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Descripció del cas

Señora Senyora de 58 anys que té com 
a antecedent el diagnòstic d’una neoplàsia de mama l’any 
2012. El tractament va consistir en una cirurgia conservadora, 
però la pacient va rebutjar el tractament complementari amb 
radioteràpia. 

Actualment se li va diagnosticar una recaiguda de la malaltia. En 
el seu centre de referència li van aconsellar la realització d’una   
mastectomia, més el tractament posterior amb radioteràpia i 
quimioteràpia. La pacient no va estar d’acord amb la proposta 
de tractament, i va demanar una segona opinió en una clínica   
privada, on se li va aconsellar aplicar la mateixa intervenció i el 
mateix tractament. Finalment va acceptar tractar-se en la clínica 

una pròtesi mamària, que més tard es va haver de retirar a causa  
de la complicació d’una necrosi i una infecció. En treure-li la 
pròtesi se li va posar un expansor.

Posteriorment es deriva a la pacient, des del seu hospital de 
referència, per valorar si cal el tractament amb radioteràpia 
complementària. Pel resultat anatomopatològic el tractament 
de radioteràpia indicat és irradiar la paret toràcica i les àrees 

tractament a les àrees ganglionars, però no el tractament a la paret  
toràcica. La irradiació de la paret toràcica amb expansor té com a   
possibles complicacions una capsulitis de la pròtesi que obligaria   
a treure-la, o podria tenir com a conseqüència que el resultat  
estètic quedés afectat després del tractament de radioteràpia. La 
pacient no vol assumir aquestes possibles complicacions perquè ja 
li han hagut de treure la primera pròtesi i, a més, totes aquestes  
intervencions les està fent de manera privada. La pacient també 
ha rebutjat el tractament de quimioteràpia.

La pacient comenta que estaria disposada a signar el consentiment 
informat amb limitacions a la proposta de la radioteràpia, és a 
dir, que accepta la irradiació de les àrees ganglionars però no 
accepta la irradiació de la paret toràcica. El metge es planteja si 
és adequat acceptar un consentiment parcial de la malalta atès   

mateixa que amb el tractament parcial.

Cas practic

Rebuig parcial de 
tractament

Contacte: Maria José Jiménez
cea@cst.cat

Vocabulari

Neoplàsia: Massa de teixit anormal 
que creix de forma incontrolada, 
excessiva, autònoma i irreversible.

Mastectomia: Extirpació de la 
glàndula mamària.

Radioteràpia: Aplicació de 
les radiacions ionitzants en el 
tractament d’algunes malalties, 
especialment el càncer.

Quimioterapia: Aplicació de 
les radiacions ionitzants en el 
tractament d’algunes malalties, 
especialment el càncer.

Necrosi. És la mort de les cèl·lules 
d’un teixit per diferents causes, 
entre elles la falta de circulació 
arterial en una part del cos.

Expansor: Dispositiu que s’utilitza en 
la reconstrucció mamària. S’insereix 
a través d’una incisió per la part 
posterior de la musculatura pectoral 
i es va omplint periòdicament de 

volum adequat de la mama.

Conjunt de músculs, 
ossos i articulacions que componen el 
tòrax.

 Conjunt de 
ganglis que es troben en una zona 
determinada.

o membrana (càpsula) que protegeix 
diferents estructures delicades en 
molts organismes.

CEA Consorci Sanitari
de Terrassa
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Rebuig parcial de tractament

El nucli ètic del cas que ens ocupa és 

el dubte que genera en el professional 

el rebuig d’una part del tractament 

proposat. En aquest cas es planteja 

una disjuntiva entre el tractament 

el respecte al dret a l’autonomia que 

té la pacient, el qual inclou el dret a 

acceptar amb limitacions un tracta-

ment determinat. 

de valors, es tenen en compte els se-

güents aspectes en la deliberació:

• La pacient disposa d’informació 

completa, veraç i entenedora, con-

dició indispensable per prendre 

decisions. La pacient entén també 

i accepta les conseqüències de la li-

mitació que ella sol·licita davant la 

proposta terapèutica dels professio-

nals. Per això considerem que la pa-

cient és competent i, per tant, està 

capacitada per fer ús de la seva au-

tonomia en la presa de decisions.

• La pacient accepta, al mateix 

temps, deixar constància escrita de 

la seva decisió, signant en un docu-

ment el rebuig a una part del trac-

tament que se li ofereix.

• Aplicar el tractament amb la limi-

tació sol·licitada per la pacient, no 

transforma en fútil la proposta te-

rapèutica.

• La premissa des de la qual hem de 

situar la relació assistencial amb 

els malalts és la de contemplar-los 

com a agents autònoms envers les 

decisions vinculades al seu procés 

de salut.

• L’autonomia en la presa de decisi-

-

brador, entès com el dret de la per-

sona a participar activament en el 

seu procés de salut. 

• Disposar d’informació completa, 

entenedora i veraç és una condició 

imprescindible per prendre decisi-

ons vinculades als projectes vitals 

de cada persona.

• És un deure professional oferir als 

malalts la millor opció terapèutica 

disponible, però com assenyala el 

document -

 

també és necessari contemplar que 

«l’objectiu professional inclou no 

-

laltia, sinó també el respecte a la 

integritat de la persona i a la seva 

llibertat de decisió».

• El rebuig del tractament o les li-

mitacions per part dels pacients 

davant una proposta terapèutica 

es contemplen en el marc d’aquest 

dret a l’autonomia: «són demandes 

legítimes que els professionals han 

de mirar de respectar en la mesura 

del possible, mentre no els obliguin 

a actuacions clarament contraindi-

cades».

• És imprescindible valorar individu-

alment les demandes de rebuig o 

de limitacions davant la proposta 

terapèutica proposada pels profes-

sionals.

• 

o no la limitació de tractament pro-

posada per la malalta, seria conve-

nient contemplar el vincle establert 

al llarg del procés assistencial entre 

la pacient i el Servei d’Oncologia de 

l’hospital de referència. 

Recomanacions

Un cop feta la deliberació, el CEA con-

clou amb les següents recomanacions:

• Acceptar la limitació que demana la 

pacient davant la proposta terapèu-

tica, atès que no la converteix en 

una actuació fútil, perquè es manté 

tractada i, per tant, pot generar un 

• Acceptar i respectar la limitació 

parcial del tractament, perquè ge-

sense suposar cap despesa econò-

mica afegida, i així es respecta el 

principi de justícia.

• Acceptar la demanda de limitació 

al tractament, ja que és coherent 

amb la trajectòria de les decisions 

preses anteriorment per la pacient 

en el transcurs de la seva malaltia. 

Considerem que els arguments i el 

discurs de la pacient estan alineats 

amb els seus valors i preferències.

• Recollir tot el procés d’informació 

dels professionals i la presa de deci-

sió de la pacient en un document de 

consentiment informat. Si el Servei 

disposa d’un document de consen-

-

dioteràpia en neoplàsies de mama 

i paret toràcica es pot utilitzar el 

mateix document perquè la pacient 

signi el rebuig a aquesta part del 

tractament. No cal que signi un al-

tre document diferent. 

• Registrar detalladament en la història 

clínica, com a element imprescindi-

ble, tot el procés d’informació i de la 

limitació al tractament proposat. 

E s planteja una 
disjuntiva entre 
el tractament 

ofert pel professional 

respecte al dret a 
l’autonomia que té la 
pacient, el qual inclou 
el dret a acceptar 
amb limitacions 
un tractament 
determinat


