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Rebuig a un 
tractament 
tuberculostàtic

Contacte: Cristina Serrabassa

cserrabassa@salutemporda.cat

Vocabulari

Tuberculosi pulmonar: És una 

malaltia infecciosa causada pel 

bacteri Mycobacterium tuberculosis

i que és contagiosa. Això vol dir 

que el bacteri es pot propagar 

fàcilment d’una persona infectada 

a una altra de no infectada. Es pot 

adquirir per inhalació de gotetes 

d’aigua provinents de la tos o d’un 

esternut de la persona infectada. Els 

símptomes clàssics de la tuberculosi 

són una tos crònica, amb esput 

sanguinolent, febre, suors nocturnes i 

pèrdua de pes.

Hidratació intravenosa: Adminis-

tració de líquids a través de la vena 

per garantir l’equilibri d’electròlits 

que estan alterats en el cos.

Síndrome confusional: Clàssicament 

es diu «delírium» o «delírium 

tremens». Es tracta d’una 

alteració del nivell de consciència 

i de l’atenció, així com de diverses 

funcions cognitives, com la memòria, 

l’orientació, el pensament, el 

llenguatge o la percepció. Té un inici 

agut i un curs fluctuant que pot durar 

diversos dies.

Hipnòtics:  Medicaments emprats 

per provocar el son. Actuen com 

a depressors del sistema nerviós 

central.

CEA Fundació Salut Empordà

Descripció del cas

Es tracta d’un pacient de 86 anys amb les 
facultats mentals conservades, conscient i lúcid, diagnosticat de 
tuberculosi pulmonar bacil·lífera des de fa un mes. El pacient viu amb 
l’esposa i amb un fill solter. El fill comenta que el seu pare sempre ha 
estat un home de «molt caràcter».

Va començar un tractament amb tres fàrmacs però el pacient el va 
abandonar per les molèsties digestives menors que li produïen i la 
dificultat que tenia per empassar-se les pastilles. Des de llavors ha 
provat de tornar-lo a fer sense èxit i ara ja fa dies que no el pren, per les 
molèsties esmentades. El pacient es nega a seguir el tractament i des de 
fa uns dies també rebutja menjar i beure res, i expressa el seu desig de 
morir abans que prendre les pastilles. Per aquest motiu s’aconsella a la 
família que acudeixi a urgències. 

A urgències es constata que el pacient presenta una deshidratació severa 
i es decideix hospitalitzar-lo amb hidratació intravenosa i tractament 
tuberculostàtic intravenós. Durant els primers dies d’ingrés presenta una 
síndrome confusional aguda amb agitació que requereix un tractament 
amb hipnòtics. El quadre es resol amb el tractament prescrit sense 
que generi dèficits cognitius en el pacient, tot i que persisteix la seva 
negativa a seguir el tractament amb pastilles.

Davant d’aquesta negativa i del risc existent de contagi a terceres 
persones si el pacient no segueix el tractament, el metge planteja que 
en cas d’haver de completar el tractament per via intravenosa caldria 
perllongar l’ingrés hospitalari durant uns mesos, i pren en consideració 
també la complexitat que suposa l’administració dels fàrmacs per 
via intravenosa. Aquest procediment representa un consum elevat de 
recursos i probablement comptarà amb el rebuig per part del pacient. 
D’altra banda, en principi no hi ha cap contraindicació formal per 
emprendre el tractament oral. La família diu que farà «el que li digui el 
metge». 

Davant d’aquesta situació es fa una consulta al Comitè d’Ètica Assistencial, 
per demanar una orientació sobre la conducta que cal seguir.

Cas practic`
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Identificació del conflicte ètic

El conflicte ètic es troba en el fet que 
el rebuig del tractament per part del 
pacient suposa l’evolució d’una malal-
tia infectocontagiosa greu que implica 
un risc de salut per possible contagi a 
tercers.

Deliberació

Des del CEA, davant d’aquest conflic-
te, es tenen en compte els aspectes 
següents:

• El principi d’autonomia es basa en 
la convicció que l’ésser humà ha 
de ser lliure de tot control exterior
i ha de ser respectat en les seves 
decisions vitals bàsiques. L’auto-
nomia del pacient és fonamental i 
s’hauria de mirar de respectar en
tot moment. 

• El bé comú és el conjunt de condici-
ons de la vida social que permeten 
que la societat i cadascun dels seus 
membres assoleixin el seu major 
desenvolupament. Afecta la vida de 
tots i exigeix prudència per part de 
cadascú.

• El tractament de la tuberculosi és 
important tant per preservar la sa-
lut del pacient com per prevenir la 
propagació de la malaltia entre la 
població.

• Donat que el pacient no presenta 
deteriorament cognitiu i el quadre 
confusional agut va ser resolt, es 
considera que és competent per 
poder fer ús de la seva autonomia 
en la presa de decisions. 

• El pacient és informat del procés 
de la malaltia i dels riscos de salut 
que suposa el fet de no prendre el 
tractament, per a ell mateix i per 
a les persones del seu voltant, i ho 
comprèn. 

• Si bé cal respectar la decisió del 
pacient i el seu dret a veure res-
pectada la seva voluntat, quan la 
llibertat individual pot ocasionar 
dany als altres és el principi de no-
maleficència el que ofereix una jus-
tificació per imposar limitacions a 
l’autonomia.

• Donat que un dels motius del pacient 
per rebutjar la medicació és la difi-
cultat per empassar-se les pastilles, 
es considera que seria convenient 
descartar algun tipus de patologia 
que ho pogués justificar. També es 
considera que s’hauria de contem-
plar la possibilitat de buscar una al-
tra alternativa terapèutica que fos 
més ben tolerada pel pacient i que
no requerís ingrés hospitalari.

• En el supòsit que durant l’ingrés el 
pacient es negués a menjar o a beu-
re per decisió pròpia, l’autonomia 
en la presa de decisions és un dret 
del pacient que en aquest cas sí que 
hauria de ser respectat sense recór-
rer a mesures artificials.

• Cal observar la imparcialitat i la dis-
tribució equitativa de recursos. En 
aquest cas completar el tractament 
per via intravenosa no seria la millor 
opció, ja que requereix un consum 
de recursos no justificat i alhora 
tampoc no és la millor opció per al
pacient, pel risc que comporta una 
hospitalització perllongada.

Recomanacions

• Fomentar el diàleg per ajudar el 
pacient a veure els riscos, avan-
tatges, conseqüències i possibles 
repercussions en la pròpia vida i en 
la de tercers. No deixar de perseve-
rar en el diàleg intentant arribar a 
pactes i acords que permetin seguir 
respectant la seva voluntat, amb el 
límit de les decisions que afectin a 
tercers.

• En aquest cas no es podria respec-
tar aquest principi d’autonomia en 
la seva totalitat, atès que no seguir 
el tractament posa en risc la salut 
de tercers. Cal respectar la volun-
tat de no rebre tractaments (això 
inclou menjar i beure), excepte els 
específics de la tuberculosi que evi-
ten que el pacient sigui contagiós.

• Es considera convenient descartar 
cap patologia que justifiqui la difi-
cultat per empassar-se les pastilles. 
També es considera que s’hauria de 
valorar una altra alternativa tera-
pèutica que fos més ben tolerada 
pel pacient i que no requerís ingrés 
hospitalari.

• En cas de plantejar-se l’alta del 
pacient a domicili, s’haurien de te-
nir les garanties que el tractament 
fos acceptat i supervisat, donant 
instruccions i formació a la família 
així com comunicant-ho a l’equip 
d’atenció primària.

• En el cas de continuar ingressat al 
centre, si el pacient manifestés la 
voluntat de tornar al domicili sense 
garanties de seguir el tractament, 
s’hauria de valorar la necessitat 
d’un ingrés involuntari.

E l principi 
d’autonomia 
es basa en la 

convicció que l’ésser 
humà ha de ser 
lliure de tot control 
exterior i ha de ser 
respectat en les 
seves decisions vitals 
bàsiques. L’autonomia 
del pacient és 
fonamental i s’hauria 
de mirar de respectar 
en tot moment


