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ACP, 4
ajust, 10
ajustament, 11
ajustament per mínims quadrats, 12
aleatori -òria, 13
aleatorització, 14
aleatorització estratificada, 15
aleatorització per blocs, 16
aleatorització per grups, 17
aleatorització simple, 18
alfa de Cronbach, 19
AMC, 20
amplitud interquartílica, 21
amplitud semiinterquartílica, 22
anàlisi bivariable, 23
anàlisi bivariant, 24
anàlisi d’agrupaments, 25
anàlisi de components principals, 26
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anàlisi de cost-efectivitat, 28
anàlisi de cost-utilitat, 29
anàlisi de covariància, 30
anàlisi de decisions, 31
anàlisi de la covariància, 32
anàlisi de la variància, 33
anàlisi de la variància d’un factor, 34
anàlisi de la variància de k factors, 35
anàlisi de la variància  
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multivariant, 37
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anàlisi de sensibilitat, 39
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anàlisi per protocol, 51
anàlisi PP, 52
anàlisi seqüencial, 53
anàlisi univariable, 54
anàlisi univariant, 55
ANCOVA, 57
ANOVA, 58
aparellament, 60
aparellar, 61
àrea sota la corba de rendiment 

diagnòstic, 62
assaig amb cegament, 67
assaig amb cegament doble, 68
assaig amb cegament simple, 69
assaig amb cegament triple, 70
assaig amb cegament únic, 71
assaig clínic, 72
assaig clínic aleatoritzat, 73
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assaig clínic comparatiu, 74
assaig clínic de participant únic, 75
assaig clínic explicatiu, 76
assaig clínic paral·lel, 77
assaig clínic pragmàtic, 78
assaig clínic seqüencial, 79
assaig comunitari, 80
assaig d’intervenció comunitària, 81
assaig obert, 83
assaig sense cegament, 84
associació, 88
atribut, 90
atrició mostral, 91
avaluació amb cegament, 94
biaix, 99, 100
biaix d’informació, 101
biaix d’observació, 102
biaix de dígit, 103
biaix de l’observador, 104
biaix de memòria, 105
biaix de notificació, 106
biaix de publicació, 107
biaix de record, 108
biaix de resposta, 109
biaix de selecció, 110
bioestadística, 116
biometria, 120
bondat d’ajustament, 127
bootstrap [en], 128
braç, 132
branca, 133
càlcul de la grandària  

de la mostra, 134
calibratge, 135
campana de Gauss, 136
casella, 139
cegament, 141
cegar, 142
cel·la, 144
centil, 145
codi d’aleatorització, 152
coeficient de concordança, 154
coeficient de correlació  

de Pearson, 155
coeficient de correlació  

de Spearman, 156
coeficient de correlació  

intraclasse, 157

coeficient de correlació ordinal  
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coeficient de determinació, 159
coeficient de regressió, 160
coeficient de variació, 161
cohort, 162
consistència interna, 185
contrast d’hipòtesi, 186
corba de Gauss, 189
corba de regressió, 190
corba de rendiment diagnòstic, 191
corba de supervivència, 192
corba normal, 193
corba ROC, 194
correcció de Bonferroni, 195
correcció de Yates, 196
correlació múltiple, 198
correlació parcial, 199
covariància, 200
covariant, 201
criteri principal de valoració, 205
criteris d’exclusió, 206
criteris d’inclusió, 207
cua, 210
CV, 211
dada basal, 213
dades aparellades, 214
DE, 219
decil, 220
densitat, 224
desgast de la mostra, 232
desviació estàndard, 233
desviació mitjana, 234
desviació típica, 235
diagrama d’embut, 236
diagrama de barres, 237
diagrama de caixa, 238
diagrama de dispersió, 239
diagrama de pastís, 240
diagrama de sectors circulars, 241
diccionari de codificació, 243
dicotomitzar, 244
diferència de riscos, 245
diferència estadísticament 

significativa, 246
diferència estandarditzada  

de mitjanes, 247
disseny amb assignació  

al millor, 251
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disseny aparellat, 252
disseny creuat, 253
disseny de Zelen, 254
disseny en quadrat grecollatí, 255
disseny en quadrat llatí, 256
disseny equilibrat, 257
disseny experimental, 258
disseny factorial, 259
disseny no equilibrat, 260
disseny paral·lel, 261
disseny seqüencial, 262
distància interquartílica, 263
distribució asimètrica, 265
distribució bimodal, 266
distribució binomial, 267
distribució conjunta, 268
distribució de Bernoulli, 269
distribució de freqüències, 270
distribució de Gauss, 271
distribució de Poisson, 272
distribució de probabilitat, 273
distribució F, 274
distribució khi quadrat, 275
distribució log-normal, 276
distribució logarítmica normal, 277
distribució multimodal, 278
distribució multinomial, 279
distribució normal, 280
distribució normal bivariable, 281
distribució normal bivariant, 282
distribució normal multivariable, 283
distribució normal multivariant, 284
distribució simètrica, 285
distribució t de Student, 286
distribució uniforme, 287
distribució unimodal, 288
doble simulació, 290
EE, 303
efecte de cohort, 305
efecte Hawthorne, 306
efectiu, 311
emmascarament, 319
emmascarar, 320
empat, 321
entrada de dades, 324
error, 330
error aleatori, 331
error d’observació, 332

error de primera espècie, 333
error de segona espècie, 334
error de tipus I, 335
error de tipus II, 336
error estàndard, 337
error relatiu, 338
error sistemàtic, 339, 340
error típic, 341
escala d’interval, 342
escala de raó, 343
escala nominal, 344
escala ordinal, 345
especificitat, 353
esperança, 354
esperança matemàtica, 356
estadístic, 357
estadística, 358
estadística descriptiva, 359
estadística no paramètrica, 360
estadística paramètrica, 361
estàndard de referència, 362
estandardització, 363
estandarditzar, 364
estimació, 365
estimació de paràmetres, 366
estimació estadística, 367
estimació per interval, 368
estimació puntual, 369
estimador, 370
estimador esbiaixat, 371
estimador no esbiaixat, 372
estimador sense biaix, 373
estimar, 374
estocàstic -a, 375
estrat, 376
estratificació, 377
estudi amb consentiment 

aleatoritzat, 378
estudi clínic, 379
estudi d’abans i després, 380
estudi de casos i controls, 388
estudi de casos i controls niat, 389
estudi de cohorts, 390
estudi de controls històrics, 392
estudi de sèries de casos clínics, 405
estudi ecològic, 409
estudi epidemiològic, 410
estudi experimental, 411
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estudi multicèntric, 412
estudi pre-post, 418
estudi retrospectiu, 421
estudi transversal, 422
exactitud, 427
experiència aleatòria, 431
experiment aleatori, 432
F, 433
factor, 434, 435
factor de pronòstic, 436
factor de risc, 437
fals negatiu, 438
fals positiu, 439
fiabilitat, 460
fracció de mostreig, 464
freqüència, 465
freqüència absoluta, 466
freqüència cumulativa, 467
freqüència esperada, 468
freqüència observada, 469
freqüència relativa, 470
funció de densitat, 471
funció de densitat  

de probabilitat, 472
funció de distribució, 473
funció de probabilitat, 474
funció de supervivència, 475
funció de versemblança, 476
generalització de resultats, 478
grandària de la mostra, 481
graus de llibertat, 482, 483
grup de comparació, 484
grup de comparació aparellat, 485
grup de comparació concurrent, 486
grup de control, 487
grup experimental, 488
heteroscedasticitat, 491
hipòtesi alternativa, 492
hipòtesi de treball, 493
hipòtesi nul·la, 494
histograma, 495
homoscedasticitat, 497
IC, 498
incidència, 502
independència, 504
inferència estadística, 506
interacció qualitativa, 511
interacció quantitativa, 512

interpolació, 513
interval, 514
interval de confiança, 515
interval de normalitat, 516
khi quadrat, 525
llista d’aleatorització, 527
lògit, 530
MANOVA, 531
matriu de correlacions, 534
matriu de covariàncies, 535
matriu de dades, 536
matriu de variàncies  

i covariàncies, 537
mediana, 541
megaassaig, 554
mesura de dispersió, 556
mesura de la qualitat de vida, 557
mesura de tendència central, 558
metanàlisi, 561
metaregressió, 562
mètode actuarial, 563
mètode bayesià, 564
mètode de Kaplan-Meier, 565
mètode de Mantel-Haenszel, 566
mètode de màxima  

versemblança, 567
mètode Delphi, 568
mètode dels mínims quadrats, 569
mitjana geomètrica, 570
mitjana ponderada, 571
moda, 572
model additiu, 573
model d’efectes aleatoris, 574
model d’efectes fixos, 575
model d’efectes mixtos, 576
model de Cox, 577
model de riscos proporcionals  

de Cox, 578
model estadístic, 579
model estocàstic, 580
model lineal, 581
model log-lineal, 582
model mixt, 583
model multiplicatiu, 584
model no lineal, 585
model probabilístic, 586
mostra, 590
mostra aleatòria, 591
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mostra aleatòria estratificada, 592
mostra aleatòria simple, 593
mostra de conveniència, 594
mostra probabilística, 595
mostra sistemàtica, 596
mostral, 597
mostratge, 598
mostreig, 599
mostreig aleatori simple, 600
mostreig en etapes múltiples, 601
mostrejar, 602
nivell de confiança, 605
nivell de significació, 606
nivell de significació estadística, 607
NNC, 608
NNT, 609
nombre aleatori, 611
nombre necessari a cribrar, 612
nombre necessari a tractar, 613
objectiu principal, 620
objectiu secundari, 621
ocultació de l’assignació, 622
odds ratio, 623
oportunitat relativa, 625
OR, 626
paràmetre, 630
patró de comparació, 632
PDF, 633
percentil, 635
població, 642
població de referència, 643
població diana, 644
població objectiu, 645
poblacional, 646
poder, 647
polígon de freqüències, 648
potència estadística, 650
precisió, 651
prevalença, 654
probabilístic -a, 662
probabilitat, 663
probabilitat condicionada, 664
pròbit, 665
problema de Behrens-Fisher, 666
procediment d’eliminació 

progressiva, 667
procediment d’entrada  

progressiva, 668

procediment pas a pas, 671
prova bilateral, 682
prova d’hipòtesi, 683
prova d’homogeneïtat, 684
prova d’independència, 685
prova d’una cua, 686
prova de dues cues, 688
prova de Friedman, 689
prova de Kolmogorov-Smirnov, 690
prova de Kruskal-Wallis, 691
prova de la bondat  

d’ajustament, 692
prova de la suma dels rangs de 

Wilcoxon, 693
prova de Mann-Whitney, 694
prova de Mantel-Haenszel, 695
prova de McNemar, 696
prova de normalitat, 697
prova de significació, 698
prova de Wilcoxon per a dades 

aparellades, 699
prova de Wilcoxon per a dades 

independents, 700
prova dels rangs amb signe de 

Wilcoxon, 701
prova dels signes, 702
prova exacta de Fisher, 703
prova khi quadrat, 704
prova khi quadrat de Pearson, 705
prova log-rang, 706
prova no paramètrica, 707
prova paramètrica, 708
prova t de Student, 709
prova t de Student per a dades 

aparellades, 710
prova t de Student per a dades 

independents, 711
prova t de Student per a mostres 

aparellades, 712
prova t de Student per a mostres 

independents, 713
prova unilateral, 714
quadrat grecollatí, 717
quadrat llatí, 718
quantil, 721
quartil, 722
rang, 726
rang interquartílic, 727
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rang semiinterquartílic, 728
raó de versemblança, 729
RAR, 730
ràtio, 731
recorregut interquartílic, 746
recorregut semiinterquartílic, 747
recta de mínims quadrats, 748
recta de regressió, 749
reducció absoluta del risc, 750
reducció relativa del risc, 751
regió crítica, 752
regió de rebuig, 753
regla d’O’Brien i Fleming, 757
regressió, 758
regressió a la mitjana, 759
regressió lineal, 760
regressió logística, 761
regressió múltiple, 762
regressió no lineal, 763
regressió simple, 764
relació causal, 766
relació lineal, 768
relació no lineal, 769
reproductibilitat d’un procediment 

de mesura, 771
residu, 772
risc atribuïble, 786
risc relatiu, 787
risc α, 788
risc β, 789
robustesa, 791
RR, 792
RRR, 793
sensibilitat, 798
sèrie de Fibonacci, 800
significació, 801
significació clínica, 802
significació estadística, 803
submostra, 807
t de Student, 808
taula 2 x 2, 811
taula de contingència, 812
taxa, 813
taxa de letalitat, 814
taxa de mortalitat, 815
taxa de supervivència, 816
tècnica Delphi, 817
teorema de Bayes, 818

testar, 819
tipificació, 820
tipificar, 821
tortura de dades, 824
unitat d’assignació, 833
unitat de mostreig, 835
univers, 836
validació, 841
validació de les dades, 842
validesa, 843
validesa externa, 844
validesa interna, 845
valor absolut, 846
valor crític, 847
valor modal, 848
valor predictiu d’un resultat 

negatiu, 849
valor predictiu d’un resultat  

positiu, 850
valor predictiu negatiu, 851
valor predictiu positiu, 852
valors no disponibles, 853
variabilitat interindividual, 854
variabilitat intraindividual, 855
variable, 856
variable aleatòria, 857
variable binària, 858
variable categòrica, 859
variable centrada, 860
variable contínua, 861
variable d’eficàcia, 862
variable de confusió, 863
variable de resposta, 864
variable dependent, 865
variable dicotòmica, 866
variable discreta, 867
variable dura, 868
variable estandarditzada, 869
variable estocàstica, 870
variable explicativa, 871
variable independent, 872
variable intermèdia, 873
variable normal, 874
variable ordinal, 875
variable principal, 876
variable qualitativa, 877
variable quantitativa, 878
variable subrogada, 879
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variable tipificada, 880
variància, 881
versemblança, 882

FARMACOLOGIA

abandonament, 1
absorció, 2
adjuvant, 5
anamnesi, 56
assaig clínic, 72
assaig clínic comparatiu, 74
assaig de primera administració  

en humans, 82
assignació, 86
baixa, 97
bioassaig, 111
biodisponibilitat, 112
biodisponibilitat absoluta, 113
biodisponibilitat relativa, 114
bioequivalència, 115
biomedicina, 119
bioquímica, 121
biosimilitud, 122
biotecnologia, 123
candidat a fàrmac, 137
cas, 138
CL, 149
competidor immediat, 173
complidor -a, 174
compliment, 175
compost de reserva, 176
compost precandidat, 177
compost prototip, 178
control, 187
cribratge, 202
cribratge d’alt rendiment, 203
cribratge farmacològic, 204
cronofarmacologia, 209
dades sense tractar, 216
DCI, 217
DDD, 218
denominació comuna  

internacional, 222
denominació oficial espanyola, 223
dependència farmacològica, 227

depuració, 228
descobriment de fàrmacs, 229
desenvolupament clínic  

d’un fàrmac, 230
desenvolupament preclínic  

d’un fàrmac, 231
diana, 242
disminució progressiva de dosi, 250
distribució, 264
DMT, 289
DOE, 293
dosi, 294
dosi diària definida, 295
dosi màxima tolerada, 296
dosi mínima no tolerada, 297
dosi terapèutica, 298
dosi única, 299
dosi unitària, 300
efecte col·lateral, 304
efecte nocebo, 307
efecte placebo, 308
efecte romanent, 309
efecte secundari, 310
efectivitat, 312
eficàcia, 313
eficiència, 314
EFP, 315
eliminació, 317
enginyeria genètica, 323
epidemiologia del medicament, 326
equivalència farmacèutica, 328
equivalència terapèutica, 329
esdeveniment advers, 346
esdeveniment advers greu, 347
esdeveniment advers inesperat, 348
especialitat farmacèutica, 350
especialitat farmacèutica  

genèrica, 351
especialitat farmacèutica 

publicitària, 352
estudi clínic, 379
estudi d’ajust de dosi, 381
estudi d’escalada de dosi, 382
estudi d’exploració terapèutica, 383
estudi d’ús terapèutic, 384
estudi d’utilització  

de medicaments, 385
estudi de biodisponibilitat, 386
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estudi de bioequivalència, 387
estudi de confirmació  

terapèutica, 391
estudi de controls històrics, 392
estudi de dosi repetida, 393
estudi de dosi única, 394
estudi de farmacologia humana, 395
estudi de farmacovigilància 

postcomercialització, 396
estudi de fase 0, 397
estudi de fase I, 398
estudi de fase II, 399
estudi de fase III, 400
estudi de fase IV, 401
estudi de microdosi, 402
estudi de recerca de dosi, 403
estudi de seguretat, 404
estudi de tolerabilitat, 406
estudi de tolerància, 407
estudi de toxicitat, 408
estudi observacional, 413
estudi pilot, 414
estudi pivot, 415
estudi pont, 416
estudi postautorització, 417
estudi preclínic, 419
estudi promocional, 420
estudi unicèntric, 423
EUM, 426
excipient, 428
excreció, 429
fàrmac, 440
fàrmac d’imitació, 441
fàrmac de referència, 442
farmàcia, 443
farmacocinètica, 444
farmacodinàmica, 445
farmacoeconomia, 446
farmacoepidemiologia, 447
farmacogenètica, 448
farmacogenòmica, 449
farmacognòsia, 450
farmacologia, 451
farmacologia bàsica, 452
farmacologia clínica, 453
farmacologia fonamental, 454
farmacometria, 455
farmacopea, 456

farmacovigilància, 457
forma farmacèutica, 461
forma galènica, 462
fórmula magistral, 463
guia farmacoterapèutica, 490
història clínica, 496
idiosincràsia, 501
incompliment, 503
interacció farmacològica, 510
intervenció, 517
investigació clínica, 519
llei de Lasagna, 526
llista d’avaluació, 528
llista de comprovació, 529
mecanisme d’acció, 539
medicament, 542
medicament biofarmacèutic, 543
medicament biològic, 544
medicament d’ús humà, 545
medicament en investigació, 546
medicament especial, 547
medicament genèric, 548
medicament objecte de publicitat 

destinada al públic, 549
medicament orfe, 550
medicament supervendes, 551
medicina farmacèutica, 553
metabolisme, 559
metabolisme dels fàrmacs, 560
monitoratge, 588
monodosi, 589
NBE, 603
NCE, 604
no complidor -a, 610
notificació voluntària de reaccions 

adverses, 617
nova entitat biològica, 618
nova entitat química, 619
PEI, 634
pèrdua, 636
període d’inclusió, 637
període de depuració, 638
període de tempteig, 639
placebo, 640
preparat magistral, 652
preparat oficinal, 653
principi actiu, 655
procés de prototip  

a precandidat, 672
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producte en fase  
de recerca clínica, 673

producte farmacèutic, 674
producte sanitari, 675
profàrmac, 676
prospecte, 678
proteòmica, 679
prova de concepte, 687
reacció adversa, 732
reacció adversa de tipus A, 733
reacció adversa de tipus B, 734
recepta mèdica, 735
recerca clínica, 738
recerca farmacològica, 741
reclutament, 744
recompte de la medicació, 745
relació benefici-risc, 765
relació dosi-resposta, 767
rellevància clínica, 770
responsiu -iva al placebo, 776
resposta, 777
resposta de tot o res, 778
resposta nocebo, 779
resposta placebo, 780
retirada, 783
ritme circadiari, 790
seguiment, 794
seguretat, 795
selectivitat, 796
semivida, 797
serendipitat, 799
taquifilàxia, 809
taquisíntesi, 810
tolerabilitat, 822
tolerància, 823
toxicitat, 825
toxicologia, 826
tractament, 827
tractament assignat, 828
tractament de comparació, 829
tractament de rescat, 830
tractament experimental, 831
ús compassiu, 837
ús en indicació no autoritzada, 838
vaccí, 839
vacuna, 840
visita d’aleatorització, 885

visita de monitoratge, 886
visita de prealeatorització, 887
visita de seguiment, 888
visita de selecció, 889
visita final, 890
visita inicial, 891

AGENTS

AEMPS, 7
Agència Espanyola de Medicaments 

i Productes Sanitaris, 8
Agència Europea de Medicaments, 9
assistent de recerca clínica, 87
auditor | auditora, 92
CEIC, 143
CHMP, 146
coautor d’una publicació | coautora 

d’una publicació, 150
CODEM, 151
Col·laboració Cochrane, 163
col·laborador d’una publicació | 

col·laboradora d’una  
publicació, 164

Comissió Nacional  
de Farmacovigilància, 165

Comitè d’Avaluació de Medicaments 
d’Ús Humà, 166

comitè d’ètica  
d’investigació clínica, 167

Comitè de Medicaments  
d’Ús Humà, 168

Comitè de Medicaments  
d’Ús Veterinari, 169

Comitè de Medicaments Orfes, 170
Comitè Internacional d’Editors  

de Revistes Mèdiques, 171
COMP, 172
Conferència Internacional 

d’Harmonització, 180
CRO, 208
CVMP, 212
departament mèdic, 226
EFPIA, 316
EMA, 318
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empresa de recerca  
per contracte, 322

FDA, 458
Federació Europea d’Associacions i 

Indústries Farmacèutiques, 459
garant, 477
gestor de dades clíniques | gestora 

de dades clíniques, 480
ICH, 499
ICMJE, 500
individu, 505
investigador | investigadora, 520
investigador col·laborador | 

investigadora col·laboradora, 521
investigador principal | 

investigadora principal, 522
IUPHAR, 523
monitor | monitora, 587
OMS, 624
Organització Mundial  

de la Salut, 627
pacient ambulatori, 628
pacient elegible, 629
participant, 631
promotor | promotora, 677
responsable de projecte  

de recerca clínica, 773
responsable de seguretat  

del medicament, 774
responsable final  

d’una publicació, 775
subjecte, 806
Unió Internacional de Farmacologia 

Bàsica i Clínica, 832
unitat de garantia de qualitat, 834
voluntari | voluntària, 892
voluntari sa | voluntària sana, 893

BIOÈTICA

bioètica, 117
CEIC, 143
CI, 147
Codi de Nuremberg, 153
comitè d’ètica  

d’investigació clínica, 167
confidencialitat, 181
consentiment informat, 182
consentiment informat diferit, 183
consentiment informat  

per representant, 184
Declaració d’Hèlsinki, 221
deontologia mèdica, 225
equilibri clínic, 327
ètica mèdica, 424
Informe de Belmont, 508
jurament hipocràtic, 524
principi de benefici, 656
principi de justícia, 657
principi de no-maleficència, 658
principi de respecte  

a les persones, 659
principis de la bioètica, 660

EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA

anys de vida ajustats  
per qualitat, 59

atenció integral de malalties, 89
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