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Aderenţa la ghidurile de BPOC – o provocare
permanentă
Compliance to the COPD guidelines – a permanent challenge
Dr. FL. MIHĂLŢAN
Institutul de Pneumologie „M. Nasta“, 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.
Cuvinte cheie: aderenţă, ghiduri, medici, pacienţi, BPOC

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.
Key words: compliance, guidelines, health care professionals, patients, COPD

A

derenţa la ghiduri este şi rămâne întotdeauna un subiect la modă. Ea
cuprinde două elemente: complianţa pacienţilor şi medicilor la tratament 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 obstructive cronice care să nu abordeze acest mod de a
respecta ghidurile. În plus, boli precum BPOC-ul
(bronhopneumopatia cronică obstructivă) sau
astmul bronşic, capete de afiş pe lunga listă a
afecţiunilor respiratorii, frapează prin dinamica
prevalenţei şi povara permanentă pentru sistemul sanitar, iar în ultimii ani prin toate cheltuielile
evidente pe care le suportă direct sau indirect
casele de asigurări de sănătate.
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Magnitudinea problemei
O privire panoramică demonstrează însă că
până şi în aceste abordări ţintite legate de aderenţa la ghiduri avem probleme din cauza lipsei
de coerenţă în trecerea în revistă în mod unitar
a acestui subiect. Unii caută cauzele, alţii rezolvările, 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 fie atacat unitar şi
acest subiect. Toate acestea se întâmplă în condiţiile în care BPOC-ul este o afecţiune nediagnosticată la aproape jumătate din pacienţi (exemplul
SUA – 12 milioane din 24) (1), costurile fiind
estimate 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
morbiditate şi 12,4 miliarde de mortalitate.Medicaţia ar trebui să fie pe termen lung în BPOC şi
asociată cu o acceptanţă care ar trebui indusă
pacientului în general pe toată viaţa, cu prescriere corectă conform ghidurilor din partea
medicilor şi cu susţinerea acestor ghiduri din
partea societăţilor savante.
Unde suntem la ora actuală?
În realitate, lucrurile stau cu totul şi cu totul
altfel. Toate aceste precepte de aderenţă (specialişti, pacienţi sau sistem) sunt suboptimale.
Nu vom vorbi de lipsa de aderenţă prin subdiagnosticare, deoarece aici responsabilitatea este
de multe ori împărţită în mod egal între pacienţi,
din cauza deficitului de educaţie, medici, prin
lipsa actualizării cunoştinţelor în domeniu şi pasivitatea indusă de munca de birou (a se vedea
cabinet de consultaţie), iar de sistem sanitar
prin absenţa screening-urilor active de identificare şi recrutarea de noi pacienţi. Toate acestea
permit cu largheţe o lipsă de utilizare a ghidurilor.
Dacă privim doar caracteristica majoră, aderenţa, 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%) neavând nici un fel de medicaţie din sfera respiratorie. Cel mai bine erau distribuiţi ca acoperire şi
utilizare cei cu BPOC sever (GOLD 1: 6%, GOLD
2: 18%, GOLD 3: 51%, GOLD 4: 73%, p<0.001) şi
tot aceştia aveau cel mai mare nivel de aderenţă
(cei din stadiul GOLD 3 şi 4 aveau o aderenţă la
medicaţia specifică de 40-60%). Multiplele analize logistice au demonstrat o bună corelare a
acestor stadii cu severitate crescută cu scorul
MRC, cu autoraportarea comorbidităţilor din
chestionare, ambele fiind predictori ai unor
niveluri înalte de aderenţă, spre deosebire de
prezenţa în schema terapeutică a 4 medicamente
care se asociază cu o complianţă scăzută la
ghiduri. Două treceri în revistă ale literaturii de
specialitate demonstrează că, în procente similare studiului danez, doar 40-60% dintre pacienţii
cu BPOC aderă la regimul prescris, iar non-aderenţa era compusă din suprautilizare, subutilizare
sau neutilizare corespunzătoare (3,4).
Dacă privim tabăra medici, aici descoperim
altă cauză. Un studiu al National Ambulatory
Medical Care Survey a găsit că un număr important de pacienţi cu BPOC nu primesc terapia
optimală 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. Astfel,
într-o cercetare (7) a colegilor americani care au
analizat cât de des respectă clinicienii recomandările de asociere beta 2 adrenergice de lungă
durată (LABA) cu corticoizi inhalatori (CI) pentru
a descreşte frecvenţa exacerbărilor, aceştia au
constatat că, practic, doar 25,1% din pacienţii
ambulatori şi 28,8% din cei internaţi care aveau
indicaţie de asociere au beneficiat de adăugarea
corticoizilor inhalatori sau ai LABA sau a ambelor
medicaţii. Numărul de spray-uri de ipratropium
din ultimul an şi istoricul de exacerbări anterioare au fost asociate cu un risc relativ scăzut de
a primi terapie adiţională, în timp ce pentru pacienţii spitalizaţi, vârsta avansată şi tabagismul
se asociau cu scăderea posibilităţii de a primi
medicaţii adiţionale. La aceştia se mai adaugă şi
istoricul de sindrom depresiv sau de insuficienţă
cardiacă congestivă. Toate aceste date sunt mult
mai dureroase, deoarece de multe ori, exacerbările reprezintă ultimele şanse posibile de
corecţie la această categorie de pacienţi. În
ciuda recomandărilor ghidurilor internaţionale,
managementul exacerbărilor din BPOC înregistrează variaţii extrem de largi dictate de
modalităţi diferite de supraveghere postspitalizare pentru optimizarea îngrijirilor şi reducerea riscului de recidivă, dar şi de absenţa unor
recomandări specifice pentru managementul
acestor pacienţi post exacerbare (8).
Care este cauza lipsei de aderenţă?
Una dintre ele, din punct de vedere al
pacienţilor este prezenţa unor regimuri multiple
cu mai mult de 4 medicamente (2). O alta ţine
de lipsa prezenţei, de exemplu, a fumatului activ
sau pasiv în antecedente, fapt care se impune
când vorbim de respectarea indicaţiilor de prevenţie din ghiduri identificarea 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 utilizare pe termen lung a
medicaţiei. Aici sunt multe de spus, deoarece
rata menţinerii pe termen lung a unui medicament, factor care dictează la rândul său prezenţa
sau lipsa aderenţei, este foarte joasă (doar 37%
din cei care folosesc tiotropium, 13% din cei
care folosesc un nou LABA, 17% din cei care folosesc LABA şi CI) (10). Alţii relatează rate şi mai
mici de continuare cu aceleaşi medicaţii la 1 an
(11): 12-27% la cei care folosesc anticolinergice
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de lungă durată (ALD), LABA sau combinaţia
LABA şi CI. La trei ani, lucrurile sunt şi mai
dramatice (12) (8% pentru ALD, 6% pentru LABA
şi 8% pentru LABA plus CI), iar pentru toate
bronhodilatoarele, timpul 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 continuă cu
LABA, doar 9% primesc adăugat ALD şi 31% LABA
şi CI), iar din cei care nu mai continuă cu combinaţia
LABA şi CI, doar 11% primesc ALD (11).
Dacă privim în zona medicinei primare, avem
altă surpriză legată de ghidurile practice; recomandările lor sunt insuficient implementate în
particular la acest nivel. S-au propus diverse
metode pentru a demonstra că practica medicală
este conformă ghidurilor curente, ca de exemplu
chestionare cu autocompletare, auditări, chestionare adresate pacienţilor sau studii de cercetare
ale practicilor. Nu există un instrument specific
care să fie adoptat pe scară mondială pentru a
determina dacă medicul a integrat recomandările
din ghidurile de BPOC în practica de zi cu zi (13).
Unde sunt deficienţele majore?
Se ştie că bronhodilatatoarele sunt piesele
centrale în managementul simptomatic al BPOC,
indiferent că vor fi pentru simptomatologie
intermitentă (cum sunt cele de scurtă durată)
sau persistentă, în cazul formelor moderate, severe sau foarte severe de boală (cele cu acţiune
de lungă durată). De multe ori, aceste bronhodilatatoare se asociază şi se preferă combinaţia
în faţa măririi dozelor unui bronhodilatator unic.
Corticoizii, pe de altă parte, se recomandă în
stadiul 3 şi 4 de boală în anumite condiţii de repetare a exacerbărilor, iar folosirea lor atrage
prezenţa pneumoniei. Cu toate acestea, în mod
paradoxal se observă o subutilizare a bronhodilatatoarelor şi o suprautilizare a corticoizilor inhalatorii (14).
Dacă privim combinaţiile de medicamente,
avem o altă surpriză. Astfel, încercarea de a vedea ce se întâmplă din punct de vedere al aderenţei la tratament (judecata plecând de la frecvenţa exacerbărilor, a vizitelor din ambulator, a
internărilor în spital, a prescrierilor de oxigen, a
celor de antibiotice sau prednison oral), bazat
pe combinaţiile LABA cu ALD versus beta2 adrenergice de lungă durată şi CI, anticolinergice de
lungă durată versus doar beta 2 adrenergic de
lungă durată cu corticoid inhalator (6) a adus în
cadrul unei analize desfăşurate cu 12 luni anterior prescrierii şi la 12 luni postprescriere, date
interesante. Astfel, cei cu ALD plus LABA/CI
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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 numărul de vizite și de
internări în spital a fost semnificativ mai mare la
cei cu ALD plus LABA/CI versus cei cu ALD și
LABA. În medie, numărul de prescripţii de antibiotice și de prednison a fost mai mare tot la cei
cu ALD plus LABA/CI, iar numărul de exacerbări
în medie și el a predominat la aceștia 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 reducerea exacerbărilor la pacienţii cu BPOC moderat și sever pentru toate grupurile care se detașează, fie că este vorba de ALD plus LABA,
LABA plus CI sau ALD plus LABA/CI. Astfel, 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 vizibile se înregistrau legat de aceleași medicaţii
între grupurile de bolnavi aderenţi sau non-aderenţi (6). Plecând de la un lot de peste 55.000 de
pacienţi, unii autori au demonstrat în mod concret, folosind zilele acoperite într-un an cu medicaţie, care sunt factorii care se corelează cu aderenţa la medicaţie a pacienţilor (15). Aceștia sunt:
− frecvenţa dozelor (aceasta era în descreştere
odată cu creşterea numărului de doze) (43,3%,
37,0%, 30,2% şi 23,0% pentru o dată, de două
ori, de trei ori şi de patru ori pe zi)
− modul de utilizare a resurselor (cu cât resursele sunt mai mici, cu atât aderenţa este
mai mare). Impactul asupra economiilor
din sistem, de asemenea, este evident (o
creştere de 5% a acestor zile reduce numărul de vizite în spital cu 2,5% şi de solicitări la camera de gardă cu 1,8% şi creşte
uşor numărul de vizite la medic în ambulator cu 2%, cu o reducere a costurilor anuale de aproximativ 300.000 de dolari.)
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 ţintite este un fapt pe care-l putem
resimţi în activitatea practică. Aici mă gândesc, de
exemplu, la tehnicile de „clearance al căilor
aeriene“, care sunt o parte importantă a tratamentului, în special la pacienţii cu BPOC exacerbări
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acute. Studii care să furnizeze dovezi solide ale
eficacităţii acestora sunt extrem de limitate (16),
eșantioanele analizate sunt mici și există puţin
interes pentru studii cu supraveghere pe termen
lung. Ghiduri clinice pentru folosirea, de exemplu,
a tehnicilor „suportive sau mecanice“ lipsesc, iar
deși aceste tehnici sunt frecvent folosite în fizioterapia cazurilor de BPOC, se resimte necesitatea
unor ghiduri „evidence based“ care să răspundă la
o multitudine de întrebări de genul:
− care este tehnica cea mai adecvată?
− care este metoda ideală şi timpul 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 terapeutice după ce
iniţial s-au definit aparent clar misiunile unor
medicamente în ghidurile de BPOC. Un astfel de
exemplu îl constituie vareniclina, bine cunoscută
pentru rata înaltă de sevraj realizată la fumători
și pentru acceptarea de ani de zile în schemele
de prevenţie secundară. În ultimii ani se integrează bine și alături de celălalte medicaţii specifice BPOC-ului sau comorbidităţilor cardiovasculare asociative. Rata de succes bine cunoscută
de 40,8-49,4% la 12 săptămâni (17), când este
reconfimată sau anunţată ca fiind mult mai mare
(64,6%) (18), fiind pusă în discuţie mai recent de
alţi autori care o minimalizează (19). Astfel,
Hughes și colaboratorii găsesc o rată de succes
la 24 de săptămâni de doar 14% versus 7%
pentru placebo la o populaţie de fumători moderat motivaţi pentru sevraj (fără un plan de
sevraj pentru următoarele 30 de zile), adică cu
un declin de 23% faţă de 33,5% cât raportau studiile care au permis aprobarea de către FDA a
medicamentului în 2006. Toate aceste date sunt
însă puternic influenţate de metodologia care
s-a aflat la baza studiului și de modalităţile de
confirmare punctiforme sau continue ale sevrajului, dar ele au darul de a cutremura credinţa
în ghiduri sau de a împiedica asimilarea lor în
ghidurile de BPOC. Și exemplele pot continua și
pe alte linii terapeutice.
Al treilea factor care influenţează implementarea și aderenţa ţine de prescripţia inhalatoarelor și a aerosol-dozatoarelor de către medici.
Aici problemele sunt extrem de variate. Astfel,
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, deoarece majoritatea medicaţiilor sunt sub această
formă și datorită preţului de cost scăzut. E un
paradox dacă ne gândim că, de fapt, adesea
acest tip de inhaler este folosit incorect (20),

unele studii sugerând că doar 20% dintre
pacienţi folosesc corect aerosol-dozatoarele
după o simplă citire a prospectului, iar peste
50% și după ce primesc instrucţiuni specifice
(21). Cu toate acestea, se consideră că nu abilitatea pacientului de folosire a „facilitatorului“
dictează prescripţiile și în mod indirect aderenţa
cât preţul de cost, strategiile de marketing și
dualitatea creată pacient-prescriptor (să nu
uităm că 50% dintre asistente, medici sau terapeuţi din domeniul pneumologiei sunt incapabili
să folosească corect aceste aerosol-dozatoare
(22).
Cum s-ar putea acoperi golurile actuale de
aderenţă la ghiduri
Aici un rol major îl pot avea cercetările viitoare care ar trebui să aducă răspunsuri la
întrebări legate de:
− modalitatea cea mai adecvată de diagnostic funcţional şi de stratificare a severităţii bolii (spirometria fiind de departe
subutilizată)
− beneficiile potenţiale ale monitorizării la
domiciliu, ale ventilaţiei non-invazive şi a
beneficiilor oxigenoterapiei de lungă durată la insuficienţele respiratorii de graniţă, a programelor de „self management“
şi de reabilitare precoce (8).
Să nu uităm că există o tendinţă tot mai evidentă a ghidurilor de a se apropia de fenotipuri,
element care ar putea schimba şi nivelul de aderenţă (un exemplu constituindu-l intenţia de a se
introduce exacerbatorii frecvenţi ca fenotip distinct în ghidul GOLD-2011, fapt pe care l-am aflat
la întâlnirea experţilor GOLD 2011 de la Denver)
sau de a integra terapii care sunt de început, dar
cu confirmări 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 comunicare care pot îmbunătăţi calitatea serviciilor
(de la stil de viaţă mai bun şi „self management“
până la ameliorarea calităţii vieţii şi a managementului condiţiilor bolilor cronice) (23). Societăţile ştiinţifice de pneumologie pot juca un rol
major în implementarea recomandărilor şi dezvoltarea cercetării pentru ameliorarea performanţei în domeniu, atât de necesară pentru
creşterea eficacităţii şi eficienţei managementului BPOC-ului.
În ultimele două decenii s-au dezvoltat şi
auditurile respiratorii naţionale. Ele permit o
dovedire şi reconfirmare a calităţii îngrijirilor cu
efect indirect pe furnizarea de servicii medicale
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şi cu beneficii, aşa cum a demonstrat recent
auditul Societăţii Britanice Toracice pe practicile
clinice curente, cu alimentare, revizuire şi corectare 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 eficacităţii
şi raportului cost-eficacitate a tratamentelor cu
aerosol-dozatoare şi nebulizatoare în bolile respiratorii obstructive. Acest lucru s-ar putea face,
după opinia unor autori, doar printr-o atenţie
mai mare acordată acestui aspect de cei care
elaborează sau popularizează ghidurile (22). Nu
în ultimul 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 insuficienţa dovezilor care susţin o astfel de alegere.
Găsirea unor instrumente de evaluare comune universale la nivel de medicină primară,
ca de exemplu chestionarul „the Physicians’
Practice Assessment Questionnaire (PPAQ)“,

testat cu succes de cercetătorii canadieni, ar
putea fi utilă în descoperirea golurilor neacoperite în lungul drum de la elaborarea ghidurilor
la verificarea utilităţii în practica zilnică (25).
Concluzii
Ceea ce se degajă din toate aceste analize
este că mai avem încă foarte multe lucruri de
acoperit pentru a creşte aderenţa la ghiduri.
Figura pivotală, pacientul, are probleme de iniţiere a medicaţiei conform ghidurilor şi de persistenţă în utilizarea acesteia pe termen lung.
Majoritatea cauzelor se grupează în jurul dificultăţii de manipulare a „facilitatorului“ de administrare, a confuziei legate de utilizarea medicaţiei sau senzaţiei că este bine, iar medicii pot
prelua iniţiativa prin activităţile de sprijin a acestora pentru a primi cel mai adecvat tratament şi a
înţelege de ce pacientul a stopat medicaţia, prin
măsurile de educaţie prelungite şi prin atenţia
crecută la „instigările“ de care sunt responsabili
când fac trecerea pe o altă medicaţie sau combinaţie.
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