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aBStRaCt
Because the family doctor is the main medical contact for patients, it can play a crucial role in overdiagno-
sis. Although it is not a very common topic, overdiagnosis can have important negative consequences both 
on the health system, from an economic point of view and most importantly on the patient (unnecessary 
thera-pies, expensive therapies, impairment of quality of life etc.). Certain diseases have a higher percen-
tage of overdiagnosis and need to be addressed.
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REZUMAT
Deoarece medicul de familie reprezintă principalul contact medical al pacienţilor, acesta poate juca un rol 
esenţial în ceea ce priveşte supradiagnosticarea. Deşi nu este un subiect abordat foarte des, supradiag-
nosticarea poate avea consecinţe negative importante atât asupra sistemului de sănătate, din punct de ve-
dere economic, cât şi – cel mai important – asupra pacientului (terapii inutile, terapii costisitoare, afectarea 
calită-ţii vieţii etc.). Anumite afecţiuni au un procent mai mare al supradiagnosticării, fiind necesară 
abordarea acestora.

Cuvinte cheie: supradiagnosticare, medicina de familie, riscuri

IntRoduCERE

Medicul de familie reprezintă principalul con-
tact cu populaţia, din punct de vedere al sănătăţii. 
Medicul de familie asigură îngrijirea centrată pe 
pacient, urmăreşte pacienţii cu afecţiuni cronice, 
face prevenţia şi promovează sănătatea, se ocupă 
de educaţie sanitară şi consiliere, stabileşte sau su-
spicionează diagnosticul şi tratează sau urmăreşte 
tratamentul.

Supradiagnosticul este considerat a fi diagnosti-
cul unei afecţiuni (adesea tratată ulterior), care nu 
ar fi cauzat simptome sau rău unui pacient în timpul 
vieţii sale (1). De multe ori, supradiagnosticarea re-
prezintă consecinţa importantă a oricăror teste dia-
gnostice în absenţa simptomelor (2). Aceste dia-
gnostice pot avea diverse consecinţe negative, 

provocând anxietate şi alte probleme cauzate de 
tratamente disproporţionate şi inutile, conducând la 
un consum inadecvat de resurse medicale (3).

Incertitudinea reprezintă factorul principal care 
poate duce la supradiagnosticare, teama medicului 
de omisiune, eroare, malpraxis şi lipsa de încredere 
profesională duc la diverse teste inutile, ca ulterior 
să se ajungă la supradiagnosticare. Screeningul şi 
tratamentul preventiv sunt utile în unele cazuri, 
însă paradoxul medicinei moderne apare atunci 
când, din cauza anxietăţii preventive, testele expun 
diagnosticele într-un stadiu atât de timpuriu încât 
acestea nu se corelează cu prognosticul (2). O altă 
cauză este reprezentată de extinderea definiţiilor 
bolilor şi a scăderii pragurilor prin includerea unor 
forme de boală adesea mai blânde, care transformă 

Ref: Ro Med J. 2019;66(1)        
DOI: 10.37897/RMJ.2019.1.6

The importance of overdiagnosis in family medicine. 
How do we minimize the risks?

Importanţa supradiagnosticării în medicina de familie. Cum minimalizăm riscurile?

1Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, Bucureşti, România
2Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila“, Bucureşti 

3Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, România

Article History:
Received: 12 February 2019

Accepted: 1 March 2019



Revista Medicală RoMână – VoluMul lXVI, Nr. 1, An 201930

persoanele asimptomatice adesea sănătoase în pa-
cienţi. Noua clasificare a unor preboli, cum ar fi 
prediabetul, care nu garantează diagnosticul de dia-
bet ulterior, contribuie la supradiagnosticare.

Supradiagnosticarea infecţiilor

Antibioticele au reprezentat un mare progres în 
medicină, reducând morbiditatea şi mortalitatea ca 
urmare a bolilor infecţioase. O problemă semnifi-
cativă este reprezentată de rezistenţa la antibiotice, 
care pune în pericol progresul realizat până în pre-
zent. În Spania, spre exemplu, s-a estimat numărul 
de decese cauzate de infecţiile rezistente la antibio-
tice la 35.400 de persoane (4). Pentru a stopa dez-
voltarea tulpinilor rezistente la antibiotice trebuie 
reduse prescripţiile necorespunzătoare de antibioti-
ce. Cauza cea mai frecventă a rezistenţei la antibio-
tice este reprezentată de utilizarea inutilă, cel mai 
adesea prin supradiagnosticare (5). 

Este eronat să credem că antibioticele cu spectru 
larg, care acoperă atât germenii Gram-pozitiv, cât şi 
cei Gram-negativ, cum ar fi asocierea amoxicilinei 
şi a acidului clavulanic, cefalosporine, macrolide, 
fluorochinolone, sunt mai bune deoarece acoperă 
mai multe microorganisme. Organizaţia Mondială 
a Sănătăţii avertizează că anumite familii de antibi-
otice, considerate importante (cefalosporine, ma-
crolide şi chinolone), ar trebui rezervate numai 
pentru situaţii specifice (6). O analiză sistematică a 
eficienţei antibioticelor cu spectru larg în compara-
ţie cu antibioticele cu spectru redus a constatat că 
utilizarea antibioticelor cu spectru larg nu este aso-
ciată cu rezultate clinice mai bune, ci dimpotrivă, 
studiul a constatat că utilizarea antibioticelor cu 
spectru larg este asociată cu un număr mai mare de 
efecte adverse (7). 

Antibioterapia, atunci când este posibil, trebuie 
recomandată pe termen scurt, deoarece perioadele 
lungi de tratament cu antibiotic în cazul pneumoni-
ei au generat rezistenţă şi efecte adverse mai mari 
faţă de tratamentul pe termen scurt (8). O eficacita-
te similară cu administrarea clasică de 7 zile sau 
mai mult a antibioticelor a fost în cazul: pneumoni-
ei (amoxicilină 1 g la 8 h, 5 zile), exacerbărilor bo-
lii pulmonare cronice obstructive (asocierea amoxi-
cilinei şi acidului clavulanic 500-125 mg la 8 h, 5 
zile) şi rinosinuzitei acută (amoxicilină 500 mg la 8 
h, 5 zile) (9).

Mulţi medici încă mai cred că tractul urinar şi 
căile respiratorii inferioare sunt sterile, când în rea-
litate a fost observat cu teste de diagnostic foarte 
sensibile că ambele conţin microbiomi diferiţi (10). 
La pacienţii fără simptome de infecţie care au cul-

turi urinare pozitive pentru uropatogeni (bacteriu-
rie asimptomatică), antibioterapia reduce incidenţa 
infecţiei simptomatice pe termen scurt, însă pe ter-
men mediu şi lung aceasta creşte semnificativ (11). 

Există tendinţa administrării antibioticelor în fa-
ringită, mai ales din cauza temerii complicaţiilor. 
Un studiu care a urmărit peste 12.000 de pacienţi 
cu faringită a constatat că prezenţa complicaţiilor a 
fost foarte mică, de 1,5%, indiferent dacă pacienţii 
au primit sau nu antibiotice (12). 

În ciuda lipsei specificităţii simptomelor şi a du-
ratei acestora, prezenţa celor trei simptome princi-
pale (rinoree, obstrucţie nazală şi durere facială) şi 
durata acestora constituie cea mai bună abordare 
diagnostică disponibilă pentru rinosinuzita bacteri-
ană acută fără complicaţii (13). Prin urmare, nu este 
indicat să se solicite o radiografie a sinusurilor într-
o rinosinuzită infecţioasă necomplicată a adultului, 
deoarece nu este utilă pentru abordarea acestei boli.

Ultima revizuire sistematică a efectului antibio-
ticelor în tratamentul otitei medii acute a arătat că 
60% dintre episoade se rezolvă spontan fără trata-
ment specific (14). Indicaţia medicamentoasă pen-
tru tratamentul simptomatic al răcelii şi al tusei co-
mune, ca mucolitice, antihistaminice, decongestio- 
nante, antitusive şi expectorante, a scăzut în ultimii 
ani, probabil deoarece acestea pot fi obţinute fără 
prescripţie medicală şi pot fi achiziţionate în mod 
liber. Recomandarea cea mai bună este de a nu se 
prescrie acestea în cazul infecţiilor respiratorii. An-
titusivele pot masca bolile precum tusea convulsi-
vă, mai ales forma severă la copii (15). 

Cel mai frecvent simptom al bronşitei acute, tu-
sea acută, poate fi productivă sau nu. Simptomele 
durează de obicei între 2 şi 6 săptămâni. La persoa-
nele imunocompetente, cauza este virală în aproxi-
mativ 90% dintre cazuri şi, deoarece acesta este un 
proces autolimitat, este recomandat să nu se trateze 
cu antibiotice atunci când se elimină clinic pneu-
monia şi alte comorbidităţi respiratorii. Cu toate 
acestea, se subliniază faptul că utilizarea antibioti-
celor poate avea un efect modest benefic în cazul 
adulţilor în vârstă şi al persoanelor cu morbiditate. 

La adulţii cu simptome de infecţii ale tractului 
respirator inferior, probabilitatea apariţiei pneumo-
niei creşte dacă în absenţa rinoreei există febră, dis-
pnee, explorări respiratorii modificate (murmur 
vezicular diminuat şi raluri) şi tahicardie (16). 
Aproximativ un sfert dintre pacienţii cu suspiciune 
clinică de pneumonie în practica medicului de fa-
milie au, de fapt, pneumonie (17), fiind recomanda-
tă investigarea radiologică pentru confirmare şi 
pentru evitarea supradiagnosticării. Radiografiile 
de control nu trebuie recomandate la pacienţii dia-
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gnosticaţi cu pneumonie care răspund clinic trata-
mentului antibiotic iniţial. Distincţia dintre pneu-
monia tipică, de obicei provocată de Streptococcus 
pneumoniae sau Haemophilus influenzae, şi pneu-
monia atipică, determinată în principal de genurile 
Mycoplasma, Chlamydophila sau Legionella (18), 
este importantă deoarece tratamentul trebuie să fie 
empiric în îngrijirea primară şi trebuie să acopere în 
principal pneumococul, care cauzează două treimi 
din bacteriemie (19).

Prioritatea în orice exacerbare a BPOC este 
ajustarea tratamentului bronhodilatator cu agonişti 
β2-adrenergici cu acţiune scurtă, cu sau fără antico-
linergice cu acţiune scurtă, şi stoparea fumatului. 
Se recomandă administrarea corticoterapiei orale la 
exacerbări moderate (adică atunci când există dis-
pnee) şi în toate exacerbările de BPCO severe sau 
foarte severe. 

Bacteriuria asimptomatică este foarte frecventă, 
în special în anumite grupuri, cum ar fi pacienţii cu 
cateter vezical (100% în cateter după prima lună) şi 
persoanele din centrele de sănătate (10-50%), şi 
creşte odată cu vârsta (15% la persoanele mai în 
vârstă de 75 de ani) (20). Dovezile ştiinţifice descu-
rajează puternic tratamentul bacteriuriei asimpto-
matice, în afara cazurilor foarte specifice: femeile 
gravide, deoarece la acestea creşte riscul de a dez-
volta pielonefrită acută în al treilea trimestru de sar-
cină, cu o înrăutăţire clară a morbidităţii şi mortali-
tăţii materne şi fetale (21).

Utilizarea adecvată a antibioticelor este esenţia-
lă pentru reducerea dezvoltării şi răspândirii tulpi-
nilor rezistente la antibiotice, precum şi pentru re-
ducerea frecvenţei efectelor adverse datorate 
expunerii la antibiotice. 

Supradiagnosticarea cancerului

Diagnosticul precoce al cancerului prin strategii 
de screening permite diagnosticarea bolii înainte de 
a se manifesta clinic, oferind tratament precoce, re-
ducerea mortalităţii şi creşterea calităţii vieţii (22). 
Screening-ul s-a dovedit eficient numai atunci când 
tumorile cresc lent şi progresiv.

Supradiagnosticarea nu este o eroare de dia-
gnostic, ci o eroare prognostică din cauza ignorării 
impactului asupra calităţii şi speranţei de viaţă. Su-
pradiagnosticarea duce la tratamente inutile, fără 
beneficiu, şi poate provoca daune (decese de la o 
intervenţie chirurgicală, pierderea de organe afecta-
te, expunerea la radioterapie sau chimioterapie etc.). 

Cuantificarea supradiagnosticului nu este uşoa-
ră, deoarece, odată diagnosticat cancerul, este difi-
cil să se facă diferenţa între un cancer semnificativ 

clinic care va beneficia de tratament şi un cancer 
irelevant din punct de vedere clinic (23).

Cancerul tiroidian este clasificat în trei tipuri 
histologice: a) epitelial: carcinoame papilare (80-
90% dintre cazuri) şi folicular (10,05%); b) celule 
parafoliculare: carcinoame medulare (<5%) şi c) 
carcinoame anaplastice, care sunt tumori nedife-
renţiate (mai rare şi cu prognostic negativ) (24). 
Din 1992, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a in-
clus termenul de microcarcinom papilar, pentru a 
se referi la cancer papilar de mai puţin de 1 cm.

Agenţia Internaţională pentru Cercetare în do-
meniul Cancerului, într-un studiu realizat în 12 ţări, 
a arătat că procentul cazurilor supradiagnosticate la 
femei în perioada 2003-2007 variază între 70 şi 
80% în Australia, Franţa, Italia şi SUA; şi 50% în 
Japonia, ţările nordice, Anglia şi Scoţia (25). Creş-
terea incidenţei se datorează aproape în întregime 
micilor cancere papilare (< 2 cm). 

Cancerul de sân este cea mai frecventă tumoră 
la femeile din ţările occidentale. Acest cancer inte-
grează un grup divers de tumori care diferă în ceea 
ce priveşte histologia şi comportamentul biologic 
(26). Conform histologiei, tumorile neinvazive 
(carcinoame in situ) pot fi ductale sau lobulare. Es-
timările de supradiagnosticare în screeningul pen-
tru cancer mamar variază între 10 şi 50%. În gene-
ral, comunitatea ştiinţifică este de acord că 
mamografia de screening reduce mortalitatea din 
cauza cancerului de sân. 

Controversele în ceea ce priveşte depistarea 
cancerului mamar au determinat organizaţiile să in-
cludă necesitatea de a oferi femeilor informaţii cu 
privire la beneficiile şi riscurile (fals pozitiv, supra-
diagnostic) la care se expun (27). Riscul de cancer 
de sân ar trebui evaluat pe baza istoricului personal 
şi familial, iar pacienţii cu risc crescut să fie îndru-
maţi către unităţile de consiliere genetică.

Cancerul de prostată este cea mai frecventă tu-
moră la bărbaţii din ţările occidentale. Majoritatea 
cancerelor de prostată se dezvoltă încet, iar simpto-
mele apar în stadiile avansate ale bolii. În prezent, 
un procent ridicat este diagnosticat oportun prin 
determinarea PSA (28). Scorul Gleason măsoară 
gradul de agresivitate: între 2 şi 6 indică agresivita-
te mică, creştere lentă şi, prin urmare, un prognos-
tic mai bun; scorul Gleason de 7 indică o agresivi-
tate intermediară şi de la 8 la 10 înseamnă că este 
un cancer agresiv cu un prognostic negativ. Scree-
ningul cancerului de prostată prin determinarea 
PSA a fost şi este încă controversat (29). Se remar-
că utilizarea excesivă a testului PSA în medicina 
primară, dar şi în cadrul specialităţilor clinice.
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Multe dintre cazurile de cancer de prostată de-
tectate nu determină simptome pe toată durata vie-
ţii persoanei afectate şi persoana poate deceda din-
tr-o cauză diferită decât cancerul de prostată. 
Supradiagnosticarea implică multe efecte adverse 
asociate biopsiei de diagnostic (hemoragii, infecţii 
severe, retenţie urinară, durere), tratament chirurgi-
cal şi radiaţii (disfuncţie erectilă, incontinenţă uri-
nară, complicaţii cardiovasculare) şi efectele psiho-
logice asociate (29). Riscurile de supradiagnos- 
ticare a cancerului de prostată nu pot compensa be-
neficiul moderat al screening-ului prin PSA. Nu 
este cunoscut raportul beneficiu-risc la populaţia cu 
risc crescut (persoanele de culoare din Africa şi Ca-
raibe, persoanele cu antecedente de cancer de pros-
tată).

Supravegherea a fost considerată o opţiune pen-
tru cancerul de prostată cu risc scăzut şi este în pre-
zent, de asemenea, luată în considerare pentru alte 
tipuri de cancer, inclusiv carcinomul tiroidian mi-
cropapilar şi cancerul de sân. În general, pacienţii şi 
medicii preferă să intervină terapeutic.

Supradiagnosticarea osteoporozei
În Spania, 17,2% dintre femeile între 50 şi 60 de 

ani au osteoporoză, crescând la 35,2% în grupul de 
60-70 ani şi la 52,5% la cele peste 70 de ani (30). 
Criteriul utilizat pentru măsurarea masei osoase 
constă în compararea densităţii minerale osoase in-
dividuale cu cea a unei femei tinere, în loc de com-
pararea cu femeile de aceeaşi vârstă, în acest mod, 
este favorizată supradiagnosticarea şi apoi supra-
tratamentul.

Modelul Azagra stabileşte intervale de risc: risc 
mai mic de 5%, risc între 5 şi 7,5% risc intermediar 

şi risc ridicat mai mare sau egal cu 7,5%. Pragul de 
efectuare a densitometriei ar fi un risc mai mare sau 
egal cu 5%. După efectuarea densitometriei, riscul 
ar trebui reclasificat, iar intervenţia ar trebui propu-
să pornind de la un risc mai mare sau egal cu 7,5%, 
adică un risc ridicat (31) . 

Având în vedere criteriile de intervenţie ale os-
teoporozei, 75% dintre femeile americane de peste 
65 de ani şi 95% dintre femeile cu vârsta peste 75 
de ani ar trebui să fie supuse unui tratament farma-
cologic (32).

Osteoporoza densitometrică poate fi unul dintre 
cele mai evidente exemple de promovare a bolii. 
Eforturile de a-şi raţionaliza abordarea, evitând eti-
chetarea nejustificată a bolii, testarea inutilă şi su-
pratratamentele, vor avea ca rezultat o mai bună 
utilizare a tehnologiilor de sănătate.

ConCluzII

Sunt necesare mai multe strategii în practica 
medicului de familie pentru a reduce supradiagnos-
ticarea, aceasta ducând şi la reducerea tratamentu-
lui excesiv. O strategie ar fi clarificarea conceptului 
de boală, limitarea extinderii acestui concept şi re-
vizuirea sistemelor de clasificare a bolilor pentru a 
elimina unele criterii de diagnostic care contribuie 
la supradiagnosticare. De asemenea, se pot utiliza 
terapii mai puţin agresive, se poate reduce scree-
ning-ul (mai puţin în cazul programelor care au de-
monstrat un raport favorabil risc/beneficiu). Medi-
cii de familie supraveghează şi coordonează, dar şi 
comunică cu pacientul în ceea ce priveşte proble-
matica supradiagnosticării. Sunt necesare mai mul-
te studii pe această temă.
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