Programa vigilància y Control Tuberculosi. Servei d’Epidemiologia. DGSP
CATEGORIES DE FINALITZACIÓ DEL TRACTAMENT

(Font: protocol nacional de vigilància)

Els organismes nacionals i internacionals exigeixen la informació sobre la finalització de tractament en els terminis que
s’especifiquen a les diferents opcions.
a) Curació: pacient que ha completat el tractament, i a més
-si el diagnòstic es va confirmar per cultiu, presenta cultiu negatiu en una mostra presa al final del tractament i, com a
mínim, en una altra mostra prèvia.
-si el diagnòstic només es va basar en bacil·loscòpia, presenta bacil·loscòpia negativa en una mostra presa al final del
tractament i, com a mínim, en una altra mostra presa en una altra ocasió prèvia.
Termini per aportar la informació: 12 mesos des de l’inici del tractament
Curació pels casos TB multiresistent (MDR): quan als últims 12 mesos de tractament hi ha hagut almenys 5 cultius
negatius, o bé un de positiu seguit d'un mínim de tres negatius amb almenys un mes de diferència.
Termini per aportar la informació: 36 mesos des de l’inici del tractament
b) Fracàs terapèutic
5 mesos de compliment correcte de tractament
I
no conversió o reversió bacteriològica (necessitat de canvi de tractament (primera línea a segona)
“No conversió bacteriològica”= persisteixen els cultius positius sense reducció significativa del nombre de colònies.
“Reversió de la conversió”= dos cultius positius consecutius, amb número creixent de colònies, després d'haver tingut dos
cultius negatius consecutius.
Fracàs terapèutic als casos MDR:
són positius dos o més dels cinc cultius recollits en els últims 12 mesos de teràpia
O
és positiu algun dels últims tres cultius
O
decisió clínica de interrompre el tractament per efectes adversos o manca de resposta.
c) Tractament complet: pacient que ha completat el tractament i no compleix criteris per ser classificat com a curació
o fracàs terapèutic.
d) Trasllat: pacient que s'ha mudat de residència i per això ha estat transferit a un altre sistema de registre i els
resultats terapèutics són desconeguts.
e) Abandonament: pacient que ha interromput el tractament durant dos o més mesos, sense decisió facultativa,
o bé, pacient perdut en el seguiment durant dos mesos o més abans que hagi finalitzat el seu tractament, excepte que es
tracti d'un trasllat.
f)
Mort: pacient que ha mort per qualsevol causa durant el curs del tractament. Els malalts morts amb tuberculosi, però
que mai van iniciar tractament o bé van ser diagnosticats post-mortem, s'han de notificar, classificar-se en aquesta
categoria de finalització de tractament, i incloure en el denominador per al càlcul dels percentatges de tractament
satisfactori, mort, interrupció etc. Aquesta categoria es pot desglossar en mort per TB, mort per altres causes, o mort per
causa desconeguda.
g) Un altre, no avaluat, o encara en tractament: pacient que continua en tractament als 12 mesos d'haver-lo iniciat i
que compleix qualsevol de les següents condicions:
- tractament prolongat com a conseqüència d'efectes secundaris o complicacions,
- tractament inicial planificat amb una duració major de 12 mesos (inclou pacients amb poli-resistència almenys a dos
fàrmacs de primera línia en una mostra presa a l’inici del tractament)
- no hi ha informació sobre les causes que han motivat que el pacient es trobi encara en tractament.
h) Desconegut: Casos en què es desconeix la informació sobre els resultats del tractament, sense que se sàpiga que
s'hagin traslladat.

