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Introduccio i objectius
Els tumors vesicals superfi cials presenten 
un alt índex de recidiva, essent la recidiva 
als 3 mesos un factor demostrat de pro-
gressió a tumor infi ltrant. Per tal d’evitar 
aquesta recurrència precoç es porten a 
terme diferents pautes de tractament ad-
juvant.

Materials i mètode
S’analitza l´evolució de tots els malalts diagnos-                      S’analitza l´evolució de tots els malalts diagnos-                      

ticats de tumors vesicals durant el període que 
inclou gener de 2004 fi ns juliol 2006. Es registren 
225 pacients, dels quals a 165 se’ls practica una 
primera cistoscòpia als 3 mesos.

Resultats
Dels 165 pacients que varem avaluar 25 es dig-
nosticaren de tumors de baix risc (15%), 42 de risc 
intermig (25.4%) i 94 d’alt risc (56.9%).
Un cop intervinguts, a 53 pacients es decideix ob-
servar-los (32%), a 13 se’ls practica instil·lacions 
de MMC semanals (7.8%), a 16 BGC de pauta cur-
ta (9.6%) i a 83 BCG de pata llarga (50%).
A l´estudi multivariat s’observa que el risc pro-
porcionat de recidiva als 3 mesos dels tumors de 
risc intermig respecte dels de baix risc és de 5,7 
(p 0.03), mentre que el dels tumors d’alt risc res-
pecte dels de baix risc és de 4,3 (p 0.055). Ni la 
multiplicitat ni la grandària ni el tractament ad-
ministrat prediuen un augment del risc de recidiva 
a l’anàlisi multivariant.

Conclusions
En el nostre estudi el risc de recidiva a la primera 
cistoscòpia és més elevat i més signifi catiu en els 
tumors de risc intermig respecte els d’alt risc. Pot 
respondre a això la aleatorietat de tractaments 
que s’aplica als de grup intermig.
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