són molt rigoroses en el pro-
cés d’edició i preparació del manuscrit per pu-
blicar-lo. Així, remetran proves d’impremta suc-
cessives als autors perquè verifiquin, una vegada 
més, l’exactitud i la correcció de tota la informació 
i de les dades que apareixen en el text. No s’ha 
d’abaixar la guàrdia: malgrat les múltiples revisi-
ons que ja haurem realitzat poden quedar errors 
que encara hagin passat desapercebuts a tots. El 
que queda publicat és el que finalment coneixe-
ran els lectors. Encara que totes les revistes solen 
tenir una secció de correccions o de fe d’errates 
sobre manuscrits ja publicats, el que és desitjable 
és que no calgui recórrer-hi, ja que molts lectors 
tindran accés exclusivament a la publicació origi-
nal en què apareix l’error. Aquestes correccions a 
posteriori de fet suggereixen certa falta de rigor 
dels editors o els autors, i cal evitar-les.

Quan el manuscrit ja ha entrat en la fase de 
publicació, habitualment passarà per dos estats 
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previs a la impressió definitiva. Les galerades són 
proves d’impremta en què el manuscrit té una 
aparença molt semblant a la que apareixerà defi-
nitivament en la revista. Encara hi podem introduir 
canvis, però en general les revistes adverteixen 
que en aquesta fase només acceptaran canvis 
mínims referits a errates tipogràfiques o similars. 
En alguns casos, rebutjaran fins i tot modificacions 
de més envergadura (com ara afegir o suprimir 
frases o paràgrafs o modificar substancialment 
la redacció del text o taules). Altres revistes co-
bren als autors per introduir canvis (més o menys 
importants) en aquesta etapa. En qualsevol cas, 
en aquesta fase és molt important evitar retards i 
habitualment s’exigeix als autors la revisió de les 
galerades en un termini màxim de quaranta-vuit 
hores. Les pàgines de les galerades encara no 
estan maquetades (les taules, per exemple, no 
estan inserides en el text) ni numerades. Quan 
es prepara l’article tal com apareixerà imprès, ja 
amb la numeració de l’exemplar corresponent de 
la revista en el qual es publicarà, ens referim a les 
compaginades, que per norma general no revi-
sen els autors i queden sotmeses exclusivament 
a una última revisió interna que realitza la revista. 

Conclusió

La publicació d’un article científic no depèn no-
més de la voluntat o la capacitat dels autors: els 
revisors, directors i editors determinen de ma-
nera decisiva l’èxit o el fracàs de la publicació. 
Cada participant en el procés de publicació té 
interessos i criteris propis. El coneixement dels 
diferents papers que juguen aquests actors 
en l’escenari de les revistes científiques ens ha 
d’ajudar a millorar les nostres decisions i accions 
en el camp de la publicació biomèdica.
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