
PRACTICA MEDICALÅ – VOL. VI, NR. 4(24), AN 2011358

Aderenţa la ghidurile de BPOC – o provocare 
permanentă 
Compliance to the COPD guidelines – a permanent challenge
Dr. FL. MIHĂLŢAN 

Insti tutul de Pneumologie „M. Nasta“, Bucureşti 

Adresă de corespondenţă: 

Dr. Fl. Mihălţan, Insti tutul de Pneumologie „M. Nasta“, Şos. Viilor Nr. 90, Bucureşti 

REZUMAT
Aderenţa la ghiduri impune o analiză duală a relaţiei pacient-medic. În acest articol încercăm să găsim răspuns 

la deraparea acestei relaţii privită prin prisma celor doi actori, analizând nu numai aspectele legate de complianţa 
lor, dar şi modul cum se realizează la distanţă pe termen lung aderenţa la ghiduri.
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ABSTRACT
Adherence to therapeutically guidelines is based on two-ways relationship doctor-patient. This review intends 

to identify reasons for variations in compliance and adherence to guidelines, looking to both healthcare professionals 
and patiens.
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Aderenţa la ghiduri este şi rămâne în-
totdeauna un subiect la modă. Ea 
cu prinde două elemente: compli-
anţa pacienţilor şi medicilor la trata-
ment şi urmărirea şi respectarea lui, 

în cazul BPOC-ului (în special) pe termen lung, iar 
aici misiunea ghidurilor este decisivă. Nu există 
congres, conferinţă pe boli respiratorii obstruc-
ti ve cronice care să nu abordeze acest mod de a 
respecta ghidurile. În plus, boli precum BPOC-ul 
(bronhopneumopati a cronică obstructi vă) sau 
astmul bronşic, capete de afi ş pe lunga listă a 
afecţiunilor respiratorii, frapează prin dinamica 
prevalenţei şi povara permanentă pentru siste-
mul sanitar, iar în ulti mii ani prin toate cheltuielile 
evidente pe care le suportă direct sau indirect 
casele de asigurări de sănătate. 

Magnitudinea problemei
O privire panoramică demonstrează însă că 

până şi în aceste abordări ţinti te legate de ade-
renţa la ghiduri avem probleme din cauza lipsei 
de coerenţă în trecerea în revistă în mod unitar 
a acestui subiect. Unii caută cauzele, alţii rezol-
vările, unii abordează medicii, alţii pacienţii; aşa 
cum însă corpul uman are organe care trebuie 
să funcţioneze într-un întreg şi care nu pot să 
lucreze decât într-o simbioză absolută, tot aşa 
am considerat că ar trebui să fi e atacat unitar şi 
acest subiect. Toate acestea se întâmplă în con-
diţiile în care BPOC-ul este o afecţiune nediagnos-
ti cată la aproape jumătate din pacienţi (exemplul 
SUA – 12 milioane din 24) (1), costurile fi ind 
esti mate în 2010 la 49,9 miliarde de dolari, din 
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care 29,5 miliarde sunt date de costurile directe, 
8 miliarde de costurile indirecte generate de 
mor biditate şi 12,4 miliarde de mortalitate.Me-
dicaţia ar trebui să fi e pe termen lung în BPOC şi 
asociată cu o acceptanţă care ar trebui indusă 
pa cientului în general pe toată viaţa, cu pres-
criere corectă conform ghidurilor din partea 
me dicilor şi cu susţinerea acestor ghiduri din 
partea societăţilor savante.

Unde suntem la ora actuală? 
În realitate, lucrurile stau cu totul şi cu totul 

altf el. Toate aceste precepte de aderenţă (spe-
cia lişti , pacienţi sau sistem) sunt subopti male.
Nu vom vorbi de lipsa de aderenţă prin subdiag-
nos ti care, deoarece aici responsabilitatea este 
de multe ori împărţită în mod egal între pacienţi, 
din cauza defi citului de educaţie, medici, prin 
lipsa actualizării cunoşti nţelor în domeniu şi pa-
si vitatea indusă de munca de birou (a se vedea 
cabinet de consultaţie), iar de sistem sanitar 
prin absenţa screening-urilor acti ve de identi -
fi care şi recrutarea de noi pacienţi. Toate acestea 
permit cu largheţe o lipsă de uti lizare a ghidurilor.

Dacă privim doar caracteristi ca majoră, ade-
renţa, în Europa observăm, după un studiu 
danez (2), că pentru pacienţi aderenţa la ghidul 
GOLD este extrem de scăzută, 6.631 de bolnavi 
cu BPOC din 61.650 (adică mai mult de 10%) ne-
având nici un fel de medicaţie din sfera respira-
torie. Cel mai bine erau distribuiţi ca acoperire şi 
uti lizare cei cu BPOC sever (GOLD 1: 6%, GOLD 
2: 18%, GOLD 3: 51%, GOLD 4: 73%, p<0.001) şi 
tot aceşti a aveau cel mai mare nivel de aderenţă 
(cei din stadiul GOLD 3 şi 4 aveau o aderenţă la 
medicaţia specifi că de 40-60%). Multi plele ana-
lize logisti ce au demonstrat o bună corelare a 
acestor stadii cu severitate crescută cu scorul 
MRC, cu autoraportarea comorbidităţilor din 
ches ti onare, ambele fi ind predictori ai unor 
niveluri înalte de aderenţă, spre deosebire de 
pre zenţa în schema terapeuti că a 4 medicamente 
care se asociază cu o complianţă scăzută la 
ghiduri. Două treceri în revistă ale literaturii de 
specia litate demonstrează că, în procente simi-
lare stu diului danez, doar 40-60% dintre pacienţii 
cu BPOC aderă la regimul prescris, iar non-ade-
renţa era compusă din suprauti lizare, subuti lizare 
sau neuti lizare corespunzătoare (3,4). 

Dacă privim tabăra medici, aici descoperim 
altă cauză. Un studiu al Nati onal Ambulatory 
Medical Care Survey a găsit că un număr im-
portant de pacienţi cu BPOC nu primesc terapia 
opti mală din partea acestora (5). În Germania, 
doar 31% dintre pacienţi primeau o medicaţie 
corespunzătoare ghidurilor internaţionale (6). 

În privinţa exacerbărilor, greşelile de prescripţie 
din partea medicilor sunt şi mai evidente. Astf el, 
într-o cercetare (7) a colegilor americani care au 
analizat cât de des respectă clinicienii recoman-
dările de asociere beta 2 adrenergice de lungă 
durată (LABA) cu corti coizi inhalatori (CI) pentru 
a descreşte frecvenţa exacerbărilor, aceşti a au 
constatat că, practi c, doar 25,1% din pacienţii 
am bulatori şi 28,8% din cei internaţi care aveau 
indicaţie de asociere au benefi ciat de adăugarea 
corti coizilor inhalatori sau ai LABA sau a ambelor 
medicaţii. Nu mărul de spray-uri de ipratropium 
din ulti mul an şi istoricul de exacerbări anteri-
oare au fost aso ciate cu un risc relati v scăzut de 
a primi terapie adiţională, în ti mp ce pentru pa-
cienţii spitalizaţi, vârsta avansată şi tabagismul 
se asociau cu scă derea posibilităţii de a primi 
medicaţii adiţionale. La aceşti a se mai adaugă şi 
istoricul de sindrom depresiv sau de insufi cienţă 
cardiacă congesti vă. Toate aceste date sunt mult 
mai dureroase, deoarece de multe ori, exacer-
bările reprezintă ulti mele şanse posibile de 
corecţie la această ca tegorie de pacienţi. În 
ciuda recomandărilor ghidurilor internaţionale, 
managementul exa cer bărilor din BPOC înre-
gistrează variaţii extrem de largi dictate de 
modalităţi diferite de supra veghere post spi-
talizare pentru opti mizarea în griji rilor şi redu-
cerea riscului de recidivă, dar şi de absenţa unor 
recomandări specifi ce pentru ma  nagementul 
acestor pacienţi post exacerbare (8).

Care este cauza lipsei de aderenţă?
Una dintre ele, din punct de vedere al 

pacienţilor este prezenţa unor regimuri multi ple 
cu mai mult de 4 medicamente (2). O alta ţine 
de lipsa prezenţei, de exemplu, a fumatului acti v 
sau pasiv în antecedente, fapt care se impune 
când vorbim de respectarea indicaţiilor de pre-
venţie din ghi duri identi fi carea altor cauze, 
precum arderea de biomasă, a poluării (25-45% 
dintre pacienţi nu au fumat) (9). De fapt, 
semnalează un lucru mai puţin băgat în seamă, 
şi anume creşterea prevalenţei BPOC-ului la 
nefumători.

Un alt factor care merită luat în consideraţie 
este persistenţa de uti lizare pe termen lung a 
medicaţiei. Aici sunt multe de spus, deoarece 
rata menţinerii pe termen lung a unui medica-
ment, factor care dictează la rândul său prezenţa 
sau lipsa aderenţei, este foarte joasă (doar 37% 
din cei care folosesc ti otropium, 13% din cei 
care folosesc un nou LABA, 17% din cei care fo-
losesc LABA şi CI) (10). Alţii relatează rate şi mai 
mici de conti nuare cu aceleaşi medicaţii la 1 an 
(11): 12-27% la cei care folosesc anti colinergice 
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de lungă durată (ALD), LABA sau combinaţia 
LABA şi CI. La trei ani, lucrurile sunt şi mai 
dramati ce (12) (8% pentru ALD, 6% pentru LABA 
şi 8% pentru LABA plus CI), iar pentru toate 
bronhodilatoarele, ti m pul trecut de la momentul 
prescripţiei iniţiale se pare că se transformă într-un 
mare handicap (36% la un an, 23% la doi şi 17% la 
trei). Se mai aduagă aici şi schimbările de terapie 
de-a lungul anilor (din cei care nu mai conti nuă cu 
LABA, doar 9% primesc adăugat ALD şi 31% LABA 
şi CI), iar din cei care nu mai conti nuă cu combinaţia 
LABA şi CI, doar 11% primesc ALD (11).

Dacă privim în zona medicinei primare, avem 
altă surpriză legată de ghidurile practi ce; reco-
mandările lor sunt insufi cient implementate în 
parti cular la acest nivel. S-au propus diverse 
metode pentru a demonstra că practi ca medicală 
este conformă ghidurilor curente, ca de exemplu 
chesti onare cu autocompletare, auditări, ches-
ti onare adresate pacienţilor sau studii de cerce tare 
ale practi cilor. Nu există un instrument spe cifi c 
care să fi e adoptat pe scară mondială pentru a 
determina dacă medicul a integrat recoman dările 
din ghidurile de BPOC în practi ca de zi cu zi (13).

Unde sunt defi cienţele majore?
Se şti e că bronhodilatatoarele sunt piesele 

centrale în managementul simptomati c al BPOC, 
indiferent că vor fi  pentru simptomatologie 
intermitentă (cum sunt cele de scurtă durată) 
sau persistentă, în cazul formelor moderate, se-
vere sau foarte severe de boală (cele cu acţiune 
de lungă durată). De multe ori, aceste bronho-
dila tatoare se asociază şi se preferă combinaţia 
în faţa măririi dozelor unui bronhodilatator unic.

Corti coizii, pe de altă parte, se recomandă în 
stadiul 3 şi 4 de boală în anumite condiţii de re-
petare a exacerbărilor, iar folosirea lor atrage 
pre zenţa pneumoniei. Cu toate acestea, în mod 
paradoxal se observă o subuti lizare a bronho di-
latatoarelor şi o suprauti lizare a corti coizilor in-
halatorii (14).

Dacă privim combinaţiile de medicamente, 
avem o altă surpriză. Astf el, încercarea de a ve-
dea ce se întâmplă din punct de vedere al ade-
renţei la tratament (judecata plecând de la frec-
venţa exacerbărilor, a vizitelor din ambulator, a 
inter nărilor în spital, a prescrierilor de oxigen, a 
celor de anti bioti ce sau prednison oral), bazat 
pe combinaţiile LABA cu ALD versus beta2 adre-
nergice de lungă durată şi CI, anti colinergice de 
lungă durată versus doar beta 2 adrenergic de 
lungă durată cu corti coid inhalator (6) a adus în 
cadrul unei analize desfăşurate cu 12 luni ante-
rior prescrierii şi la 12 luni postprescriere, date 
interesante. Astf el, cei cu ALD plus LABA/CI 

aveau un număr de vizite în ambulator şi 
prescrieri de oxigen mai mare faţă de celelalte 
grupe, iar cei cu LABA/CI mai mic faţă de ALD 
plus LABA (p<0,05). Și nu mărul de vizite și de 
internări în spital a fost sem nifi cati v mai mare la 
cei cu ALD plus LABA/CI versus cei cu ALD și 
LABA. În medie, numărul de prescripţii de anti -
bioti ce și de prednison a fost mai mare tot la cei 
cu ALD plus LABA/CI, iar numărul de exacerbări 
în medie și el a pre dominat la acești a versus cei 
cu LABA și CI sau ALD plus LABA (12,9 faţă de 
6,06 sau 7,76). 

Ce înseamnă respectarea ghidurilor?
Aderenţa la ghiduri este asociată întotdeauna 

cu costuri mai mici și economii în sistem, cu re-
ducerea exacerbărilor la pacienţii cu BPOC mo-
derat și sever pentru toate grupurile care se de-
ta șează, fi e că este vorba de ALD plus LABA, 
LABA plus CI sau ALD plus LABA/CI. Astf el, în 
funcţie de cele trei grupuri se făceau economii 
de până la 5.889 dolari pentru ALD plus LABA, 
3,330 dolari pentru LABA+CI și 10,217 dolari 
pentru ALD plus LABA/CI. Aceleași diferenţe vi-
zi bile se înregistrau legat de aceleași medicaţii 
între grupurile de bolnavi aderenţi sau non-ade-
renţi (6). Plecând de la un lot de peste 55.000 de 
pacienţi, unii autori au demonstrat în mod con-
cret, folosind zilele acoperite într-un an cu medi-
caţie, care sunt factorii care se corelează cu ade-
renţa la medicaţie a pacienţilor (15). Acești a sunt:

frecvenţa dozelor −  (aceasta era în des creştere 
odată cu creşterea numărului de doze) (43,3%, 
37,0%, 30,2% şi 23,0% pentru o da tă, de două 
ori, de trei ori şi de patru ori pe zi)
modul de uti lizare a resurselor −  (cu cât re-
sursele sunt mai mici, cu atât aderenţa este 
mai mare). Impactul asupra econo miilor 
din sistem, de asemenea, este evi dent (o 
creştere de 5% a acestor zile re duce nu-
mărul de vizite în spital cu 2,5% şi de soli-
citări la camera de gardă cu 1,8% şi creşte 
uşor numărul de vizite la medic în ambu-
lator cu 2%, cu o reducere a costu rilor anu-
ale de aproximati v 300.000 de do lari.)

De ce nu putem implementa toate metodele 
terapeutice conform ghidurilor?

Nu întotdeauna avem ce ne trebuie pentru a 
aplica ghiduri. Lipsa unor capitole din ghiduri sau a 
ghidurilor ţinti te este un fapt pe care-l putem 
resimţi în acti vitatea practi că. Aici mă gândesc, de 
exemplu, la tehnicile de „clearance al căilor 
aeriene“, care sunt o parte importantă a trata-
mentului, în special la pacienţii cu BPOC exa cerbări 
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acute. Studii care să furnizeze dovezi solide ale 
efi cacităţii acestora sunt extrem de limitate (16), 
eșanti oanele analizate sunt mici și există puţin 
interes pentru studii cu supraveghere pe termen 
lung. Ghiduri clinice pentru folosirea, de exemplu, 
a tehnicilor „suporti ve sau mecanice“ lipsesc, iar 
deși aceste tehnici sunt frecvent folo site în fi zio-
terapia cazurilor de BPOC, se resimte necesitatea 
unor ghiduri „evidence based“ care să răspundă la 
o multi tudine de întrebări de genul:

care este tehnica cea mai adecvată? −
care este metoda ideală şi ti mpul când ar  −
trebui realizată?
care este durata ideală sau numărul de  −
zile de educaţie?

Al doilea element pe care l-am putea lua în 
calcul este reculul pe arii terapeuti ce după ce 
iniţial s-au defi nit aparent clar misiunile unor 
medicamente în ghidurile de BPOC. Un astf el de 
exemplu îl consti tuie vareniclina, bine cunoscută 
pentru rata înaltă de sevraj realizată la fumători 
și pentru acceptarea de ani de zile în schemele 
de prevenţie secundară. În ulti mii ani se inte-
grează bine și alături de celălalte medicaţii spe-
cifi ce BPOC-ului sau comorbidităţilor cardiovas-
culare asociati ve. Rata de succes bine cunoscută 
de 40,8-49,4% la 12 săptămâni (17), când este 
reconfi mată sau anunţată ca fi ind mult mai mare 
(64,6%) (18), fi ind pusă în discuţie mai re cent de 
alţi autori care o minimalizează (19). Astf el, 
Hughes și colaboratorii găsesc o rată de succes 
la 24 de săptămâni de doar 14% versus 7% 
pentru placebo la o populaţie de fumători mo-
derat moti vaţi pentru sevraj (fără un plan de 
sevraj pentru următoarele 30 de zile), adică cu 
un declin de 23% faţă de 33,5% cât raportau stu-
diile care au permis aprobarea de către FDA a 
medicamentului în 2006. Toate aceste date sunt 
însă puternic infl uenţate de metodologia care 
s-a afl at la baza studiului și de modalităţile de 
confi rmare puncti forme sau conti nue ale se-
vrajului, dar ele au darul de a cutremura credinţa 
în ghiduri sau de a împiedica asimilarea lor în 
ghidurile de BPOC. Și exemplele pot conti nua și 
pe alte linii terapeuti ce.

Al treilea factor care infl uenţează implemen-
tarea și aderenţa ţine de prescripţia inhalatoa-
relor și a aerosol-dozatoarelor de către medici.
Aici problemele sunt extrem de variate. Astf el, 
un studiu legat de vânzările din Europa care ar fi  
trebuit să găsească cerinţe similare din partea 
pacienţilor a demonstrat că, de fapt, prescripţia 
aerosol-dozatoarelor se face pe scară largă, de-
oarece majoritatea medicaţiilor sunt sub această 
formă și datorită preţului de cost scăzut. E un 
paradox dacă ne gândim că, de fapt, adesea 
acest ti p de inhaler este folosit incorect (20), 

unele studii sugerând că doar 20% dintre 
pacienţi folo sesc corect aerosol-dozatoarele 
după o simplă citi re a prospectului, iar peste 
50% și după ce pri mesc instrucţiuni specifi ce 
(21). Cu toate acestea, se consideră că nu abi-
litatea pacientului de fo losire a „facilitatorului“ 
dictează prescripţiile și în mod indirect aderenţa 
cât preţul de cost, stra tegiile de marketi ng și 
dualitatea creată pacient-prescriptor (să nu 
uităm că 50% dintre asistente, medici sau tera-
peuţi din domeniul pneumologiei sunt incapabili 
să folosească corect aceste aero sol-dozatoare 
(22). 

Cum s-ar putea acoperi golurile actuale de 
aderenţă la ghiduri

Aici un rol major îl pot avea cercetările vii-
toare care ar trebui să aducă răspunsuri la 
întrebări legate de:

modalitatea cea mai adecvată de diag- −
nosti c funcţional şi de strati fi care a severi-
tăţii bolii (spirometria fi ind de departe 
subuti lizată)
benefi ciile potenţiale ale monitorizării −  la 
domiciliu, ale venti laţiei non-invazive şi a 
be nefi ciilor oxigenoterapiei de lungă du-
rată la insufi cienţele respiratorii de gra-
niţă, a programelor de „self management“ 
şi de reabilitare precoce (8).

Să nu uităm că există o tendinţă tot mai evi-
dentă a ghidurilor de a se apropia de fenoti puri, 
element care ar putea schimba şi nivelul de ade-
renţă (un exemplu consti tuindu-l intenţia de a se 
introduce exacerbatorii frecvenţi ca fenoti p dis-
ti nct în ghidul GOLD-2011, fapt pe care l-am afl at 
la întâlnirea experţilor GOLD 2011 de la Denver) 
sau de a integra terapii care sunt de început, dar 
cu confi rmări tardive pe varianta Cochrane 
precum reabilitarea (ghidul GOLD-2009).

O altă strategie despre care se vorbeşte des 
şi care are rolul său în ameliorarea aderenţei 
ţine de tehnologiile moderne de informare şi co-
municare care pot îmbunătăţi calitatea serviciilor 
(de la sti l de viaţă mai bun şi „self management“ 
până la ameliorarea calităţii vieţii şi a mana ge-
mentului condiţiilor bolilor cronice) (23). Socie-
tăţile şti inţifi ce de pneumologie pot juca un rol 
major în implementarea recomandărilor şi dez-
voltarea cercetării pentru ameliorarea perfor-
manţei în domeniu, atât de necesară pentru 
creş terea efi cacităţii şi efi cienţei managemen-
tului BPOC-ului.

În ulti mele două decenii s-au dezvoltat şi 
auditurile respiratorii naţionale. Ele permit o 
dovedire şi reconfi rmare a calităţii îngrijirilor cu 
efect indirect pe furnizarea de servicii medicale 
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şi cu benefi cii, aşa cum a demonstrat recent 
auditul Societăţii Britanice Toracice pe practi cile 
clinice curente, cu alimentare, revizuire şi co-
rectare a ghidurilor şi a programelor de 
„advocacy“ pentru pacienţi (24).

O altă modalitate de corectare ar putea fi  pe 
viitor o educaţie mai bună atât a pacienţilor, cât 
şi a prescriptorilor pentru ameliorarea efi cacităţii 
şi raportului cost-efi cacitate a tratamentelor cu 
aerosol-dozatoare şi nebulizatoare în bolile res-
piratorii obstructi ve. Acest lucru s-ar putea face, 
după opinia unor autori, doar printr-o atenţie 
mai mare acordată acestui aspect de cei care 
ela borează sau popularizează ghidurile (22). Nu 
în ulti mul rând, nu avem voie să uităm că unele 
ghiduri precum ghidul GOLD nu recomandă o 
preferinţă pentru un anumit bronhodilatator de 
lungă durată, acest lucru bazându-se pe insufi -
cienţa dovezilor care susţin o astf el de alegere. 

Găsirea unor instrumente de evaluare co-
mune universale la nivel de medicină primară, 
ca de exemplu chesti onarul „the Physicians’ 
Prac ti ce Assessment Questi onnaire (PPAQ)“, 
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