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Plan
 Introducere

 Evaluarea prognosticului
 Metode subiective de estimare a speranței de viață
 Metode obiective, instrumente de evaluare, modele

 Discuții de cazuri

Prognosticul
 Parte esențială a îngrijirilor paliative
 Constă din două aspecte:
 Estimarea speranței de viață (foreseeing)





Cunoștințe despre istoria naturală a bolii, influența diverselor
tratamente, aprecierea factorilor individuali
Experiență, intuiție
Metode obiective, instrumente de evaluare a prognosticului

 Comunicarea prognosticului (foretelling)


Comunicare clară, compasiune, discuții multiple

 Proces care este revizuit și rafinat continuu

Estimarea prognosticului
 Necesită cunostințe și abilități:
 Traiectoria naturală a diverselor maladii



Unele boli sunt asociate cu prognostic rezervat chiar de la diagnostic
Date statistice în functie de tipul și stadiul de cancer (ex.:
Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program)

 Modificările ce pot fi produse de tratament
 Factori specifici fiecărui pacient (comorbidități, complicații, factori

sociali, etc.)
 Experiență, intuiție

 Estimare – precizia estimării poate fi îmbunătățită
 Instrumente obiective: scale, scoruri, modele prognostice
 Majoritatea studiilor = în cancer
 Acuratețe mai mare in faza finală

Traiectoria naturală
 Diferite modele, declinul funcțional diferă în funcție de tipul de boală

Murray, S. A et al. BMJ 2008;336:958-959

Prognostic – evaluare clinică
 Estimarea subiectivă a prognosticului (predicția clinică de

supraviețuire) este exactă în aproximativ 20% din cazuri (30%
erori: experti), fiind de cele mai multe ori prea optimistă (2/3 )
 Folosește discernamântul clinic
 Cu toate limitările, predicția clinică a prognosticului rămâne
utilă în practică
 «Intrebarea surpriză»: ați fi surprins dacă pacientul ar muri in
următorul an?
 Răspunsul este intuitiv, integrând factori clinici care țin de boală

sau pacient (vârstă, antecedente, comorbidități, tratamente
anterioare), cu factori sociali (support social), psihologici (factori
care dau o imagine completă a deteriorării) și cu experiența clinică
 Recomandată ca instrument de screening pentru identificarea
precoce a nevoilor de paliație

Statusul funcțional
 Unul din cei mai importanți factori asociați cu durata de

supraviețuire, mai ales în stadiile avansate ale bolii (cancer
și non-cancer)
 Viteza declinului funcțional: informație foarte utilă
 Ipoteza: viteza de deteriorare funcțională are tendința să fie

constantă în faza terminală
 Schimbare de la o lună la alta: speranța de viață formulată în
termeni de «luni»; schimbare zilnică : prognostic de câteva
zile
 Important: distincție între cauze reversibile și ireversibile ale
declinului funcțional

 Instrumente folosite pentru evaluare

 Durata mediană de supraviețuire:
 PPS 60-70%: 108 zile (« luni »)
 PPS30-50%: 41 zile (« saptamani »)
 10-20: 6 zile (« zile »)

Aproximativ 10% din pacienții cu PPS  50% supraviețuiesc mai mult de 6 luni

 Statusul funcțional este în general cel mai important

indicator prognostic (cel mai utilizat și studiat: PPS)
 Majoritatea datelor din literatură despre prognosticare
provin din studii în boli oncologice avansate
 Acuratețea estimării poate fi îmbunătățită folosind
statusul de performanţă concomitent cu:
 indicatori clinici generali de declin: dispnee
 parametri biochimici sau hematologici: albumina
 metode obiective, validate, de a calcula scoruri
prognostice: PPI, PaP, PaP-D, GPS (Glasgow Prognostic
Score)
 Dificultăți: nu totdeauna avem disponibile toate datele
necesare calculării scorurilor sau indexurilor

 PPI  4: speranța de viață > 6 săptămâni
 PPI  6: speranța de viață < 6 săptămâni

 PPI > 6: speranța de viață < 3 săptămâni

Glasgow Prognostic Score

Prognosticarea în boli oncologice

 Evoluţia mai predictibilă, dar cu unele excepţii
 Factori prognostici dependenţi de caracteristicile tumorii (mai

puţin importanţi în boala avansată)
 Rezultate de laborator: leucocitoză, limfopenie,
hipoalbuminemie, CRP  (posibil: anemie, Ca seric, Na seric,
LDH )
 Instrumente validate: ex. PPSv2, PaP, PPI, GPS

Prognosticarea în boli oncologice
 Simptome și semne asociate cu speranţa de viaţă mai

scurtă: declin funcţional, delirium, dispnee, cașexieanorexie, disfagie, xerostomie, deteriorare cognitivă
 Factori posibili: febră, tahicardie, proteinurie)
 Circumstanţe asociate cu prognostic defavorabil:
 Cancer recidivant la scurt timp după tratamentul iniţial
 Metastaze multiple (hepatice, cerebrale, pulmonare)
 Hipercalcemie refractară
 Hemoragii tumorale
 Insuficienţă medulară osoasă(fără transfuzii)
 Insuficienţă hepatică

Prognosticarea în boli non-oncologice

 Dificultăţi mai mari
 Traiectoria bolii mai puţin previzibilă, mai multe fluctuaţii, risc

mai mare de deces brusc
 Ingheţarea prognosticului
 Indicatori generali de prognostic defavorabil: declin funcţional,
malnutriţie, hipoalbuminemie (<25 g/dL)
 Indicatori specifici de prognostic rezervat (ex. The NHO Medical
Guidelines for Non-Cancer Disease and Local Medical Review Policy:
Hospice Access for Patients with Diseases Other Than Cancer)

Prognosticarea în boli non-oncologice
Insuficienţa cardiacă
 Traiectoria bolii relativ imprevizibilă, risc 25-50% de

moarte subită
 Factori de prognostic defavorabil:

 Capacitatea funcţională : NYHA class: II (supravieţuire la 1 an





90-95%), III (85-90%), IV (30-40%)
Alţi factori clinici: fracţie de ejecţie ventriculară scăzută,
aritmie ventriculară, comorbidităţi, cașexie
Spitalizări repetate
Insuficienţă circulatorie necesitând tratament de support
inotrop, insuficienţă renală progresivă
Laborator: anemie, hiponatremie, valori crescute de
creatinină sau uree

Prognosticarea în boli non-oncologice
Insuficienţa cardiacă
Speranţa de viaţă estimată la:
 Multe luni: vârsta >64 ani, FEVS <20%, cardiomiopatie dilatativă,

disritmii necontrolate, hipoTA sistolică, semne radiologice de IVS
 < 6 luni: NYHA class IV la un pacient deja tratat optimal cu diuretice și
vasodilatatoare, > 2 spitalizări în ultimul an (pentru IC), FEVS <20%,
medicaţia orala cu >50% sau nou medicament adăugat, creatinina
>350 mol/L
 Câteva săptămâni: anteced. de stop cardiac și resuscitare, anteced. de
sincopă neexplicată, disritmii rezistente, hipertensiune, diabet
insulino-dependent, by-pass art. coronarian, nicotină

Prognosticarea în boli non-oncologice
Insuficienţa cardiacă
Modele prognostice (exemple)
 Pacienţi spitalizaţi pentru insuficienţă cardiacă
decompensată : model bazat pe 3 factori de risc (TA
sistolică, creatinină, uree)
 Seattle Heart Failure Model (24 variabile)

Prognosticarea în boli non-oncologice
Boli cronice pulmonare
 BPOC: VEMS < 35% asociat cu supravieţuire la 2 ani de 75% si

la 4 ani de 45%, insuficienţă respiratorie
 Alti factori clinici: vârsta, statusul funcţional, greutatea
 Factori clinici utilizaţi pentru estimarea prognosticului la
pacientii spitalizaţi: PaCO2 > 50 mmH20, ventilaţie mecanică
recurentă sau prelungită (>72h), anemie, hipoalbuminemie,
comorbidităţi
 Model validat: BODE index (Body-mass index, airflow
Obstruction, Dyspnea, and Exercise)

Prognosticarea în boli non-oncologice
Boli cronice pulmonare
 BPOC: Predictori de speranţă de viaţă < 6 luni:













Dispnee severă de repaus, debilitantă
VEMS < 30% după bronhodilatatoare
Număr crescut de spitalizări pentru insuficienţă respiratorie
sau infectii pulmonare
Hipertensiune pulmonară cu insuficientă ventriculară dreaptă
Oxigenoterapie la domiciliu 24h/24h cu O2< 50 mmHg sau
PCO2 > 55 mmHg si cor pulmonale documentat
O2 sat < 88% cu oxigenoterapie
Scădere in greutate neintentionată>10% in ultimele 6 luni
Tahicardie repaus > 100/min

Prognosticarea în boli non-oncologice
Boli cronice renale, în stadiul final
 Factori de prognostic nefavorabil:
 Intreruperea dializei
 Hiperpotasemie fără tratament
 Predictori de speranţă de viaţă de câteva luni:
 Cl creat <10mL/min, cretinina serică > 700 ml/L, confuzie,

greaţă / vărsături refractare, pruritus generalizat, agitaţie,
oligurie, hiperpotasemie > 7 mmol/L, supraîncărcarea cu
lichid refractară

Prognosticarea în boli non-oncologice
Boli neurologice

 AVC
 Sd de neuron motor: progresie rapidă, capacitate resp. redusă,

deficit nutriţional, infecţii
 Parkinson

Prognosticarea în boli non-oncologice
Boli hepatice
 Predictori specifici (săptămâni–luni):
 PTT>5 s, albumina serică < 25g/L, ascită refractară, episoade de

peritonită bact. spontană, Sd hepatorenal (oligurie, creatinină și uree
mărite), encefalopatie hepatică refractară, hemoragie varice recurentă,
malnutriţie progresiva cu pierderea masei musculare, carcinom
hepatocelular, alcool

Prognosticarea în boli non-oncologice
Debilitate / Demenţă
 Declin variabil, descendent
 Factori de prognostic nefavorabil: declin funcţional (ex.: incapabil de a

se mobiliza singur = faza finală)
 Circumstanţe asociate cu speranţa de viaţă foarte limitată: sepsis (in
cazul unui pacient foarte debilitat, imobilizat la pat)
 Predictori de speranţă de viaţă redusă (luni): boală avansată (MMSE
<12, nu se poate mobiliza / spăla / imbrăca singur / incapabil de a avea
conversaţii, disfagie, incontinenţă urinară/fecală ) + complicaţii
medicale (penumonie de aspiraţie, infecţie urinara, ulcere de
decubitus)
 CHESS score(The MDS‐Changes in Health, End‐stage disease and
Symptoms and Signs), ADEPT (Advanced Dementia Prognostic Tool)

IF, F 56 ani, antecedente familiale importante de coronaropatie
- La 52 ani: déjà 2 IM, la 52 ani: triplu by-pass, insuficienta
cardiaca congestiva
- Medicatie: doze maxime tolerate de: metoprolol, enalapril,
digoxin, coumadin, atorvastatin, nitro, furosemid
- 2 spitalizari in ultimele 6 luni: prognostic estimat de 1-2 ani
- Dupa 3 saptamani: dispnee severa din nou, deteriorare status
functional rapida, deces la 6 saptamani
- Sotul si copiii: « nemultumiti, nu a avut ocazia sa faca ce si’a
propus » - dupa discutii indelungate inteleg incertitudinea
prognosticului

MF, F 79 ani, celibatara, durere epigastrica in decembrie,
- ianuarie: diagn. cancer pancreas
- Februarie: oncolog – explicatii despre prognostic (statistic: 6
luni durata de supravietuire dupa aparitia simptomelor), nu
recomanda tratament
- Dupa iulie: nu mai are pagini in calendar,
- August: visita medicala: suicidara, depresiva
- Dupa discutii: tratament antidepresiv, nou calendar cu
evenimente inscrise pentru urmatoarele luni, vizite benevoli,
deces dupa 2 luni

JH, M 79 ani, ICC dupa infarct
- edeme, imobilizat la pat, dispnee, tratament optimizat, declin
functional – PPS 30%
- Admis hospice – status functional stabil, deprescriptie
(furosemid si carvedilol), ameliorare treptata
- Dupa 1 luna: transferat rezidenta privata, apoi la domiciliu
(ramane stabil pentru 6 ani, dar diabet si IRC,
- Readmis luna trecuta cu ICC, IRA si status functional foarte
scazut, complicatii x ultimele 6 luni, deces in 5 zile

LG, F 28 ani, celibatara, cancer mamar la 26 ani
- Tratamente intense – chirurgie, radioterapie, chimioterapie
- Iulie: ref. clinica pentru control simptomatic: durere intensa, dificil
de controlat, neuropatica (coloana cervicala si toracala, umar si
brat st)
- Recidiva locala cu noi met. cutanate, sc, ggl limfatici, osoase
(coloana toracica, pelvis), limfedem brat st,
- Tx antialgic, inceput discutii despre planul de ingrijire: intelege ca
boala a recidivat, stie ca nu poate fi vindecata, dar nu vrea sa
discute mai mult, vrea sa pastreze speranta, vrea sa continue
tratamente agresive (oncologul de acord)
- Hb 107 g/L, WBC 9.9, Neutrofilie, Na 132, K 4.3, creat 38mol/L,
Alb 33 g/L, LDH 1242 iu/L
- PPSv2 70%
- - pauza chiioterapie (tromboza venoasa, lte complictii)

-

-

-

18 septembrie: durere +++, transferata la urgenta dupa tratament
PPSv2 50%, anxietate ++, edeme, dispnee (lichid pleural),
Hb 77, WBC 6.2, Pl N, Ne N, CRP 204, Na 132, Alb 28
Refuza discutii din nou, domiciliu, durere mai bine controlata
28 septembrie: clinica oncologie – trimisa la urgenta (deteriorare
functionala, weakness, somnolenta, incapabila sa se mobilizeze
singura, interpretat ca fiind toxicitate sec. opioidelor, durere ++++),
dispnee severa,
PPSv2 30%, apetit 0, refuza medicamente care pot altera starea de
constienta, insista pentru tratamente si nivel de ingrijir 1 (inclusiv
RCR) (GP de pe etaj nu intelege de ce este implicat medicul de IP si
refuza sa prescrie midazolam pentru dispnee si anxietate!)
-Deces 9 octombrie (deteriorare si mai importanta cu o zi inainte,
inconstienta, dispneica) (3 luni de la prima vizita)
Discutii cu parintii in ultima saptamana, inteleg ca prognosticul est
foarte reervat, schimbare de cod in ultima zi, Rx pentru faza finala

BR, M 94 ani
Cancer rectal x 2 ani, progresie cu invazie locala (ureter) x 3 luni
Ref. pentru deteriorare lenta functionala: fatigabilitate, apetit
diminuat, se alimenteaza mai putin
Singur in apartament (cu ajutor partial)
- Vrea sa stea la domiciliu in continuare: ajustare Rx, dexametazona
– ameliorare functionala (PPSv2 60%)
- Dupa 2 luni: deteriorare din nou, PPSv2 40%, Alb. 22, CRP ,
edeme, fara dispnee, fara delirium
- Deteriorare lenta: prognostic calculat < 6 saptamani, dar viteza
lenta. Discutii multiple, dar spera intr-un miracol
- Hospice – continua det lenta x 2 saptamani, dupa care hematurie
masiva si deces la 3 sapt. de la admitere (a acceptat reaitatea cu o
saptamana inainte)

NA, F 79 ani
Cancer ovarian
Spitalizata post-cadere, durere lombara intensa
Domiciliu: echipa de IP – doctor: prognostic >3 luni
Dar: CT abdomen: carcinomatoza peritoneala, fractura vert. L4
Prognostic estimat cu PPS, PPI, albumina, CRP: < 3 saptamani
Dar: particularitati culturale, consiratia tacerii, bariera
lingvistica – imposibil de discutat cu pacienta

• Factor important din motive clinice, etice, organizaționale

• Acurateţe aproximativ 20%, atenţie la capcane
• Proces care este revizuit și rafinat continuu, factorii prognostici

pot evolua în timp
• Complicaţiile sau schimbările în tratament pot schimba
evoluţia bolii temporar sau permanent
• Apropierea morţii poate fi greu de recunoscut, mai ales în bolile
non-oncologice, dar de obicei în starea terminală statusul
funcţional se schimba semnificativ (important = viteza
schimbării)
• Folosirea unor metode obiective, scoruri prognostice, poate
imbunătăţi precizia prognosticării

• Intrebarea „Doctore, cât mai am de trăit?“ se refera de multe

•
•
•
•

ori nu numai la cantitatea timpului ramas, ci și la calitatea
îngrijirilor
Abordare onestă a incertitudinii, modul de comunicare
Atenţie la aspectele culturale și diferenţele individuale, nu
toată lumea vrea informaţii despre prognostic
De obicei, în apropierea morţii, pacientul vrea mai putine
informaţii, iar familia are nevoie de mai multe informaţii
Păstrarea speranţei, « Hope for the best, but prepare for the
worst »

Vă mulțumesc!
andreea.iancu@mail.mcgill.ca

