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Introducció

En el mòdul Atenció sanitària del cicle formatiu Atenció a persones en situació
de dependència es treballaran els coneixements bàsics i les eines, estratègies i
tècniques per a un desenvolupament correcte de la tasca professional dels Tècnics
en Atenció a persones en situació de dependència.
En aquest mòdul es pretén fomentar l’aprenentatge de coneixements relacionats
amb les intervencions assistencials bàsiques per satisfer les necessitats de moviment, nutrició i eliminació i manteniment de les condicions higienicosanitàries de
les persones amb dependència.
També és fonamental saber enregistrar dades en la documentació clínica bàsica,
com poden ser els gràfics de signes vitals, fulls de registre, fulls d’observació i
altres, a partir de l’observació directa de la persona usuària, així com conèixer els
diferents protocols d’actuació segons les necessitats de cada usuari.
Caldrà tenir en compte que el Tècnic en atenció a persones en situació de dependència intervé amb els col·lectius de gent gran, persones amb disminució física,
psíquica i/o sensorial, persones amb malalties, atenent les seves necessitats des
de l’àmbit sanitari i assistencial, tant en l’àmbit domiciliari com en institucions.
Aquest material respon als continguts del currículum LOE d’aquest cicle i està
estructurat d’acord amb les següents Unitats:
La Unitat 1, “Anatomia, fisiologia i patologia del sistema cardiorespiratori,
sistema endocrí i aparell reproductor”, es divideix en tres apartats en els
quals es tracten continguts relacionats amb les estructures i el funcionament dels
diferents aparells del cos humà.
La Unitat 2, “Activitats d’assistència sanitària”, està dividida en quatre apartats
on es descriuen les intervencions sanitàries referides a les funcions bàsiques
de l’organisme relacionades amb la respiració, circulació, reproducció i funció
endocrina, els procediments d’exploració i el control dels signes vitals.
La Unitat 3, “Tractaments per a persones en situació de dependència”, consta
de tres apartats on es tracten continguts relacionats amb els tractaments farmacològics i no farmacològics, i la seva administració.
La Unitat 4, anomenada “Anatomia, fisiologia i patologia del sistema osteomuscular i sistema nerviós” està dividida en dos apartats, en els quals s’estudien les
estructures i el funcionament de l’aparell locomotor i el sistema nerviós.
La Unitat 5, “Activitats de mobilització, trasllat i deambulació”, està dividida
en dos apartats on es treballen les activitats de mobilització, transferència i
deambulació que es realitzaran a les persones en situació de dependència.
La Unitat 6, anomenada “Suport en la ingestió”, està formada per quatre apartats
on s’expliquen continguts relacionats amb l’anatomia, la fisiologia i la patologia
de l’aparell digestiu i excretor, així com les intervencions relacionades amb
l’alimentació, el suport en la ingestió i el suport en l’eliminació.
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Atenció sanitària

Aquestes sis unitats estan distribuïdes dins del mòdul en dos blocs: el bloc 1 format
per les unitats U1, U2 i U3 i el bloc 2 format per les unitats U4, U5 i U6.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:
Mobilització de persones en situació de dependència
1. Organitza les activitats de mobilització, trasllat i deambulació a persones
en situació de dependència relacionant-les amb les característiques i necessitats de les mateixes.
2. Duu a terme activitats de mobilització, trasllat i deambulació analitzant les
característiques de la persona en situació de dependència.
3. Fa el control i seguiment de les activitats de mobilització, trasllat i deambulació analitzant els protocols d’observació i registre establerts.
Activitats d’assistència sanitària
1. Organitza les activitats d’atenció sanitària a persones en situació de dependència relacionant-les amb les característiques i necessitats de les mateixes.
2. Duu a terme activitats d’assistència sanitària relacionant les necessitats i
característiques de la persona usuària amb el que s’estableix en el pla de
cures.
3. Fa el control i seguiment de les activitats d’atenció sanitària analitzant els
protocols d’observació i registre establerts.
Suport en la ingestió
1. Organitza les activitats d’administració d’aliments i suport a la ingesta a
persones en situació de dependència relacionant-les amb les característiques
i necessitats de les mateixes.
2. Duu a terme activitats d’alimentació i suport a la ingesta seleccionant les
tècniques, instruments i ajuts necessaris.
3. Fa el control i seguiment de les activitats d’administració d’aliments i suport
a la ingesta analitzant els protocols d’observació i registre establerts.
Tractaments per a persones en situació de dependència
1. Organitza les activitats d’administració de medicaments i altres tractaments
locals a persones en situació de dependència relacionant-les amb les característiques i necessitats de les mateixes.
2. Duu a terme activitats d’administració de medicaments i altres tractaments
locals relacionant les necessitats i característiques de la persona usuària amb
el que s’estableix en el pla de cures.
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3. Fa el control i seguiment de les activitats d’administració de medicaments
i altres tractaments locals analitzant els protocols d’observació i registre
establerts.
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Continguts

Activitats d’assistència sanitària
Unitat 1
Anatomia, fisiologia i patologia del sistema cardiorespiratori, sistema endocrí i
aparell reproductor
1. Anatomia, fisiologia i patologia del sistema cardiorespiratori
2. Anatomia, fisiologia i patologia de l’aparell reproductor
3. Anatomia, fisiologia i patologia del sistema endocrí
Unitat 2
Activitats d’assistència sanitària
1. L’exploració mèdica
2. Tècniques de mobilització de secrecions en malalties de l’aparell respiratori
3. Mesura i registre dels signes vitals
4. Control i seguiment de la persona usuària amb diabetis
Tractaments per a persones en situació de dependència
Unitat 3
Tractaments per a persones en situació de dependència
1. Farmacologia general
2. Tècniques d’aplicació de tractaments locals
3. Tècniques d’aerosolteràpia i oxigenoteràpia
Mobilització de persones en situació de dependència
Unitat 4
Anatomia, fisiologia i patologia del sistema osteomuscular i sistema nerviós
1. Anatomia, fisiologia i patologia de sistema osteomuscular
2. Anatomia, fisiologia i patologia de sistema nerviós
Unitat 5
Activitats de mobilització, trasllat i deambulació
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1. Mecànica corporal
2. Tècniques de mobilització, trasllat i deambulació
Suport en la ingestió
Unitat 6
Suport en la ingestió
1. Anatomia, fisiologia i patologia de l’aparell digestiu
2. Anatomia, fisiologia i patologia de l’aparell excretor
3. Suport en la ingestió
4. Suport en l’eliminació
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Anatomia, fisiologia i patologia del sistema cardiorespiratori, sistema
endocrí i aparell reproductor

Introducció

El tècnic en atenció a persones amb dependència ha d’estar familiaritzat amb
situacions en les quals es poden presentar diversos estats patològics de la persona
usuària. Ha de conèixer les estructures i les funcions dels diferents aparells i
sistemes del cos humà per poder actuar de la millor manera possible per fer front
a aquestes situacions.
Aquesta unitat està ubicada dins del cicle formatiu de grau mitjà d’Atenció a
persones en situació de dependència, en la unitat formativa 2 “Activitats d’assistència sanitària” del mòdul 2 “Atenció sanitària”, on s’expliquen l’anatomia
i fisiologia dels sistemes respiratori, cardiovascular, sexual, endocrí i la seva
patologia associada.
En el primer apartat d’aquesta unitat, “Anatomia, fisiologia i patologia del
sistema cardiorespiratori”, s’estudiaran els sistemes respiratori i cardiovascular,
així com les seves patologies més freqüents. Ambdós sistemes estan íntimament
relacionats. Mentre que el sistema respiratori s’encarrega d’aportar l’oxigen a la
sang, recollir el diòxid de carboni d’aquesta i expulsar-lo a l’exterior, el sistema
circulatori és l’encarregat de transportar l’oxigen a totes les cèl·lules de l’organisme, juntament amb altres nutrients i substàncies que les cèl·lules necessiten per
realitzar les seves funcions. A més del cor i els vasos sanguinis, la sang i el sistema
limfàtic formen part d’aquest sistema. Les patologies més freqüents d’aquests
dos sistemes són, entre d’altres, la malaltia pulmonar obstructiva crònica, l’asma,
l’ictus i l’infart agut de miocardi.
El segon apartat, “Anatomia, fisiologia i patologia de l’aparell reproductor”,
està dedicat a l’estudi de l’aparell reproductor. En els éssers humans, el sistema
reproductor femení i masculí són diferents, per tant estudiarem els dos sistemes
separadament, fins a la fecundació, la gestació i el part. També analitzarem les
principals patologies de l’aparell reproductor, com l’endometriosi, la prostatitis o
les malalties de transmissió sexual, entre d’altres.
En el tercer apartat, “Anatomia, fisiologia i patologia del sistema endocrí”,
s’estudiarà el sistema endocrí, que és l’encarregat de regular les funcions del cos,
juntament amb el sistema nerviós, mitjançant la secreció de diferents hormones
per part de diferents glàndules i òrgans, els quals aboquen aquestes hormones
al torrent circulatori perquè arribin als òrgans on exerciran la seva acció. La
patologia del sistema endocrí està relacionada amb un excés o amb un defecte
en la producció d’aquestes hormones. Es tractaran malalties com la diabetis i les
seves complicacions associades, l’hipertiroïdisme i el tumor de la hipòfisi, entre
d’altres.
El coneixement d’aquests sistemes i de les patologies associades ajudaran el tècnic
a desenvolupar la seva tasca de la millor manera possible. Per adquirir els objectius
d’aquesta unitat cal que feu els exercicis i les activitats proposades.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:
1. Organitza les activitats d’atenció sanitària a persones en situació de dependència relacionant-les amb les seves característiques i necessitats.
• Descriu les característiques anatomofisiològiques bàsiques i les alteracions
més freqüents dels sistemes cardiovascular, respiratori, reproductor, excretor i endocrí.
• Enumera les principals característiques i necessitats d’atenció física de les
persones en situació de dependència.
• Identifica els principals signes de deteriorament físic i sanitari associats a
situacions de dependència.
• Identifica les característiques de l’entorn que afavoreixen o dificulten l’estat
físic i de salut de la persona usuària.
• Interpreta les prescripcions d’atenció sanitària establertes en el pla de cures.
• Defineix les condicions ambientals favorables per a l’atenció sanitària.
• Argumenta la importància de la participació de la persona en les activitats
sanitàries.
• Valora la importància de promoure l’autocura.
2. Duu a terme activitats d’assistència sanitària relacionant les necessitats i
característiques de la persona usuària amb el que s’estableix en el pla de cures.
• Selecciona les posicions anatòmiques més adequades per facilitar l’exploració de les persones usuàries.
• Pren les constants vitals de la persona utilitzant els materials adequats i
seguint les prescripcions establertes.
• Valora la importància d’afavorir la participació de la persona usuària i del
seu entorn en les activitats sanitàries.
• Empra les mesures de protecció, higiene i seguretat establertes tant per al
personal com per a la persona usuària.
• Aplica les tècniques de la fisioteràpia respiratòria per a la mobilització de
secrecions respiratòries.
• Aplica les tècniques i els procediments per al control i seguiment de l’usuari
o usuària amb diabetis.
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• Mostra habilitats comunicatives amb la persona usuària durant les activitats
d’assistència sanitària.
• Manifesta la importància de tenir empatia amb la persona usuària durant les
activitats d’assistència sanitària.
• Té cura i respecte pels materials utilitzats en les activitats d’assistència
sanitària.
• Respecta les normes de mecànica corporal durant la realització de les
activitats d’assistència sanitària.
3. Fa el control i seguiment de les activitats d’atenció sanitària analitzant els
protocols d’observació i registre establerts.
• Identifica les característiques que han de reunir els protocols d’observació,
control i seguiment de l’estat físic i sanitari de les persones usuàries.
• Emplena protocols d’observació i registre, manuals i informatitzats, seguint
les pautes establertes en cada cas.
• Recull informació correcta i completa sobre les activitats realitzades i les
contingències que s’hagin presentat.
• Obté informació de la persona o persones a càrrec d’ell mitjançant diferents
instruments.
• Aplica les tècniques i els instruments d’observació previstos per fer el
seguiment de l’evolució física de la persona registrant les dades obtingudes
segons el procediment establert.
• Registra les dades per a la seva comunicació responsable del pla de cures
individualitzades.
• Transmet la informació pels procediments establerts i en el moment oportú.
• Argumenta la importància del control i seguiment de l’evolució física i
sanitària de la persona per millorar el seu benestar.
• Interpreta els registres realitzats per altres professionals.
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1. Anatomia, fisiologia i patologia del sistema cardiorespiratori

Les cèl·lules del cos humà necessiten oxigen per al seu funcionament. Com a
conseqüència dels processos metabòlics que es donen a l’interior de les cèl·lules,
es genera diòxid de carboni, que ha de ser expulsat de l’organisme. La principal
funció de l’aparell respiratori és l’intercanvi de gasos (oxigen i diòxid de carboni)
entre l’aire atmosfèric i l’interior de l’organisme.
L’oxigen atmosfèric és utilitzat per les cèl·lules per portar a terme les diferents
reaccions metabòliques, que alliberen diòxid de carboni que s’ha d’eliminar a
l’exterior. L’aparell cardiovascular és l’encarregat de transportar l’oxigen i el
diòxid de carboni als pulmons i a les cèl·lules.
El procés d’intercanvi d’oxigen i diòxid de carboni entre la sang i l’atmosfera
s’anomena respiració externa, i el procés d’intercanvi d’oxigen entre la sang i les
cèl·lules dels teixits s’anomena respiració interna. Altres funcions de l’aparell
respiratori són filtrar, escalfar i humidificar l’aire que respirem.

1.1 Anatomia de l’aparell respiratori
L’aparell respiratori està format pels pulmons i per una sèrie d’estructures que
deixen passar l’aire atmosfèric fins a l’interior de l’organisme. Depenent d’on
estan situades, les estructures de l’aparell respiratori es divideixen en (vegeu la
figura 3.2):
• Vies respiratòries superiors. Estan situades fora de la caixa toràcica i són
les següents (de fora cap endins):
– Foses nasals
– Faringe
– Laringe
• Vies respiratòries inferiors. Estan situades a continuació de les vies
respiratòries inferiors, ja dins de la caixa toràcica:
– Tràquea
– Bronquis
– Bronquíols
– Alvèols
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F i g u r a 1 . 1 . Parts de l’aparell respiratori
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1.1.1 Les foses nasals
Són dues cavitats obertes a l’exterior pels orificis nasals externs i són la via natural
d’entrada de l’aire atmosfèric a l’interior de l’organisme. Estan situades a la part
frontal de la cara i separades per l’envà nasal. Es troben separades de la boca pel
paladar i comuniquen amb la faringe a través de les coanes. Les funcions de les
foses nasals són:
• Humitejar, escalfar i filtrar l’aire procedent de l’exterior.
• Sentit de l’olfacte.
• Col·laborar amb la fonació.
A les parets laterals de les cavitats nasals es troben tres prolongacions de l’os
etmoides, anomenats cornets (superior, mitjà i inferior). Aquests cornets formen
uns canals per on circula l’aire anomenats meats. Les parets internes de les foses
nasals estan recobertes per una membrana mucosa de teixit epitelial cilíndric que
produeix moc. Així mateix, a l’interior de les foses nasals també es troba la
mucosa olfactòria, que conté els receptors sensitius de l’olfacte.
A l’interior del nas drenen altres estructures com els conductes lacrimals i els sins
paranasals. Els sins paranasals són unes cavitats plenes d’aire entapissades de
mucosa nasal, que se situen a l’interior dels ossos (del crani i de la cara) que estan
al voltant del nas. El moc que se secreta en els sins paranasals passa a les fosses
nasals a través dels meats; si aquests s’obstrueixen, aleshores els sins s’omplen de
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moc i causen la sinusitis. Els sins consten de quatre parells: el frontal, l’etmoide,
l’esfenoide i el maxil·lar superior.

1.1.2 La faringe
És un conducte d’uns 12 cm situat entre la base del crani i l’esòfag, davant de la
columna vertebral. És una estructura comuna a l’aparell respiratori i a l’aparell
digestiu. Alhora, la faringe està dividida en tres parts:
• Nasofaringe o rinofaringe: situada darrere de les foses nasals i per damunt
del paladar. Al sostre de la nasofaringe hi ha una estructura de teixit
limfoide, l’amígdala faríngia, amb funció defensiva davant d’infeccions
bacterianes. A la nasofaringe també hi drena la trompa d’Eustaqui, que és
un conducte que comunica amb l’oïda mitjana i serveix per igualar pressions
a les dues parts del timpà.
• Orofaringe: situada a la part posterior de la cavitat bucal, a la part de dalt
limita amb el paladar tou i per sota amb la base de la llengua. En les seves
parets laterals es troben les amígdales palatines.
• Laringofaringe: situada a la part posterior de la laringe, continua amb
l’esòfag.
Les funcions de la faringe són:
• Permetre el pas de l’aire cap als pulmons.
• Permetre el pas dels aliments cap a l’esòfag.

1.1.3 La laringe
La laringe és un conducte que comunica la faringe amb la tràquea. Té uns 5 cm
de llargada i està constituïda per nou cartílags units per lligaments i músculs. Els
cartílags que es poen trobar en la laringe són els següents:
• Epiglotis: està situat a la part superior, és un cartílag mòbil i la seva funció
és tancar la laringe durant la deglució. Té forma de raqueta, la vora superior
és lliure i la inferior està unida al cartílag tiroide.
• Cartílag tiroide: és el cartílag més gran de la laringe i està situat a la
part anterior del coll. Forma una prominència o nou d’Adan, que és més
pronunciada en els homes.
• Cartílag cricoide: està situat a la part inferior de la laringe i té forma d’anell.
La vora superior s’articula amb el cartílag tiroide i la vora inferior amb el
primer anell de la tràquea.
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• Cartílag aritenoide: són dos cartílags articulats amb el cartílag cricoide i
serveixen d’àncora de les cordes vocals.
• Cartílags cuneïformes: són dos cartílags elàstics que es troben en els plecs
que uneixen els cartílags aritenoides i l’epiglotis.
• Cartílags corniculats: són dos cartílags elàstics units als vèrtexs dels
cartílags aritenoides.
Dins de la laringe es troben les cordes vocals, que són uns replecs que vibren en
passar l’aire i permeten l’emissió de sons. L’espai que hi ha entre les cordes vocals
s’anomena glotis.
Les funcionsde la laringe són:
• Deixar passar l’aire cap a la tràquea.
• Impedir el pas dels aliments i altres cossos cap a la tràquea.
• Netejar les vies respiratòries mitjançant el reflex de la tos.
• Òrgan principal de la fonació mitjançant les cordes vocals.
La mucosa respiratòria
La mucosa respiratòria és una capa de cèl·lules epitelials cilíndriques ciliades que
entapissen les vies respiratòries inferiors. Entre aquestes cèl·lules podem trobar cèl·lules
caliciformes que són les encarregades de secretar el moc. Les funcions de la mucosa
respiratòria són:

• Humitejar i netejar l’aire que entra als pulmons. Els microorganismes i les partícules sòlides
queden adherides en el moc que es genera en la superfície.
• Desplaçar el moc en direcció a la laringe mitjançant el moviment dels cilis.

1.1.4 La tràquea
La tràquea és un tub cilíndric i elàstic que connecta la laringe amb els bronquis.
Té uns 12 cm de longitud i està situada per davant de l’esòfag. Està formada per
anells de cartílag incomplets superposats (de 15 a 20) que tenen forma de “C” amb
la part oberta cap enrere.
En la zona de contacte amb l’esòfag, els anells estan tancats per teixit conjuntiu i
muscular; entre els anells també trobem fibres elàstiques. Per dins està entapissada
per la mucosa respiratòria i per fora per una membrana de teixit conjuntiu. Tota
aquesta estructura permet a la tràquea adaptar-se als moviments del coll. La
tràquea entra en el tòrax i es bifurca en els dos bronquis principals a nivell de
la carina traqueal.
Les funcions de la tràquea són:
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• Permetre el pas de l’aire cap als bronquis.
• Impedir el pas de les partícules que puguin haver entrat amb l’aire inspirat i
arrossegar-les cap a la cavitat bucal gràcies al moc i al moviment dels cilis
de la mucosa respiratòria.

1.1.5 Els bronquis, bronquíols i alvèols pulmonars
Els bronquis estan situats a continuació de la tràquea i estan formats per anells
complets de cartílag similars als de la tràquea. Els dos bronquis principals entren
als pulmons a nivell dels hils pulmonars; el dret és més curt, ample i vertical que
l’esquerre. Una vegada dins dels pulmons comencen a ramificar-se i donen lloc
als bronquis secundaris i terciaris fins a acabar en uns petits tubs sense cartílag
anomenats bronquíols respiratoris.
Els bronquíols estan formats per múscul llis i aproximadament tenen 1 mm de
diàmetre. Es continuen dividint i donen lloc a uns tubs cada vegada més petits
anomenats conductes alveolars. Aquests conductes alveolars acaben en els sacs
alveolars, que estan formats per un conjunt d’alvèols.
Els alvèols pulmonars estan formats per una fina capa de cèl·lules epitelials planes
i es troben envoltats per un gran nombre de capil·lars sanguinis. A l’interior dels
pulmons entren i surten artèries i venes que es ramifiquen en multitud de capil·lars.
Aquests capil·lars formen una xarxa que envolta totalment els alvèols. El conjunt
de tots els alvèols té una superfície de més de 100 m2 (vegeu la figura 3.1).
F igura 1.2. Intercanvi gasós

© 2013 Amadeo Blasco; www.aula2005.com

A nivell dels alvèols és on té lloc l’intercanvi de gasos. La difusió d’O2 i CO2
ve regulada per la diferència de concentració entre la sang i l’alvèol, els gasos
passen d’on hi ha més concentració cap on n’hi ha menys. Aquesta difusió es fa

Atenció sanitària

14

Anatomia, fisiologia i patologia del sistema cardiorespiratori, sistema
endocrí i aparell reproductor

en dissolució en aigua, per això als alvèols hi ha un alt grau d’humitat. Per evitar
que els alvèols es col·lapsin durant la respiració estan recoberts per una substància
surfactant, que disminueix la tensió superficial.

1.1.6 Els pulmons, les pleures i els vasos sanguinis pulmonars
Els pulmons són els òrgans encarregats de portar a terme el procés de la respiració.
Són dues masses esponjoses amb forma piramidal situades dins de la caixa
toràcica. Estan formats pels bronquis, els bronquíols, els alvèols i la xarxa vascular,
on es produeix l’intercanvi de gasos. Els pulmons es divideixen en diferents parts:
• El vèrtex superior dels pulmons s’anomena àpex.
• La base dels pulmons, que està delimitada pel diafragma.
• La cara costal limita amb les costelles.
• La cara mediastínica: es troba l’hil pulmonar, que és una obertura per on
entren i surten del pulmó els vasos sanguinis, els limfàtics, els bronquis i
les fibres nervioses.
El pulmó dret és més gran i està format per tres lòbuls: superior, mitjà i inferior,
mentre que el pulmó esquerre té només dos lòbuls: superior i inferior. L’espai
entre els dos pulmons s’anomena mediastí i està ocupat pel cor, la tràquea, els
bronquis, els grans vasos sanguinis, els ganglis i vasos limfàtics, i el tim en els
nens.
Les pleures són dues membranes que envolten als pulmons; cada pulmó es troba
envoltat per un sac pleural. La part que està en contacte amb el pulmó s’anomena
pleura visceral, i la que està en contacte amb la paret toràcica, pleura parietal.
Entre les dues capes hi ha un espai anomenat cavitat pleural, que conté un
líquid lubricant, anomenat líquid pleural, que facilita el lliscament de les dues
membranes durant els moviments respiratoris.
Pel que fa als vasos sanguinis pulmonars, als pulmons trobem dos sistemes
d’irrigació sanguínia:
1. Sistema bronquial: aporta sang arterial als pulmons. Depèn de les artèries
bronquials que surten de l’aorta.
2. Sistema pulmonar: les artèries pulmonars dreta i esquerra surten del
ventricle dret del cor, i quan arriben als pulmons es ramifiquen fins que
formen la xarxa capil·lar que envolta als alvèols per fer l’intercanvi de
gasos entre l’aire i la sang. Aquesta sang oxigenada es recull en les venes
pulmonars que desemboquen en l’aurícula esquerra del cor.
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1.2 Fisiologia de l’aparell respiratori
La respiració consisteix en l’intercanvi de gasos en l’organisme. Aquest procés
es pot realitzar gràcies a les següents fases:
1. La ventilació pulmonar: és l’entrada i la sortida d’aire als pulmons (inspiració i expiració).
2. La respiració externa (pulmonar): és l’intercanvi de gasos entre els alvèols
pulmonars i la sang.
3. El transport de gasos pel sistema circulatori.
4. La respiració interna (tissular): és l’intercanvi de gasos entre la sang i les
cèl·lules dels teixits de l’organisme.
5. La respiració cel·lular: es dóna a l’interior de les cèl·lules.

1.2.1 La ventilació pulmonar
La ventilació pulmonar és un procés mecànic mitjançant el qual l’aire passa de
l’exterior del cos als pulmons, durant la inspiració, i l’aire dels pulmons és
expulsat a l’exterior mitjançant l’expiració (vegeu la figura 3.3):
• Durant la inspiració, el diafragma i els músculs intercostals externs es
contreuen: quan el diafragma es contrau s’aplana i baixa cap a la cavitat
abdominal i eixampla el conjunt de la caixa toràcica, els músculs intercostals
alcen les costelles inferiors i eixamplen el tòrax, augmentant el volum
de la cavitat toràcica. En estar adherits a la caixa toràcica, els pulmons
s’expandeixen. En augmentar la mida de la caixa toràcica, la pressió
intrapulmonar disminueix i l’aire de l’exterior entra dins dels pulmons.
• Durant l’expiració, el diafragma i els músculs intercostals es relaxen, i com
a conseqüència, la caixa toràcica recupera el seu volum normal. La pressió
de l’aire de dins dels pulmons augmenta i l’aire surt a l’exterior.
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F i g u r a 1 . 3. Moviments respiratoris
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En els moviments respiratoris els pulmons tenen una funció passiva, a causa del
fet que el moviment l’ocasionen els músculs del diafragma i de la caixa toràcica.
Durant la ventilació pulmonar es poden intercanviar un seguit de volums d’aire
(vegeu la taula 1.1 i la figura 1.4)
Tau la 1.1. Volums i capacitat pulmonar
Volums

Acrònim

Definició

Capacitat (ml)

Volum de ventilació pulmonar /
volum corrent

VVP o VC

És l’aire inspirat i expirat en cada respiració normal.

Volum de reserva inspiratòria

VRI

És el volum màxim que pot ser inspirat, després d’una inspiració
normal.

2.500 ml

Volum de reserva expiratòria

VRE

És el volum màxim que pot ser expirat després d’una expiració normal.

1.500 ml

Volum residual

VR

Volum d’aire que queda en els pulmons després d’una expiració
forçada.

1.500 ml

Volum respiratori per minut

VRM

Quantitat d’aire que entra per minut.

6.000 ml

Espai mort

EM

És l’aire que omple les vies respiratòries en cada respiració i no
col·labora en l’intercanvi de gasos.

Capacitat inspiratòria

CI

Equival al volum de ventilació pulmonar més el volum de reserva
inspiratòria: VVP + VRI. Quantitat màxima d’aire en una inspiració.

3.000 ml

Capacitat funcional residual

CFR

És el volum de reserva expiratòria més el volum residual: VRE+VR

3.000 ml

Capacitat vital

CV

Es la quantitat màxima d’aire que es pot eliminar després d’una
inspiració forçada. És la suma del volum de reserva inspiratòria més
el volum de ventilació pulmonar més el volum de reserva expiratòria:
VRI+VVP+VRE

4.500 ml

Capacitat pulmonar total

CCT

Volum màxim inspirat. És la suma del volum residual més la capacitat
vital: VVP+VRE+VRI+VR

6.000 ml

500 ml

150 ml
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F i g u r a 1 . 4 . Volums pulmonars
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1.2.2 La respiració externa (pulmonar) i el transport de gasos per la
sang
La respiració externa consisteix en l’intercanvi de gasos entre els alvèols pulmonars i la sang: els gasos passen del lloc on hi ha més concentració cap al lloc on
hi ha menys concentració per un mecanisme de difusió a través d’una membrana:
• En els alvèols, la concentració d’oxigen és més alta que a la sang dels
capil·lars: l’oxigen travessa la membrana alveolocapil·lar i s’incorpora a la
sang, fins que les concentracions d’oxigen s’igualen a ambdós costats.
• Al mateix temps, la difusió del CO2 es fa en sentit invers. En ser major la
concentració de CO2 en els capil·lars que en els alvèols, el diòxid de carboni
passa de l’interior del capil·lar a l’alvèol, fins que les concentracions de CO2
s’igualen.
Aquest fenomen es produeix a causa del fet que les parets, o membrana, que
separen els alvèols i els capil·lars són molt fines i tenen un alt grau d’humitat.
El següent pas seria el transport de gasos per la sang. A la sang, la major part de
l’oxigen viatja en els glòbuls vermells, units a una proteïna anomenada hemoglobina. La combinació de l’oxigen amb l’hemoglobina genera oxihemoglobina, que
dóna un color vermell intens a la sang. Una petita part de l’oxigen viatja dissolt
en el plasma sanguini.
El diòxid de carboni també s’uneix a l’hemoglobina formant carboxihemoglobina,
però la major part es combina amb l’aigua del plasma i forma àcid carbònic, que
viatja en la sang en forma de bicarbonat. Una petita part també està dissolt en el
plasma sanguini. La sang poc oxigenada té un color vermell fosc.

Atenció sanitària

18

Anatomia, fisiologia i patologia del sistema cardiorespiratori, sistema
endocrí i aparell reproductor

1.2.3 Respiració interna (tissular) i respiració cel·lular
Anomenem respiració interna o tissular a l’intercanvi de gasos entre la sang i les
cèl·lules dels teixits. En els teixits, la concentració d’oxigen és més baixa que a
la sang. L’oxihemoglobina es dissocia i allibera oxigen que, per difusió, travessa
la paret del capil·lar i passa al líquid intersticial del teixit; des d’aquí penetra dins
les cèl·lules fins a arribar als mitocondris, on tindrà lloc la respiració cel·lular.
Igualment, el diòxid de carboni (CO2 ) dels teixits passa a la sang, formant part del
plasma en forma de bicarbonat o carboxihemoglobina com a conseqüència de les
diferències de concentració.
Per la seva banda, la respiració cel·lular es produeix als mitocondris, en l’interior
de les cèl·lules. Es tracta d’una respiració aeròbia, és a dir, en presència d’oxigen.
La finalitat és obtenir energia degradant la glucosa en presència d’oxigen.

1.2.4 El control de la respiració
La respiració està controlada mitjançant dos sistemes, un automàtic i un voluntari:
• Control automàtic: produeix el ritme normal d’inspiracions i expiracions.
Està regulat pel bulb raquidi. Existeixen una sèrie de reguladors químics de
la respiració, com per exemple:
– Una baixa concentració d’oxigen en sang.
– L’acidesa de la sang (pH baixos)
– Una alta concentració de diòxid de carboni a la sang.
• Control voluntari: s’origina al cervell i permet interrompre o modular
els moviments normals automàtics de ventilació, segons les necessitats de
l’individu.
Podeu consultar el següent vídeo, on es parla de l’anatomia i la fisiologia de
l’aparell respiratori:

https://www.youtube.com/embed/CEmcS_FPu2k?controls=1
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1.3 Patologia respiratòria
Les malalties del sistema respiratori són un dels grups de malalties que causen més
hospitalitzacions i més mortalitat. A més, dins de les malalties respiratòries es
troben malalties molt prevalents; algunes de cròniques, com la malaltia pulmonar
obstructiva crònica (MPOC) i l’asma, i una malaltia molt addictiva, el tabaquisme.

1.3.1 Tabaquisme
El tabaquisme és l’addicció al tabac provocada, principalment, per una substància
(alcaloide) anomenada nicotina, responsable de la major part dels efectes del tabac
sobre l’organisme i que provoca la dependència física. Presenta les següents
característiques:
Tipus de fumador

• Etiologia. El tabaquisme és una drogodependència on intervenen factors
de comportament, psicològics, socials i farmacològics. L’agent nociu és el
fum, que està compost per unes 4.000 substàncies químiques diferents, més
de 40 de les quals són carcinògenes. Hi ha una relació clara de l’augment
de risc de tabaquisme amb diversos factors com ara:
– L’edat en què una persona s’inicia en el tabac
– La duració
– El patró d’inhalació de fum
– El grau de consum de tabac
• Simptomatologia. Els signes i símptomes del fumador comencen amb
una tos irritativa i crònica i poden derivar en problemes més greus com
infarts, insuficiència respiratòria, ictus o càncer en diferents localitzacions,
principalment pulmó, bufeta urinària... Algunes de les malaties o problemes
en els quals el tabac és un factor de risc molt important són:
– Malalties respiratòries en general
– Càncer de pulmó
– Infart de miocardi
– Malalties cardiovasculars
– Càncers de laringe, de boca, d’esòfag...
– Úlceres gàstriques i duodenals
– Avortament espontani
– Part prematur
– Augment de la mortalitat i la morbiditat perinatal i infantil
– Alteracions en el pes i la mida del fetus

Les persones fumadores són
aquelles que consumeixen tabac,
ja sigui de manera habitual o
esporàdica. Els fumadors passius
són aquelles persones que, tot i
no ser fumadores, aspiren el fum
del tabac.
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• Diagnòstic. Es basa en l’anamnesi que es fa a totes les persones que
acudeixen a una consulta de salut, sigui d’infermeria o mèdica.
• Tractament i prevenció. Les persones fumadores tenen diferents formes
de deixar de fumar i afrontar el problema:
– Per voluntat pròpia
– Amb ajuda professional (metges, infermeres, psicòlegs)
– Amb ajuda de fàrmacs, com per exemple els derivats de la nicotina
(pegats, xiclets, comprimits, esprai bucal)
El tabaquisme és un dels factors de risc més importants de les principals malalties
cardiovasculars i respiratòries cròniques, així com d’un nombre important de
càncers. A més, l’exposició passiva al fum ambiental del tabac incrementa el
risc de càncer de pulmó i altres malalties en les persones no fumadores.

1.3.2 Malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC)
Aquesta malaltia es caracteritza per una obstrucció generalitzada i progressiva de
les vies respiratòries inferiors i la destrucció de les parets alveolars. És conseqüència d’algunes malalties respiratòries com la bronquitis crònica i l’emfisema
pulmonar. Presenta les següents característiques:
L’MPOC representa la
quarta causa de mort al
món.

• Etiologia. La principal causa de la malaltia pulmonar obstructiva crònica és
el consum de tabac. El fum del tabac produeix una inflamació dels bronquis
i la destrucció dels envans alveolars. A causa dels processos d’inflamació
crònica i destrucció, la funció pulmonar perduda no es recupera totalment.
Altres causes poden ser la contaminació ambiental i algunes condicions
laborals.
• Simptomatologia. Els principals signes i símptomes són:
– Dispnea
– Tos amb expectoració
– Sobreinfeccions respiratòries
– Insuficiència respiratòria
• La funció pulmonar es va deteriorant progressivament, i provoca un empitjorament dels signes i símptomes. Les persones que pateixen la malaltia
acaben sentint ofec en fer qualsevol activitat.
• Diagnòstic. Juntament amb l’anamnesi de la persona, algunes de les proves
que es realitzen per diagnosticar la malaltia són:
– Una espirometria, per detectar qualsevol obstrucció al flux aeri.
– Una gasometria arterial (només en alguns casos), amb què es mesura
la quantitat d’oxigen en sang arterial.
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• Tractament. En tractar-se d’una malaltia crònica, la finalitat del tractament
és l’alleujament i la millora de la simptomatologia. Aquests tractaments
són:
– Inhaladors (esprais): broncodilatadors, anticolinèrgics i antiinflamatoris.
– Antibiòtics i corticoides: en cas d’exacerbació (moc, febre, ofec...).
– Vacunació: es recomana a les persones que es vacunen contra la grip
i el pneumococ.
• Prevenció. La millor mesura de prevenció és deixar de fumar.
L’anamnesi és l’entrevista
que té el facultatiu amb la
persona usuària amb
l’objectiu de recopilar tota la
informació possible sobre el
motiu de la visita.

1.3.3 Asma
L’asma és una malaltia respiratòria crònica que es caracteritza per una inflamació
dels bronquis, provoca el seu estrenyiment i dificulta el pas de l’aire. L’asma
és la malaltia crònica més freqüent en la infància i l’adolescència en països
industrialitzats. Normalment s’inicia en la infantesa, encara que pot aparèixer a
qualsevol edat. Quan comença en edats més tardanes, la durada de la malaltia sol
ser més llarga. L’asma presenta les següents característiques:
• Etiologia. Entre els factors que poden desencadenar la malaltia destaquen:
– El fum del tabac.
– Els àcars de la pols domèstica, els pòl·lens, els animals domèstics i els
fongs de la humitat.
– Els irritants: els insecticides, les pintures, les olors intenses, etc.
– Les infeccions respiratòries víriques.
– Predisposició genètica.
– L’asma apareix més sovint en fills i filles de dones que han estat fumadores durant l’embaràs, de pares amb asma o malalties al·lèrgiques i
també en infants exposats al fum del tabac.
– L’exercici físic: de vegades, la malaltia es pot manifestar mentre es fa
activitat física o bé poc després de fer exercici (fins a dues o quatre
hores després). És el que s’anomena “asma d’esforç”.
• Simptomatologia. Els símptomes solen empitjorar durant la nit i la
matinada. Poden aparèixer diversos cops al dia o a la setmana i la seva
severitat depèn de cada persona. Els atacs d’asma es poden alternar amb
períodes asimptomàtics; quan es presenten de manera sobtada es denomina
“crisi d’asma”. Els signes i símptomes més comuns són:
– Dispnea: sensació de dificultat per respirar o de falta d’aire.
– Tos seca.
– Sibilacions al pit o xiulets.
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– Sensació de pressió al pit.
• Diagnòstic. El diagnòstic d’asma es fonamenta en les manifestacions
clíniques. Aquestes es poden acompanyar de diferents proves:
– Proves de funció pulmonar (espirometria): permeten demostrar una
obstrucció reversible dels bronquis.
– Proves d’al·lèrgia: poden ajudar a trobar factors desencadenants en
persones amb asma persistent.
– Radiografia de tòrax: en infants no es recomana la radiografia de tòrax
de manera rutinària, excepte quan hi ha símptomes atípics o quan
s’hagin d’excloure altres diagnòstics.
– Exàmens de sang: per mesurar els eosinòfils (un tipus de glòbul blanc)
o les immunoglobulines E específiques, segons la història clínica de
la persona malalta.
• Tractament. L’asma no es cura, però els símptomes poden disminuir amb
el pas del temps. L’objectiu del tractament és aconseguir que la persona
adulta o l’infant puguin dur una vida normal, fer esport i patir el mínim
nombre de crisis possible, és a dir, controlar la malaltia. Hi ha dos tipus de
medicaments que s’utilitzen per tractar l’asma:
– Medicaments broncodilatadors: fan que els bronquis s’obrin i hi
pugui entrar millor l’aire. S’utilitzen durant períodes curts per al
tractament de la crisi i per a la millora ràpida dels símptomes. La
via d’administració d’aquests fàrmacs és sempre inhalada.
– Medicaments antiinflamatoris: corregeixen la inflamació dels bronquis. S’utilitzen durant llargs períodes de temps, fins i tot en els
intervals en què no es presenta cap simptomatologia.
• Prevenció. Les principals mesures de prevenció són les següents:
– Evitar el tabac.
– Evitar els al·lèrgens.
– Vacunació anual contra la grip.
L’educació sanitària dels infants, els adolescents i els adults amb asma i de la seva
família és un component essencial de la intervenció terapèutica i està destinada a
facilitar canvis de conducta i d’estil de vida per tal de ser capaços d’autocontrolar
la malaltia.

1.3.4 Sinusitis
La sinusitis aguda és una infecció d’un o de diversos sinus paranasals que
provoca la inflamació de la mucosa, l’obstrucció dels conductes i l’augment de
la pressió interna dels sinus, produint cefalees intenses. Presenta les següents
característiques:
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• Etiologia. La causa de la infecció pot estar provocada per virus o bacteris,
tot i que la causa més habitual és una rinitis o una rinofaringitis aguda,
generalment d’origen viral.
• Simptomatologia. Les sinusitis poden presentar els següents signes i
símptomes:
– Dolor facial: depenent de la zona es pot identificar el sinus afectat.
En general el dolor sol ser relativament intens, sovint com si fossin
batecs, i és típic que s´agreugi amb l’esforç físic, la tos i la flexió cap
endavant.
– Secreció nasal o rinorrea: molt augmentada, sovint purulenta, fosca i
espessa.
– Obstrucció nasal: s’aprecia una disminució de la permeabilitat de la
fosa nasal on drena el si o sins afectats.
– També pot aparèixer malestar general, febre escassa i un dèficit de
l’olfacte.
• Diagnòstic. Es farà un examen clínic de la persona afectada, que consta de:
– Una palpació del sinus afectat, que desencadenarà dolor.
– L’exploració endonasal, que permetrà detectar secrecions purulentes
en la fosa nasal.
• Tractament. Cal tractar la infecció i el dolor, i evitar que el quadre agut
es pugui fer crònic. L’objectiu dels tractaments locals consisteix a descongestionar la fosa nasal i, per tant, permetre un millor drenatge i ventilació
dels sins, així com eliminar les secrecions nasals. Amb aquesta finalitat
resulten útils els vasoconstrictors nasals, les inhalacions balsàmiques i els
corticoides tòpics. Per combatre la infecció cal administrar antibiòtics. El
dolor pot ser tractat amb esteroides orals o analgèsics.
Assegurar un diagnòstic

1.3.5 Bronquitis
S’anomena bronquitis a la inflamació dels bronquis que produeix un estretament
del seu interior, la qual cosa dificulta la respiració. Segons el temps que dura la
malaltia es poden considerar dos tipus de bronquitis:
• Bronquitis aguda: l’inici és sobtat, sol aparèixer després d’una infecció
respiratòria i causa febre, tos, úlceres al coll, esbufec i producció de moc
espès groc.
• Bronquitis crònica: es considera així quan els símptomes continuen durant
tres mesos o més.
La bronquitis presenta les característiques següents:

En cas d’apreciar un quadre
clínic incomplet o davant d’una
exploració clínica poc
demostrativa es pot considerar
efectuar un estudi radiològic.
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• Etiologia. Sol ser causada per contaminants atmosfèrics, fum del tabac,
agents químics, al·lèrgies, virus i bacteris.
• Simptomatologia. Acostuma a millorar després d’un període de set a deu
dies. La tos pot durar més. A més de sentir-se refredat, es pot notar:
– Al principi, tos seca i sense moc; després, tos amb abundants flegmes.
– Molèstia en entrar l’aire als pulmons.
– Xiulets en expulsar aire.
• Diagnòstic. Es basa en la simptomatologia i en l’auscultació dels pulmons.
No necessita cap altra prova mèdica.
• Tractament. En la majoria dels casos no cal prendre antibiòtics per tractar
la bronquitis aguda, ja que són ineficaços contra les infeccions víriques. Fins
i tot, si la persona ha tingut tos durant més de vuit o deu dies, generalment
no necessita antibiòtic. El tractament que es recomana serveix per alleujar
els símptomes:
– Analgèsics, per a la febre i el malestar.
– Medicaments contra la tos.
– Beure més aigua i infusions.
– És fonamental que no fumi.
• Prevenció. Les principals mesures de prevenció són les següents:
– Si es fuma, la millor prevenció és deixar de fumar.
– El rentat de mans freqüent per evitar l’exposició a virus i altres
infeccions respiratòries.
– Exposar-se al menys possible al fred i a les humitats ambientals.

1.4 Anatomia de l’aparell circulatori
L’aparell circulatori és el responsable de la circulació de la sang per tot l’organisme, assegurant així el transport d’oxigen, substàncies nutritives i la resta
d’elements que les cèl·lules necessiten per al seu funcionament, alhora que
transporta els residus tòxics fins als òrgans encarregats d’eliminar-los. A banda,
la sang també porta a terme funcions homeostàtiques i de defensa immunitària.
L’aparell circulatori està format per:
• Cor: bomba propulsora de la sang.
• Vasos sanguinis:
– Artèries: vasos que surten del cor.
– Venes: vasos que arriben al cor.
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– Capil·lars: vasos molt fins que uneixen les artèries i les venes i on es
produeix l’intercanvi de gasos i nutrients amb les cèl·lules.
• Sistema limfàtic: xarxa de conductes que drenen líquid i altres partícules
(limfa) de l’espai intercel·lular cap al sistema circulatori.

1.4.1 El cor
El cor és un òrgan musculós dividit en quatre cavitats. Té la mida d’un puny tancat
i està situat en un espai anomenat mediastí. El mediastí és al centre del tòrax, entre
els dos pulmons (vegeu la figura 3.5).
Té forma de con irregular emplaçat en situació obliqua: la base està orientada cap
a dalt i a la dreta i el vèrtex apunta cap a baix i a l’esquerra. Es tracta d’un òrgan
contràctil amb la funció de propulsar la sang per tot l’aparell circulatori.
Figu r a 1 . 5 . Localització del cor
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Pel que fa a la seva histologia, de dins cap a fora, en el cor es poden distingir tres
capes (vegeu la figura 3.6):
• Endocardi: és la capa interna del cor i consta d’un epiteli intern de
revestiment.
• Miocardi: és la capa intermèdia i està constituïda per teixit muscular
cardíac. Aquest teixit té una gran activitat, i per això té un sistema propi
d’irrigació sanguínia, les artèries coronàries.
• Pericardi: és una membrana que envolta i protegeix el cor. Està constituït
per dues capes.
– La capa més interna es troba adherida al cor i s’anomena pericardi
visceral o epicardi.
– La capa més externa s’anomena pericardi parietal.
– Entre les dues capes es troba la cavitat pericàrdica, que conté un líquid
lubricant.
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F igura 1.6. Capes del cor
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Anatòmicament, el cor presenta dues parts ben diferenciades: les cavitats i les
vàlvules auriculoventriculars.
Anatomia del cor

El cor és un òrgan de parets musculars gruixudes que separen diverses cavitats.
Realment, està format per dos cors (cor dret i cor esquerre) separats per un envà
anomenat septe interventricular. Pel cor dret hi circula sang pobra en oxigen, i pel
cor esquerre hi circula sang rica en oxigen.
Així mateix, el cor dret i el cor esquerre estan dividits en altres dues cavitats: les
superiors, per on entra la sang, s’anomenen aurícules, i les inferiors, per on surt
la sang, s’anomenen ventricles (vegeu la figura 3.7).
F i g u r a 1 . 7 . Cavitats del cor
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Per la seva banda, les aurícules i els ventricles estan separats per les vàlvules
auriculoventriculars (vegeu la figura 1.8):
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• La vàlvula la mitral se situa en la part esquerra del cor.
• La vàlvula tricúspide se situa en la part dreta del cor.
Les vàlvules cardíaques s’obren o es tanquen segons la diferència de pressions
després de la contracció. La funció de les vàlvules auriculoventriculars és impedir
el retorn de la sang dels ventricles a les aurícules i així garantir que la circulació
només vagi en un sentit.
Totes les vàlvules del cor tenen tres fulles o valves, excepte la vàlvula mitral, que
en té dues. Les valves estan subjectes per unes cordes tendinoses que uneixen les
seves vores amb uns músculs que s’anomenen músculs papil·lars.
Figura 1.8 . Vàlvules del cor
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1.4.2 Els vasos sanguinis
Els vasos sanguinis són una xarxa de conductes que transporten la sang des del
cor fins a tots els teixits de l’organisme, i des dels teixits fins al cor (vegeu la figura
1.9). En el sistema circulatori hi ha tres tipus de vasos sanguinis: les artèries, les
venes i els capil·lars (vegeu la figura 3.8). Alhora, la paret de les artèries i de les
venes està formada per tres capes:
• Una capa externa de teixit conjuntiu.
• Una capa mitjana de musculatura llisa i fibres elàstiques.
• Una capa interna formada per teixit epitelial.
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F i g ura 1.9. Principals artèries i venes de l’organisme

© 2013 Amadeo Blasco; www.aula2005.com

Les artèries són els vasos sanguinis encarregats de conduir la sang des del cor fins
als teixits. Reben la sang del cor a molta pressió i glopades, per això tenen la capa
mitjana amb la musculatura més gruixuda i moltes fibres elàstiques. Circulen en
un pla més intern que les venes. Les artèries que van als teixits porten sang amb
oxigen, mentre que les artèries pulmonars porten sang rica en CO2 . A l’interior
de les artèries no hi ha vàlvules.
Les venes transporten la sang procedent dels teixits cap al cor. Les seves parets
són més primes i menys elàstiques que les de les artèries perquè reben la sang dels
capil·lars; el flux sanguini és uniforme amb menys pressió i circula més lentament.
En el seu interior tenen unes vàlvules en forma de mitja lluna que impedeixen que
la sang reculi. Circulen en un pla més superficial que les artèries. Les venes que
provenen dels teixits porten sang rica en CO2 , mentre que les venes pulmonars
porten sang rica en O2 .
Per la seva banda, els capil·lars són vasos sanguinis microscòpics que connecten
les artèries més primes (les arterioles) amb les vènules. Estan formats per una
sola capa de cèl·lules que fa possible l’intercanvi de substàncies entre la sang i el
líquid que envolta les cèl·lules.
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Figu r a 1 . 1 0 . Vasos sanguinis: artèries, venes i xarxa de capil·lars
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Vasos del cor

Els vasos sanguinis que porten la sang d’entrada cap al cor s’anomenen venes, i
els que la porten quan surt del cor s’anomenen artèries. Ambdós constitueixen els
grans vasos del cor:
• Les venes caves porten la sang provinent de la circulació major; és sang
que ja ha cedit el seu oxigen als teixits (sang desoxigenada). Aquesta sang
arribarà a l’aurícula dreta i sortirà pel ventricle dret a través de l’artèria
pulmonar en direcció als pulmons. Són dos, una vena cava superior i una
vena cava inferior. Desemboquen a l’aurícula dreta.
• L’artèria pulmonar recull la sang pobra en oxigen del ventricle dret i la
condueix cap als pulmons, on la sang, mitjançant l’intercanvi de gasos,
cedirà el diòxid de carboni i captarà oxigen. Surt del ventricle dret.
• Les venes pulmonars porten sang rica en oxigen provinent dels pulmons i
la condueix fins a l’aurícula esquerra. D’aquí passarà al ventricle esquerre
i tot seguit sortirà per l’artèria aorta. Són quatre, dues del pulmó dret i dues
del pulmó esquerre. Desemboquen a l’aurícula esquerra.
• L’artèria aorta transporta sang rica en oxigen que surt del ventricle
esquerre per anar cap a tot l’organisme i cedir l’oxigen i els nutrients als
teixits. Surt del ventricle esquerre.
A la sortida dels ventricles es troben també unes altres vàlvules: les vàlvules
semilunars o vàlvules sigmoides (aòrtica al cor esquerre i pulmonar al cor dret).
La funció de les vàlvules semilunars és impedir el retrocés de la sang, en aquest
cas de les artèries pulmonar i aòrtica cap als ventricles.
D’altra banda, també trobem els vasos coronaris. A la part externa del cor hi ha
un solc longitudinal i un altre transversal per on passen els nervis que intervenen
en la regulació nerviosa i també les artèries i venes coronàries que irriguen el cor.
El procés és el següent:

Atenció sanitària

30

Anatomia, fisiologia i patologia del sistema cardiorespiratori, sistema
endocrí i aparell reproductor

1. A la sortida de l’aorta, just per sobre de les vàlvules sigmoides, es troben els
orificis de les dues artèries coronàries que envolten el cor com una corona i
l’irriguen seguint el trajecte dels solcs, longitudinal i transversal.
2. Després d’irrigar el teixit cardíac, la sang pobra en oxigen passa a una xarxa
de petits vasos venosos que s’uneixen entre si per formar venes cada cop més
grans que arriben al si coronari, un conducte que desemboca en l’aurícula
dreta.

1.4.3 La sang
La sang és un fluid de color vermell i de consistència viscosa que circula per
l’interior de l’aparell cardiovascular, està impulsada pel cor i arriba pràcticament
a tots els òrgans i teixits de l’organisme. La sang té tres tipus de funcions:
• Transport:
– L’oxigen i els nutrients es distribueixen a totes les cèl·lules de l’organisme.
– Substàncies de rebuig: es transporta el diòxid de carboni dels teixits
als pulmons i altres productes d’excreció cel·lular als ronyons.
– Les hormones i els anticossos es transporten als llocs corresponents
d’actuació.
• Regulació de diversos processos homeostàtics:
– La temperatura corporal.
– L’eliminació o retenció d’aigua.
– La composició dels líquids interns.
• Defensa:
– Contra els agents patògens productors de malalties.
– Contra la pèrdua de sang, en cas necessari.
La quantitat de sang que té una persona adulta és de 4 a 5 litres, i això representa
aproximadament un 8% del pes corporal en els homes i un 7% en les dones.
La sang està formada per una part líquida anomenada plasma i per tres grups
d’elements cel·lulars: eritròcits, leucòcits i plaquetes (vegeu la figura 3.9).
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Tipus d’elements

cel·lulars de la sang
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El plasma sanguini

El plasma sanguini és la part líquida de la sang. Per visualitzar el plasma es pot
deixar sang en un tub d’assaig i esperar que es coaguli. Els elements cel·lulars es
dipositen al fons del tub i el plasma o sèrum queda a la part superior. Està format
per:
• Aigua, en un 90%.
• Sals, nutrients, oxigen, CO2 , productes d’excreció cel·lular, hormones...
• Proteïnes sanguínies, com per exemple:
– Fibrinogen: proteïna relacionada amb la coagulació sanguínia.
– Albúmines: proteïnes transportadores d’àcids grassos i d’aminoàcid,
entre d’altres.
– Globulines: grup de proteïnes entre les quals s’inclouen les gammaglobulines o anticossos que participen en la defensa de l’organisme.
Els eritròcits

Els eritròcits són cèl·lules sanguínies que tenen forma arrodonida amb una
depressió a la part central, no són cèl·lules completes perquè no tenen nucli.
Donen color vermell a la sang perquè contenen grans quantitats d’hemoglobina,
que és un pigment ric en ferro capaç d’unir-se a molècules d’oxigen que capta
als pulmons i transporta fins als teixits. Són les cèl·lules més abundants de la
sang. També s’anomenen glòbuls vermells o hematies. La funció principal dels
eritròcits és la de transport:
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• L’oxigen es transporta en una petita proporció dissolt en el plasma, però
majoritàriament combinat amb l’hemoglobina dins del glòbul vermell.
• El diòxid de carboni (CO2 ) es transporta dissolt en el plasma, però en una
petita part es combina amb l’hemoglobina formant carboxihemoglobina
dins del glòbul vermell.
En condicions normals, les
dones tenen de 4 a 5
milions d’hematies per mm2
de sang, mentre que els
homes en tenen de 4,5 a
5,5 milions/mm2 .

L’índex hematòcrit és un valor que reflecteix el percentatge de volum
d’elements formes en sang. Si l’índex hematòcrit és del 45%, significa que
el volum ocupat pels elements formes és del 45% i l’ocupat pel plasma és
del 55%. Com que els eritròcits són els elements formes més abundants de
la sang, aquest índex equival al percentatge d’eritròcits en el volum total de
sang.

Els leucòcits

Els leucòcits són un grup de cèl·lules sanguínies que es diferencien de les altres
perquè són cèl·lules completes, ja que tenen nucli. El tipus de leucòcits es
diferencien entre si:
• Segons si tenen grànuls en el citoplasma o no: els primers s’anomenen
granulòcits i els segons agranulòcits.
• Segons la forma del nucli: el nucli dels granulòcits té forma lobulada, i
per això sembla que tinguin més d’un nucli, de manera que també se’ls pot
anomenar polinuclears. El nucli dels agranulòcits no és lobulat, i també
se’ls anomena mononuclears.
Normalment, les persones
tenen entre 4.000 i 10.000
leucòcits mm2 de sang.

Els granulòcits es classifiquen segons el tipus de colorant amb els quals es poden
tenyir:
• Neutròfils: es tenyeixen amb colorants neutres. La seva funció és la
fagocitosi. Representen entre el 45 i el 75% del total dels leucòcits.
• Basòfils: es tenyeixen amb colorants bàsics i la seva funció és participar en
les reaccions al·lèrgiques. Representen el 1% del total de leucòcits.
• Eosinòfils. Es tenyeixen amb colorants àcids com l’eosina. Intervenen en
les reaccions al·lèrgiques i en la defensa contra les parasitosis. Representen
entre l’1 i el 3% del total de leucòcits.
Mentrestant, els agranulòcits es classifiquen en:
• Monòcits: són les cèl·lules més grans de la sang i porten a terme la
fagocitosi. Representen entre el 3 i el 7% del total de leucòcits.
• Limfòcits: són els leucòcits més petits. Representen entre el 25 i el 30% del
total de leucòcits. En trobem de dos tipus:
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– Els limfòcits T coordinen la reacció immunitària i la resposta immunitària cel·lular.
– Els limfòcits B, que participen en la resposta immunitària humoral.
Les plaquetes

Les plaquetes són fragments d’unes cèl·lules que hi ha a la medul·la òssia que
s’anomenen megacariòcits. La seva funció és iniciar el procés de la coagulació
sanguínia i així evitar la pèrdua de sang en cas d’hemorràgia.
La coagulació sanguínia és un procés homeostàtic que evita la pèrdua de
sang que es produeix quan es trenquen els vasos sanguinis (hemorràgia). Les
plaquetes, en fregar amb les parets del vas trencat, s’obren i alliberen els factors
plaquetaris; aquests, en presència d’unes altres substàncies, provoquen una cadena
de reaccions que tenen com a resultat final:
• La transformació del fibrinogen en fibrina, que és una proteïna insoluble.
• Les fibres de fibrina es dipositen en forma de xarxa tapant la zona lesionada,
atrapant els glòbuls i formant el coàgul.
• El coàgul obstrueix la zona lesionada, es restableix la circulació i s’impedeix
que es perdin líquids i glòbuls.
Producció i destrucció dels globus vermells

La producció de glòbuls sanguinis s’anomena hematopoesi. Els eritròcits, les
plaquetes i alguns leucòcits s’originen a partir de les cèl·lules de la medul·la òssia
vermella. La medul·la òssia, en els adults, es troba en l’epífisi dels ossos llargs
i a l’interior dels ossos curts i plans. En madurar, les cèl·lules de la medul·la
òssia vermella poden esdevenir tant eritròcits com leucòcits o plaquetes, però una
vegada iniciat el procés de transformació en un dels tres tipus ja no pot canviar.
Alguns leucòcits s’originen en la melsa i en el tim, encara que aquests últims
només durant la vida uterina.
El procés de destrucció dels glòbuls vermells s’anomena eritròlisi i té lloc als
capil·lars del fetge i de la melsa. Els eritròcits tenen una vida mitjana de 120 dies.
Els leucòcits tenen una duració limitada, que varia segons el tipus de leucòcit.
Moren a causa de la seva activitat. Les plaquetes també han de ser substituïdes
per altres de noves.

1.4.4 El sistema limfàtic
El sistema limfàtic és un sistema de vasos paral·lel a la circulació sanguínia que
s’origina en els espais tissulars del cos, en els capil·lars limfàtics (vegeu la figura
3.11). Aquest sistema no té una bomba impulsora, i per això la limfa circula molt

La quantitat de plaquetes
que normalment es troba en
una persona adulta en un
mm2 de sang és de 150.000
a 300.000.
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a poc a poc. La limfa recorre el sistema limfàtic gràcies a dèbils contraccions dels
músculs, de la pulsació de les artèries properes i del moviment de les extremitats.
Porta a terme tres funcions:
• Retorna a la sang l’excés de líquid intersticial.
• Transporta els greixos absorbits en l’intestí.
• Participa en la resposta immunitària: filtra partícules estranyes i en els
ganglis limfàtics i altres teixits limfàtics es generen limfòcits, els quals
produeixen anticossos.
F igura 1.12. Sistema limfàtic
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La limfa és el fluid intersticial que entra als capil·lars limfàtics per filtració, i
també està formada pel greix que s’absorbeix a l’intestí prim durant la digestió
dels aliments (vegeu la figura 3.10). La composició de la limfa és semblant a la
del plasma sanguini:
• Proteïnes plasmàtiques
• Àcids grassos
• Cèl·lules hemàtiques
• Cèl·lules canceroses
• Gèrmens
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F i g u r a 1 . 1 3 . Localització de la limfa dins
de la xarxa capil·lar
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El sistema limfàtic és un conjunt de vasos i òrgans repartits per tot el
cos que intervenen en el manteniment de l’equilibri líquid del medi intern
(drenatge) i en la resposta immunitària. Està format per vasos limfàtics,
ganglis limfàtics, òrgans i teixits limfoides i cèl·lules (limfòcits).
Els capil·lars limfàtics conflueixen en els vasos limfàtics, que són cecs i tenen
vàlvules. Durant el seu recorregut absorbeixen part del líquid intersticial i el
condueixen als vasos sanguinis. Comencen en un fons de sac en contacte amb les
cèl·lules, es van reunint i acaben drenant en dos conductes principals que aboquen
la limfa a les venes subclàvies. Són:
• El conducte toràcic: recull la limfa de gairebé tot el cos.
• La gran vena limfàtica o conducte limfàtic dret: recull la limfa de l’extremitat superior dreta, part dreta del cap i tòrax.
En el trajecte dels vasos limfàtics hi ha ganglis limfàtics intercalats, que filtren la
limfa que hi va circulant. Els ganglis limfàtics estan situats en les següents zones
del cos:
• Submaxil·lars
• Cervicals
• Axil·lars
• Inguinals
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Els òrgans i teixits limfoides

Els òrgans i teixits limfoides del sistema limfàtic són les amígdales, la melsa, el
tim, els ganglis limfàtics i la medul·la òssia. Vegem-los detingudament.
Les amígdales són unes masses de teixit limfoide situades sota la membrana
mucosa de la cavitat bucal i faringe. Estan situades com un anell protector i són
la primera línia de defensa, ja que protegeixen l’entrada de les vies respiratòries i
digestiva de gèrmens (anell de Waldeyer). Es poden distingir tres tipus:
• Amígdales palatines
• Amígdales linguals
• Amígdales faríngies
La melsa està situada a la part superior esquerra de l’abdomen, darrere de
l’estómac. La seva funció principal és filtrar la sang i netejar-la de cèl·lules velles.
També té unes altres funcions:
• Intervé en la maduració dels limfòcits, juntament amb el tim i la medul·la
òssia.
• Destrueix els hematies i les plaquetes desgastats i recull el ferro (Fe) de
l’hemoglobina.
• Actua com a reservori de sang.
El tim és un òrgan situat al mediastí, per sobre del cor. És més gran en nadons,
creix fins a la pubertat i amb l’edat es va reduint. La seva funció és participar en
la maduració dels limfòcits (T).
Els ganglis limfàtics actuen com a filtres, ja que contenen limfòcits, eliminen per
filtració i fagocitosi bacteris i altres cèl·lules.
La inflor dels ganglis limfàtics s’anomena adenopatia, i es deu al fet que el cos
està lluitant contra infeccions, malalties autoimmunes o tumors malignes.
La medul·la òssia vermella és un teixit esponjós situat en ossos com l’estèrnum,
les vèrtebres, la pelvis i en les metàfisis dels ossos llargs. La seva funció és
hematopoètica (genera cèl·lules sanguínies).

1.5 Fisiologia de l’aparell circulatori
La circulació de la sang es porta a terme a través del cor. En cada batec, el cor
bomba sang a dos circuits tancats: la circulació general o major i la circulació
pulmonar o menor.
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El cor rep la sang procedent de la circulació major a través de les venes caves que
desemboquen en l’aurícula dreta, que comunica amb el ventricle dret mitjançant
la vàlvula tricúspide. Des del ventricle dret, la sang és impulsada cap als pulmons
per l’artèria pulmonar, que té a la base les vàlvules sigmoides que impedeixen que
la sang torni novament al ventricle.
Una vegada la sang passa pels pulmons i s’hi oxigena, torna al cor per les venes
pulmonars, entra a l’aurícula esquerra i passa a través de la vàlvula mitral al
ventricle esquerre. Des d’aquí la sang serà impulsada cap a la resta del cos a
través de l’artèria aorta, que també disposa d’unes vàlvules sigmoides a la seva
base, les vàlvules aòrtiques, que impedeixen el retrocés de la sang cap al cor.

1.5.1 El cicle cardíac
El cor és una bomba aspiradora i impulsora de la sang. Aquests dos moviments
originen el batec cardíac (vegeu la figura 3.12). El cor batega rítmicament unes 70
vegades per minut en condicions normals. En cada batec realitza dos moviments:
un de relaxació o diàstole (aspira) i un de contracció o sístole (impulsa).
La sístole, o fase de contracció muscular, impulsa la sang enfora del cor:
primerament es produeix la contracció simultània de les dues aurícules (sístole
auricular). Aquesta contracció fa que la sang passi als ventricles a través de les
vàlvules tricúspide i mitral, i 0,1 segons després arriba la contracció als ventricles
(sístole ventricular), que impulsa la sang cap a les artèries. Durant la sístole
ventricular, les vàlvules auriculoventriculars es tanquen per impedir el reflux de la
sang cap a les aurícules.
Durant la diàstole, o fase de relaxació muscular, es recupera el volum original
del cor i la sang penetra en el cor a través de les venes caves i pulmonars. En
aquesta fase, les vàlvules semilunars es tanquen impedint el retrocés de la sang
des de les artèries cap als ventricles.
F igura 1.14. Batec del cor
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Quan els ventricles es contrauen, el cor arriba a tocar la paret toràcica entre la
cinquena i sisena costella del costat esquerre. Aquest xoc es pot percebre amb
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l’orella o amb la mà; és el que es coneix com als sorolls cardíacs. En un batec se
senten dos sorolls:
1. El primer és sord i opac, i correspon al tancament de les vàlvules auriculoventriculars.
2. El segon es produeix després d’un breu silenci, és curt i sec i el provoca el
tancament de les vàlvules semilunars.

1.5.2 L’activitat elèctrica del cor
Les fibres musculars cardíaques es ramifiquen, es fusionen i formen una xarxa
íntimament connectada (sincici) que transmet els impulsos nerviosos. Les contraccions del cor obeeixen la llei del tot o res: això vol dir que si arriba un
estímul nerviós amb suficient intensitat (estímul llindar) a una sola fibra auricular,
es contrauran ràpidament totes les fibres auriculars i ventriculars.
La contracció cardíaca en cada cicle de bombeig és possible gràcies a un sistema
de conducció. Aquest sistema és un conjunt de nòduls, feixos i fibres que estan
formats per cèl·lules musculars cardíaques modificades.
En cada cicle cardíac es produeix una ona d’excitació que es transmet a tot el
sistema de conducció i origina la contracció muscular. El procés és el següent:
1. Aquesta ona d’excitació s’origina al nòdul sinusal, que està situat en la paret
posterior de l’aurícula dreta.
2. L’impuls autogenerat en el nòdul sinusal s’estén per l’aurícula produint la
seva contracció i conseqüentment el buidat de la sang cap al ventricle.
3. Gairebé de forma immediata, aquesta ona d’excitació arriba al nòdul auriculoventricular i des d’aquí l’estímul es dirigeix cap a la paret dels ventricles
a través del feix de Hiss.
4. En el septe interventricular, el feix de Hiss es divideix en dues branques: la
dreta i l’esquerra, una per a cada ventricle.
5. Aquestes branques es divideixen en fibres cada cop més petites que s’anomenen fibres de Purkinje.
6. Les fibres de Purkinje es distribueixen per tota la paret ventricular transmetent l’ona d’excitació que contrau, de forma gairebé simultània, els dos
ventricles.
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1.5.3 L’adaptació del batec cardíac a l’activitat corporal
Durant els períodes de repòs, en un individu adult, el cor batega a un ritme d’entre
60 i 80 pulsacions per minut, i en aquest mateix temps bomba aproximadament
cinc litres de sang.
Els teixits en actiu requereixen més oxigen i nutrients que quan estan en repòs, i
això implica un transport més intens. Durant els períodes d’exercici intens, el cor
pot impulsar entre 7 o 8 vegades més sang, bé per un augment del volum de sang
per batec (intensitat) o bé per un augment de les pulsacions per minut (freqüència).
La freqüència pot arribar fins a 200 batecs per minut.
El ritme i la intensitat del batec cardíac està regulat pel sistema nerviós autònom.
La regulació nerviosa de la freqüència del cor es produeix al bulb raquidi,
concretament al centre cardíac del ritme, del qual surten dos sistemes de nervis:
el simpàtic (excitador) i el parasimpàtic (inhibidor).

1.5.4 El recorregut total de la sang: la circulació doble
La circulació sanguínia en les persones, com en tots els mamífers, és tancada,
doble i completa:
• Completa perquè hi ha una completa separació entre la sang rica en oxigen
amb la sang rica en CO2 .
• Tancada perquè la sang viatja sempre per l’interior d’uns tubs tancats: els
vasos sanguinis.
• Doble perquè presenta dos circuits: el major i el menor (vegeu la figura
3.13).
En la circulació major, la sang oxigenada en els pulmons torna a l’aurícula
esquerra a través de les venes pulmonars. Des de l’aurícula esquerra passa, a través
de la vàlvula mitral, al ventricle esquerre, que la impulsa a l’artèria aorta. L’aorta
és una gran artèria amb moltes branques que es divideixen repetides vegades
formant artèries cada cop més primes que s’anomenen arterioles. Les arterioles,
finalment, es converteixen en conductes finíssims, els capil·lars. A continuació
els capil·lars es transformen en venes de calibre cada cop més gran que porten la
sang pobra en oxigen i carregada de residus cap al cor.
En la circulació menor, la sang que torna al cor, pobra en oxigen, ho fa a través
de les venes caves superior i inferior. La sang entra a l’aurícula dreta, passa al
ventricle dret travessant la vàlvula tricúspide i entra a l’artèria pulmonar, que
de seguida es divideix en dues branques, una que anirà al pulmó dret i l’altra a
l’esquerre. Aquestes artèries es ramificaran fins a convertir-se en capil·lars. En
els capil·lars pulmonars es produeix l’intercanvi de gasos entre l’aire i la sang. A
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continuació els capil·lars es transformen en venes de calibre cada cop més gran
que porten la sang rica en oxigen cap al cor.
F igura 1.15. La circulació doble
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Podeu consultar el següent vídeo, on es tracta l’anatomia i la fisiologia de l’aparell
circulatori:

https://www.youtube.com/embed/GWN7XFOryfM?controls=1

1.6 Patologia cardiovascular
Les malalties cardiovasculars es deuen a trastorns del cor i dels vasos sanguinis.
Molts d’aquests trastorns són deguts a acumulacions de greix i colesterol a les
parets de les artèries, que provoquen ateroesclerosi. Aquestes acumulacions
creen plaques que disminueixen la llum dels vasos sanguinis, fet que causa
malalties cardíaques o accidents cerebrovasculars. Les principals malalties
cardiovasculars són l’ictus, l’infart agut de miocardi (IAM), la insuficiència
cardíaca, la hipertensió arterial i el limfoedema.

1.6.1 Ictus

La majoria dels ictus són
isquèmics (80%).

L’ictus és un conjunt de manifestacions agudes d’unes malalties que provoquen
alteracions en la circulació de la sang al cervell, obstruint el pas de la sang,
tamponant les artèries o trencant aquestes artèries. En els dos casos es produeix
una manca d’irrigació sanguínia al cervell que provoca els signes i símptomes.
Es parla d’ictus transitori quan l’afectació dura menys de 24 hores. Presenta les
següents característiques:
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• Etiologia. Principalment hi ha dos tipus d’ictus:
– Ictus isquèmic: es produeix quan no arriba sang a una part del
cervell a causa d’un taponament en una artèria cerebral. Les cèl·lules
afectades moren per falta d’irrigació sanguínia, és a dir, per manca
d’oxigen (isquèmia). Aquest taponament pot ser degut a:
∗ L’arterioesclerosi: és l’estrenyiment o bloqueig de les artèries
degut al dipòsit de colesterol en les seves parets.
∗ Un coàgul: es pot desprendre un coàgul d’alguna part del cos i
taponar alguna artèria cerebral.
– Ictus hemorràgic: és degut al trencament de les artèries que irriguen
el cervell, provocant una hemorràgia que es dispersa pel cervell.
Aquest trencament pot ser degut a:
∗ Elevacions de la pressió arterial.
∗ Malformacions prèvies, com per exemple els aneurismes, que són
una espècie de bosses que es formen quan les parets d’una artèria
es dilaten en algun punt.
• Simptomatologia. Els signes i símptomes de l’ictus apareixen de manera
sobtada. Els principals són:
– Debilitat en una banda del cos.
– Pèrdua de visió en un ull o parcial en tots dos.
– Pèrdua o dificultat de la parla.
– Pèrdua de força o paràlisi en un cantó del cos o de la cara.
– Pèrdua de sensibilitat en un cantó del cos o de la cara.
– Inestabilitat, desequilibri i incapacitat per caminar.
– Mal de cap molt intens i sobtat, no habitual.
• Diagnòstic. Per identificar que una persona pot estar patint un ictus es pot
aplicar el protocol RAPID, les sigles del qual ens ajuden a recordar què s’ha
de fer; una vegada a l’hospital, ja li faran les diferents proves per diagnosticar
la causa. RAPID significa:
1. R: riure. Per veure si presenta asimetries en la cara.
2. A: Aixecar els braços. Per veure si presenta debilitat.
3. P: parlar. Per veure si presenta dificultats de parla.
4. I: ictus. Si no pot fer alguna d’aquestes accions, la persona pot estar
patint un ictus.
5. D: de pressa. Cal trucar al servei d’emergències i explicar els
símptomes (112)
• Tractament. Per tractar un ictus és molt important el temps d’actuació,
ja que hi ha tractaments que només són eficaços en les primeres hores de
la malaltia. A més, quan més temps passi, més possibilitats hi ha que
quedin seqüeles permanents. El tractament pot ser amb fàrmacs o amb
cirurgia. Cal tenir cura de la nutrició de la persona i del seu estat general.
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A més, si presenta alguna discapacitat s’ha de començar la rehabilitació
quan abans millor. Durant els primers mesos de rehabilitació es pot assolir
una considerable milloria, però una vegada s’estabilitza la persona és molt
important continuar amb una pauta d’exercicis per mantenir aquesta millora.
• Prevenció. Per reduir el risc de patir un ictus s’ha de portar un estil de vida
saludable: una alimentació sana i equilibrada, fer exercici físic i no fumar.
A nivell vascular, els factors de risc molt importants que cal tenir en compte
són:
– La hipertensió arterial
– El colesterol
– La diabetis
– L’obesitat
– El sedentarisme
– El tabac
– L’alcohol

1.6.2 Infart agut de miocardi (IAM)
L’infart agut de miocardi es produeix per una disminució o interrupció de la
circulació sanguínia en el cor que provoca la mort del teixit cardíac per isquèmia.
Presenta les característiques següents:
• Etiologia. La causa de l’infart és la ruptura i el despreniment de plaques d’ateroma de les artèries. Els factors de risc són el tabaquisme, la hipertensió,
el colesterol elevat i la diabetis.
• Simptomatologia. Els símptomes són una mica diferents en les dones i en
els homes.
– En les dones:
∗ Dificultat per respirar
∗ Debilitat
∗ Sensació d’indigestió
∗ Fatiga
∗ Dolor al coll o a la mandíbula
– En els homes:
∗ Dolor al pit intens i perllongat, que pot irradiar als braços
∗ Suor freda
∗ Debilitat
∗ Nàusees i vòmits
∗ Dificultat per respirar

Atenció sanitària

43

Anatomia, fisiologia i patologia del sistema cardiorespiratori, sistema
endocrí i aparell reproductor

• Diagnòstic. El diagnòstic es basa en la simptomatologia i en la realització
d’un electrocardiograma, que és una prova que registra l’activitat elèctrica
del cor. Segons els resultats de l’electrocardiograma, l’obstrucció pot ser
parcial o completa.
• Tractament. Per al tractament de l’infart cal administrar fàrmacs per
calmar el dolor i anticoagulants. Si l’obstrucció és completa, el millor
tractament és la cirurgia. El procediment s’anomena angioplàstia primària i
consisteix a tornar a obrir l’artèria. S’introdueix un catèter per l’artèria del
canell o de l’engonal fins a arribar a l’artèria coronària; una vegada situat,
s’infla un baló i s’implanta una pròtesi metàl·lica que torna a deixar oberta la
llum de l’artèria obstruïda. La recuperació total és freqüent en les persones
que no tenen complicacions, i depèn de la quantitat de teixit afectat i de la
seva localització.
• Prevenció. Per reduir el risc de patir un infart s’han de seguir les següents
mesures:
– Controlar els factors de risc: hipertensió arterial, hipercolesterolèmia,
diabetis
– No fumar
– Seguir una alimentació saludable
– Disminuir el consum de sal i moderar el consum d’alcohol
– Controlar el pes corporal
– Fer exercici físic
Podeu consultar el següent vídeo, on es mostra com es produeix un infart agut de
miocardi:

https://www.youtube.com/embed/r06y8AkfHEk?controls=1

1.6.3 Insuficiència cardíaca
La insuficiència cardíaca és una afecció en la qual el cor no pot bombar la sang al
cos de la manera en la qual ho hauria de fer, és a dir, no funciona de forma eficient.
La insuficiència cardíaca es classifica segons el costat del cor afectat i segons la
seva gravetat. Segons el costat del cor es pot patir insuficiència cardíaca dreta o
esquerra, i els símptomes seran diferents. Presenta les següents característiques:
• Etiologia. Normalment, la insuficiència cardíaca va associada a una altra
malaltia, com per exemple la diabetis, la hipertensió arterial, l’MPOC o
diferents malalties del cor. Els principals factors de risc, entre d’altres, són:
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– L’excés de sal en la dieta
– L’obesitat
– La insuficiència respiratòria
– Les arrítmies
– La insuficiència renal
– El tractament amb determinats fàrmacs
• Simptomatologia. En cas d’insuficiència cardíaca poden aparèixer els
següents signes i símptomes:
– Cansament o fatiga
– Dispnea (sensació de falta d’aire o d’ofec)
– Taquicàrdia
– Inflor de peus, turmells, mans i abdomen
– Sensació de sacietat poc després dels àpats; inapetència
– Augment inexplicat de pes
– Restrenyiment o diarrea
– Disminució de miccions diürnes i de la quantitat d’orina; miccions
nocturnes més abundants
– Tos seca; expectoració rosada
– Ungles lleugerament blavoses
– Sudoració; confusió o desorientació
– Si es pateix insuficiència cardíaca dreta, els símptomes seran:
∗ Inflor de turmells i abdomen
∗ Molèsties digestives
∗ Disminució del nombre de miccions i de la quantitat d’orina
∗ Ungles i llavis lleugerament blavosos
– Si es pateix insuficiència cardíaca esquerra, els símptomes seran:
∗ Dificultat per respirar
∗ Tos
∗ Expectoració rosada
∗ Cansament exagerat
• Diagnòstic. El diagnòstic de la insuficiència cardíaca es basa en la
simptomatologia i en la realització d’una sèrie de proves com una analítica
general, una radiografia de tòrax i un electrocardiograma, i en alguns casos
és convenient una ecocardiografia.
• Tractament. El tractament va encaminat a millorar els signes i símptomes
i la qualitat de vida de la persona que pateix la malaltia. Això s’aconsegueix
amb uns canvis en els hàbits diaris, amb medicació i amb cirurgia:
– Canvis en els hàbits diaris, com ara deixar de fumar, limitar el consum
d’alcohol, limitar la cafeïna, portar una dieta sana i equilibrada, reduir
el consum de sal, fer exercici, etc.
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– La medicació es pren per disminuir la fatiga física i millorar la
respiració i la irrigació dels teixits.
– Cirurgia segons els casos.
– L’última opció terapèutica pot ser el trasplantament cardíac.
• Prevenció. Per reduir el risc de patir insuficiència cardíaca s’han de seguir
les següents mesures:
– Controlar els factors de risc: hipertensió arterial, hipercolesterolèmia,
diabetis.
– No fumar.
– Seguir una alimentació saludable.
– Disminuir el consum de sal i moderar el consum d’alcohol.
– Controlar el pes corporal.
– Fer exercici físic.

1.6.4 Hipertensió arterial
La hipertensió arterial és una situació en la qual la pressió de la sang que
circula per les artèries és massa elevada de forma continuada, la qual cosa fa
augmentar la pressió contra les parets, amb el consegüent risc de lesionar les
artèries. La hipertensió arterial és un dels principals factors de risc per patir
malalties cardiovasculars, com l’ictus i l’infart agut de miocardi. Presenta les
següents característiques:
• Etiologia. Qualsevol persona de qualsevol edat pot patir hipertensió arterial.
Les causes de la malaltia es desconeixen, però els factors de risc per patir-la
es coneixen bé. Aquests són:
– El tabac
– L’alcohol
– El sobrepès
– L’excés de sal i greix en la dieta
– L’estrès
– La genètica
– El sedentarisme
– Malalties del cor o dels ronyons
• Simptomatologia. La hipertensió arterial pot tenir els següents signes i
símptomes:
– Mal de cap
– Acúfens
– Hemorràgia nasal
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– Fatiga
– Confusió
– Dolor al tòrax
– Canvis en la visió
• Diagnòstic. Per ser diagnosticat d’hipertensió arterial s’ha de mesurar la
tensió arterial en diverses visites, i aquesta ha de ser elevada de manera
repetida. Els valors de pressió arterial per considerar una persona hipertensa
són:
– Pressió arterial sistòlica (màxima) igual o superior a 140 mm Hg
– Pressió arterial diastòlica (mínima) igual o superior a 90 mm Hg
• Tractament. L’objectiu del tractament és reduir la pressió arterial per evitar
el risc cardiovascular. Això s’aconsegueix amb uns canvis en els hàbits
diaris i amb medicació. També és molt important portar un estil de vida
saludable.
• Prevenció. Per prevenir la hipertensió cal seguir una dieta sana, equilibrada
i baixa en sal, fer exercici regularment, no fumar i moderar el consum
d’alcohol.
Les persones amb
hipertensió moderada solen
ser asimptomàtiques.

1.6.5 Limfoedema
Un limfoedema és una acumulació de la limfa sota la pell, que es produeix com
a conseqüència d’un augment de líquid o una obstrucció en la xarxa de vasos
limfàtics, que provoca una inflamació. Un limfoedema es pot presentar en quatre
estadis:
1. Estadi I: no hi ha edema, però es produeix una limitació de la capacitat de
transport del sistema limfàtic.
2. Estadi II: comença l’edema. És una petita inflamació que desapareix durant
la nit o en elevar les extremitats. Canvia de color en pressionar-lo.
3. Estadi III: en pressionar l’edema queda una marca a la pell. La inflor és de
consistència esponjosa.
4. Estadi IV: en pressionar l’edema ja no queda marca, el teixit està endurit.
La superfície de la pell és seca i dura. Amb el temps pot donar lloc a una
fibrosi.
Generalment afecta més les dones i sobretot les extremitats, i presenta les característiques següents:
• Etiologia. Un limfoedema pot ser:
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• Primari: per herència genètica o anomalies des del naixement.
• Secundari: produït per unes altres causes com infeccions, lesions i càncer,
que produeixen danys al sistema limfàtic.
• Simptomatologia. Depèn de l’estadi del limfoedema. En general, els
símptomes són:
• La inflamació de l’extremitat afectada
• Pesadesa
• Problemes per moure l’articulació
• Sensació de picor
• Enrogiment i debilitament de la pell
• Tractament. El tractament del limfoedema es basa en la teràpia física
descongestiva complexa i cal fer-la en l’ordre correcte i sota la supervisió
d’un professional especialista; és la següent:
• Drenatge limfàtic manual, per buidar l’excés de limfa.
• Higiene i cura de la pell per mantenir-la lliure de possibles infeccions.
• Cal evitar la roba estreta i tenir cura de l’alimentació.
• Exercicis físics descongestius que milloren la circulació de la limfa, com
per exemple la natació, el ioga...
• Mitges compressives, embenats compressius i embenats neuromusculars,
que permeten mantenir l’efecte del drenatge limfàtic manual i afavoreixen
la reabsorció de l’edema.
• Prevenció. Per prevenir el limfoedema cal mantenir un bon drenatge de
la limfa mitjançant exercicis concrets i específics, portar una alimentació
adequada i prendre precaucions per evitar les infeccions greus.
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2. Anatomia, fisiologia i patologia de l’aparell reproductor

La reproducció és el procés mitjançant el qual els éssers vius asseguren l’aparició
d’elements o individus nous, fonamentalment idèntics als seus progenitors. Els
éssers humans es reprodueixen mitjançant la reproducció sexual, per això necessiten un conjunt d’òrgans destinats a la reproducció, que seran diferents depenent
del sexe.
Tant l’aparell reproductor masculí com el femení estan constituïts pels òrgans
següents:
• Les gònades, on té lloc la formació de les cèl·lules sexuals o gàmetes i la
fabricació de les hormones sexuals.
• Els conductes genitals i les glàndules accessòries.
• Els òrgans copuladors, que tenen la funció de posar en contacte els
gàmetes.
També caldrà conèixer les diferents malalties que poden afectar l’aparell reproductor masculí i femení, així com l’etiologia, la simptomatologia, el diagnòstic, el
tractament i la prevenció.

2.1 Aparell reproductor masculí
L’aparell reproductor masculí té com a funcions produir els gàmetes masculins
o espermatozoides, facilitar la seva arribada fins a l’òvul i fabricar les hormones
sexuals masculines (vegeu la figura 3.1).
F igura 2.1. Aparell reproductor masculí
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Les seves parts més importants són els testicles o gònades, els conductes genitals,
l’escrot, les glàndules annexes, el penis i els espermatozoides; vegem-les detingudament.
Els testicles o gònades masculines són dues glàndules que es troben dins d’una
estructura en forma de sac anomenada escrot, una a cada costat del penis, a
l’exterior de la cavitat abdominal. Internament es divideixen en una sèrie de lòbuls
envoltats per una capa de teixit muscular llis i de teixit fibrós anomenada túnica
albugínia. Cada lòbul conté dos o tres túbuls seminífers molt fins i replegats.
Els espermatozoides es formen a partir de les cèl·lules seminals que entapissen les
parets dels túbuls seminífers, entre les quals s’intercalen les anomenades cèl·lules
de Leydig, que produeixen les hormones sexuals masculines o andrògens, que
són les responsables dels caràcters sexuals masculins (veu greu, barba, espatlles
amples...).
El testicle contínuament produeix espermatozoides, aquests acaben de madurar
i s’acumulen fins al moment del coit en l’epidídim, un conducte tubular que
es disposa sobre el testicle i que és on desemboquen tots els túbuls seminífers;
són els conductes genitals. Cada epidídim comunica amb un conducte deferent
que conduirà els espermatozoides fins al canal ejaculador. En el seu extrem
final desemboca una vesícula seminal responsable de la secreció del líquid
espermàtic. El canal ejaculador desemboca finalment en la uretra, que comunica
amb l’exterior.
Lescrot és una estructura en forma de sac que conté els testicles. Té una
localització exterior i està situat més avall del pubis, atès que la producció
d’espermatozoides requereix una temperatura inferior a la corporal. Està compost
per pell i múscul.
A més, en l’interior trobem tres glàndules annexes que elaboren secrecions que
permeten la maduració dels espermatozoides i que possibiliten la circulació dels
espermatozoides, ja que són secrecions líquides. El conjunt dels espermatozoides
i les secrecions d’aquestes glàndules formen el líquid seminal o semen, que és
expulsat enèrgicament en el moment de l’ejaculació recorrent el conducte deferent
i la uretra. Les glàndules annexes són:
• Les vesícules seminals: són dos tubs enrotllats en forma de bossa que
segreguen un líquid ric en fructosa que nodreix els espermatozoides i
aporten la major part del contingut del semen. De les vesícules seminals
surten els conductes ejaculadors, que desemboquen en el primer tram de la
uretra, a nivell de la pròstata.
• La pròstata: és una glàndula de la mida d’una castanya que se situa sota
la bufeta. Aboca a la uretra un líquid d’aspecte lletós que protegeix i
nodreix els espermatozoides. La seva mida roman estable fins als 45 anys
aproximadament. A partir d’aquesta edat pot créixer i provocar molèsties.
• Les glàndules de Cowper: aboquen a la uretra un líquid viscós que protegeix
el seu interior dels residus de l’orina i lubrifica la uretra abans de la sortida
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del semen (ejaculació). Estan situades sota la pròstata i tenen la mida d’un
pèsol.
El penis és l’òrgan copulador masculí. Perquè tingui lloc l’ejaculació ha d’estar
en erecció. En estat normal, el penis és flexible i flàccid, però es posa erèctil
quan l’home s’excita sexualment. L’erecció es produeix gràcies al fet que en
el seu interior presenta tres cilindres de teixit erèctil (teixit mesenquimàtic amb
espais irregulars que s’omplen i es buiden de sang) anomenats cossos cavernosos
(dos cossos cavernosos a dalt) i cos esponjós (un a sota), que en el moment de
l’excitació s’omplen de sang. Això provoca la seva erecció i el seu augment de
mida.
Les cèl·lules sexuals masculines són els espermatozoides. Durant tota la vida
sexual activa de l’home, en els túbuls seminífers dels testicles es produeix
l’espermatogènesi o formació d’espermatozoides. Aquest procés comença aproximadament als dotze anys i s’estén durant tota la vida.
Diàriament s’emmagatzemen en l’epidídim uns 500 milions d’espermatozoides
madurs provinents d’ambdós testicles, els quals són fèrtils durant algunes setmanes. Aquest procés de maduració triga 72 dies i està controlat per una complexa
interacció d’hormones.
En un espermatozoide distingim les següents parts (vegeu la figura 3.2):
Figura 2 . 2 . Espermatozous i les seves parts
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• Un cap, que conté el paquet de cromosomes i una regió on es concentren els
enzims necessaris per degradar les parets de l’òvul, anomenada acrosoma.
• En la seva part intermèdia o coll es troben els mitocondris, encarregats de
produir l’energia necessària perquè aquest pugui arribar fins a l’òvul.
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• La seva cua o flagel, que té com a objectiu impulsar l’espermatozoide cap a
l’òvul femení.
Podeu consultar el següent vídeo, on es tracta l’anatomia i la fisiologia de l’aparell
reproductor masculí:

https://www.youtube.com/embed/nERshyjk1KQ?controls=1

2.2 Aparell reproductor femení
L’aparell reproductor femení té com a funcions produir els gàmetes femenins o
òvuls i fabricar les hormones sexuals femenines (els estrògens i la progesterona),
i és on té lloc la fecundació i la gestació (desenvolupament del fetus fins al seu
naixement). És a dir, és el cos de la dona el que rep els espermatozoides, i una
vegada que l’òvul ha estat fertilitzat, alimenta l’embrió i després el fetus durant
les 40 setmanes que triga a desenvolupar-se fins a néixer completament format. És
per això que gairebé la totalitat de l’aparell reproductor femení és intern i s’allotja
dins la cavitat abdominal.
Les parts més importants de l’aparell reproductor femení són (vegeu la figura 3.3):
les gònades femenines o ovaris, els oviductes o les trompes de Fal·lopi, l’úter o
matriu, la vagina, la vulva i els òvuls. Vegem-les detingudament.
F i g u r a 2 . 3 . Aparell reproductor femení
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Les gònades femenines o ovaris són un parell de glàndules que alberguen els
òvuls i produeixen les hormones sexuals. De forma ovalada, mesuren aproximadament quatre centímetres, se situen a l’interior de l’abdomen i estan units a l’úter
mitjançant uns lligaments. En cada ovari s’hi pot distingir l’escorça, a la part
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externa, i la medul·la, a la part interior, formada per teixit conjuntiu i molt irrigada.
L’escorça presenta una sèrie de cavitats anomenades fol·licles que contenen les
cèl·lules sexuals en desenvolupament. Cada 28 dies els ovaris alliberen un òvul
madur, que és recollit per la trompa de Fal·lopi.
Els conductes com els oviductes o trompes de Fal·lopi són dos canals d’uns
10 centímetres de longitud que s’estenen des dels ovaris fins a l’úter. Són els
encarregats de recollir els òvuls que vénen des dels ovaris i de dur-los a l’úter.
En el seu interior tenen unes pestanyes microscòpiques que en vibrar ajuden a
impulsar l’òvul en el seu camí cap a la cavitat uterina. És en aquest recorregut on
l’òvul és fecundat per l’espermatozoide.
L’úter, també conegut com matriu, està situat darrere de la bufeta i davant del
recte. És un òrgan muscular buit en forma de pera, de paret muscular gruixuda
i elàstica. Les seves parets estan entapissades de teixit epitelial, una mucosa
uterina anomenada endometri, molt irrigada. La seva funció és allotjar l’embrió en
desenvolupament fins al seu naixement. Des de la part superior regió coneguda
com a cos de l’úter sorgeixen, a cada costat, les trompes de Fal·lopi, i pel seu
extrem inferior, regió coneguda com coll o cèrvix, s’uneix amb la vagina.
L’òrgan copulador femení és la vagina. Es tracta d’un conducte musculós i elàstic
d’uns 8 a 15 cm de longitud, situat entre l’úter i els genitals externs. Serveix de
receptacle del penis de l’home durant la relació sexual i és el canal de sortida del
nadó quan el part és normal. L’himen és una membrana que tapa l’entrada amb
un orifici petit per permetre l’expulsió de la sang menstrual.
El conjunt de genitals externs de la dona s’anomena vulva. Estan situats en la
base de la pelvis. En els éssers humans consta dels llavis majors i menors, amb
glàndules lubricants. La vulva presenta, a la part anterior, un òrgan erèctil de
gran sensibilitat, el clítoris, que té un origen embrionari idèntic al del penis i que
s’estimula també durant el coit.
Les cèl·lules sexuals femenines o gàmetes femenins són els òvuls (vegeu la figura
3.4).
F i g u r a 2 . 4 . Òvul vist per un microscopi
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El òvuls són cèl·lules grans que es mouen amb molta dificultat. Mantenen la
capacitat reproductora durant 24 hores després de ser alliberades de l’ovari. Quan
l’òvul surt de l’ovari passa a la trompa de Fal·lopi, on es pot quedar un període
curt de temps. En aquest interval serà fecundat o morirà.

2.2.1 El cicle menstrual
A diferència de l’home, la dona no fabrica contínuament les seves cèl·lules sexuals;
en néixer, una nena ja té al voltant de 400.000 ovòcits. Al voltant de 400 maduraran
durant la vida fèrtil de la dona, que s’inicia durant la pubertat (procés conegut com
menarquia) i conclou en la menopausa.
El procés de formació i maduració dels òvuls s’anomena ovogènesi, i és un procés
que comença en l’etapa embrionària. El procés de maduració dels òvuls es
reprendrà a la pubertat. De manera cíclica, cada mes, un dels ovaris madurarà un
fol·licle que alliberarà un òvul. Aquest procés, controlat per hormones segregades
en la hipòfisi i en el mateix ovari, es coneix com cicle menstrual.
La durada del cicle menstrual sol ser de 24 a 35 dies, amb una mitjana de 28 dies.
Però la regularitat del cicle és variable, fins i tot en una mateixa dona. El cicle
menstrual consta de les fases següents (vegeu la figura 3.5):
1. Creixement del fol·licle i secreció d’estrògens: el cicle comença amb el
creixement d’un o diversos fol·licles ovàrics, dels quals normalment només
arriba a madurar-ne un. A mesura que creix el fol·licle, les cèl·lules que
l’envolten segreguen una quantitat progressivament més gran d’estrògens,
els quals intervenen augmentant el gruix de la mucosa uterina. La maduració dels fol·licles i la secreció d’estrògens són estimulats per l’hormona
hipofisiària FSH.
2. Ovulació i secreció de progesterona: cap al catorzè dia, després d’haverse iniciat el creixement fol·licular, l’hormona LH provoca l’ovulació, que
consisteix en la ruptura del fol·licle madur, el qual allibera un ovòcit.
Aquest ovòcit és recollit per la trompa de Fal·lopi, on es transforma en
òvul madur. La resta de fol·licles es transformen en una glàndula endocrina
temporal anomenada cos luti o cos groc, que segrega l’hormona anomenada
progesterona. Si l’òvul és fecundat, el cos luti perdura tota la gestació, ja que
és estimulat per l’hormona gonadotropina coriònica que segrega l’embrió.
La progesterona inhibeix el creixement de nous fol·licles, per la qual cosa el
cicle menstrual s’atura. Si no es produeix la fecundació, el cos luti degenera
a partir del vint-i-sisè dia de l’inici del cicle, i la secreció de progesterona
disminueix progressivament.
3. Menstruació: cap al dia vint-i-vuit de l’inici del cicle, si no hi ha hagut
fecundació, comença la desintegració de la mucosa uterina, en la qual es
produeix la ruptura de vasos sanguinis. La sang amb restes de mucosa
s’expulsa a l’exterior a través de la vagina. El procés de sagnat o mens-
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truació pot durar quatre o cinc dies, durant els quals s’inicia un nou cicle.
La primera menstruació es produeix entre els 12 i els 14 anys, i finalitza
amb la menopausa, entre els 45 i els 50 anys.
F igura 2.5. Cicle ovàric
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2.2.2 La fecundació, la gestació i el part
La formació d’un nou ésser s’inicia amb la fecundació (vegeu la figura 3.6). La
fecundació és la unió dels gàmetes per donar lloc a un zigot. En els humans la
fecundació és interna, té lloc dins el cos femení, concretament a l’interior de les
trompes de Fal·lopi. Per això, prèviament a la fecundació és necessari el coit, que
consisteix en la introducció del penis dins la vagina i la posterior ejaculació del
semen.
La gestació és el període que va des de la fecundació fins al moment del naixement
o part. També s’anomena embaràs. Consisteix en el desenvolupament embrionari
que donarà lloc a un nou organisme. En els humans la gestació dura unes 40
setmanes o 9 mesos. En aquest període, un òrgan anomenat placenta agafa
protagonisme.
El part es pot definir com el període caracteritzat per la presència de contraccions
uterines regulars i doloroses, acompanyades d’un aplanament i una dilatació
cervical evident i progressiva i que acaba amb la sortida del fetus a l’exterior del
cos matern.
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F i g u r a 2 . 6. Fecundació

© 2013 Amadeo Blasco; www.aula2005.com

Podeu consultar el següent vídeo, on es tracta l’anatomia i fisiologia de l’aparell
reproductor femení:

https://www.youtube.com/embed/HowmUkfAp_w?controls=1

2.3 Patologia de l’aparell reproductor
Les principals malalties que afecten l’aparell reproductor masculí són, per
exemple, inflamacions locals com la balanitis (inflamació del gland i del prepuci),
l’orquitis (inflamació del testicle), l’epididimitis (inflamació de l’epidídim), la
prostatitis (inflamació de la pròstata) i les patologies tumorals de penis, testicles
o pròstata. En l’aparell reproductor femení també poden ocórrer inflamacions
locals, com la vaginitis (inflamació de la vagina), cervicitis (inflamació del coll
de l’úter), inflamacions dels ovaris, malalties com l’endometriosi i patologies
tumorals com el carcinoma endometrial o el carcinoma de coll d’úter.
A banda, hi ha un altre grup de malalties lligades a l’aparell reproductor, són
les malalties de transmissió sexual. Aquestes poden afectar els dos sexes i es
transmeten a través de les relacions sexuals.
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2.3.1 Endometriosi
L’endometriosi és una malaltia crònica en la qual l’endometri, que és el teixit que
recobreix l’úter, creix i s’implanta fora de la cavitat original. Acostuma a afectar
el peritoneu pelvià (membrana que cobreix la cavitat abdominal), els ovaris, les
trompes de Fal·lopi i la resta de la regió pelviana, incloent-hi l’intestí, la bufeta i
el recte.
Aquest teixit desplaçat respon, com el de l’úter, a les hormones que produeixen
els ovaris durant el cicle menstrual, és a dir, prolifera, es desprèn i es descama
durant la menstruació. Aquesta descamació, que no pot ser exterioritzada del cos,
produeix quists ovàrics, nòduls i adherències.
S’estima que l’endometriosi afecta, en major o menor grau, una de cada deu dones
en edat fèrtil. És la malaltia ginecològica més freqüent. Sovint se’n retarda el
diagnòstic, perquè pot ser asimptomàtica o associar-se a dolors menstruals.
Es tracta d’una malaltia benigna, no cancerígena, que pot tenir un impacte
important en la qualitat de vida de les dones que la pateixen. Pot causar dolor
i sagnat menstrual abundant, i dificultar les relacions sexuals. A més, entre el
30% i el 50% de les dones que la pateixen són estèrils.
Hi ha tres tipus d’endometriosi, és a dir, que la malaltia es pot presentar de tres
formes bàsiques:
• Endometriosi del peritoneu pelvià superficial. El teixit de l’endometri es
localitza a la superfície del peritoneu, sense infiltrar-lo.
• Endometriosi ovàrica. Apareixen quists a l’ovari, recoberts per teixit de
l’endometri i plens de contingut hemàtic a causa del sagnat periòdic que es
produeix en cada cicle menstrual.
• Endometriosi profunda. Sol produir símptomes més greus i pot arribar
a causar problemes de salut rellevants i irreversibles en les dones que la
pateixen. El teixit de l’endometri s’infiltra en el peritoneu o bé en la capa
muscular dels òrgans afectats (intestí, bufeta...).
L’endometriosi presenta les característiques següents:
• Etiologia. Una de les possibles causes és la menstruació retrògrada. En
aquest procés, l’endometri flueix cap enrere a través de les trompes de
Fal·lopi, en lloc de fer-ho cap endavant per ser expulsat en forma de sang
menstrual. S’han identificat alguns factors de risc relacionats amb la
genètica, la reproducció i la menstruació:
– Edat d’entre 25 i 35 anys.
– Antecedents familiars.
– Menstruació d’aparició precoç o de desaparició tardana.

Atenció sanitària

58

Anatomia, fisiologia i patologia del sistema cardiorespiratori, sistema
endocrí i aparell reproductor

– Cicles menstruals curts (de menys de 27 dies).
– Menstruació de llarga durada (7 dies o més).
– Absència de fills.
– Qualsevol malformació que dificulti la sortida de la sang menstrual
fora del cos.
• Simptomatologia. En alguns casos la malaltia cursa de manera asimptomàtica. La manifestació principal de l’endometriosi és el dolor pelvià i
abdominal, ja sigui:
– Durant la menstruació (dismenorrea).
– En les relacions sexuals (disparèunia).
– En qualsevol moment durant el cicle menstrual (dolor pelvià crònic).
– Coincidint amb les deposicions i la micció (més comú durant la
menstruació).
– Altres símptomes de la malaltia poden ser:
∗ L’esterilitat: entre el 30% i el 50% de les dones amb endometriosi
són estèrils, i entre el 50% i 60% de les dones estèrils tenen
endometriosi.
∗ Sortida de sang entre períodes menstruals.
∗ Sang menstrual excessiva (hipermenorrea).
∗ Problemes intestinals (còlics, diarrea, restrenyiment...).
• Diagnòstic. L’endometriosi és difícil de diagnosticar. Algunes vegades la
malaltia es detecta de manera casual en el curs d’un estudi diagnòstic d’una
altra malaltia, o quan la dona recorre a tractaments de fertilitat davant la
dificultat per quedar-se embarassada. El diagnòstic de l’endometriosi pot
incloure la realització de diverses proves que permeten detectar la presència
de lesions derivades de la malaltia:
– Exploració física.
– Ecografia transvaginal.
– Ressonància magnètica.
– Si el metge o metgessa sospita que l’endometriosi s’ha estès a altres
òrgans o a localitzacions especials o bé necessita més informació, pot
demanar altre proves, com ara la laparoscòpia, l’ecoendoscòpia o la
colonoscòpia.
• Tractament. El tractament s’ha d’individualitzar en funció dels símptomes,
el desig gestacional i les necessitats de la dona. Tot i que es disposa
de diverses opcions terapèutiques, actualment totes estan encaminades a
alleugerir els símptomes de la malaltia i, en conseqüència, millorar la
qualitat de vida de les persones afectades. El tractament pot ser mèdic
o quirúrgic; depèn d’alguns factors, com la gravetat dels símptomes i el
desig de tenir fills o no en el futur. Els objectius del tractament per a
l’endometriosi són:
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– Suprimir-ne els símptomes (en especial, el dolor pelvià i la dismenorrea).
– Millorar la fertilitat.
– Evitar la progressió de la malaltia.
– Eliminar les recaigudes.
Exemples de tractament mèdic i quirúrgic per a endometriosi
El tractament mèdic és el tractament d’elecció per a l’endometriosi amb dolor lleu-moderat.
Les opcions principals són:

• Analgèsics. Els medicaments més utilitzats per alleujar el dolor produït per l’endometriosi
són els antiinflamatoris no esteroïdals (AINE). En cas que aquests no siguin suficients per
controlar-ne els símptomes, i sota l’adequada supervisió mèdica, es poden utilitzar altres
fàrmacs amb més potència analgèsica, com els opioides.
• Teràpia hormonal. L’objectiu del tractament hormonal és limitar o aturar la producció
d’estrogen, que fomenta el creixement de l’endometri. Redueix el dolor que provoca la
malaltia i està indicat per a les dones que no intenten quedar-se embarassades. Els
progestàgens i els anticonceptius hormonals combinats (anticonceptius postcoitals, pegats
i diafragmes anticonceptius i el DIU hormonal) són alguns dels medicaments que s’utilitzen
com a teràpia hormonal.

Pel que fa al tractament quirúrgic, la cirurgia només està indicada quan el tractament
farmacològic no funciona o en ocasions concretes, en funció de les característiques de
la dona. Té la finalitat d’eliminar les lesions produïdes per l’endometriosi i millorar els
símptomes i la fertilitat.
La forma d’abordatge quirúrgic més utilitzada és la laparoscòpia. És la tècnica menys
invasiva i la que permet una recuperació més ràpida, ja que només requereix una petita
incisió a l’abdomen. Consisteix a eliminar els nòduls i les adherències mitjançant l’extirpació
o l’aplicació de calor sobre la lesió.
Es tracta d’un procediment quirúrgic amb anestèsia general. El cirurgià fa una petita
incisió prop del melic i hi introdueix un petit tub (laparoscopi) amb una font de llum i una
càmera, que transmet imatges de l’interior de l’abdomen o la pelvis a un monitor de televisió.
Mitjançant aquest aparell pot trobar teixit endomètric fora de l’úter. Aquesta prova permet
conèixer la ubicació, l’extensió i la grandària d’aquest teixit i, per tant, ajuda a determinar el
tractament més adequat.
Una altra forma d’abordatge és la laparotomia, reservada per a casos molt concrets. És
una intervenció més invasiva que l’anterior i requereix un temps de recuperació més llarg,
atès que suposa fer una incisió per accedir a la cavitat abdominal.

• Prevenció. Hi ha alguns consells que poden ajudar a alleujar el dolor que
caracteritza la malaltia i a millorar la sensació de benestar:
– Aplicar calor a la part inferior de l’estómac amb un coixí elèctric o
una bossa d’aigua calenta. Els banys d’aigua calenta també serveixen
per alleujar el dolor.
– Utilitzar tècniques de relaxació que ajudin a disminuir l’estrès que
provoca l’endometriosi, com ara el ioga.
– Practicar activitat física regular, adaptada a les possibilitats de cada
pacient. L’activitat física ajuda a millorar la circulació i activa les
endorfines, que són els analgèsics naturals del cos.
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2.3.2 Malalties de transmissió sexual
Les malalties de transmissió sexual o malalties venèries són infeccions que es
poden transmetre d’una persona a una altra per contacte físic durant les relacions
sexuals. Poden ser causades per virus, bacteris o paràsits:
• Virus: hepatitis B, hepatitis C, sida, herpes genital, condilomes acuminats.
• Bacteris: gonocòccia, sífilis, infecció genital per clamídia.
• Paràsits: tricomonosi.
Afecten sobretot els òrgans genitals, però també es localitzen en altres llocs, en
particular a l’anus i a la boca. En alguns casos la infecció es generalitza quan
envaeix el sistema sanguini i el limfàtic i, per tant, pot afectar diferents òrgans.
Presenten les característiques següents:
• Etiologia. Les infeccions de transmissió sexual es transmeten principalment durant les relacions sexuals amb penetració (vaginals, anals o
orogenitals), i també a vegades per contacte sexual sense penetració:
– Intercanvi de fluids corporals com semen, secrecions uretrals, secrecions vaginals, sang de la persona infectada: sida, Hepatitis B, la
gonocòccia i la infecció genital per clamídies.
– Contacte directe amb les àrees de la pell o les mucoses afectades per
la infecció: herpes genital, berrugues genitals i sífilis.
– Es transmeten molt fàcilment si no s’utilitza barrera protectora: preservatiu (masculí o femení) o protector bucal (banda de làtex).
– També pot haver-hi transmissió no sexual, com per exemple a través
de la sang d’una persona infectada, per contacte corporal íntim o
roba infectada, durant l’embaràs, en el moment del part o durant la
lactància. Qualsevol persona sexualment activa pot trobar-se en algun
moment en risc de contraure una infecció de transmissió sexual. En
general, una persona pot infectar-se si té relacions sexuals amb una
altra persona que en pateix una.
• Simptomatologia. Hi ha infeccions de transmissió sexual que es curen
fàcilment i d’altres són incurables. Algunes poden originar malalties
cròniques i fins i tot poden comportar la mort; d’altres poden ser causa
d’esterilitat (tant en l’home com en la dona), de complicacions en l’embaràs
(avortament, embaràs ectòpic, part prematur) o d’algunes formes de càncer
genital o anal. També hi ha infeccions que poden ser transmeses de mare a
fill durant l’embaràs o el part i provocar malformacions o, fins i tot, la mort
del nadó. En general, les infeccions de transmissió sexual són molt àmplies
i les seves manifestacions clíniques són variades:
– Lesions o úlceres a la pell o a les mucoses.

Atenció sanitària

61

Anatomia, fisiologia i patologia del sistema cardiorespiratori, sistema
endocrí i aparell reproductor

– Secrecions (del penis, la uretra, la vagina o el recte).
– Algunes poden afectar l’estat general de la persona.
– En molts casos no donen cap tipus de manifestació clínica i són
asimptomàtiques, amb la qual cosa passen desapercebudes per a la
persona que les pateix.
• Diagnòstic. Generalment, per obtenir un diagnòstic cal fer una exploració
física i unes proves específiques. Són senzilles i ràpides. Només cal fer una
extracció de sang i/o una presa de mostra de secrecions genitals (d’uretra,
vagina, coll uterí...) o d’orina.
• Tractament. Avui dia, la majoria de les infeccions de transmissió sexual
poden ser diagnosticades i tractades fàcilment, tot i que algunes no tenen un
tractament curatiu definitiu. El tractament precoç i correcte és fonamental
per evitar problemes de salut a mitjà i llarg termini, ja que les infeccions
de transmissió sexual no tractades poden deixar seqüeles o complicacions
importants, com ara prostatitis crònica, esterilitat, artritis, alteracions neurològiques (demència) i fins i tot càncer. En general:
– Les malalties venèries causades per bacteris poden ser tractades i
curades amb antibiòtics.
– Les malalties venèries causades per virus poden tenir un tractament
únicament per alleujar els símptomes i els signes de la infecció i per
frenar-ne l’evolució.
• Prevenció. L’única manera de prevenir les infeccions de transmissió sexual
és evitant les situacions i els comportaments de risc:
– La utilització correcta del preservatiu (masculí o femení) és el mètode
preventiu més eficaç, ja que actua com a barrera.
– Hi ha una sèrie de situacions de risc que cal tenir en compte:
∗ Si es tenen relacions sexuals orals, anals o genitals sense protecció
(sense utilitzar preservatiu) amb una persona infectada, encara
que aquesta no presenti cap lesió aparent.
∗ Si la parella sexual té o ha tingut una infecció de transmissió
sexual.
∗ Si es té una parella sexual nova o més de dues parelles sexuals en
el darrer any.
∗ Si es tenen o la parella té relacions sexuals amb altres persones.
∗ Si es tenen relacions sexuals sota els efectes de les drogues o de
l’alcohol.
∗ Si s’han compartit (o la parella sexual) xeringues, agulles o
altres estris que serveixen per injectar-se droga, estris per fer-se
tatuatges o pírcings, o bé joguines sexuals.

Evitar la reinfecció
Si teniu una infecció de
transmissió sexual és molt
important fer-ho saber a la
persona o a les persones amb qui
heu tingut relacions sexuals
recentment, per evitar que la
infecció passi a altres persones i
també per evitar la reinfecció.
Encara que no tinguin cap
molèstia o símptoma, convé que
la vostra parella o parelles
sexuals es facin visitar pels
professionals sanitaris perquè
puguin valorar si necessiten o no
tractament.

Atenció sanitària

62

Anatomia, fisiologia i patologia del sistema cardiorespiratori, sistema
endocrí i aparell reproductor

2.3.3 Prostatitis
La prostatitis és la inflamació de la pròstata. Afecta homes de totes les edats, però
és més freqüent en homes de 50 anys o menys. Hi ha diferents tipus de prostatitis:
• Prostatitis bacteriana aguda. Sol començar de manera sobtada i té signes i
símptomes similars al de la grip, com febre, esgarrifances, nàusees i vòmits.
• Prostatitis bacteriana crònica. Quan els antibiòtics no eliminen els bacteris
poden aparèixer infeccions recurrents.
• Prostatitis crònica/síndrome de dolor pelvià crònic. És el més freqüent.
• Prostatitis inflamatòria asimptomàtica. Aquest tipus de prostatitis no ocasiona símptomes.
La prostatitis presenta les característiques següents:
• Simptomatologia. Els signes i símptomes depenen del tipus de prostatitis:
– Dolor o sensació de cremor en orinar (disúria)
– Dificultat per orinar.
– Necessitat d’orinar sovint, en especial de nit (nictúria)
– Orina tèrbola
– Sang a l’orina
– Pot aparèixer dolor a l’abdomen, l’engonal, la zona lumbar, perineu,
penis o testicles
– Ejaculació dolorosa
– Signes i símptomes similars als de la grip (prostatitis bacteriana)
• Etiologia. Moltes vegades, la prostatitis és de causa desconeguda, i pot
aparèixer de manera gradual o sobtada, pot millorar ràpidament o esdevenir
una prostatitis crònica. La prostatitis bacteriana aguda és provocada per
bacteris presents a l’orina que es filtren a la pròstata. Si no es tracta o el
tractament no és efectiu pot esdevenir una prostatitis bacteriana crònica. A
banda, cal tenir en compte:
– Factors de risc:
∗ Ser jove o de mitjana edat
∗ Haver tingut prostatitis
∗ Tenir una infecció en la bufeta o en la uretra
∗ Tenir un traumatisme pelvià
∗ Sonda urinària
∗ Tenir VIH/sida
∗ Haver-se fet una biòpsia de pròstata
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– Algunes de les complicacions de la prostatitis poden ser:
∗ Infecció bacteriana de la sang (bacterièmia)
∗ Inflamació de l’epidídim (epididimitis)
∗ Cavitat amb pus en la pròstata (abscés prostàtic)
∗ Anomalies del semen i esterilitat.
• Diagnòstic. El diagnòstic de la prostatitis es basa en la història clínica i
la simptomatologia. Sovint va acompanyat d’un examen físic i un examen
rectal digital. Les proves inicials poden ser les següents:
– Anàlisi d’orina
– Anàlisi de sang
– TAC o ecografia de la pròstata
• Tractament. Depenent de la causa, els tractaments de la prostatitis són:
– Antibiòtics
– Medicaments per alleujar els símptomes (alfabloquejants)
– Antiinflamatoris
• Prevenció. És recomanable visitar un uròleg per fer-se una exploració i
una anàlisi de sang a partir dels 50 anys. A banda, les pautes generals per
prevenir els problemes de pròstata són els següents:
– No beure massa aigua al vespre.
– No estar molt de temps sense orinar.
– Evitar l’obesitat.
– Disminuir el consum d’alcohol.
– Evitar el consum de tabac.

2.3.4 Càncer de coll d’úter
L’úter o matriu és un òrgan de l’aparell reproductor femení constituït per dues
parts totalment diferenciades: la primera és el cos uterí, en el qual es produeix la
gestació, i la segona el coll uterí o cèrvix, que ocupa la part més inferior i contacta
amb la vagina. El càncer de cèrvix constitueix el 6 per cent dels tumors malignes
en dones, el segon més freqüent entre totes les dones i el més freqüent entre les
dones més joves. En general afecta dones d’entre 35 i 55 anys.
Els estadis del càncer de coll d’úter són els següents:
1. Estadi I. El càncer només es localitza al coll de l’úter.
2. Estadi II. El càncer s’ha estès a la part superior de la vagina.
3. Estadi III. El càncer s’ha disseminat a la part inferior de la vagina o a la
paret lateral interna de la pelvis.
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4. Estadi IV. El càncer s’ha estès als òrgans propers, com ara la bufeta o el
recte, o a altres parts del cos, com els pulmons, el fetge o els ossos.
El càncer de coll d’úter presenta les següents característiques:
• Etiologia. La causa principal és el virus del papil·loma humà (VPH).
Normalment, les dones amb una infecció persistent pel VPH tenen més
probabilitat de desenvolupar-lo. El període de temps entre la infecció i
l’aparició del càncer és superior als vint anys. Altres factors són:
– El consum de tabac
– La promiscuïtat sexual
– Edat precoç d’inici de relacions sexuals
– Nombre de fills elevat
– Menopausa després dels 52 anys
– Diabetis
– Elevada pressió arterial
– Exposició a elevats nivells d’estrògens.
• Simptomatologia. La majoria d’ocasions, el càncer de coll uterí és asimptomàtic fins que no està en un període avançat. Els principals símptomes
són:
– Sagnat vaginal anormal
– Dolor a la part inferior de l’abdomen, la pelvis, l’esquena i les cames
– Pèrdua de pes
– Dolor durant la relació sexual
• Diagnòstic. Hi ha dues proves que poden ajudar a prevenir o a detectar el
càncer de coll d’úter en les fases inicials:
– Citologia cervicovaginal o prova de Papanicolau. Consisteix a recollir
una mostra de les cèl·lules de la cèrvix per analitzar-les al microscopi
per detectar-hi anomalies.
– Prova del virus del papil·loma humà (VPH). La prova té les mateixes
característiques que la presa d’una citologia. És senzilla, indolora i
ràpida, i indica la presència del virus (prova positiva) o la seva absència
(prova negativa).
– Si es detecta la presència d’anomalies s’acostumen a fer altres proves
per estudiar-ne la importància i confirmar el diagnòstic, com ara:
– Colposcòpia. És un examen ginecològic no dolorós. Es realitza
mitjançant un microscopi especial que permet observar els canvis
cel·lulars.
– Biòpsia. Consisteix a extreure una mostra de teixit del coll uterí per
examinar-lo sota el microscopi. Permet confirmar l’existència o no de
cèl·lules anormals. És la prova més segura per confirmar el diagnòstic
d’una citologia anormal.
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– Després del diagnòstic cal fer altres proves per determinar si el
càncer s’ha disseminat a altres parts del cos. Aquestes proves són de
diagnòstic per la imatge i poden incloure:
∗ Radiografia
∗ Tomografia computada (TC)
∗ Tomografia per emissió de positrons (PET)
∗ Ressonància magnètica (RM)
∗ Ecografia
• Tractament; pot ser:
– Cirurgia: és l’opció de tractament recomanada quan el càncer es troba
en fases inicials. La intervenció consisteix a extirpar el càncer i l’úter,
i s’anomena histerectomia.
– Radioteràpia: és un tractament que empra raigs d’alta energia per
eliminar les cèl·lules canceroses. En cas que el càncer de coll d’úter
es trobi en fases inicials es pot administrar sola o combinada amb la
cirurgia. Per al càncer avançat es pot combinar amb quimioteràpia per
controlar el sagnat i el dolor.
– Quimioteràpia: el tractament amb quimioteràpia es refereix a l’ús de
medicaments específics que tenen com a objectiu destruir les cèl·lules
canceroses. Es pot combinar amb radioteràpia per tractar el càncer
de coll uterí o administrar-se com a cura pal·liativa en els casos més
avançats. Habitualment s’utilitza un fàrmac únic o una combinació de
diversos medicaments.
• Prevenció. El càncer de cèrvix es pot prevenir fent les proves de detecció
precoç. També convé controlar els factors de risc adoptant les següents
mesures:
– Retardar l’inici de l’activitat sexual fins després de l’adolescència.
– Limitar el nombre de parelles sexuals.
– Evitar les relacions sexuals amb persones que presenten berrugues
genitals.
– Deixar de fumar.
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3. Anatomia, fisiologia i patologia del sistema endocrí

El sistema endocrí és l’encarregat, juntament amb el sistema nerviós, de la
coordinació de les cèl·lules del nostre organisme. Això s’aconsegueix mitjançant
l’alliberament d’unes hormones segregades per les glàndules endocrines. El
sistema endocrí està compost per una sèrie de glàndules de secreció interna que
produeixen i, com a resposta als estímuls provinents del sistema nerviós, aboquen
o segreguen aquestes hormones a la sang.
Les hormones són molècules que segreguen les glàndules endocrines i són
transportades pel torrent sanguini fins als òrgans on exerciran la seva acció (òrgans
diana), activant-la o inhibint-la. Quan una hormona es troba en excés, provoca un
efecte en la glàndula endocrina que la produeix, disminuint o aturant la segregació
de l’hormona. Controlen el metabolisme, el creixement i el desenvolupament
corporal, i també l’activitat de diversos teixits i òrgans.
El transport d’hormones en sang depèn del tipus d’hormona. Hi ha hormones
hidrosolubles que circulen de forma lliure en el plasma sanguini, i hi ha unes altres
hormones que són hidròfobes i s’han d’unir a proteïnes de transport específiques
per poder arribar a les seves cèl·lules diana.
Per exercir la seva acció, les hormones es combinen amb els receptors hormonals
que estan situats a les cèl·lules diana, i que són específics per a cada tipus
d’hormona. Els òrgans diana que es veuran afectats per una hormona són els
que contenen els receptors específics per a aquesta hormona.
La secreció hormonal és estimulada o inhibida pel sistema nerviós, per canvis
químics en la sang o bé per altres hormones. Normalment la regulació de la
secreció hormonal es produeix per un mecanisme de retroalimentació negativa
(feedback negatiu); la resposta que provoca l’hormona en l’òrgan diana té un efecte
inhibidor sobre la secreció d’aquesta hormona (vegeu la figura 3.1).
Figu r a 3 . 1 . Mecanisme de retroalimentació negativa
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3.1 Les glàndules endocrines
Les glàndules endocrines són les encarregades de secretar les hormones. Estan
formades per grups de cèl·lules secretores envoltades per teixit de sosteniment
que els proporciona vasos sanguinis, capil·lars limfàtics i nervis. A més, diversos
òrgans contenen teixit endocrí. Les glàndules endocrines i el teixit endocrí
constitueixen el sistema endocrí (vegeu la figura 3.2). Les glàndules endocrines
són:
• L’hipotàlem
• La hipòfisi
• La tiroide
• La paratiroide
• El pàncrees
• Les glàndules suprarenals
• Els ovaris
• Els testicles
F i g u r a 3.2. Glàndules endocrines

© 2013 Amadeo Blasco; www.aula2005.com

Podeu consultar el següent vídeo, on es tracta l’anatomia i la fisiologia del sistema
endocrí:

https://www.youtube.com/embed/Pld6iBPKwAk?controls=1
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3.1.1 Hipotàlem
L’hipotàlem és una glàndula endocrina que forma part del sistema nerviós central.
Fa d’enllaç entre el sistema nerviós i el sistema endocrí, regulant l’activitat
de les glàndules endocrines i adaptant el seu funcionament a les necessitats
de l’organisme. L’hipotàlem envia factors alliberadors i factors inhibidors a la
hipòfisi, controlant la seva producció hormonal (vegeu la figura 3.3).
F igura 3.3. L’hipotàlem i la hipòfisi

© 2013 Amadeo Blasco; www.aula2005.com

3.1.2 Hipòfisi
La hipòfisi, també coneguda com a glàndula pituïtària, és una glàndula endocrina de la mida d’un pèsol situada dins l’os esfenoïdal, en una estructura anomenada
“cadira turca”, darrere del nas. Està penjada del cervell i controla la producció
hormonal d’altres glàndules del sistema endocrí, i també actua directament sobre
els teixits orgànics mitjançant les seves hormones (vegeu la figura 3.3).
La seva funció és encarregar-se de regular i segregar les principals hormones
de l’organisme, com les relacionades amb el desenvolupament, la sexualitat o el
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metabolisme. I està dividida en dues zones: la part anterior, o adenohipòfisi, i la
part posterior, o neurohipòfisi.
La hipòfisi anterior o adenohipòfisi està connectada a l’hipotàlem mitjançant
una xarxa de vasos venosos que és per on rep factors hormonals produïts per
l’hipotàlem. En l’adenohipòfisi es produeixen vuit hormones que són abocades
al torrent sanguini per estimular la producció d’hormones en les glàndules
endocrines (vegeu la figura 3.3). Aquestes hormones són:
• Tirotropina (TSH): hormona estimulant de la glàndula tiroide. Provoca la
producció d’hormona tiroïdal per part del tiroide.
• Adrenocorticotropina (ACTH): hormona estimulant de les glàndules suprarenals. Actua sobre l’escorça de la glàndula suprarenal estimulant la
producció de corticosteroides.
• Hormona del creixement o somatostatina (GH): hormona que estimula el
creixement d’ossos, músculs i òrgans.
• Prolactina (PRL): provoca la producció de llet a la glàndula mamària
després del part.
• Gonadotropines:
– FSH: hormones estimulants de testicles i ovaris. Determina el desenvolupament dels fol·licles ovàrics i estimula l’espermatogènesi.
– LH: estimula la formació del cos luti (formació cel·lular de l’ovari).
• Endorfina: actuen a nivell de receptors de dolor en el cervell.
• Melanotropina (MSH): s’encarrega d’estimular directament la producció de
melanina a nivell dels melanòcits de la pell.
D’altra banda, la hipòfisi posterior o neurohipòfisi està connectada a l’hipotàlem
mitjançant prolongacions neuronals. Emmagatzema i allibera dues hormones
produïdes per l’hipotàlem que actuen directament sobre les seves cèl·lules diana
(vegeu la figura 3.3):
• Oxitocina: produeix la contracció del múscul uterí durant el part i la
secreció làctia de les glàndules mamàries.
• Antidiürètica o vasopressina (ADH): produeix la reabsorció de l’aigua
filtrada a través del ronyó. Regula la pressió arterial.

3.1.3 Glàndula tiroide i paratiroide
La glàndula tiroide està situada a la zona central del coll, als costats i per davant
de la tràquea, i té forma similar a una papallona (vegeu la figura 3.4). Produeix
tres hormones:
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• Tiroxina (T4) i triiodotironina (T3): en els adults estimulen el metabolisme
i participen en el manteniment de la major part de les funcions corporals.
Durant el període fetal, perinatal i en la infància, estimulen el creixement
corporal i el desenvolupament del SNC.
• Calcitonina: afavoreix el dipòsit de calci en els ossos, regulant el nivell de
calci en la sang.
La producció d’hormones tiroïdals està controlada per una altra hormona anomenada TSH (hormona estimulant de la tiroide), que se sintetitza a la hipòfisi.
Per la seva banda, la glàndula paratiroide són quatre glàndules independents,
normalment situades al teixit de la tiroide, en cadascuna de les “ales” de la
papallona (vegeu la figura 3.4). Produeixen una hormona, la parathormona o
hormona paratiroïdal (PTH), que estimula l’alliberament de calci dels ossos,
amb la qual cosa augmenta la calcèmia (nivell de calci en sang).
F i g u r a 3 . 4 . Glàndula tiroide i glàndules
paratiroides

wikipedia.org

3.1.4 El pàncrees
El pàncrees és un òrgan allargat situat en la part posterior de l’abdomen, darrere
de l’estómac (vegeu la figura 3.5).
F i g u r a 3 . 5 . Localització del pàncrees

wikimedia
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Es tracta d’una glàndula mixta, ja que té funció digestiva i endocrina. El pàncrees
endocrí està compost pels illots de Langerhans. Aquests illots tenen tres tipus de
cèl·lules especials: les cèl·lules alfa, les cèl·lules beta i les cèl·lules delta.
Com a funció endocrina segrega tres hormones que participen en el metabolisme
dels hidrats de carboni regulant el nivell de glucosa en sang (glucèmia; vegeu la
figura 3.6):
• Insulina: és sintetitzada per les cèl·lules beta, facilita que les cèl·lules
absorbeixin la glucosa de la sang (aportant energia o emmagatzemant-la
com a glicogen o lípids), és a dir, redueix la glucèmia o glucosa en sang. És
hipoglucemiant.
• Glucagó: és sintetitzada per les cèl·lules alfa, degrada el glicogen hepàtic
alliberant glucosa i també facilita la conversió dels aminoàcids en glucosa.
Augmenta la glucèmia. És hiperglucemiant.
• Somatostatina: és sintetitzada per les cèl·lules delta, inhibeix la secreció
d’insulina i glucagó.
F i g u r a 3 . 6 . Control de la glucosa
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3.1.5 Les glàndules suprarenals
Són dues glàndules situades en la part superior de cada ronyó. La seva funció
és la regulació de la pressió arterial, l’equilibri orgànic de líquids i minerals, el
metabolisme de nutrients i el desenvolupament dels caràcters sexuals secundaris
(vegeu la figura 3.7). S’hi distingeix una escorça (zona exterior) i una medul·la
(zona interior).
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F i g u r a 3 . 7 . Glàndules suprarenals
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L’escorça suprarenal segrega diferents hormones sintetitzades a partir del colesterol que s’anomenen genèricament corticoides:
• Aldosterona: genera la reabsorció de sodi en el ronyó (augmenta el volum
plasmàtic i la tensió arterial).
• Cortisol o cortisona: regula el metabolisme de la glucosa, disminuint la
captació i la utilització de la glucosa per part de les cèl·lules (incrementarà
la glucèmia). També té efecte antiinflamatori.
• Andrògens i estrògens: hormones sexuals masculines. Desenvolupen els
caràcters sexuals masculins i el creixement del teixit muscular.
La medul·la suprarenal està formada per neurones que produeixen dues hormones
controlades pel sistema nerviós autònom: l’adrenalina i la noradrenalina.
Aquestes dues hormones activen el cos per enfrontar-se a situacions de perill
(incrementen la glucèmia, la freqüència cardíaca i la tensió arterial).

3.1.6 Els ovaris i els testicles
Els ovaris són dos òrgans femenins situats als costats de l’úter. Fabriquen els òvuls
i segreguen les hormones sexuals femenines: estrògens i progesterona, que tenen
una funció sexual/reproductora i endocrina:
• Els estrògens: participen en el cicle ovàric i estimulen el desenvolupament
i el manteniment dels caràcters sexuals secundaris femenins.
• La progesterona: estimula el creixement de la capa interna de l’úter
(preparació per a la fecundació) i estimula els pits (lactància).
Els testicles són dos òrgans masculins situats a la regió inguinal a l’interior
d’una bossa (escrot). Fabriquen els espermatozous i segreguen unes hormones
anomenades andrògens.
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• La testosterona: hormona sexual masculina. S’encarrega del desenvolupament dels caràcters sexuals secundaris masculins i de la maduració dels
òrgans sexuals en l’home.

3.2 Patologia del sistema endocrí
Les malalties del sistema endocrí es produeixen quan les hormones segregades per
les diferents glàndules endocrines estan en excés, o bé són produïdes de manera
insuficient, la qual cosa provoca diferents malalties, entre d’altres la diabetis,
l’hipertiroïdisme o la malaltia de Cushing.

3.2.1 La diabetis
La diabetis mellitus és un grup de malalties que es caracteritzen per un augment
dels nivells de sucre a la sang. Hi ha dues causes: que el pàncrees no produeixi
l’hormona insulina o que el cos no la utilitzi d’una forma adequada. La insulina
és una hormona que necessitem totes les persones, amb o sense diabetis, durant
les 24 hores del dia de manera contínua i en quantitats variables. Hi ha diversos
tipus de diabetis (vegeu la taula 3.1).
Tau la 3.1. Els diversos tipus de diabetis i les seves característiques
Tipus de
diabetis

Descripció

Característiques

Tipus 1 (DT1)

Representa entre el 5-10 % de tots els casos de diabetis
diagnosticats. Es caracteritza per una producció deficient
d’insulina i requereix sempre la seva administració.

- És una malaltia autoimmune, el cos no produeix insulina.
- El sistema immunològic de l’organisme ha inactivat la part del
pàncrees que produeix la insulina (cèl·lules beta dels illots de
Langerhans).
- S’inicia en nens i adults joves, per això rep el nom de diabetis
juvenil, encara que pot aparèixer a partir dels 40 anys.

Tipus 2 (DT2)

Representa entre el 80-90% de tots els casos. Es caracteritza
pel fet que el cos no utilitza correctament la pròpia insulina i
està molt associada al sobrepès i al sedentarisme. Es pot
produir per una secreció insuficient d’insulina, per un factor
genètic o bé perquè el cos presenta resistència a la insulina.

- S’inicia en l’edat adulta i rep el nom popular de diabetis de la
gent gran, encara que es pot iniciar a qualsevol edat.
- Es calcula que la meitat de les persones amb DM2 no saben
que la pateixen perquè no presenta símptomes en les fases
inicials.

Diabetis
gestacional

És la hiperglucèmia que es pot presentar durant l’embaràs en
dones que prèviament no tenien diabetis. Aquesta situació
apareix en aproximadament el 10% de les dones
embarassades.

Alguns factors que en faciliten l’aparició són:
- Edat superior als 30-35 anys.
- Obesitat.
- Antecedents de diabetis a la família.
- Diabetis gestacional en embarassos previs.

Diabetis
mellitus
secundària

És deguda a una malaltia o un tractament medicamentós capaç
d’elevar inadequadament la quantitat de glucosa a la sang.

En aquests casos, un cop desapareguda la causa, es pot
recuperar la normalitat.

En general, tots els tipus de diabetis presenten les característiques següents:
• Signes i símptomes:
– Poliúria: moltes ganes d’orinar
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– Astènia: cansament
– Polidípsia: molta set
– Polifàgia: molta gana
– Pèrdua de pes
• Diagnòstic. Per diagnosticar la diabetis es fa una anàlisi de la glucosa a la
sang per detectar si apareixen els següents valors:
– En dejú: valors superiors a 126 mg/dl, en dues determinacions.
– A qualsevol hora del dia: valors per sobre de 200 mg/dl acompanyats
dels símptomes característics de la diabetis.
– Després de la ingesta d’un preparat de glucosa: valors superiors a
200 mg/dl. Aquesta prova es fa en aquelles persones que en dejú
presenten valors de glucèmia superiors a 100 mg/dl, mesurats en dues
determinacions.
• Tractament. La diabetis és una malaltia crònica que no té cura, excepte
la diabetis gestacional, que tendeix a desaparèixer quan neix el nadó. El
tractament dependrà del tipus de diabetis que es tingui, i aquest pot ser
l’administració d’insulina o la presa de medicaments orals. A més, és
important seguir un pla d’alimentació saludable, mantenir un pes adequat
i la realització d’activitat física. El tractament variarà depenent si es tracta
de la diabetis tipus 1 o tipus 2:
– Tractament de la diabetis tipus 1:
∗ Administració d’insulina diverses vegades al dia.
∗ Realització d’un monitoratge de la glucosa.
∗ Seguiment d’un pla d’alimentació equilibrat.
∗ Realització d’activitat física de forma regular.
– Tractament de la diabetis tipus 2: el tractament pot variar en funció
de la fase en què s’hagi diagnosticat la malaltia i de la seva evolució.
Per tant, hi haurà persones amb diabetis mellitus tipus 2 amb diferents
modalitats de tractament. Aquests tractaments poden ser:
∗ Seguiment d’un pla d’alimentació saludable que ajudi a controlar
el pes corporal, juntament amb la realització d’activitat física
regular (més de 150 minuts a la setmana) i fàrmacs orals.
∗ En cas que no funcioni l’anterior tractament s’hi afegiran nous
fàrmacs orals o injectables.
∗ Si amb el segon tractament tampoc és suficient s’haurà d’afegir
insulina al tractament. La freqüència del monitoratge de la
glucosa dependrà del tipus de tractament.
D’altra banda, s’anomenen complicacions de la diabetis als problemes de salut
que deriven d’aquesta; es poden classificar en:
• Complicacions agudes: hipoglucèmia, hiperglucèmia, cetoacidosi diabètica
i síndrome hiperosmolar.

Instruments i fàrmacs per al
tractament de la diabetis
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• Complicacions tardanes o cròniques: retinopatia, neuropatia, nefropatia i
vasculopatia diabètiques.

Les complicacions agudes són aquelles que es produeixen en un determinat
moment en el temps, i que si no es gestionen de la manera adequada poden
comportar un important risc vital.

Hiperglucèmia

La hiperglucèmia és un augment exagerat de la quantitat de glucosa (sucre) en
sang. Presenta les següents característiques:
• Etiologia. Les causes d’hiperglucèmia poden ser diverses:
– Oblidar l’administració d’insulina o les pastilles antidiabètiques.
– Prendre aliments amb un alt contingut de sucre (begudes refrescants,
pastissos, gelats, xocolata...).
– Prendre més quantitat de l’habitual de fruita, farines i llet.
– No fer l’activitat física habitual.
– Patir una infecció, sobretot si va acompanyada de febre. La infecció
és una causa d’hiperglucèmia encara que es faci tot bé.
• Simptomatologia:
– Pot no tenir símptomes (asimptomàtica)
– Tenir més set (polidípsia)
– Moltes ganes d’orinar (poliúria)
– Tenir molta gana (polifàgia)
– Pèrdua de pes
• Tractament d’hiperglucèmia
– Augmentar la freqüència dels controls de glucèmia capil·lar.
– Posar-se la insulina a les hores convingudes. Pot ser necessari augmentar les dosis si la hiperglucèmia es manté durant més de dos dies.
– Beure més aigua de l’habitual, fins i tot en absència de set, per no
deshidratar-se.
Cetoacidosi diabètica

La cetoacidosi diabètica és una complicació aguda caracteritzada per un augment
dels nivells de cetona en sang, causat per un dèficit d’insulina o un augment de les
necessitats d’insulina. L’organisme no pot utilitzar com a font d’energia la glucosa
i utilitza els greixos.
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Això provoca un excés en sang de cossos cetònics (producte de deixalla de la
utilització de greixos com a font d’energia). La presència de cossos cetònics
en sang pot provocar que el pH de la sang baixi i s’acidifica, la qual cosa pot
desencadenar una situació de risc i que requereixi ingrés hospitalari.
S’associa a la diabetis tipus 1 i menys freqüentment a la diabetis tipus 2, i presenta
la següent simptomatologia; en cas de notar aquests símptomes s’ha de contactar
amb l’equip de salut:
• Sensació de malestar gàstric
• Nàusees
• Vòmits
• Dificultat respiratòria
• Alè amb gust de poma
Síndrome hiperosmolar

La síndrome hiperosmolar és una complicació aguda caracteritzada per una
hiperglucèmia extremament alta sense presència de cetona. Es produeix en usuaris
amb diabetis tipus 2. Presenta la següent simptomatologia; en cas de notar
aquests símptomes s’ha de contactar amb l’equip de salut, ja que existeix risc de
patir un coma diabètic:
• Set abundant
• Ganes d’orinar
• Debilitat
• Nàusees
• Pèrdua de pes
• Sequedat de boca i llengua
• Convulsions
• Confusió
• Coma
Hipoglucèmia

La hipoglucèmia és un descens del nivell de sucre en la sang per sota de 70 mg/dl.
És el problema de salut agut més comú en les persones que pateixen diabetis.
Presenta les següents característiques:
• Etiologia. La hipoglucèmia pot aparèixer per:
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– No menjar o endarrerir l’horari de l’àpat.
– Fer més exercici físic de l’habitual.
– Posar-se una quantitat més alta d’insulina en relació amb l’aportació
d’hidrats de carboni.
– Una ingesta important d’alcohol.
• Simptomatologia. Els símptomes més comuns són: tremolors, irritabilitat,
pal·lidesa, suor, palpitacions, gana... Hi ha persones que són asimptomàtiques i només detecten que tenen hipoglucèmia perquè el control de la
glucèmia és inferior a 70 mg/dl. Cal tenir en compte que:
– Normalment, les manifestacions de la hipoglucèmia s’agreugen de
manera progressiva i la persona és capaç de resoldre la situació en
el cas d’un descens de glucosa gradual.
– En canvi, si el descens és brusc es pot produir una pèrdua sobtada de
la consciència i arribar a un coma hipoglucèmic en pocs moments.
– Per això és important que l’entorn habitual sàpiga què s’ha de fer en
aquestes situacions o bé portar a sobre una identificació que pugui
ajudar a actuar ràpidament en cas d’emergència.
• Tractament. En cas d’hipoglucèmia es pot prendre un got de suc o beguda
ensucrada. La hipoglucèmia greu és una baixada de sucre que produeix
una disminució total o parcial de la consciència. La persona amb una
hipoglucèmia greu necessita ajuda d’una altra persona. L’actuació que s’ha
de fer en aquests casos és la següent (vegeu la figura 3.8):
– Si la persona no ha perdut la consciència, intentar donar un got de suc
o beguda ensucrada (1 got) amb la persona asseguda o incorporada.
– Si la persona està inconscient o presenta signes de mareig o desorientació no ha d’ingerir res. En cas de pèrdua de consciència s’ha d’injectar
glucagó. Aquest fàrmac s’utilitza perquè el sucre en sang pugi i es
recuperi la consciència.
– Una vegada recuperi la consciència, donar-li suc o alguna cosa similar
i posar-se en contacte amb l’equip de salut.
– En cas de no tenir glucagó, trucar a emergències (112).
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Fi g u r a 3 . 8 . Protocol hipoglucèmia

www.infermeriavirtual.com

• Prevenció:
– Dosificar correctament la insulina i verificar-ne el tipus abans
d’administrar-la.
– Complir els horaris dels àpats.
– Procurar que les racions d’hidrats de carboni siguin les recomanades
en cada àpat.
– Modificar les racions de carbohidrats i la insulina en relació amb
l’activitat física.
• Situacions especials:
– Hipoglucèmies nocturnes. Si la persona amb diabetis es desperta amb
mal de cap o suor és possible que haig patit una hipoglucèmia durant la
nit. El millor que es pot fer és determinar els nivells de glucosa abans
d’anar a dormir; si la xifra és menor de 140 mg/dl cal fer un ressopó.
– Hipoglucèmies de repetició. Si es tenen hipoglucèmies amb freqüència i, sobretot, si es repeteixen sempre a les mateixes hores,
és important posar-se en contacte amb l’equip de salut per tal que
aconselli dels canvis necessaris.
Exemple d’administració de glucagó
El glucagó, com la insulina, és una hormona que es produeix en el pàncrees. La seva funció
principal és augmentar els nivells de glucosa a la sang utilitzant els dipòsits de glucosa que
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hi ha al fetge (glucogen). Qualsevol persona, encara que no sigui professional de la salut,
pot administrar-lo. El glucagó ve preparat en un estoig on hi ha una xeringa precarregada
i un flascó amb pols de glucagó. Es conserva a la nevera, tot i que a fora, a temperatura
ambient, s’hi pot estar fins a quatre setmanes.
La manera d’administrar-lo és molt senzilla: s’ha d’introduir l’aigua de la xeringa en el
flascó de la pols de glucagó, agitar-lo suaument, extreure’n el contingut i injectar-lo tot. La
injecció s’acostuma a fer per via subcutània (com la insulina), però també es pot fer per
via intramuscular (com les injeccions habituals) als braços, a l’abdomen, a les cames o als
glutis (a la zona que, en aquell moment, sigui més accessible).

Paquet d’emergència per administrar
glucagó (imatge: wikimedia).

No s’ha de tenir por, ja que es pot administrar per qualsevol via sense risc per a la persona.
Tampoc no s’ha de dubtar a administrar el glucagó per por que la persona amb diabetis no
tingui una davallada dels nivells de sucre a la sang, sinó alguna altra cosa. Cal administrar
el glucagó a les persones amb diabetis que estiguin inconscients. En cas de dubte cal
actuar com si es tractés d’una hipoglucèmia.
Podeu veure la tècnica d’administració del glucagó en el següent vídeo:

https://www.youtube.com/embed/Gb0EOHPqHmw?controls=1

Complicacions cròniques de la diabetis

La majoria de les complicacions cròniques tenen el seu origen en un problema
vascular. Els problemes vasculars es produeixen quan les grans artèries queden
tancades (obstruïdes) o quan les més fines poden danyar-se, com és el cas de les
artèries de la retina de l’ull i les artèries del ronyó.
La diabetis a llarg termini pot afectar els ulls (retinopatia diabètica), els ronyons
(insuficiència renal crònica), el cor (cardiopatia) o el peu (peu diabètic), entre d’altres (vegeu la figura 3.9). Per evitar o retardar l’aparició de les complicacions
s’ha de:
• Mantenir un bon control de la diabetis.
• Evitar o reduir els factors de risc cardiovascular.
– Colesterol
– Tensió arterial elevada
– Sobrepès i obesitat
– Tabaquisme
– Diabetis
– Estrès
• Fer revisions periòdiques amb l’equip de salut.
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Figura 3 . 9 . Complicacions cròniques de la diabetis

canalsalut.gencat.cat

La macroangiopatia diabètica és el conjunt d’alteracions de les artèries que
porten la sang a tot el cos. Aquestes artèries s’endureixen i s’estrenyen, i
ocasionalment es clouen. Això fa que es redueixi l’aportament sanguini en algunes
zones del cos (isquèmia). És com una arterioesclerosi intensa, i hi ha risc de:
• Infart
• Trombosi cerebral
• Gangrena (amputació de dits, del peu o la cama)
La retinopatia diabètica és un conjunt d’alteracions en la retina que pot aparèixer
en les persones amb diabetis. La retina és una capa de cèl·lules situades dintre de
l’ull que capta les imatges de l’exterior i les transforma en impulsos elèctrics que
arriben al cervell. La retinopatia diabètica està causada pel deteriorament dels
vasos sanguinis que irriguen la retina del fons de l’ull, la qual cosa provoca que la
imatge enviada al cervell sigui borrosa. Per poder detectar al més aviat possible
la retinopatia diabètica és important que totes les persones amb diabetis es facin
revisions periòdiques del fons de l’ull, ja que inicialment les lesions de retina no
presenten cap simptomatologia.
La nefropatia diabètica és un conjunt d’alteracions als ronyons que es pot presentar a llarg termini en les persones amb diabetis. Aquestes alteracions es produeixen
als glomèruls renals, que són la part dels ronyons on es filtra la sang i es produeix
l’orina. La nefropatia diabètica no presenta simptomatologia i es detecta només
amb anàlisis d’orina. Les primeres alteracions que es detecten són augments
petits a l’orina d’una proteïna anomenada albúmina (microalbuminúria). Més
endavant, si la nefropatia progressa, la quantitat d’albúmina i d’altres proteïnes
eliminades per l’orina augmenta (proteïnúria). La nefropatia es pot tractar en les
fases inicials amb fàrmacs que disminueixen la secreció d’albúmina i retarden
l’evolució d’aquest problema de salut.

Similituds amb
l’arterioesclerosi
Les alteracions produïdes per la
macroangiopatia diabètica no es
diferencien de les provocades per
l’arterioesclerosi, encara que en
les persones amb diabetis poden
arribar abans i de manera més
ràpida que en les persones que
no en tenen.
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La neuropatia diabètica és l’afectació microvascular dels nervis perifèrics, que
connecten el cervell amb els teixits perifèrics (els músculs, la pell, les articulacions...). A través d’ells el cervell rep informació del que passa a la perifèria (les
sensacions, els estímuls dolorosos...) i envia ordres per moure la musculatura.
L’afectació dels nervis perifèrics es manifesta per una pèrdua de sensibilitat al
tacte, a la temperatura i al dolor, i també per uns símptomes anomenats irritatius,
com les parestèsies (sensació de formigueig, de suro, adormiment), les rampes i
les disestèsies (molèsties al tacte). La neuropatia diabètica té un paper important
en el desenvolupament del peu diabètic.
L’expressió “peu diabètic” fa referència a les alteracions cutànies isquèmiques
que afecten més freqüentment els peus; es caracteritzen perquè la pell es torna
freda, brillant i atròfica (més prima). A mesura que augmenta la insuficiència
vascular cau el pèl del dors dels peus, disminueix el creixement de les ungles i
es fan més gruixudes, de manera que normalment hi ha infeccions causades per
fongs. Quan la irrigació sanguínia disminueix es comencen a atrofiar els teixits
subcutanis i s’hi produeixen ulceracions fàcilment (vegeu la figura 3.10)
Figura 3.10. Peu diabètic

wikipedia.org

Amb el pas dels anys, les persones amb diabetis poden tenir una pèrdua de
sensibilitat nerviosa (neuropatia), sobretot en les extremitats inferiors, i notar
formigueig, enrampades, absència de sensació al fred, a la calor o al dolor. També
pot haver-hi problemes vasculars (vasos obstruïts) que fan que els peus tinguin
més risc de sofrir ferides i infeccions difícils de guarir. Són factors de risc:
• Edat avançada
• Llarga evolució de la diabetis
• Mal control de la diabetis
• Fumar
• Tenir el colesterol alt
• Tenir tensió arterial alta
• Tenir dificultats de flexibilitat
• Tenir problemes de visió
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La cura del peu en les persones amb diabetis pel que fa a la higiene requereix:
eixugat, hidratació, tallat d’ungles recte, ús de mitges i mitjons transpirables i que
no estrenyin i ús de calçat adequat. Són recomanacions per a totes les persones,
tinguin o no diabetis.
Les recomanacions per a persones amb alt risc són les següents:
• Controlar la temperatura de l’aigua (aigua tèbia o controlada amb termòmetre a uns 37 °C).
• Extremar la higiene, l’assecat i la hidratació diaris.
• Evitar fonts de calor directa (no posar els peus davant el foc, de bosses
d’aigua calenta...).
• Utilitzar calçat adaptat a la forma del peu, de pell tova, que pugui acoblarse a qualsevol deformitat. Ha d’estar folrat i evitar costures o adorns que
puguin lesionar el peu.
• Revisar el peu diàriament per detectar qualsevol petita rascada, amb l’ajuda
d’un mirall si hi ha dificultats de flexibilitat.
• No utilitzar llimes per a les dureses. Derivar el tall de les ungles al podòleg,
de manera especial les persones amb dificultats de flexibilitat i/o de visió.
• Consultar sempre al metge davant qualsevol petita ferida, encara que no faci
mal.
• Observar si existeix pèrdua de sensibilitat (neuropatia).
Podeu consultar el següent vídeo sobre la diabetis mellitus i les seves complicacions:

https://www.youtube.com/embed/xBkxC6n--As?controls=1

Tractament farmacològic de la diabetis

En el cas de la diabetis tipus 1 el tractament farmacològic sempre és la insulina
des del diagnòstic de la malaltia. En el cas de la diabetis tipus 2, el tractament
farmacològic variarà en funció del diagnòstic i de l’evolució de la malaltia. Per
una banda tenim els fàrmacs orals. Els antidiabètics orals són pastilles que tenen
la funció d’ajudar a regular el nivell de sucre en la sang. Es donen des de l’inici
del tractament de la diabetis tipus 2. N’hi ha de diversos tipus i diferents modes
d’acció, per la qual cosa és necessari conèixer els efectes i prendre’ls a les hores
indicades. L’equip de salut indicarà quan els ha de prendre, si abans o després dels
àpats, i si tenen risc o no de produir baixades de sucre.
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D’altra banda, trobem els fàrmacs injectables, que s’administren per via subcutània; augmenten la secreció d’insulina, inhibeixen la secreció de glucagó i
alenteixen el buidatge gàstric.
Amb el pas dels anys, una gran majoria de persones amb diabetis tipus 2 acaba
necessitant insulina, una hormona produïda pel pàncrees que facilita que la
glucosa que prové dels aliments pugui ser utilitzada per l’organisme. Aquesta
és la insulina que genera el cos, però no la que s’administra a l’usuari. Hi ha dos
sistemes de tractament amb insulina:
• Múltiples dosis d’insulina:
– Insulina ràpida, que s’administra abans dels àpats (entre 3-4 vegades
al dia).
– Insulina lenta, per cobrir les necessitats basals de l’organisme (1-2
vegades al dia).
• Infusors d’insulina. Consisteix a administrar insulina a través d’infusió
contínua subcutània d’insulina (bomba d’insulina)
Hi ha diversos tipus d’insulines; es diferencien pel temps que tarden a actuar o
pel temps d’inici d’acció i per la durada de l’efecte. N’hi ha de diverses marques,
tant de cada tipus d’insulina com d’instruments d’administració. L’equip mèdic
indicarà el tipus d’insulina, la marca comercial, les unitats que s’haurà d’injectar,
el temps recomanat entre la injecció i l’inici de l’àpat i les zones de punció més
recomanables en cada cas.
També varien les formes d’administració. La insulina només es pot administrar
a través d’injeccions, però s’estan investigant noves formes d’administració. En
funció de cada persona i situació s’aconsella un instrument o un altre. Els més
comuns són (vegeu la figura 3.11):
• Xeringues d’insulina: s’utilitzen per injectar la insulina que es presenta en
vials o flascons. Les que s’usen actualment són de plàstic i porten l’agulla
incorporada.
• Plomes o dispositius precarregats: són els instruments més utilitzats, a part
de les xeringues, que, a més d’emmagatzemar la insulina, serveixen per
dosificar-la i injectar-la. Acostumen a ser plomes precarregades, i un cop
acabada la insulina es llencen.
• Bomba d’infusió contínua d’insulina (BICI): permeten la infusió d’insulina
per via subcutània de manera contínua. Aquesta infusió es fa a través d’un
catèter que s’insereix sota la pell de l’usuari, i que s’ha de canviar cada
tres dies per evitar la infecció i/o saturació del teixit subcutani. Permet
administrar la insulina de forma més fisiològica, és a dir, d’una manera molt
semblant a com ho fa el pàncrees d’una persona que no té diabetis.
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Figura 3.1 1 . Formes d’administració d’insulina
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La insulina s’injecta en el teixit subcutani, on hi ha diverses zones de punció. És
necessari canviar la zona per evitar, amb els anys, hipertròfies o enduriments que
poden provocar que la insulina no actuï bé. Les zones de punció són (vegeu la
figura 3.12):
• Braços. La insulina ha d’injectar-se en la zona externa del quadrant superior
lateral, i deixar quatre dits des de l’espatlla.
• Cuixes. La insulina ha d’injectar-se en la zona del quadrant superior extern
i lateral.
• Abdomen. Es pot utilitzar la zona abdominal i s’han de deixar dos dits al
voltant del melic.
• Natges. Hi ha abundant teixit subcutani, tant en els adults com en els nens
i, per tant, les injeccions són molt segures. S’ha d’injectar almenys a 10
centímetres sota de l’os del maluc.
F i g u r a 3 . 1 2 . Zones de punció de la insulina

wikimedia

Pel que fa a la tècnica d’injecció, la insulina s’administra mitjançant injecció en
el teixit subcutani (situat entre la pell i el múscul), on roman dipositada, de tal
forma que es va absorbint lentament. La tècnica d’administració d’insulina amb o
sense plec cutani, en angle de 90° o 45°, s’ha de personalitzar per aconseguir una
correcta absorció de la insulina. El plec cutani s’ha d’efectuar fent pinça amb els
dits polze i índex (vegeu la figura 3.13).
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F i g u r a 3.13. Plec cutani
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En persones primes, quan la injecció es realitzi sobre extremitats o abdomen
amb agulles de 4 mm, s’aconsella no utilitzar plec cutani injectant de manera
perpendicular a fi de prevenir-hi possibles injeccions intramusculars.
En adults amb diabetis mellitus tipus 1, les agulles de 4, 5 i 6 mm poden ser
utilitzades fins i tot per a persones obeses i no requereixen generalment cap plec
cutani, en particular les agulles de 4 mm.
Si les agulles són de major longitud, s’aconsella injectar amb plec cutani i angle
de 45°. És convenient fer servir la mateixa zona (encara que canviant de lloc) a
les mateixes hores del dia. De totes maneres, es recomana injectar les insulines
ràpides a l’abdomen i als braços, i les insulines lentes a les cuixes o les natges, per
afavorir una rotació correcta.
L’efecte de les insulines humanes depèn de la zona on s’injecti. Si s’injecta a
l’abdomen, la insulina s’absorbeix més ràpidament, seguit dels braços, les cuixes
i les natges. Per aquest motiu es recomana punxar les insulines d’efecte ràpid a
l’abdomen i les d’efecte lent a les cames i a les natges.
Tau l a 3 . 2 .
PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ D’INSULINA
La insulina s’administra mitjançant injecció en el teixit subcutani (situat entre la pell i el múscul), on roman
dipositada, de tal forma que es va absorbint lentament.
OBJECTIU
• Preparar i administrar insulina a l’usuari a través de la via subcutània.
MATERIAL NECESSARI
• Guants d’un sol ús
• Medicament (insulina)
• Safata o carro, si cal
• Gases, cotó
• Full de registre de medicació
PROCEDIMENT
1. Preparar el material (comprovar que la medicació sigui la indicada, la data de caducitat, l’hora, la via
d’administració i la dosi, i anotar a l’envàs la data d’obertura del medicament).
2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.
3. Comprovar la identitat de l’usuari.
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Taula 3.2 (continuació)
PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ D’INSULINA
4. Informar la persona usuària del que us disposeu a fer, demanar-li el seu consentiment i, si escau, de quina
manera ha de col·laborar durant l’administració.
5. Col·locar la persona usuària asseguda o tombada, en una posició còmoda
6. Examinar la zona on s’administrarà la insulina. No utilitzar una zona que tingui bonys, blaus, durícies o
fissures.
7. Netejar l’àrea d’injecció. No és necessari desinfectar la pell amb alcohol, és més important la bona higiene i
el rentat de mans.
8. Pessigar suaument la pell. Aixecar un plec de pell entre els dits polze i l’índex.
9. Agafar la xeringa o el pen d’insulina. Si s’utilitzen agulles de 4, 5 o 6 mm de llarg (són les adequades),
introduir l’agulla sencera en angle de 90° (no obstant això, amb aquest llarg d’agulla no seria necessari fer el
pessic).
10. Prémer l’èmbol i injectar tota la insulina.
11. Deixar anar el pessic.
12. Comptar fins a 10 abans de retirar l’agulla de la pell.
13. No fregar la pell després de treure l’agulla.
14. Recollir el material.
15. Treure’s els guants i fer la higiene de mans.
16. Acomiadar-se de la persona usuària.
17. Registrar el procediment realitzat i les possibles incidències.
OBSERVACIONS
• En cas d’utilitzar agulles de 8 mm de llarg, s’ha d’introduir l’agulla sencera en la pell en un angle de 45°. No
obstant això, actualment està desaconsellat utilitzar aquesta longitud.
• Es recomana canviar l’agulla com a mínim cada tres o quatre usos, per prevenir el risc de patir hipertròfies.

D’altra banda, també trobem diversos efectes secundaris locals de l’administració
de la insulina, com ara:
• Lipohipertròfies. Inflor del teixit cel·lular subcutani que apareix a causa de
les repetides injeccions a la mateixa zona durant molt de temps. Per aquest
motiu, s’ha de preveure des de l’inici una rotació correcta i sistematitzada
de les zones d’injecció i no reutilitzar les agulles.
• Lipoatròfies. Pèrdua del teixit subcutani a les zones de punció. La seva
aparició es deu a una reacció de tipus immunològic produïda per la mateixa
insulina.
• Infeccions. Poc freqüents amb la utilització de les plomes o xeringues. Una
bona higiene resulta suficient per prevenir infeccions. En canvi, representa
un risc important en persones que utilitzen sistemes d’infusió contínua
d’insulina, a les quals es recomana extremar les mesures d’higiene i utilitzar
substàncies antisèptiques a les zones on es col·locarà la cànula.
Per a la conservació de la insulina cal saber que un flascó o bolígraf d’insulina és
estable a temperatura ambient durant un mes, sempre que la temperatura no sigui
superior a 30 °C. En aquest cas s’ha de guardar en una capseta de suro o en una

Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.
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bossa isotèrmica. Les insulines de reserva s’han de guardar a la nevera entre 2 i 8
°C.

3.2.2 Hipertiroïdisme
L’hipertiroïdisme és la conseqüència de l’excés d’hormones tiroïdals en la sang
a causa d’una afectació de la glàndula tiroide. Quan això passa, el metabolisme
corporal augmenta. Pot afectar totes les edats, però especialment a dones entre
l’adolescència i la menopausa. Presenta les següents característiques:
• Etiologia. Les causes principals d’hipertiroïdisme són:
– La malaltia de Graves, en la qual es produeixen anticossos contra la
mateix tiroide. També es coneix a com malaltia tiroïdal autoimmune.
Habitualment la glàndula es fa gran (goll) i produeix un excés d’hormones tiroïdals (vegeu la figura 3.14).
– Goll multinodular tòxic. En zones on hi ha escassetat de iode és
freqüent que la glàndula tiroïdal sigui gran (goll) i contingui múltiples
nòduls. Aquests, amb el temps, poden funcionar en excés, sense seguir
la regulació normal de la producció d’hormones tiroïdals.
– La tiroïditis, inflamació de la tiroide de causa poc coneguda. Les
malalties tiroïdals són entre cinc i vuit vegades més freqüents en dones
que en homes, i la possibilitat de presentar una disfunció augmenta
amb l’edat. Existeixen diversos factors relacionats amb una major
possibilitat de desenvolupar patologia tiroïdal, i aquests són:
∗ Sexe femení
∗ Haver donat a llum en els 6 mesos previs
∗ Edat superior a 60 anys
∗ Menopausa
∗ Tenir algun membre de la família amb malaltia tiroïdal
∗ Patir alguna altra malaltia endocrina o del sistema immunològic
(sobretot celiaquia, diabetis tipus 1, malaltia d’Addison, vitiligen,
fallada ovàrica primària)
∗ Tenir endometriosi
∗ Utilitzar certs fàrmacs, com el liti o l’amiodarona
∗ Patir fibromiàlgia o síndrome de fatiga crònica
• Simptomatologia. En dones en edat fèrtil pot causar alteracions menstruals
i en persones d’edat avançada es pot manifestar com una síndrome depressiva. Els signes i símptomes més comuns són:
– Ansietat i irritabilitat
– Pèrdua de pes
– Sudoració i intolerància a la calor
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– Tremolor
– Taquicàrdia
– Debilitat
– Tendència a la diarrea
• Diagnòstic. L’hipertiroïdisme es diagnostica mitjançant una anàlisi de sang
determinant la quantitat d’hormones tiroïdals i d’hormones estimulants de
la tiroide (TSH). La determinació d’anticossos antitiroïdals confirmen el
diagnòstic de malaltia tiroïdal autoimmune. Les proves més habituals són:
– Analítica sanguínia
– Gammagrafia de tiroide
– Ecografia de tiroide
• Tractament. El tractament està adreçat a disminuir l’acció de les hormones
tiroïdals que es troben en excés. Es fan servir fàrmacs que antagonitzen
les hormones, usualment per via oral. També estan indicats fàrmacs per
alentir la freqüència cardíaca. En alguns casos s’administra iode radioactiu
per aconseguir una inactivació parcial i controlada de les cèl·lules de la
tiroide productores de les hormones. L’hipertiroïdisme es tracta depenent
de la causa de l’hipertiroïdisme, i de les característiques de cada usuari el
tractament serà mèdic, quirúrgic o mitjançant radioiode.
• Prevenció. Per al normal funcionament de la tiroide es recomana el consum
moderat de sal iodada, perquè el iode és un component fonamental de les
hormones tiroïdals.
F i g u r a 3 . 1 4 . Goll produït per la malaltia de Graves

Wikimedia

3.2.3 Hipotiroïdisme
L’hipotiroïdisme és la situació produïda per la manca d’hormones tiroïdals. Les
hormones tiroïdals regulen la forma com l’organisme utilitza l’energia (metabolisme) i tenen interaccions amb molts sistemes, és per això que el seu dèficit produeix
un alentiment de l’organisme. Presenta les característiques següents:
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• Etiologia. La causa més freqüent d’hipotiroïdisme és la malaltia tiroïdal
autoimmune o “malaltia de Hashimoto”. La malaltia de Hashimoto es produeix per la fabricació errònia, per part del sistema immune, d’anticossos
dirigits contra la glàndula tiroïdal. Aquests anticossos s’uneixen al teixit
tiroïdal i atreuen limfòcits, la qual cosa produeix una inflamació coneguda
com a tiroïditis autoimmune. És de causa desconeguda. Existeixen altres
causes d’hipotiroïdisme:
– Tiroïditis subaguda: sol cursar amb dolor i en una fase inicial se sol
detectar un hipertiroïdisme; la glàndula sol ser dura i dolorosa. Es
pensa que té naturalesa vírica.
– Destrucció o atròfia de la glàndula secundària a radioteràpia de teixits
propers (coll, mama).
– Fàrmacs que interfereixin en la producció hormonal.
– Alteració en la hipòfisi que comporti dèficit en la producció de
l’hormona estimulant de la tiroide o TSH.
– Tractament d’un hipertiroïdisme previ mitjançant iode radioactiu o
cirurgia.
• Simptomatologia. Els signes i símptomes inicials són poc específics (es
poden assemblar a símptomes deguts a altres causes), i la progressió de la
malaltia és lenta. Els més freqüents són:
– Cansament
– Restrenyiment i digestió lenta
– Guany de pes amb facilitat
– Pell seca
– Cabell dèbil i trencadís
– Bosses als ulls
– Augment dels nivells de colesterol
– Disminució del ritme cardíac (pulsacions)
– Irregularitats menstruals
• Diagnòstic. El diagnòstic es fa observant els símptomes i els resultats de
les anàlisis de sang que mesuren el nivell de TSH i tiroxina. Un nivell baix
de tiroxina i un nivell alt de TSH indiquen que la tiroide és hipoactiva. La
glàndula hipòfisi produeix més TSH en un esforç per estimular la glàndula
tiroide per produir més hormona tiroïdal.
• Tractament. El tractament consisteix a substituir l’hormona tiroïdal que
l’organisme necessita. La majoria dels usuaris necessiten prendre hormona
tiroïdal durant tota la vida, per la qual cosa és necessari seguir les indicacions del metge i mantenir els controls adequats per a l’ajust de la medicació.
• Prevenció. Per al normal funcionament de la tiroide es recomana el consum
moderat de sal iodada, perquè el iode és un component fonamental de les
hormones tiroïdals.
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3.2.4 Tumor de la hipòfisi
Un tumor hipofisiari és una lesió localitzada a la hipòfisi. La majoria dels tumors
hipofisiaris són adenomes hipofisiaris (suposen el 95%) que s’originen a partir de
les cèl·lules de la mateixa hipòfisi. Solen ser benignes i de creixement lent, i només
un petit percentatge s’expandeix cap a estructures veïnes. Són els responsables de
malalties com el gegantisme o la malaltia de Cushing. Presenta les característiques
següents:
• Etiologia. Les causes dels adenomes hipofisiaris són desconegudes, i en
alguns casos es relaciona amb una malaltia genètica.
• Simptomatologia. Sovint els tumors hipofisiaris són asimptomàtics i el
seu descobriment és causal en fer-se una prova d’imatge cerebral per un
altre motiu. Els símptomes estan relacionats amb la grandària de la lesió,
la relació amb les estructures veïnes i la producció d’hormones. Els
símptomes es poden dividir en tres grups:
– Símptomes relacionats amb la compressió d’estructures veïnes (efecte
de massa). Depèn de la seva mida i localització. Poden presentar mal
de cap, alteració del camp visual...
– Símptomes relacionats amb dèficit d’hormones. Això pot donar lloc
a cansament, augment de pes, disminució de la libido, alteració del
ritme menstrual, canvis anímics...
– Producció hormonal excessiva. En funció de l’hormona que es
produeix en excés, els símptomes són diferents.
• Diagnòstic. La prova d’imatge idònia per valorar un tumor hipofisiari és
la ressonància magnètica nuclear, que permet valorar el tipus de tumor
hipofisiari, la mida i la relació amb les estructures veïnes. Quan es
confirma la presència d’un tumor hipofisiari es fa una analítica de sang per
valorar tant les hormones de producció hipofisiària com les perifèriques,
i determinar si hi ha algun dèficit o hiperproducció hormonal. En el cas
de la hiperproducció hormona, la clínica acostuma a suggerir l’hormona
que s’està produint en excés, per a això es fa un estudi analític inicial més
complet. També es recomana fer una valoració oftalmològica completa.
• Tractament. El tractament en els tumors d’hipòfisi acostuma a ser la
cirurgia.
Exemples de símptomes deguts a producció hormonal excessiva
• Prolactinoma. Es deu a un augment de la secreció de prolactina. En les dones es manifesta
clínicament amb alteració del ritme menstrual, galactorrea (secreció làctica pel mugró) i
disminució de la libido. En els homes s’associa a la disminució del desig sexual i disfunció
erèctil.
• Somatotropinoma. És provocat per un excés de producció d’hormona de creixement i és la
causant de l’acromegàlia quan apareix en l’adult, o del gegantisme quan apareix en la infància

La malaltia de Cushing és deguda a
un excés de producció de
corticotropina (Imatge: wikimedia).

Atenció sanitària

92

Anatomia, fisiologia i patologia del sistema cardiorespiratori, sistema
endocrí i aparell reproductor

(els cartílags de creixement estan oberts). Els símptomes més característics són l’augment
gradual de la mida de les mans, dels peus, de la mandíbula, amb l’aparició de trets toscs
(necessitat de canviar de número de calçat, no caben els anells ni els barrets que abans
anaven bé...), creixement dels llavis i del nas, elevada sudoració, tendència a roncar.
• Tirotropinoma. Són adenomes productors de tirotropina (TSH) que donen lloc clínicament a
un hipertiroïdisme per la producció excessiva de tiroxina. Són molt poc freqüents.
• Corticotropinoma. També conegut com a malaltia de Cushing, es deu a un excés de producció
de corticotropina (ACTH). Clínicament, les persones afectades tendeixen a guanyar pes,
amb cara arrodonida de “lluna plena”, aparició d’estries de color vermell vinós, aparició
d’hipertensió arterial, diabetis, osteoporosi...

Activitats d'assistència
sanitària
Vicent Bañuls Talamantes
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Introducció

El tècnic en atenció a persones amb dependència ha d’estar familiaritzat amb
situacions en les quals la persona usuària es troba en situacions delicades de salut.
Així mateix, ha de conèixer com es fa una exploració mèdica per poder ajudar
millor la persona usuària. En els casos d’usuaris amb patologia respiratòria ha
de ser capaç de portar a terme les intervencions necessàries per millorar el seu
estat de salut. Per descomptat ha de saber mesurar i conèixer el significat de les
variacions dels signes vitals. I si és el cas, portar el millor seguiment possible de
les persones usuàries amb diabetis.
Aquesta unitat està ubicada dins del cicle formatiu de grau mitjà d’Atenció a
persones en situació de dependència, en la unitat formativa 2, “Activitats d’assistència sanitària”, del mòdul 2, “Atenció sanitària”, on s’expliquen els principis
de l’exploració mèdica, la mobilització de secrecions de l’aparell respiratori,
l’aplicació de tècniques i procediments de mesura dels signes vitals i com fer el
seguiment i el control de la persona usuària amb diabetis.
En el primer apartat d’aquesta unitat, “L’exploració mèdica”, s’estudiarà tot
allò relacionat amb l’exploració mèdica, des de l’anamnesi de la persona usuària,
passant per les diferents tècniques d’exploració física i els instruments i el
material més comunament utilitzat, així com les diferents posicions d’exploració
de l’usuari. També es veuran les diferents proves complementàries que es poden
demanar per confirmar o descartar un diagnòstic, com per exemple les proves de
laboratori, les proves de diagnòstic per la imatge o les proves funcionals.
El segon apartat, “Tècniques de mobilització de secrecions en malalties de
l’aparell respiratori”, està dedicat a l’estudi de les diferents tècniques per ajudar
la persona usuària amb patologia respiratòria. Es comença amb el coneixement
de com es fa la valoració i el diagnòstic de la malaltia, per passar després al pla de
cures i aprofundir en les diferents tècniques de la fisioteràpia respiratòria, com les
tècniques respiratòries, les tècniques manuals per a la mobilització de secrecions,
les tècniques instrumentals i els mètodes d’eliminació de secrecions.
En el tercer apartat, “Mesura i registre dels signes vitals”, s’estudiaran els
diferents signes vitals i els protocols orientats a la seva mesura, per acabar
amb l’estudi de la gràfica de signes vitals. D’aquesta manera, s’estudiarà la
temperatura, el pols, la respiració i la pressió arterial.
Per acabar, en el quart apartat, “Control i seguiment de la persona usuària amb
diabetis”, s’estudiarà com ajudar la persona usuària amb diabetis, establint un pla
d’alimentació sana i equilibrada; també es veurà com l’exercici físic pot ajudar
l’usuari amb diabetis a controlar la malaltia, a disminuir els factors de risc vascular
i a millorar l’estat físic i mental. També es veurà com controlar la glucèmia en
sang per evitar els símptomes de la diabetis i evitar o endarrerir els problemes
de salut tardans. S’analitzarà la importància de l’educació sanitària en diabetis i
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l’autocontrol de la malaltia per part de l’usuari.
El coneixement de les patologies i de les tècniques i protocols associats ajudaran
el tècnic a desenvolupar la seva tasca de la millor manera possible. Per adquirir
els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis i les activitats proposades.
En cas de dubte podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que així us podran
ajudar els vostres companys o el professor.

Atenció sanitària
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:
1. Organitza les activitats d’atenció sanitària a persones en situació de dependència relacionant-les amb les seves característiques i necessitats.
• Descriu les característiques anatomofisiològiques bàsiques i les alteracions
més freqüents dels sistemes cardiovascular, respiratori, reproductor, excretor i endocrí.
• Enumera les principals característiques i necessitats d’atenció física de les
persones en situació de dependència.
• Identifica els principals signes de deteriorament físic i sanitari associats a
situacions de dependència.
• Identifica les característiques de l’entorn que afavoreixen o dificulten l’estat
físic i de salut de la persona usuària.
• Interpreta les prescripcions d’atenció sanitària establertes en el pla de cures.
• Defineix les condicions ambientals favorables per a l’atenció sanitària.
• Argumenta la importància de la participació de la persona en les activitats
sanitàries.
• Valora la importància de promoure l’autocura.
2. Duu a terme activitats d’assistència sanitària relacionant les necessitats i
característiques de la persona usuària amb el que s’estableix en el pla de cures.
• Selecciona les posicions anatòmiques més adequades per facilitar l’exploració de les persones usuàries.
• Pren les constants vitals de la persona utilitzant els materials adequats i
seguint les prescripcions establertes.
• Valora la importància d’afavorir la participació de la persona usuària i del
seu entorn en les activitats sanitàries.
• Empra les mesures de protecció, higiene i seguretat establertes tant per al
personal com per a la persona usuària.
• Aplica les tècniques de la fisioteràpia respiratòria per a la mobilització de
secrecions respiratòries.
• Aplica les tècniques i els procediments per al control i el seguiment de
l’usuari o usuària amb diabetis.
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• Mostra habilitats comunicatives amb la persona usuària durant les activitats
d’assistència sanitària.
• Manifesta la importància de tenir empatia amb la persona usuària durant les
activitats d’assistència sanitària.
• Té cura i respecte pels materials utilitzats en les activitats d’assistència
sanitària.
• Respecta les normes de mecànica corporal durant la realització de les
activitats d’assistència sanitària.
3. Fa el control i seguiment de les activitats d’atenció sanitària analitzant els
protocols d’observació i registre establerts.
• Identifica les característiques que han de reunir els protocols d’observació,
control i seguiment de l’estat físic i sanitari de les persones usuàries.
• Emplena protocols d’observació i registre, manuals i informatitzats, seguint
les pautes establertes en cada cas.
• Recull informació correcta i completa sobre les activitats realitzades i les
contingències que s’hagin presentat.
• Obté informació de la persona o persones a càrrec d’ell mitjançant diferents
instruments.
• Aplica les tècniques i els instruments d’observació previstos per fer el
seguiment de l’evolució física de la persona registrant les dades obtingudes
segons el procediment establert.
• Registra les dades per a la seva comunicació responsable del pla de cures
individualitzades.
• Transmet la informació pels procediments establerts i en el moment oportú.
• Argumenta la importància del control i seguiment de l’evolució física i
sanitària de la persona per millorar el seu benestar.
• Interpreta els registres realitzats per altres professionals.

Atenció sanitària

9

Activitats d'assistència sanitària

1. L’exploració mèdica

L’objectiu de l’exploració mèdica és determinar l’estat de salut de la persona i
establir un diagnòstic.
Per establir un diagnòstic, el metge o metgessa comença amb l’anamnesi, que
és la recopilació de dades relatives a la persona usuària que s’obtenen amb una
minuciosa entrevista, on es pregunta sobre antecedents familiars i personals,
signes i símptomes que experimenta o hàbits de vida, que es fan servir per orientar
el diagnòstic.
Seguidament, mitjançant un examen físic s’observen els aparells i les estructures
de la persona usuària. Aquest examen físic sovint es fa amb instrumental, i a més
pot ser necessari realitzar una sèrie de proves diagnòstiques complementàries
amb l’objectiu de corroborar el diagnòstic.
L’exploració física o examen físic és el conjunt de procediments que porta a terme
el metge al pacient, després d’una correcta anamnesi, per obtenir un conjunt de
dades objectives o signes que estiguin relacionats amb els símptomes que refereix
la persona.

Un signe és una manifestació objectiva de la malaltia de l’usuari que el metge
pot observar durant la seva exploració, com per exemple envermelliment
o deformitat, mentre que un símptoma és una manifestació subjectiva que
refereix l’usuari, com per exemple dolor o nàusees.
Amb la suma d’aquestes dades d’anamnesi i d’exploració física, registrades dins la
història clínica, es construeix un diagnòstic mèdic a partir del qual se sol·liciten o
no determinades exploracions complementàries que confirmin el diagnòstic final
d’una malaltia.

1.1 L’anamnesi
L’anamnesi és l’entrevista que té el facultatiu amb la persona usuària amb l’objectiu de recopilar tota la informació possible sobre el motiu de la visita. L’anamnesi
proporciona una base de dades molt extensa. L’estructura de l’anamnesi s’adapta
a cada circumstància individual, però generalment pot seguir els següents passos:
1. En primer lloc, es demanen les dades identificatives, com el nom, l’edat o
la professió.
2. Queixa principal: és el motiu de consulta, la raó per la qual la persona
usuària està en la consulta.

La història clínica és el
conjunt de documents que
contenen dades i informació
rellevant sobre la situació i
l’evolució d’un pacient al
llarg del seu procés
assistencial.
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3. Anamnesi de malaltia o problema actual: es preguntarà quines circumstàncies envolten el motiu principal de la visita, com per exemple des de quan
té l’afecció, una descripció detallada de tots els símptomes o la possible
exposició a determinades substàncies.
4. Antecedents mèdics: són experiències mèdiques anteriors, com hospitalitzacions, malalties en la infància, al·lèrgies, presa de fàrmacs o vacunacions.
5. Antecedents familiars: són els problemes de salut de la família del malalt,
com per exemple trastorns genètics, hipertensió o càncer.
6. Antecedents personals i socials: són, per exemple, les condicions del
domicili, l’ocupació, els hàbits o els factors de risc de la persona usuària.
7. Revisió de sistemes del cos: es revisen tots els sistemes del cos en els
quals la persona manifesta símptomes i també es busquen símptomes
complementaris en sistemes aparentment no relacionats.

1.2 L’exploració física
L’exploració física pot realitzar-se per aparells o sistemes de forma general, o
especialitzar-se més concretament en els símptomes que refereix l’usuari en un
determinat sistema o aparell.
Així, el facultatiu pot revisar i consultar a la història clínica els següents aspectes:
• Símptomes generals: febre, calfreds, pèrdua de pes o sudoració.
• Pell, cabell i ungles: erupcions, prurit, canvi de color o textura o sudoració
excessiva.
• Cap: cefalees freqüents o inusuals, mareig.
• Ulls: agudesa visual, visió borrosa o doble.
• Oïda: pèrdua d’audició.
• Nas: (hemorràgies nasals) freqüents epistaxis.
• Coll i boca: per exemple, inflamacions freqüents, halitosi (mal alè).
• Sistema limfàtic: hipertròfies.
• Tòrax i pulmons: dispnea, tos, esput.
• Mames: dolor, hipersensibilitat, bonys, secrecions.
• Cor i vasos sanguinis: palpitacions, dolor precordial, electrocardiogrames i
proves cardíaques anteriors.
• Vasculatura perifèrica: tendència a hematomes o hemorràgies, trombosis,
tromboflebitis, varius.
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• Hematològic: anèmia, transfusions.
• Gastrointestinal: intoleràncies, icterícia, cremors, dispèpsia (digestió molesta), hèrnies colonoscòpia anterior.
• Dieta: apetit, restriccions, begudes estimulants.
• Endocrí: polidípsia, poliúria.
• Homes: dolor testicular, libido, infertilitat.
• Dones: inici de les menstruacions, regularitat.
• Gestació: infertilitat, complicacions durant l’embaràs, parts anteriors.
• Genitourinari: hematúria, ITU (infeccions del tracte urinari), infeccions de
transmissió sexual.
• Musculoesquelètic: rigidesa en les articulacions, dolor.
• Neurològic: convulsions, tremolors.
Les tasques que ha de realitzar el tècnic durant l’exploració física d’una persona
són:
• Comprovar l’estat del lloc on es durà a terme l’exploració (temperatura,
llum, corrents d’aire...).
• Revisar si està disponible tot el material que es vol utilitzar (instrumental,
guants...) i si la maquinària funciona correctament.
• Informar l’usuari de quin procediment es portarà a terme.
• Col·locar l’usuari en la posició adequada, respectant la seva intimitat.
• Acabada l’exploració, acomodar l’usuari, recollir el material i netejar si fos
necessari.

1.2.1 Mètodes d’exploració física
Els mètodes d’exploració física es classifiquen en primaris i secundaris. Els
mètodes d’exploració física primaris consisteixen en la percepció dels signes
de la persona relacionats amb una síndrome o malaltia pels sentits del metge.
Es compon d’inspecció, auscultació, palpació i percussió. Mentrestant, els
mètodes d’exploració física secundaris són maniobres senzilles realitzades pel
metge amb el suport d’instruments com una font de llum, un fonendoscopi, un
esfigmomanòmetre o un martell de reflexos.

Activitats d'assistència sanitària
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La inspecció

La inspecció és el procés de l’observació. La inspecció és l’apreciació amb la
vista o amb l’ajuda d’una lent d’augment de les característiques del cos en la seva
superfície externa i d’algunes cavitats o conductes accessibles per la seva àmplia
comunicació exterior.
L’olfacte també és molt important en la fase d’inspecció. Sovint, la primera
percepció de la persona usuària pot ser una olor característica d’algun trastorn,
com per exemple olor de formatge per un excés de sudoració als peus.
La inspecció pot ser directa o instrumental, i es fa en tot moment, des que es veu
l’individu fins que acaba la comunicació amb ell.
És imprescindible una il·luminació adequada, preferentment la natural. Des que la
persona usuària entra a la sala comença la fase d’inspecció, la postura, la dificultat
per caminar o com es desvesteix aporten informació útil al facultatiu. Durant la
inspecció es consideren paràmetres com l’aspecte, la simetria, el color, la forma,
la mida o la mobilitat de les estructures observades.
La palpació

La palpació es fa amb les mans i els dits, obtenint informació mitjançant el sentit
del tacte. Les mans han d’estar sempre a una temperatura adequada i la palpació
ha de ser sempre suau per garantir la comoditat de la persona usuària.
La palpació es realitza de diferents formes, depenent de la zona del cos:
• El tou dels dits i la superfície palmar dels dits s’utilitzen per determinar
la textura, la posició, la consistència o la presència de masses, líquids o
crepitacions.
• La superfície cubital de la mà i dels dits s’utilitza per notar vibracions.
• La superfície dorsal de la mà és més sensible a la temperatura.
La percussió

La percussió consisteix a colpejar la superfície del cos per poder apreciar per
l’oïda els fenòmens acústics o ressonàncies que s’originen. La percussió pot ser
practicada colpejant la superfície externa del cos amb les mans o amb un martell
percussor. Com més densa és la zona, menys intens és el to de la percussió; per
tant, és més fort en l’aire, menys en líquids i lleu en sòlids.
El grau del to de la percussió es classifica, de més fort a més lleu, en:
• Timpanisme: bombolla gàstrica
• Hiperressonància: pulmons plens d’aire (emfisema)
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• Ressonància: pulmons sans
• Matidesa: fetge
• Matidesa absoluta: músculs
El grau de percussió s’aprecia millor si es va desplaçant d’una superfície a una altra
de la persona. És convenient desplaçar-se des de les superfícies de ressonància fins
a les de matidesa, perquè s’aprecia millor el canvi.
Les tècniques de percussió poden ser:
• Directa: es colpeja directament amb els dits o la mà la superfície del cos de
la persona usuària.
• Indirecta: un dit actua com a martell que colpeja un dit de l’altra mà que al
seu torn colpeja la superfície del cos.
• Amb el puny: s’utilitza la cara cubital del puny per donar cops ferms a les
superfícies a estudiar. S’utilitza per detectar sensibilitat dolorosa en fetge,
vesícula biliar o ronyons.
L’auscultació

L’auscultació és l’acció d’escoltar externament els sons del cos, en general amb
un estetoscopi. No tan sols s’ha de centrar en la presència de sons, també en la
seva intensitat, to, duració, qualitat o absència. Per realitzar una bona auscultació
l’entorn ha d’estar en silenci, i s’ha de col·locar l’estetoscopi directament sobre la
pell.
Principalment, l’auscultació es realitza per examinar el sistema cardiocirculatori
(sorolls cardíacs), l’aparell respiratori (la ventilació) i l’aparell digestiu (sorolls
intestinals). Generalment, l’auscultació es realitza al final, excepte en el cas dels
sorolls intestinals, per poder interpretar els sons amb la informació que s’ha recollit
anteriorment.

La mesura dels signes vitals es pot efectuar a l’inici de l’exploració o bé
durant tot el procés. Aquests són el pols, la respiració, la pressió arterial i la
temperatura.

1.2.2 Instrumental i material bàsic d’exploració
S’anomena així al material utilitzat en les exploracions mèdiques. A continuació
passem a descriure alguns d’aquests instruments i materials (vegeu la taula 1.1).
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Tau l a 1 . 1 . Instrumental i material bàsic per l’exploració
Nom

Descripció

Sonda
acanalada

Instrument cilíndric de metall, goma, plàstic...
rígid o flexible, buit o massís, que pot presentar
un conducte central, destinat a explorar els
conductes o cavitats naturals o accidentals o bé a
practicar el cateterisme.

Trocar

Instrument utilitzat principalment per a la pràctica
de puncions evaquadores. Consisteix en un
punxó introduït en una beina o cànula, de la qual
hom pot retirar-lo un cop perforada la cavitat.

Pinces de Magill

Pinça que ajuda a dirigir el tub endotraqueal cap
a la laringe. També s’utilitza per introduir sondes
o extreure cossos estranys de la laringe.

Pinces de
Kocher

Pinces amb puntes afilades en els seus extrems i
dents de serra transversals en tota la seva
longitud. Es fan servir per subjectar teixits durant
la intervenció o per comprimir un teixit
hemorràgic.

Xeringa

Instrument que serveix per introduir o extreure
líquids de l’organisme. Consisteix en un tub buit
de vidre, metall o plàstic amb un èmbol en el seu
interior que aspira o empeny el líquid i té un
extrem acabat en una cànula on s’introdueix una
agulla buida, que es clava a la part del cos en
què es vol introduir o de la qual es vol extreure un
líquid.

Agulles de
sutura

Instrument que permet el pas del fil de sutura a
través dels teixits. Són d’acer inoxidable, i poden
tenir forma corba o recta.

Llanceta

Instrument quirúrgic que consisteix en una làmina
d’acer amb tall en els dos costats i punta molt
aguda. Serveix per fer petites incisions.

Bàscula amb
tallímetre

S’utilitza per a la mesura del pes i alçada d’una
persona.

Imatge
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Taula 1.1 (continuació)
Nom

Descripció

Obreboques

S’utilitza per explorar l’interior de la boca, per a
intubacions i per facilitar intervencions
quirúrgiques.

Cinta mètrica

S’utilitza per mesurar les dimensions de l’usuari.
Es mesuren perímetres, longituds i diàmetres.
Poden ser de paper (d’un sol ús) o de tela. La
cinta ha de ser flexible i no s’ha de poder estirar.

Esfigmomanòmetre

Aparell compost essencialment d’un manòmetre
d’aire o de columna de mercuri, destinat a
mesurar la pressió arterial.

Llanterna

S’utilitza per il·luminar l’interior de la cavitat
bucofaríngia durant l’exploració.

Otoscopi o
rinoscopi

Instrument per examinar la membrana timpànica i
l’orella mitjana, o l’interior de les fosses nasals.
L’otoscopi proporciona il·luminació i un espècul
enfoca el feix de llum. S’ha de triar l’espècul més
gran que s’ajusti a la mida del conducte auditiu
de la persona usuària. En el cas de fer-ho servir
com a rinoscopi (quan no es disposa d’espècul
nasal), s’ha d’utilitzar l’espècul més curt i ample, i
introduir-lo a l’orifici nasal de la persona.

Oftalmoscopi

Instrument utilitzat per examinar l’interior de l’ull.
Consta d’un sistema de lents i miralls per
visualitzar les estructures internes de l’ull. També
té una font de llum amb diferents obertures per
enfocar les diferents estructures de l’interior de
l’ull.

Glucòmetre

Aparell que serveix per mesurar la glucèmia a la
sang capil·lar.

Imatge
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Tau l a 1 . 1 (continuació)
Nom

Descripció

Termòmetre

Aparell destinat a la mesura de la temperatura
corporal.

Espècul

Instrument destinat a eixamplar els orificis
d’entrada de les cavitats naturals del cos i a
mantenir separades les parets per facilitar-ne
l’exploració.

Espècul nasal

Instrument que està dotat amb dues valves i una
llanterna i s’utilitza per visualitzar els cornets
inferiors i mitjans.

Espècul vaginal

Instrument que s’utilitza per visualitzar el canal
vaginal i el coll uterí. Consta de dues valves i un
mànec, podent ser de plàstic (d’un sol ús) o de
metall (reutilitzables).

Depressor
lingual

Instrument utilitzat per a l’exploració de la cavitat
bucal. Pot ser de fusta (d’un sol ús) o de metall
(reutilitzables).

Estetoscopi o
fonendoscopi

Instrument emprat en l’exploració clínica per
auscultar els sons que produeixen les diverses
vísceres i els aparells de l’organisme,
especialment el cardiocirculatori, el respiratori i el
digestiu. Hi ha de tres tipus: acústic, magnètic i
electrònic. El més utilitzat és l’acústic. Un
estetoscopi consta d’un diafragma i una campana
que és la part que està en contacte amb el cos,
uns tubs per on es condueixen els sons i els
conductes biaurals angulats que dirigeixen les
olives, que són les parts que s’adapten a les
orelles.

Diapasó

Instrument que s’utilitza en l’exploració
neurològica per avaluar la funció auditiva. Per
activar-lo se subjecta per la base i es pinça o
colpeja les puntes, així genera un so lleu i
continu.

Imatge
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Taula 1.1 (continuació)
Nom

Descripció

Martell de
reflexos

Instrument en forma de martell que s’utilitza per a
l’exploració dels reflexos en general.

Endoscopi

Aparell que s’utilitza per a l’exploració de cavitats
internes (estómac, intestí...).

Laringoscopi

Instrument tubular rígid que s’utilitza per observar
la laringe. També s’utilitza per a la intubació
endotraqueal. Consta de dues parts: un mànec i
unes pales amb una bombeta dissenyades per
arribar al principi de la laringe.

Pulsioxímetre

Aparell utilitzat per mesurar la saturació d’oxigen.
Són uns sensors que detecten el canvi de color
de la sang arterial quan arriba al punt de mesura.
Aquests punts són els dits de mans o peus, o la
part superior o el lòbul de l’orella.

Doppler

Són estetoscopis d’ultrasons que detecten el flux
sanguini. Per utilitzar-lo s’ha d’aplicar un gel
sobre la superfície de la pell de la persona i fer
una ecografia. Entre altres usos, s’utilitza per
mesurar pressions sanguínies sistòliques que
són difícils d’auscultar; mesurar el pols quan és
dèbil, auscultar la activitat cardíaca fetal o
localitzar vasos sanguinis.

Goniòmetre

És un instrument que consta de dos braços amb
un transportador. S’utilitza per mesurar el grau de
flexió i extensió de les articulacions. Es col·loca
el centre del transportador en l’articulació i
s’alineen els braços, fent una lectura directa
sobre el transportador.

Imatge

1.2.3 Posicions anatòmiques precises per l’exploració mèdica
En la majoria dels casos, l’exploració mèdica es porta a terme en la posició de
decúbit supí o en sedestació. Les altres posicions s’utilitzen per a exploracions
específiques. Depenent de la part del cos que es vol explorar es poden utilitzar
diferents posicions anatòmiques, com ara:
• Posició de decúbit supí

Activitats d'assistència sanitària
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• Posició de decúbit lateral (esquerre o dret)
• Posició decúbit pron
• Posició de Fowler
• Posició ginecològica
• Posició de litotomia dorsal
• Posició de Sims o semiprona
• Posició de Trendelenburg
• Posició anti-Trendelenburg o Morestin
• Posició genupectoral
• Posició de Kraske o Jacknnite
• Posició de Roser
• Posició raquídia
Posició de decúbit supí

En la posició de decúbit supí el dors de l’usuari està en contacte amb el pla
horitzontal, sobre la seva esquena, amb les cames juntes i estirades i els braços
pegats al cos i estirats (vegeu la figura 1.1). Aquesta posició s’utilitza en els
següents casos:
• Exploració de tòrax i abdomen.
• Exploració d’extremitats.
• Normalment és la postura en la qual l’usuari es troba al llit. Dins d’un pla
de canvis posturals.
• Intervencions de mama, axil·lars, extremitat superior o mà, tòrax i abdomen.
F igura 1.1. Posició de decúbit supí

wikimedia
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Posició de decúbit lateral (esquerre o dret)

En la posició de decúbit lateral l’usuari descansa sobre un dels costats del seu
cos (esquerre o dret), amb l’esquena recta i el cap de costat sobre un coixí. El
braç inferior està flexionat amb l’avantbraç paral·lel al cap. El braç superior està
flexionat i recolzat sobre el cos, el llit o un coixí. L’extremitat inferior, amb
el genoll lleugerament flexionat cap enrere i l’extremitat superior flexionada a
l’alçada del maluc i el genoll (vegeu la figura 1.2). Aquesta posició s’utilitza en
els següents casos:
• Dins d’un pla de canvis posturals.
• En la higiene d’un usuari enllitat.
• Per fer massatges a un usuari enllitat.
• En fisioteràpia respiratòria.
• Per auscultació de sorolls cardíacs.
• Per administrar ènemes (decúbit lateral esquerre).
• En cirurgia, per accedir a l’hemitòrax, ronyó o zona retroperineal del costat
inferior.
F i g u r a 1 . 2 . Posició de decúbit lateral

wikimedia

Posició de decúbit pron

En la posició de decúbit pron, el pit i el ventre de la persona estan en contacte amb
el pla horitzontal. El cap de costat a esquerra o dreta i els braços estesos al llarg
del cos (vegeu la figura 1.3). Aquesta posició s’utilitza en els següents casos:
• Dins d’un pla de canvis posturals.
• Per examinar l’esquena.
• Per donar massatges.
• Cirurgia de la zona dorsal.
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F igura 1.3. Posició de decúbit pron

wikimedia

Posició de Fowler

En la posició de Fowler la persona està semiasseguda al llit amb el capçal elevat
45º, amb els genolls flexionats (vegeu la figura 1.4). També pot estar en semiFowler (30º) o Fowler elevat (90º). Aquesta posició s’utilitza en els següents casos:
• Exploració de cap, ulls, nas, boca, oïda, coll i tòrax.
• Per dinar, llegir...
• Quan l’usuari presenta problemes respiratoris o cardíacs.
• Cirurgia: muscle, mama, otorinolaringologia, neurocirurgia.
Figura 1.4. Posició de Fowler

wikimedia

Posició ginecològica

En la posició ginecològica, la persona usuària està en decúbit supí amb les cames
separades, els genolls flexionats i les plantes dels peus recolzats al llit, amb els
braços estirats al llarg del cos (vegeu la figura 1.6). Aquesta posició s’utilitza en
els següents casos:
• Exploració ginecològica de la dona.
• Rentat de genitals.
• Sondatge vesical.
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F i g u r a 1 . 5 . Posició ginecològica

Enfermeria Blog

F i g u r a 1 . 6 . Posició ginecològica

tecnicosdocumentacionsanitaria.blogspot.com

Posició de litotomia dorsal

En la posició de litotomia dorsal, la persona usuària està en decúbit supí amb
les cames separades, els genolls flexionats i les natges a la vora de la llitera
ginecològica o taula quirúrgica, i les plantes dels peus recolzats als estreps de la
taula o llitera, amb els braços estirats al llarg del cos (vegeu la figura 1.7). Aquesta
posició s’utilitza en els següents casos:
• Exploració ginecològica de la dona.
• Exploració de l’aparell genitourinari en homes i dones.
• En cirurgia: parts, intervencions ginecològiques, intervencions urològiques,
intervencions rectals...
F i g u r a 1 . 7 . Posició de litotomia dorsal

Font: Auxiliares de enfermería del servicio madrileño de salud (SERMAS)
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Posició de Sims o semiprona

En la posició de Sims, l’usuari està en una posició intermèdia entre la posició
de decúbit pron i la posició de decúbit lateral. L’usuari es troba en decúbit
lateral, amb el braç inferior estès per darrere del cos, el braç superior flexionat
pel colze i la mà propera al seu cap. L’extremitat inferior semiflexionada a nivell
del genoll i l’extremitat superior flexionada a l’alçada del maluc i genoll amb el cos
lleugerament inclinat cap endavant (vegeu la figura 1.8). Aquesta posició s’utilitza
en els següents casos:
• Sims esquerre per a l’exploració endoscòpica del recte.
• Sims esquerre per a administració d’ènemes.
• Sims esquerre per mesurar la temperatura rectal.
• En persones inconscients, per evitar la broncoaspiració del vòmit. També
s’anomena posició lateral de seguretat.
F igura 1.8. Posició de Sims

wikimedia

Posició de Trendelenburg

En la posició de Trendelenburg, l’usuari es troba en decúbit supí en un pla inclinat
uns 45º respecte al terra. Els peus del llit estan elevats respecte al capçal, i per tant
el cap i el tronc de la persona estan més avall que les seves extremitats inferiors
(veure la figura 1.9). Aquesta posició s’utilitza en els següents casos:
• Fisioteràpia respiratòria.
• En casos en què l’usuari necessita aport de sang al cervell: lipotímies,
hipotensió arterial...
• Cirurgia de la pelvis.
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F i g u r a 1 . 9 . Posició de Trendelenburg

wikimedia

Posició anti-Trendelemburg o Morestin

En la posició anti-Trendelenburg l’usuari es troba en decúbit supí en un pla inclinat
uns 45º respecte al terra. El capçal del llit està elevat respecte al peu del llit, i
per tant el cap i el tronc de la persona estan més amunt que les seves extremitats
inferiors (vegeu la figura 1.10). Aquesta posició s’utilitza en els següents casos:
• Dificultat respiratòria.
• Reflux gastroesofàgic.
• Per millorar el reg de les extremitats inferiors.
• Cirurgia de tiroide, otorinolaringologia, abdomen superior.
F i g u r a 1 . 1 0 . Posició anti-Trendelemburg

wikimedia

Posició genupectoral

En la posició genupectoral, l’usuari es col·loca agenollat, amb el tronc inclinat cap
endavant, el cap de costat i recolzat sobre els braços. Els genolls es flexionen en
angle recte (vegeu la figura 1.11). Aquesta posició s’utilitza en els següents casos:
• Exploracions del recte.
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F igura 1.11. Posició genupectoral

auxiliarenfermeria.es

Posició de Kraske o Jacknnite

En la posició de Kraske, l’usuari es troba en decúbit pron amb els malucs elevats
respecte a la resta del cos. El cap de costat i els braços amb els colzes flexionats i
els palmells cap avall fent de suport del cap (vegeu la figura 1.12). Aquesta posició
s’utilitza en els següents casos:
• Cirurgia d’hemorroides.
F i g u r a 1.12. Posició de Kraske

A partir de “Auxiliares de enfermería del servicio madrileño de salud (SERMAS)”

Posició de Roser

En la posició de Roser, l’usuari es troba en decúbit supí amb les espatlles a la vora
superior del llit i el coll en hiperextensió. També s’anomena posició de Proetz
(vegeu la figura 1.13). Aquesta posició s’utilitza en els següents casos:
• Exploració de la faringe. Intubació endotraqueal
• Rentat de cabell
• Cirurgia
• Administració de medicament per les fosses nasals
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F i g u r a 1 . 1 3 . Posició de Proetz o Roser

Font: mural.uv.es

Posició raquídia

En la posició raquídia, l’usuari està col·locat en decúbit lateral, amb l’esquena
alineada a la vora del llit, els genolls flexionats cap a l’abdomen i el mentó contra
el pit (vegeu la figura 1.14). Aquesta posició s’utilitza en els següents casos:
• Punció lumbar a nivell de L3-L4 i L4-L5
F i g u r a 1 . 1 4 . Posició raquídia

auxiliarenfermeria.es

1.3 Exploracions complementàries
Una vegada realitzades l’anamnesi i l’exploració física, el metge pot sol·licitar
una sèrie de proves complementàries per confirmar o descartar un diagnòstic.
Aquestes exploracions complementàries poden ser proves de laboratori, proves
de diagnòstic per la imatge o proves funcionals.

1.3.1 Proves de laboratori
Sovint és necessari l’obtenció de mostres d’una persona per després analitzar-les
en un laboratori per establir el diagnòstic definitiu de la malaltia. Depenent del
tipus de prova i del tipus de mostra, es poden obtenir en l’habitació del centre
sanitari, en el domicili de l’usuari o en el mateix laboratori. Les proves de
laboratori més habituals són:
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• Anàlisi de sang
• Anàlisi d’orina
• Anàlisi de femta
• Anàlisi d’esput
• Anàlisi d’exsudats
• Anàlisi de líquid seminal
• Anàlisi micològica
Anàlisi de sang

Consisteix en l’extracció de sang de la persona per conèixer la seva composició.
El metge o la metgessa és qui determina quins són els components que s’han
d’analitzar en funció dels signes i símptomes que presenta la persona usuària. Les
anàlisis de sang ajuden a confirmar o descartar malalties, veure l’evolució d’una
malaltia en concret o controlar l’estat de salut de la persona.
Les anàlisis de sang serveixen per detectar diferents problemes de salut, com en
els següents casos:
• Diagnòstic precoç de malalties en grups de població. Per exemple, les
campanyes de detecció d’hiperglucèmia en persones sanes.
• Confirmació de sospita diagnòstica: per exemple, la realització d’un hemograma en una persona amb sospita d’anèmia.
• Control d’una malaltia: per exemple, el control de colesterol en sang.
• Control de l’estat de salut: per exemple, el control de salut anual en una
empresa.
Els paràmetres més sol·licitats de les anàlisis de sang solen ser l’hemograma, les
proves de coagulació sanguínia, la bioquímica sanguínia, les concentracions de
determinats ions minerals, els nivells de determinades hormones i la determinació
de la presència d’antígens i anticossos (vegeu la figura 1.15).
F igura 1.15. Anàlisi de sang
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També es fan determinacions sanguínies per estudiar malalties concretes o lesions
en determinats òrgans com per exemple:
• Proves hepàtiques
• Proves de la funció renal
• Estudi de la diabetis
• Estudi de la hipertensió
• Estudi d’anèmia
• Estudi de la tiroide
• Estudi de l’osteoporosi
Per fer aquesta prova, el professional sanitari fa una punció a la vena de la persona
usuària i emplena els tubs adequats per a cada tipus d’anàlisi (vegeu la figura 1.16).
F i g u r a 1 . 1 6 . Tubs d’anàlisi

wikimedia

Per a l’obtenció de la mostra s’han de seguir els següents passos:
• Col·locar un compressor al braç: és una goma per facilitar la visualització
de la vena.
• Netejar la zona de punció amb un antisèptic.
• Punxar i extreure la sang.
Els principals riscos d’aquesta tècnica són la possibilitat que l’usuari es maregi o
l’aparició d’hematomes a la zona de punció.
Anàlisi d’orina

Consisteix en l’estudi de l’orina de la persona. S’analitzen diversos paràmetres,
com el color, l’aspecte, l’olor o el pH; també s’observa si hi ha substàncies que
no hi haurien de ser, com sang, proteïnes, glucosa, cetones, cristalls o bacteris.
Normalment es fa per veure si hi ha infecció de les vies urinàries, problemes renals
o diabetis.

Sovint la persona usuària
ha d’anar en dejú a fer-se
l’extracció, per això se solen
fer al matí.
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La millor mostra per fer el sediment d’orina i l’urinocultiu per a anàlisis microbiològiques és l’orina de primera hora del matí o una mostra recent, recollida en
condicions d’asèpsia en un flascó estèril.
El material necessari per obtenir la mostra és:
• Gases estèrils
• Sabó i aigua
• Recipient estèril
Per a l’obtenció de la mostra d’orina de micció es diferencia el procés de
recollida segons el sexe:
• En el cas de les dones:
– La persona usuària s’ha de rentar les mans amb aigua i sabó.
– S’ha de rentar la vulva de davant cap endarrere, esbandir amb aigua i
assecar.
– Separar els llavis majors i menors amb els dits.
– Recollir l’orina en un recipient estèril rebutjant el primer raig.
• En el cas dels homes:
– La persona usuària s’ha de rentar les mans amb aigua i sabó.
– Retirar el prepuci. Rentar el gland amb aigua i sabó i esbandir amb
aigua i assecar.
– Recollir l’orina en un recipient estèril rebutjant el primer raig.
En el cas de recollida d’orina de 24 hores s’ha de fixar una hora per començar
i acabar la recollida, per exemple des de les 8 del matí d’un dia fins a les 8 del
matí de l’endemà. La primera micció s’ha de llençar i s’ha de tenir la precaució
de guardar el recipient en un lloc fresc. S’utilitza un recipient especial d’orina de
24 h.
Anàlisi de femta

Consisteix en l’estudi de les deposicions. Normalment, la recollida d’aquestes
mostres es fa al domicili de la persona usuària amb unes instruccions molt
concretes. Es determina la presència de determinats paràsits, sang o bacteris.
El material necessari per obtenir la mostra és:
• Recipient estèril de boca ampla i tancament hermètic
• Pots MIF per a estudi parasitològic
• Cinta adhesiva transparent
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• Portaobjectes de vidre
• Depressor lingual
L’obtenció de la mostra dependrà del que es vulgui analitzar:
• Recerca de paràsits a la femta: s’utilitzarà la cinta de Graham per detectar
la presència del paràsit Enterobius vermicularis. La recollida de la mostra
s’ha de realitzar al matí, abans de rentar-se i anar al lavabo. S’ha d’agafar un
tros de cinta adhesiva transparent i enganxar-lo als marges de l’orifici anal
i pressionar amb el depressor. Després s’ha d’enganxar al portaobjectes de
vidre i introduir-lo en el recipient estèril. Cal fer la presa de la mostra durant
tres dies consecutius i portar-les al laboratori.
• Mostra de femta (MIF): s’ha de recollir femta recent de la mida d’un cigró
en el pot gran de MIF. A continuació s’ha de buidar el contingut del tub petit
en el recipient i homogeneïtzar la mostra. S’ha de guardar a temperatura
ambient i portar al laboratori.
• Coprocultiu: s’utilitza per a la detecció de sang oculta a la femta, bacteris
com l’Helicobacter pilori o virus com Rotavirus o Adenovirus. En general
s’ha de recollir femta recent de la mida d’una nou i col·locar-la en un
recipient estèril.
Les principals recomanacions que cal tenir en compte per recollir la mostra de
femta són:
• Dipositar la mostra en el recipient adequat.
• Si hi ha, seleccionar la part de la femta que contingui sang, moc o pus, i
recollir-la amb una espàtula de fusta.
• El volum de femtes líquides ha d’ésser d’entre 5 i 10 ml.
• Si la mostra no es porta immediatament al laboratori cal guardar-la en la
nevera.
• No s’ha d’utilitzar paper higiènic per a la recollida de la mostra.
• No s’ha de contaminar la mostra amb orina.
• No són adequats els recipients completament plens, mal tancats o que
vessin.
• La mostra no s’ha d’embolicar en paper d’alumini.
Anàlisi d’esput

L’anàlisi de l’esput s’utilitza per buscar els organismes que causen infeccions en
el tracte respiratori inferior. L’esput no és la mostra més representativa per donar
un diagnòstic correcte, però és la més fàcil i més ràpida d’obtenir i aïllar bacteris,
fongs i micobacteris causants de la infecció pulmonar.

Ús de la cinta de Graham
Cal tenir la precaució que la
cinta adhesiva:
• No envolti totalment el
portaobjectes.
• No presenti restes
fecals.
• Sigui transparent.
• No estigui arrugada
En cas de recollir la mostra
en nens se sol utilitzar un
escovilló amb medi de
transport.
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Un esput és una substància expel·lida amb la tos (a vegades deglutida)
procedent de les vies respiratòries inferiors.
El material necessari per obtenir la mostra és un recipient estèril de boca ampla
i tancament hermètic. Per a l’obtenció de la mostra:
• S’aconsella obtenir la mostra a primera hora del matí.
• Si la persona usuària porta dentadura postissa se l’ha de treure.
• Abans d’expectorar cal esbandir la boca amb aigua.
• Obtenir la mostra després d’una expectoració profunda (com expectorar).
• Cal evitar mostres contaminades per flora orofaríngia.
• La mostra s’ha d’obtenir abans de començar amb tractament antibiòtic.
• El volum de la mostra ha de ser entre 2 i 10 ml.
• La mostra s’ha de conservar en nevera si no es porta immediatament a
analitzar.
Expectorar és expulsar,
mitjançant la tos, productes
formats dins les vies
respiratòries o als alvèols
pulmonars. Si la persona
usuària té problemes per
expectorar espontàniament
(amb la tos), es pot induir
mitjançant nebulitzacions,
drenatge postural o per
fisioteràpia respiratòria.

Es considera que la mostra és inadequada si la quantitat recollida és escassa o si
la mostra presenta un alt contingut en saliva.
Anàlisi d’exsudats

L’anàlisi d’exsudats s’utilitza per buscar els organismes que causen infeccions en
el tracte respiratori superior, conducte auditiu...

Un exsudat és l’humor més o menys fluid que surt d’una cèl·lula, d’un vas o
d’un capil·lar per extravasació en els processos de tipus inflamatori.
Entre les mostres d’exsudats del tracte respiratori que s’analitzen amb més
freqüència es troben:
• L’exsudat faringi: per al diagnòstic d’infeccions causades per estreptococs.
Durant la recollida de la mostra s’ha d’evitar tocar la mucosa oral, la llengua,
les dents i la campaneta.
• L’exsudat de la cavitat oral: per al diagnòstic de fongs.
• L’exsudat nasal: per veure si la persona usuària és portadora de l’estafilococ
aureus. Per obtenir la mostra cal introduir el mateix escovilló pels dos forats
nasals.
• La saliva: per al diagnòstic de parotiditis (galteres). Per obtenir la mostra
cal fer una neteja prèvia de la cavitat oral amb aigua i després recollir la
saliva en el recipient.
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El material necessari per obtenir les mostres és un escovilló amb medi de
transport per cultiu o un recipient estèril de boca ampla.
Uns altres tipus d’exsudats que es poden recollir per a la seva anàlisi són:

Si no s’envien les mostres
de seguida al laboratori
s’han de guardar a la
nevera.

• Exsudats òtics: per al diagnòstic d’otitis externa o abscessos.
• Exsudat conjuntival: per al diagnòstic de conjuntivitis bacteriana.
• Exsudat o pus de ferides o úlceres.
• Exsudats del tracte genital femení: per al diagnòstic de vaginitis, detecció
d’herpes virus o sospita de bacteris.
• Exsudats del tracte genital masculí: per al diagnòstic de gonococ i Chlamydia.
Un abscés és una
acumulació delimitada de
pus en un teixit orgànic.

Anàlisi de líquid seminal

Consisteix en l’estudi del semen d’un home. Normalment la recollida d’aquestes
mostres es fa al domicili de la persona usuària amb unes instruccions molt
concretes. S’utilitza per diagnosticar prostatitis, en estudis d’esterilitat i en
controls postvasectomia.
El material necessari per obtenir la mostra és un recipient estèril de boca ampla
i tancament hermètic.
Per obtenir la mostra s’han de seguir els següents passos:
• Cal mantenir tres dies d’abstinència sexual.
• Cal rentar i esbandir bé els genitals.
• Obtenir el semen per masturbació.
• Recollir en recipient estèril (no es pot utilitzar un preservatiu).
• Portar la mostra al laboratori.
Anàlisi micològica

Aquestes proves es realitzen per al diagnòstic de micosis superficials com candidiasis o dermatitis seborreica. El tipus de mostres més freqüents són ungles, cabells
o escates de pell, però també es pot demanar un estudi micològic d’altres mostres,
com per exemple del tracte respiratori.
El material necessari per obtenir la mostra és un recipient estèril de boca ampla
i tancament hermètic. S’ha de recollir la màxima quantitat possible de mostra i
mantenir-la a temperatura ambient.
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1.3.2 Diagnòstic per la imatge
El diagnòstic per la imatge són una sèrie de tècniques que s’utilitzen per observar
l’interior del cos. Aquestes tècniques ajuden a confirmar o descartar malalties,
observar l’evolució d’una malaltia o realitzar proves preoperatòries.
Aquestes tècniques (excepte l’ecografia i l’endoscòpia) utilitzen radiació ionitzant,
que pot alterar les cèl·lules i els teixits del cos. La dosi de radiació és acumulativa,
és a dir, no desapareix del cos, i és per aquest motiu que no es pot abusar d’aquest
tipus de proves. Només es faran quan sigui estrictament necessari des d’un punt
de vista mèdic.
Entre els diferents tipus de proves diagnòstiques es troben les següents:
• Radiografia
• Radiologia contrastada
• Ecografia
• Mamografia
• Tomografia computada (TC)
• Ressonància magnètica (RM)
• Gammagrafia/Spect
• Tomografia per emissió de positrons (PET)
• Endoscòpia
Radiografia

Una radiografia és una prova diagnòstica que utilitza els raigs X per veure l’interior
del cos. Sobretot s’utilitza per examinar ossos i pulmons.
La zona del cos a irradiar es col·loca davant d’una placa o pel·lícula. Quan s’irradia
una zona del cos, aquestes radiacions passen a través amb diferent intensitat,
depenent de la densitat de la zona. Les estructures més denses, com els ossos,
es veuen de color blanc, l’aire de color negre, i la resta d’estructures en diferents
tonalitats de grisos en funció de la seva densitat (vegeu la figura 1.17).
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F i g u r a 1 . 1 7 . Radiografia d’una mà
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Les seves principals utilitats són el diagnòstic de fractures d’ossos, càries, pedres
al ronyó o pneumònies.

Els raigs X són radiacions
ionitzants que traspassen la
matèria.

Per a la realització d’una radiografia, la persona usuària s’ha de col·locar entre la
font de raigs X i el detector. La posició dependrà de la zona del cos a irradiar. És
convenient tenir la zona sense roba, i no es pot portar cap objecte metàl·lic. En el
moment d’efectuar la radiografia cal estar completament quiet i no respirar. Cal
tenir especial precaució en nens, adolescents i dones embarassades.
Com es fa una radiografia?

Radiologia contrastada

El següent vídeo explica com es
fa una radiografia:
blausen.com/es/video/rayos-x/.

La radiologia contrastada combina la utilització d’una pantalla de fluorescència
amb raigs X i unes substàncies opaques a aquests raigs anomenades medi de
contrast. El medi de contrast s’introdueix al cos per diverses vies: injecció,
ingestió, lavativa... S’utilitza per estudiar la forma i el funcionament de diferents
estructures del cos, permetent així la detecció de diferents malalties com úlceres,
pedres o tumors.
Per a la realització d’una radiografia de contrast, la persona usuària s’ha de
despullar i posar-se una bata, tampoc es pot portar cap objecte metàl·lic. Després
s’administra el contrast i s’obtenen les diferents radiografies. S’ha d’indicar a
la persona la posició en què s’ha de col·locar, pot ser dempeus o ajaguda a la
taula, i ha d’estar immòbil durant la captació de les imatges per evitar que quedin
borroses. La durada d’aquestes proves sol ser entre 20 i 30 minuts, excepte el
trànsit intestinal, que pot ser de fins a 2 hores.
Un dels principals inconvenients d’aquestes proves és el sabor i la consistència
del líquid de contrast quan és ingerit, ja que pot resultar desagradable. Les taules
on es realitzen aquestes proves són dures i fredes.
Es poden recollir diferents mostres per fer diferents tipus d’anàlisis, com per
exemple: líquid articular, contingut gàstric o duodenal, vòmit... Les mostres es
classifiquen segons el sistema o part del cos que s’estudia:

La majoria d’aquestes
proves requereixen dejú
previ, d’unes 6 hores
depenent de la prova. No
s’hauria de fumar durant
aquest període.
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a. Aparell digestiu: permet observar diferents malalties, com úlceres, tumors
benignes, tumors malignes, processos inflamatoris, alteracions del moviment,
hèrnies, obstruccions i fístules.
• Trànsit esofagogastroduodenal (TEGD): per estudiar el tracte gastrointestinal superior: faringe, esòfag, estómac i duodè. Trànsit intestinal (TIN): per
estudiar tot l’intestí.
• Ènema opac (EO): per estudiar el tracte gastrointestinal inferior, intestí gros.
També pot incloure el tram final de l’intestí prim.
b. Aparell renal: permet quantificar la funcionalitat dels ronyons i observar la
presència de càlculs renals (pedres), tumors benignes, tumors malignes, processos
inflamatoris, processos infecciosos, obstruccions, malformacions i fer avaluacions
postquirúrgiques. Hi ha diferents tipus:
• Urografia endovenosa (UIV) o pielografia endovenosa: per estudiar els
ronyons, els urèters, la bufeta i la uretra.
• Cistouretrografia miccional seriada (CUMS): per estudiar la uretra i la
bufeta.
c. Sistema reproductor femení: s’utilitza per a l’estudi de situacions d’infertilitat.
• Histerosalpingografia (HSG): per estudiar la permeabilitat de l’úter i les
trompes de Fal·lopi.
Ecografia

Una ecografia és una tècnica que fa servir ultrasons per obtenir imatges del cos.
En incidir els ultrasons sobre els diferents teixits del cos es produeix un eco
que la màquina transforma en imatges. La prova consisteix a aplicar una sonda
impregnada en un gel que el metge va movent sobre la pell de la persona depenent
de la zona que es vol explorar. Aquesta sonda emet i recull ultrasons que es
tradueixen en imatges que es veuen en una pantalla.
Entre els seus avantatges respecte a altres tècniques destaca que és còmoda per
a la persona, innòcua i barata; a més, es tracta d’una prova en temps real i que,
per tant, permet observar al moment els moviments dels teixits, els òrgans interns,
veure la sang circulant o els moviments dels intestins.
L’aplicació més coneguda és el seguiment de l’embaràs, encara que s’utilitza en
moltes altres situacions, com per exemple l’estudi de la vesícula, el fetge, els
ronyons, la pròstata, la tiroide, estudi de les mames...

Quan aquesta tècnica es fa servir per explorar els vasos sanguinis s’anomena
ecografia Doppler (vegeu la figura 1.18).
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F i g u r a 1 . 1 8 . Ecodoppler
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Mamografia

Una mamografia és una radiografia d’alta definició de la mama en la qual
s’utilitzen raigs X a dosis molt baixes.
Per fer una mamografia la persona sol estar dempeus, es col·loca una mama en
una safata i es comprimeix per poder extreure les millors imatges. Es fan dues
radiografies a cada mama en diferents angles. La persona no pot portar cap objecte
metàl·lic i ha d’estar completament quieta i no respirar.
Cal informar al metge o metgessa si la persona usuària:
• Està embarassada o creu que pot estar-ho.
• Està donant el pit.
• Està operada o ha rebut un cop important al pit.
• Porta una pròtesi de pit.
En aquests casos caldrà valorar la idoneïtat de l’exploració o adaptar la tècnica.
Tomografia computada (TC)

La tomografia computada és una prova que es fa amb una màquina que consta
d’una taula que es va movent amunt i avall. Dins de la màquina hi ha un tub de
raigs X que va girant i fa radiografies de totes les parts dels cos (vegeu la figura
1.19). Un ordinador s’encarrega d’ajuntar totes les imatges generades per mostrar
les estructures de l’interior del cos.
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F igura 1.19. Tomografia computada

Font: biomedicalcue.it

Les exploracions més freqüents són les del sistema nerviós central, el tòrax i
l’abdomen. S’utilitza per al diagnòstic de malalties cardiovasculars, infeccions,
traumatismes, trastorns musculoesquelètics i càncer.
Per fer aquesta prova, la persona usuària s’ha d’estirar a la taula i aquesta es
desplaça amunt i avall a través del tub de raigs X. Pot ser necessària l’administració
d’un medi de contrast que s’introdueix al cos per diverses vies: injecció, ingestió,
lavativa... En aquests casos, normalment s’ha d’estar en dejú sis hores abans.
Cal informar el metge o metgessa si la persona usuària:
• Està embarassada o creu que pot estar-ho.
• Està donant el pit.
• Pot tenir al·lèrgia al contrast.
• Pateix malalties del cor, dels ronyons, de la tiroide, diabetis o asma.
• Pren algun medicament.
Com es fa un TAC?
El següent vídeo explica com es
fa un TAC: bit.ly/32yt3j7

Ressonància magnètica (RM)

La ressonància magnètica és una prova que es fa amb una màquina que consta
d’una taula que es va movent amunt i avall per l’interior de l’aparell. S’utilitza
un potent imant i ones de ràdio per visualitzar les diferents estructures del cos
(vegeu la figura 1.20). Un ordinador s’encarrega de convertir els senyals de camp
magnètic que reboten al cos en imatges.
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F i g u r a 1 . 2 0 . Ressonància magnètica
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Les exploracions més freqüents són les del sistema nerviós central i el sistema
musculoesquelètic. S’utilitza per al diagnòstic d’una gran varietat d’afeccions,
com ruptures de lligaments o tumors.
Per fer aquesta prova, la persona usuària s’ha d’estirar a la taula i aquesta entra
a l’interior de l’aparell. Cal estar immòbil i en alguns casos pot ser necessària
l’administració d’un contrast que s’introdueix al cos per via intravenosa. La
durada de la prova és de 20 a 40 minuts.
Cal informar el metge o metgessa si la persona usuària:
• Està embarassada o creu que pot estar-ho.

Abans de la realització de la
prova, la persona s’ha de
treure les pròtesis dentals,
penjolls, pírcings, rellotges o
altres joies, maquillatge o
esmalt d’ungles.

• Porta marcapassos.
• Porta qualsevol tipus de pròtesis metàl·liques o elements ferromagnètics.
• Està donant el pit.
• Pot tenir al·lèrgia al contrast.
• Pateix insuficiència renal greu.
• Té el fetge trasplantat.
• Ha estat intervingut.
• Pateix claustrofòbia.
Com es fa una ressonància
magnètica?

Gammagrafia o SPECT

La gammagrafia és una prova en la qual s’utilitza un radiofàrmac que s’introdueix
dins l’organisme per via intravenosa i arriba a l’òrgan que es vol explorar.
Aleshores la radiació que emet és captada per una càmera especial (gammacàmera)
que produeix imatges funcionals i moleculars. Es poden veure en temps real

El següent vídeo explica el
funcionament de la ressonància
magnètica: bit.ly/2VZnDeJ
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com es mouen els òrgans i teixits, i veure els canvis que es produeixen a nivell
molecular. La dosi de radiació és molt petita, igual o inferior a altres proves de
radiologia.
Les exploracions més freqüents són les dels ossos, el cor, els ronyons, les tiroides,
els pulmons i el cervell. Els usos més comuns són la gammagrafia d’ossos i la
gammagrafia de tiroide (vegeu la figura 1.21).
F i g u r a 1 . 2 1 . Imatge aconseguida mitjançant gammagrafia òssia
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Cal informar el metge o la metgessa si la persona usuària:
• Està embarassada o creu que pot estar-ho.
• Està donant el pit.
Com es fa un escaneig
ossi?
El següent vídeo explica com es
fa un escaneig ossi:
bit.ly/2J82p9m

Tomografia per emissió de positrons (PET)

La tomografia per emissió de positrons, coneguda com SPECT, és una prova
que utilitza radiofàrmacs per via intravenosa que permeten mesurar l’activitat
metabòlica dels diferents teixits del cos. S’utilitzen en concentracions molt petites
i per tant la dosi de radiació també és petita (vegeu la figura 1.22).
Aniquilació de partícules
En xocar un positró del
radiofàrmac i un electró de
l’usuari es produeix l’aniquilació
d’ambdós, produint fotons de
rajos gamma, que és allò que
detecta l’aparell conformant les
imatges.

Atenció sanitària

39

Activitats d'assistència sanitària

Figura 1 . 2 2 . Esquema de la tomografia per emissió de positrons
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S’utilitza per al diagnòstic i seguiment de malalties oncològiques, neurològiques
i cardiovasculars (vegeu la figura 1.23).
F i g u r a 1 . 2 3 . Imatge del cervell amb PET

wikipedia

Per a la realització de la prova cal estar en dejú sis hores abans i cal avisar el metge
si la persona usuària:
• Està embarassada o creu que pot estar-ho.
• Està donant el pit.
• Té diabetis.
Endoscòpia

L’endoscòpia és un procediment que permet visualitzar, diagnosticar i tractar
determinades zones del tub digestiu i de les vies respiratòries mitjançant un aparell
anomenat fibroendoscopi.
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Un fibroendoscopi és un aparell format per un tub llarg i flexible, que en la
punta té una càmera que permet veure les imatges en una pantalla.
L’endoscòpia digestiva consta de diferents procediments que permeten visualitzar,
diagnosticar i tractar malalties i lesions sense la necessitat de fer una cirurgia més
complicada. Els diferents procediments són:
• Endoscòpia digestiva alta o gastroscòpia
• Colonoscòpia
• Colangiopancreaticografia retrògrada endoscòpica (CPRE)
• Ecoendoscòpia o ultrasonografia endoscòpica (ECO o USE)
• Càpsula endoscòpica
L’endoscòpia digestiva alta o gastroscòpia serveix per explorar l’esòfag, l’estómac i el duodè. Les seves aplicacions més comunes són:
• Conèixer les causes d’hemorràgies o molèsties digestives (dolor d’estómac,
acidesa, dificultat per empassar).
• Detectar diferents lesions (pòlips, tumors, úlceres).
• Extreure cossos estranys (espines o ossos, monedes, piles o peces de
joguines petites...).
• Prendre mostres de teixit (biòpsia) per analitzar.
• Fer els tractaments que siguin necessaris.
Per fer una endoscòpia, normalment s’administra anestèsia local al coll, i després
s’introdueix el tub per la boca per explorar el tub digestiu. Cal estar en dejú sis
hores abans. I caldrà avisar el metge si la persona usuària:
• Està embarassada o creu que pot estar-ho.
• Està donant el pit.
• Pren algun medicament anticoagulant o porta alguna pròtesi cardíaca.
La colonoscòpia serveix per explorar el còlon i el recte (vegeu la figura 1.24). Les
seves aplicacions més comunes són:
• Conèixer les causes de dolor abdominal.
• Conèixer les causes de presència de sang a les deposicions, diarrees o
estrenyiment continu.
• Prevenció de càncer de còlon.
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• Prendre mostres de teixit (biòpsia).
• Extirpació de pòlips i tractament d’altres lesions.
F i g u r a 1 . 2 4 . Colonoscopi
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Abans de fer la prova, la persona ha de prendre laxants i estar en dejú 6 hores.
Normalment s’administra anestèsia o sedació i després s’introdueix el tub per
l’anus per explorar el recte i el còlon:
• Si la prova es fa sense sedació es pot tenir sensació de ganes d’anar al
lavabo i notar algunes molèsties a causa de la distensió abdominal. Aquestes
molèsties desapareixeran quan s’eliminin els gasos del budell.
• Si la prova es fa amb anestèsia, el més probable és que la persona no
s’adoni del procediment. És possible que noti alguna molèstia abdominal
que desapareixerà quan expulsi l’aire del budell. Al cap d’una hora
aproximadament es pot començar a beure líquids i a introduir els aliments
sòlids.
• En alguns casos poden aparèixer efectes secundaris com mareig, distensió
abdominal, dolor abdominal, hemorràgia, perforació o alteracions cardiorespiratòries.
Caldrà avisar el metge si la persona usuària:
• Està embarassada o creu que pot estar-ho.
• Està donant el pit.
• Pateix alguna malaltia cardíaca o respiratòria.
• Pren algun medicament anticoagulant.
• Porta alguna pròtesi.
La colangiopancreaticografia retrògrada endoscòpica (CPRE) serveix per
explorar el duodè i els conductes biliars i pancreàtics. Les seves aplicacions més
comunes són:
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• Conèixer les causes de símptomes relacionats amb malalties de la vesícula
biliar i del pàncrees.
• Tractament de les lesions.
• Extreure càlculs.
• Col·locar pròtesis.
• Extirpar pòlips.
• Fer drenatges.
Abans de fer la prova, la persona usuària ha d’estar en dejú 8 hores. Aquesta
és una prova que combina l’endoscòpia amb la radiologia, s’aplica l’anestèsia i
s’introdueix el tub per la boca. Una vegada el tub està a l’alçada del duodè es
col·loca una sonda a través dels conductes biliars i pancreàtics, que injecta un
contrast per fer l’estudi radiològic i aplicar el tractament. És una prova que es fa
amb hospitalització ambulatòria. Després de la prova cal estar unes 6 hores en
observació.
Abans de la realització de la prova la persona s’ha de treure les pròtesis dentals,
penjolls, pírcings, rellotges o altres joies, maquillatge o esmalt d’ungles.
Caldrà avisar el metge si la persona usuària:
• Està embarassada o creu que pot estar-ho.
• Està donant el pit.
• Pateix alguna malaltia cardíaca o respiratòria
• Pren algun medicament anticoagulant.
• Porta alguna pròtesi.
• Pateix alguna malaltia o al·lèrgia a algun medicament o al contrast.
L’ecoendoscòpia o ultrasonografia endoscòpica (ECO o USE) serveix per
explorar l’aparell digestiu i els òrgans del voltant. Les seves aplicacions més
comunes són:
• Conèixer les causes de símptomes relacionats amb patologies del tub
digestiu.
• Determinar l’estat d’un tumor.
• Conèixer l’estat de malalties relacionades amb la vesícula biliar i el pàncrees.
Abans de la prova, la persona usuària ha d’estar en dejú 8 hores. Aquesta és una
prova que combina l’endoscòpia amb l’ecografia, s’aplica l’anestèsia i s’introdueix
el tub per la boca o per l’anus, segons sigui ecoendoscòpia alta o baixa.
Caldrà avisar el metge si la persona usuària:
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• Està embarassada o creu que pot estar-ho.
• Està donant el pit.
• Pateix alguna malaltia cardíaca o respiratòria.
• Pren algun medicament anticoagulant.
• Porta alguna pròtesi.
• Pateix alguna malaltia o al·lèrgia a algun medicament.
La càpsula endoscòpica serveix per explorar el tub digestiu. Les seves aplicacions més comunes són:
• Conèixer les causes de símptomes relacionats amb les malalties del tub
digestiu.
• Hemorràgies.
• Malaltia de Crohn.
• Poliposi intestinal.
Abans de fer la prova, la persona ha d’estar en dejú 6 hores. Tres dies abans
ha de fer una dieta específica i prendre laxants per buidar el budell. La càpsula
endoscòpica és com una píndola d’uns dos centímetres que conté una microcàmera
que envia les imatges a un dispositiu que es col·loca en la cintura (vegeu la figura
1.25). La persona se l’ha d’empassar i la càpsula capta imatges de tot l’aparell
digestiu.
F i g u r a 1 . 2 5 . Càpsula endoscòpica
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Una vegada s’ha empassat la càpsula, la persona usuària pot marxar de la consulta.
Després de 6 hores ha de tornar a la consulta, on li trauran l’enregistrador
d’imatges. Si passats 4 dies no s’ha eliminat la càpsula cal tornar al metge o
metgessa.
Caldrà avisar el metge si la persona usuària:
• Està embarassada o creu que pot estar-ho.
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• Està donant el pit.
• Pateix alguna malaltia cardíaca o respiratòria.
• Pren algun medicament anticoagulant.
• Porta alguna pròtesi.
• Pateix alguna malaltia o al·lèrgia a algun medicament o al contrast.

1.3.3 Proves funcionals
Les proves funcionals són una sèrie de tècniques que s’utilitzen per comprovar com
funcionen diversos aparells o sistemes. Aquestes tècniques ajuden a confirmar o
descartar malalties, veure l’evolució d’una malaltia en concret i per fer proves
preoperatòries. Exemples de proves funcionals són:
• Electrocardiograma
• Holter
• Electroencefalograma
• Estudi electrofisiològic
• Estudi electromiogràfic
• Prova d’esforç cardiopulmonar o ergometria
• Espirometria simple
Electrocardiograma

L’electrocardiograma és una prova que registra l’activitat elèctrica del cor. Aquesta es registra sobre la superfície corporal de la persona i es tradueix en una representació gràfica on es poden veure les ones que representen els estímuls elèctrics
a la superfície del cor. L’aparell que es fa servir s’anomena electrocardiògraf
(vegeu la figura 1.26). L’electrocardiograma l’interpreta un metge en funció dels
símptomes i la història clínica de la persona.
Les seves aplicacions més comunes són:
• Determinació de qualsevol dany al cor.
• Determinació d’efectes de medicacions i aparells sobre el cor.
• Detecció i analisi d’arítmies cardíaques, episodis aguts de malaltia coronària i l’infart de miocardi.
• Exploracions preoperatòries.
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Figura 1.26. Electrocardiograma
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Per a la realització de la prova s’han d’enganxar els elèctrodes a la pell de la
persona usuària en diferents parts del cos, normalment a turmells, canells i pit. De
vegades cal netejar la zona on es col·loquen els elèctrodes o rasurar el pèl. Durant
la prova, la persona ha d’estar immòbil, relaxada i amb un ritme respiratori normal.
Potser se li demani que aguanti la respiració uns segons.
Holter

El Holter és un petit dispositiu electrònic que registra i emmagatzema de manera
ambulatòria l’electrocardiograma de la persona usuària durant 24-48 h (vegeu
la figura 1.27). S’utilitzen en persones amb sospita d’arítmia cardíaca o per al
diagnòstic de malaltia isquèmica del cor.
F i g u r a 1 . 2 7 . Holter

wikimedia
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Per fer la prova s’han d’enganxar els elèctrodes a la pell de la persona usuària
connectats a l’aparell que es fixa al cos amb unes bandes de subjecció. Una vegada
ha passat el temps, es treu l’aparell i es descarreguen les dades amb un ordinador.
Aquesta informació és molt útil per detectar possibles alteracions del ritme cardíac,
però quan els símptomes són poc freqüents pot ser ineficaç.
Quan passa això també es pot utilitzar un Holter subcutani molt petit, que es
col·loca sota la pell amb anestèsia local. En aquest cas pot estar funcionant durant
12 mesos. Consta d’uns elèctrodes connectats a una memòria on s’emmagatzemen
les dades; a més, la persona usuària és capaç d’activar-lo quan nota la possible
simptomatologia mitjançant un activador o polsador extern.
Hi ha una sèrie d’indicacions per a la persona usuària amb Holter extern:
• La persona usuària tindrà un full amb les seves dades i la data i hora d’inici
de la gravació.
• En aquest full ha d’anotar totes les possibles incidències (palpitacions,
batecs irregulars, mareig, dolor al pit...).
• La persona pot portar a terme l’activitat quotidiana normal sense limitacions.
Electroencefalograma

L’electroencefalograma (EEG) és una prova que registra l’activitat elèctrica del
cervell. Aquesta es registra col·locant els elèctrodes sobre la superfície del crani
de la persona i es tradueix en una representació gràfica on es poden veure les ones
que representen els estímuls elèctrics (vegeu la figura 1.28).
Les seves aplicacions més comunes són:
• L’epilèpsia.
• Els tumors cerebrals.
• Els abscessos cerebrals.
• Els traumatismes cerebrals.
• Les malalties vasculars cerebrals, com infarts i hemorràgies.
• Neurocirurgia: per detectar i distingir les parts sanes de les malaltes.
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F i g u r a 1 . 2 8 . Electroencefalògraf
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L’EEG es fa sota diferents condicions, amb la persona adormida o bé sota estímuls
com pot ser un llum intermitent o després de respirar profundament, per induir
canvis metabòlics que revelin l’existència d’un focus del cervell amb activitat
elèctrica anòmala.
Estudi electrofisiològic

És una prova que serveix per diagnosticar persones que tenen o poden tenir
alteracions del ritme cardíac (arítmies). Es pot saber el tipus i la gravetat de les
arítmies, en quin lloc del cor estan localitzades i quins trastorns produeix. Això
afavoreix la decisió sobre quin tractament és el més indicat.
Abans de fer la prova, la persona ha d’estar en dejú, s’ha de treure la roba i estirar-se
en una llitera. Normalment la prova es fa amb sedació. Després s’aplica anestèsia
local a la zona de punció, que sol ser el coll, el braç o l’engonal.
Per aquesta zona s’introdueixen uns catèters (cables flexibles, llargs, i prims)
que arriben fins al cor guiats per tècniques radioscòpiques. Aquests catèters
enregistren l’activitat elèctrica del cor, i també poden servir com a marcapassos
si estan connectats a un aparell estimulador extern.
Durant la prova pot ser necessària l’administració d’algun fàrmac o aplicar una
descàrrega elèctrica. La prova pot tenir una durada de diverses hores, i en acabar,
la persona usuària ha d’estar en repòs unes hores.
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La prova pot tenir una sèrie de riscos:
• Palpitacions a causa de la medicació o dels catèters.
• Si apareix algun problema sobtat es pot fer un xoc elèctric.
• Hematomes en la zona de punció.
• Altres complicacions més greus però poc freqüents, com trombosi, flebitis
o hemorràgies, entre d’altres.
Estudi electromiogràfic

És una prova que serveix per diagnosticar persones que tenen problemes de
músculs o de les neurones motores (cèl·lules nervioses que controlen els músculs).
Els resultats d’aquesta prova poden mostrar disfuncions musculars, disfuncions
motores o problemes de transmissió entre les neurones i els músculs.
Les aplicacions més comunes són el diagnòstic de distròfies musculars, neuropaties perifèriques, poliomielitis o esclerosi lateral amiotròfica, entre d’altres.
Per fer la prova s’han d’enganxar elèctrodes a la pell de la persona (elèctrodes de
superfície), i també s’han d’introduir elèctrodes al múscul amb agulles molt fines.
Aquests elèctrodes porten a terme una estimulació elèctrica i fan que els músculs
es contreguin, i aquesta activitat es tradueix en gràfics, sons o valors que interpreta
un especialista (vegeu la figura 1.29). Posteriorment al procediment, la persona
usuària pot sentir dolor i patir petits hematomes.
F igura 1.29. Electromiografia
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Com es fan els
electrodiagnòstics?
El següent vídeo explica com es
realitzen els electrodiagnòstics:
bit.ly/2P7Qegj

Prova d’esforç cardiopulmonar o ergometria

La prova d’esforç és una prova que consisteix en la realització d’exercici físic per
veure la resposta de la persona davant l’esforç.
Les aplicacions més comunes són el diagnòstic de malalties cardiovasculars i
respiratòries o per veure com evoluciona la malaltia.
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Abans de realitzar la prova, la persona usuària s’ha de fer dos electrocardiogrames,
un estirat i un altre dempeus. Després la persona usuària ha de fer l’exercici físic
durant un temps que oscil·la entre 6 i 12 minuts, augmentant de manera progressiva
la intensitat, normalment amb bicicleta estàtica o amb cinta de córrer (vegeu la
figura 1.30).
En tot moment s’efectua un monitoratge electrocardiogràfic continu. També s’ha
de mesurar periòdicament la tensió arterial i continuar el monitoratge durant el
temps de recuperació, entre 3 i 5 minuts.
F i g u r a 1 . 3 0 . Prova d’esforç
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S’ha de prestar especial atenció:
• En el moment d’esforç màxim.
• Si la persona pateix angina de pit.
• Si la persona manifesta manca d’aire durant la prova.
• En acabar la prova.
El dia de la prova, la persona ha de seguir una sèrie de pautes:
• Portar roba i calçat adequat per fer la prova.
• Cal menjar dues o tres hores abans de la prova.
• No beure alcohol ni cafè almenys tres hores abans de la prova.
• No fer activitat física intensa 12 hores abans.
Com es fa una prova
d’esforç?

Espirometria simple

L’espirometria simple és una prova diagnòstica que ajuda a conèixer la ventilació
pulmonar de la persona usuària. En aquesta prova es mesuren els fluxos i els
volums respiratoris.

El següent vídeo explica com es
fa una prova d’esforç:
bit.ly/2P2TUzY
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Les aplicacions més comunes són el diagnòstic i seguiment de malalties de
l’aparell respiratori, com la MPOC o l’asma.
Prèviament a l’inici de la prova cal seguir les següents recomanacions:
• No fumar unes hores abans.
• Portar roba ampla.
• Evitar l’exercici intens abans de la prova.
• Menjar amb moderació.
• No prendre begudes excitants una hora abans.
Per a la realització
d’aquesta prova s’utilitza un
aparell anomenat
espiròmetre.

Per fer aquesta prova, la persona usuària ha de seure en una posició còmoda amb
el tronc elevat i les cames sense creuar. Se li col·loca una pinça nasal i se li
demana que faci una inspiració lenta i progressiva, a continuació s’introdueix el
broquet d’un sol ús a la boca segellant els llavis i el tècnic l’animarà que buidi
completament els pulmons. Com a mínim s’han d’obtenir tres mesures correctes
(vegeu la figura 1.31).
F igura 1.31. Espirometria
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2. Tècniques de mobilització de secrecions en malalties de l’aparell
respiratori

Els usuaris amb problemes respiratoris tenen dificultats per dur a terme amb
normalitat les activitats quotidianes de la vida diària, ja que tenen limitada la
capacitat física per desenvolupar aquestes accions. És funció del tècnic conèixer
aquestes patologies i el seu tractament per ajudar la persona usuària en els
problemes que puguin sorgir a causa del seu estat.

2.1 Valoració i diagnòstics de la insuficiència respiratòria
Per valorar la insuficiència respiratòria es començarà amb l’anamnesi de la
persona, d’aquesta manera s’obtindrà la informació sobre el temps d’evolució, les
complicacions, els antecedents, els hàbits o les condicions de vida. El següent
pas serà l’exploració física de la persona usuària. En aquest pas es valorarà el
tipus de respiració, la coloració de la pell, l’expectoració i els sorolls respiratoris
mitjançant auscultació.
Durant l’anamnesi es podran observar els diferents tipus de respiració:
• Diafragmàtica-costal inferior: durant la inspiració, el diafragma es contreu
i s’aplana, i les costelles s’eleven. La part superior del tòrax també s’eleva
lleument. És la respiració normal.
• Costal superior: s’utilitzen els músculs accessoris respiratoris, s’eleven els
músculs, el tòrax es dilata i la paret abdominal retrocedeix. És un signe
d’intercanvi d’aire deficient en els lòbuls inferiors.
• Diafragmàtica “pura”: només es mobilitza el diafragma. Típica de l’emfisema.
• Respiració paradoxal: el tòrax es contreu durant la inspiració i es dilata
durant l’expiració.
• Dispnea: sensació subjectiva de manca d’aire.
• Ortopnea: dispnea intensa.
• Taquipnea: respiració ràpida i superficial.
• Polipnea: respiració ràpida i profunda, que acaba en hiperventilació.
• Hiperpnea: respiració profunda.
• Bradipnea: respiració lenta.
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• Apnea: suspensió temporal de la respiració.
• Respiració asmàtica: respiració esbufegant, amb expiració forçada i perllongada.
• Estridor: respiració amb un xiulet. En casos d’obstrucció de vies aèries
superiors.
• Respiració de Cheyne-Stokes: augment de la freqüència de la respiració
seguida d’una disminució gradual fins a arribar a una breu apnea.
• Respiració de Kussmaul: inspiració profunda seguida d’expiració breu
gemegaire.
En l’observació de la pell de la persona es pot veure si hi ha presència d’una
coloració blavosa; això és indicatiu de cianosi, que és provocada per una
oxigenació insuficient de la sang probablement a causa de problemes a l’aparell
cardiorespiratori.
Durant l’auscultació es poden escoltar diferents tipus de sorolls:
• Murmuri vesicular o respiratori: és el soroll normal produït per la distensió
dels alvèols pulmonars.
• Espiració perllongada: es produeix quan augmenta la resistència al pas de
l’aire en l’arbre bronquial.
• Disminució del murmuri vesicular: És produït per un vessament pleural o
per la disminució del corrent d’aire en bronquis o pulmons.
• Respiració bronquial o tubàrica: típica de persones amb la tràquea i els
bronquis gruixuts. El soroll és semblant a bufar en un tub.
• Roncs: raneres seques produïdes per una secreció viscosa en els bronquis.
Signe d’obstrucció crònica.
• Raneres consonants: sonores (soroll sec) o agudes (soroll sibilant).
• Raneres subcrepitants: de bombolles fines o gruixudes. Són degudes a
l’acció de l’aire sobre mucositat.
• Raneres crepitants: de bombolles petites, signe de congestió pulmonar o
entrada d’aire en bronquis i alvèols col·lapsats.
• Frec pleural: soroll aspre. Indica irritació pleural sense vessament.
• Fremiment vibratori: vibracions percebudes per la mà sobre el tòrax.
Si s’observa presència d’expectoració, aquesta pot ser de tipus:
• Mucosa: clara i blanquinosa.
• Mucopurulenta: de moc i pus.
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• Fètida: pudent.
• Sanguinolenta: amb estries de sang.
• Hemorràgica: mesclada amb sang.
• Hemoptisi: expectoració de sang.
• Rubiginosa: rovellada. Indica pneumònia.
• Escumosa: en edema pulmonar.
Per diagnosticar una malaltia respiratòria s’acostuma a demanar proves complementàries, com ara radiologia o espirometria:
• Amb la radiologia es poden veure patologies com per exemple l’emfisema,
el vessament pleural, el neumotòrax o tumors.
• L’espirometria és una prova que s’utilitza per valorar la funció ventilatòria
(vegeu la figura 2.1).
F i g u r a 2 . 1 . Espiròmetre

Per al diagnòstic també es poden observar si hi ha alteració en una sèrie de valors
en sang. Els valors normals són:
• Pressió d’oxigen: 90 mmHg
• Pressió de diòxid de carboni: 40 mmHg
• Saturació d’oxigen: entre 97 i 98%
• pH: entre 7,3 i 7,5

2.2 El pla de cures
Una vegada establert el diagnòstic, les intervencions d’atenció sanitària tenen
com a objectiu prevenir, alleujar o eliminar els problemes derivats de la patologia
respiratòria que pateix la persona usuària.
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Aquestes intervencions s’han de planificar seguint una sèrie de procediments
establerts. Com a tècnic, les intervencions que es faran en els usuaris amb
problemes respiratoris són:
• Tècniques respiratòries, com la realització d’exercicis respiratoris o l’estimulació de la tos i l’expectoració.
• Tècniques manuals, com el drenatge postural acompanyat de les tècniques
de percussió i vibració.
• Tècniques instrumentals, com l’ús d’inspiròmetres d’incentiu, l’aspiració
de secrecions o l’oxigenoteràpia.

2.3 Fisioteràpia respiratòria

L’acumulació de secrecions
pot afavorir les infeccions
respiratòries, comprometre
la ventilació i provocar
insuficiència respiratòria.

La fisioteràpia respiratòria abasta un conjunt de procediments per ajudar la persona
usuària a eliminar secrecions respiratòries i millorar la permeabilitat de les vies
respiratòries. Està indicada en diferents circumstàncies patològiques, com ara
malalties respiratòries cròniques, persones immobilitzades, tractament postquirúrquic o problemes neurològics com pèrdua de força muscular o disminució del
reflex de la tos.
La fisioteràpia respiratòria engloba els exercicis respiratoris, la mobilització de
secrecions i el drenatge corporal. Aquests exercicis s’haurien de combinar, sempre
que sigui possible, amb un entrenament físic general encaminat a millorar la
resistència física de la persona usuària amb problemes respiratoris crònics. En
la figura 2.2 podeu veure els següents exercicis respiratoris:
1. Usuari en decúbit supí amb un coixí a la regió poplítia, amb un pes d’uns 2
kg sobre l’abdomen. L’usuari inspira traient l’abdomen cap enfora i expira
introduint-lo, emetent un so de F o S.
2. La mateixa posició que l’anterior, elevant els braços 180º durant la inspiració i abaixant-los durant l’expiració.
3. La mateixa posició i acció que l’anterior, però elevant les espatlles.
4. La mateixa posició que l’anterior, mans al clatell, colzes junts, inspirar amb
abducció horitzontal i sense retirar les mans del clatell, expirar.
5. Estirat amb la panxa cap amunt, amb les cames flexionades, fer una
inspiració i en expirar flexionar els malucs com si es volgués comprimir
la regió abdominal amb la cuixa. Alternar amb les dues cames.
6. La mateixa posició que l’anterior, però amb les dues cames al mateix temps.
7. Usuari en decúbit supí, inspirar elevant els braços i expirar elevant el tronc
90º amb els turmells fixats.
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8. Usuari dempeus, mans en l’espatlla oposada, inspirar en abducció horitzontal i expirar tornant a la posició inicial.
9. La mateixa posició que l’anterior, mans en l’abdomen seguint la línia de
les últimes costelles en el centre, inspirar i expirar flexionant el tronc contra
la regió abdominal cap endins i cap amunt, expulsant l’aire amb la mà en
forma de con.
10. La mateixa posició que l’anterior, mans sota les últimes costelles, inspirant
amb rotació i expirar amb pressió cap endins i cap amunt de l’abdomen amb
la mà contrària del costat de l’abdomen. Alternar amb les dues mans.
Figu r a 2 . 2 . Entrenament físic

2.3.1 Tècniques respiratòries
El principal múscul inspiratori és el diafragma. En contraure’s, el contingut
abdominal es desplaça cap avall i cap endavant, i el diàmetre vertical de la caixa
toràcica augmenta. A més, gràcies als músculs intercostals externs, les vores de
les costelles s’alcen i es desplacen cap a fora, incrementant el diàmetre transversal
del tòrax. En la respiració normal en repòs, el nivell del diafragma es desplaça al
voltant d’1 cm, però durant la inspiració i expiració forçades pot arribar a 10 cm.
En repòs, els músculs accessoris de la inspiració pràcticament no participen,
encara que sí durant l’exercici.
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Els músculs expiratoris més importants són els de la paret abdominal. En
contraure’s s’incrementa la pressió intraabdominal i el diafragma és empès cap
amunt. En repòs, l’expiració es realitza de manera passiva, però es torna activa
amb l’exercici. També es contrauen amb molta energia amb el vòmit i la tos.
Si la persona es troba en posició de decúbit supí, la dificultat d’eliminació i
l’acumul de secrecions, juntament amb l’efecte de volum de tancament en els
alvèols, fa que sigui imprescindible la realització d’exercicis respiratoris que
milloren la dinàmica diafragmàtica i la relació ventilació/perfusió basal.
La mobilització diafragmàtica és l’exercici més bàsic i fonamental. En mobilitzar el diafragma s’aconsegueix expandir ambdues bases, millorant les relacions
ventilació/perfusió i facilitant la mobilització i el drenatge de les secrecions
acumulades.

Els exercicis respiratoris es realitzen per aconseguir una respiració
profunda, mobilitzar secrecions i millorar la permeabilitat de les vies
respiratòries. S’utilitzen en diferents casos, com per exemple MPOC,
postquirúrgics o malalties neuromusculars. Depenent de l’exercici, la
persona usuària pot estar en posició decúbit supí, Fowler o semi-Fowler.

Respiració abdominal diafragmàtica

La persona usuària ha de fer una inspiració lenta i profunda pel nas, tractant
d’elevar l’abdomen, i després ha de treure l’aire amb els llavis mig oberts,
comprovant com va descendint l’abdomen. Aquests exercicis es poden fer en
diferents postures i amb o sense resistència.
Hi ha diferents procediments per dur a terme la respiració diafragmàtica (vegeu
la taula 2.1 i la taula 2.2). Una manera seria en la posició de decúbit supí amb les
cames flexionades. Es relaxen els músculs intercostals i accessoris i es realitza una
inspiració profunda d’aproximadament 3 segons, observant que la paret abdominal
puja i el diafragma baixa. Després es fa una expiració forçada contraient els
músculs abdominals, observant com s’enfonsa l’abdomen i puja el diafragma.
Tau l a 2 . 1 . Protocol de realització de respiració abdominal amb un mocador
PROTOCOL DE RESPIRACIÓ ABDOMINAL AMB UN MOCADOR
La persona usuària ha de fer una inspiració lenta i profunda pel nas, tractant d’elevar l’abdomen, i després ha
de treure l’aire amb els llavis mig oberts, comprovant com va descendint l’abdomen.
OBJECTIU
Fer la respiració abdominal amb l’ajuda d’un mocador
MATERIAL NECESSARI
• Mocador
PROCEDIMENT
1. Preparar el material.
2. Rentar-se les mans.
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Taula 2.1 (continuació)
PROTOCOL DE RESPIRACIÓ ABDOMINAL AMB UN MOCADOR
3. Comprovar la identitat de l’usuari.
4. Informar de la tècnica a la persona usuària i demanar el seu consentiment i la seva col·laboració. Preservar
la seva intimitat.
5. La persona usuària s’ha d’asseure amb l’esquena recta i les cames sense encreuar tocant el terra.
6. Col·locar un mocador envoltant la cintura de l’usuari, per sota de l’última costella i per sobre del melic.
7. Mantenir el mocador tibant.
8. Iniciar els moviments respiratoris.
9. Cal observar durant la inspiració que el mocador s’afluixa en augmentar l’abdomen de volum.
10. Durant l’expiració s’ha de tornar a estrènyer el mocador.
11. Després de diverses inspiracions, indicar a l’usuari que descansi una estona.
12. Repetir el procediment, però dempeus. Tornar a descansar una estona.
13. Repetir el procediment, però caminant a poc a poc i controlant el mocador i la respiració.
14. Acomodar la persona.
15. Recollir el material utilitzat.
16. Acomiadar-se de la persona usuària.
17. Fer la higiene de les mans.
18. Registrar el procediment i les possibles incidències.

Taula 2.2. Protocol de realització de respiració abdominal amb pes
PROTOCOL DE RESPIRACIÓ ABDOMINAL AMB PES
La persona usuària ha de fer una inspiració lenta i profunda pel nas, tractant d’elevar l’abdomen, i després ha
de treure l’aire amb els llavis mig oberts, comprovant com va descendint l’abdomen.
OBJECTIU
Realitzar la respiració abdominal amb l’ajuda de pes.
MATERIAL NECESSARI
• Un pes
PROCEDIMENT
1. Preparar el material.
2. Rentar-se les mans.
3. Comprovar la identitat de l’usuari.
4. Informar de la tècnica a la persona usuària i demanar el seu consentiment i la seva col·laboració. Preservar
la seva intimitat.
5. La persona usuària s’ha de col·locar en decúbit supí amb un coixí sota el cap.
6. Col·locar pes sobre l’abdomen de la persona.
7. En respirar cal observar com el pes puja durant la inspiració i baixa durant l’expiració.
8. Cal repetir el procediment diverses vegades.
9. Acomodar la persona.
10. Recollir el material utilitzat.
11. Acomiadar-se de la persona usuària.
12. Fer la higiene de les mans.
13. Registrar el procediment i les possibles incidències.

Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.

Atenció sanitària

Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.

58

Activitats d'assistència sanitària

Respiració amb els llavis arrufats

En aquest tipus de respiració es realitzen inspiracions profundes i expiracions
perllongades amb els llavis arrufats per disminuir el col·lapse alveolar en augmentar la pressió dins dels pulmons. Durant la inspiració entra millor l’aire en els
alvèols que no presenten secreció, i una vegada s’han ventilat aquests s’inicia la
ventilació dels alvèols amb secrecions. En posar els llavis arrufats i fer una pausa
inspiratòria, durant uns moments l’aire amb molta pressió es queda als pulmons,
la qual cosa afavoreix el pas cap als alvèols mal ventilats (amb secrecions) i
l’expansió d’aquests, i això omple de manera satisfactòria els pulmons al final
de la inspiració (vegeu la taula 2.3).
Tau l a 2 . 3 . Protocol de realització de respiració amb els llavis arrufats amb espelma
PROTOCOL DE RESPIRACIÓ AMB ELS LLAVIS ARRUFATS
La respiració amb els llavis arrufats afavoreix el pas de l’aire cap als alvèols pulmonars.
OBJECTIU
Afavorir el pas de l’aire cap als alvèols.
MATERIAL NECESSARI
• Espelma
PROCEDIMENT
1. Preparar el material.
2. Rentar-se les mans.
3. Comprovar la identitat de l’usuari.
4. Informar de la tècnica a la persona usuària i demanar el seu consentiment i la seva col·laboració. Preservar
la seva intimitat.
5. Cal demanar a l’usuari que faci una inspiració profunda.
6. L’expiració l’ha de realitzar amb els llavis arrufats i alentint la freqüència respiratòria.
7. Cal aplicar resistència en el tòrax i inclinar lleugerament el cos cap endavant.
8. S’ha d’explicar que faci l’expiració lentament mantenint la mateixa força, sense apagar una espelma.
9. L’espelma s’ha de posar cada vegada més lluny perquè la persona usuària s’esforci cada vegada més.
10. Acomodar la persona.
11. Recollir el material utilitzat.
12. Acomiadar-se de la persona usuària.
13. Fer la higiene de les mans.
14. Registrar el procediment i les possibles incidències.

Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.

Els exercicis de respiració abdominal diafragmàtica i amb els llavis
arrufats s’han de realitzar de manera combinada per ser més efectius.
Disminueixen la freqüència respiratòria, augmenten el volum corrent i es
disminueix l’espai mort i el volum per minut amb la mateixa ventilació
alveolar. Per tant, s’aconsegueix disminuir el treball respiratori i el consum
d’oxigen. Poden ser difícils o impossibles de realitzar en usuaris amb MPOC
avançada.
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L’estimulació de la tos i l’expectoració

La tos és un mecanisme de defensa activat per la presència de gasos nocius, excés
de moc i cossos estranys inhalats. Consta d’una sèrie d’interaccions: inspiració
fins quasi la capacitat pulmonar total, tancament de la glotis i contracció dels
músculs abdominals, la qual cosa produeix un increment de la pressió intratoràcica
i la compressió de les vies aèries; finalment, té lloc una ràpida obertura de la
glotis per eliminar de manera explosiva l’aire pressuritzat, la qual cosa facilita
l’eliminació del moc i partícules estranyes.
La inhabilitat per realitzar respiracions profundes, la debilitat dels músculs
abdominals o la defensa de la seva contractura per dolor, així com el col·lapse
de petites vies, redueixen la seva eficàcia.
El millor moment per estimular la tos és quan s’ha facilitat la mobilització de
les secrecions. La millor posició serà amb el capçal a 30º o assegut, amb lleugera
flexió de cap, coll i tronc. En algunes ocasions:
• Pot caldre estimular la producció de tos mitjançant aspiracions nasotraqueals, amb la compressió de la tràquea o bé mitjançant inspiració profunda
seguida d’una sèrie d’espiracions curtes i forçades a glotis oberta.
• S’ha de realitzar la tos assistida, si és necessari, ajudant la persona usuària
amb la compressió manual de la porció diafragmàtica del tòrax després de
la seva estimulació.
Vegeu el protocol per estimular la tos en la taula 2.4:
Taula 2.4. Protocol per estimular la tos
PROTOCOL PER ESTIMULAR LA TOS
La tos és el mecanisme fisiològic caracteritzat per l’expulsió sobtada, sorollosa, més o menys violenta, de l’aire
dels pulmons, a causa de l’estimulació, voluntària o reflexa, del centre nerviós tussigen.
OBJECTIU
Ensenyar a tossir a la persona per facilitar l’eliminació de secrecions respiratòries.
PROCEDIMENT
1. Preparar el material.
2. Rentar-se les mans.
3. Comprovar la identitat de l’usuari.
4. Informar de la tècnica a la persona usuària i demanar el seu consentiment i la seva col·laboració. Preservar
la seva intimitat.
5. Col·locar la persona usuària asseguda amb l’esquena recta; ha de respirar lentament i profundament.
6. Cal utilitzar la respiració diafragmàtica.
7. Contenir la respiració diafragmàtica durant uns cinc segons i després fer una expiració lenta per la boca,
observant com es va enfonsant el tòrax i l’abdomen.
8. Fer una segona inspiració profunda, contenir l’aire i tossir amb força des del més profund del pit. Tossir dues
vegades de forma curta i forçada.
9. Descansar després de la sessió.
10. Acomodar la persona.

La tos
La tos facilita l’eliminació de
quantitats anormals de moc, però
forçar a tossir a persones sense
secrecions no és útil i és irritant
per a la mucosa respiratòria. No
s’ha de forçar mai la tos.
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Tau l a 2 . 4 (continuació)
PROTOCOL PER ESTIMULAR LA TOS
11. Recollir el material utilitzat.
12. Acomiadar-se de la persona usuària.
13. Fer la higiene de les mans.
14. Registrar el procediment i les possibles incidències.

Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.

2.3.2 Tècniques manuals
Per tal d’eliminar les secrecions que s’acumulen en les vies respiratòries es poden
utilitzar diferents tècniques. Entre les principals es troben el drenatge postural, el
clapping o repic i la vibració. Per afavorir l’eliminació de secrecions també es pot
utilitzar una combinació de totes aquestes.
Drenatge postural

Les secrecions tendeixen a retenir-se en determinades àrees del pulmó. Els canvis
de posició freqüents disminueixen la tendència a retenir secrecions. S’ha de tenir
un profund coneixement dels segments pulmonars per fer un drenatge apropiat i
eficaç (vegeu la figura 2.3).
F i g u r a 2 . 3 . Segments pulmonars

elservier

En el drenatge postural es col·loca la persona usuària de manera que els segments
pulmonars que s’han de drenar se situen en la part més alta. Per facilitar
l’eliminació de les secrecions es fan servir els efectes de la gravetat. Després
de la mobilització es facilita l’eliminació de les secrecions mitjançant la tos o
l’aspiració traqueal.
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S’han d’adoptar diverses posicions per drenar tots els segments pulmonars, tenint
en compte l’estructura anatòmica dels pulmons i de l’arbre bronquial (vegeu la
taula 2.5):
Taula 2.5. Posicions per drenar els diferents segments pulmonars
Lòbul pulmonar

Segment

Posició

Superior dret

Apical

Assegut amb una lleugera inclinació, segons la situació de la
part afectada

Posterior

Estirat sobre el costat contrari, inclinat anteriorment 45°

Anterior

Decúbit supí

Lateral

Estirat sobre el costat contrari, inclinat cap enrere 45°, peu
del llit elevat 30°

Medial

Estirat sobre el costat contrari, inclinat cap enrere 45°, peu
del llit elevat 30°

Apical

Decúbit pron

Basal mitjà

Alternativament com les posicions superior i inferior a aquesta

Basal anterior

Decúbit supí, peu del llit elevat 45°

Basal lateral

Estirat sobre el costat contrari, peu del llit elevat 45°

Basal posterior

Decúbit pron, peu del llit elevat 45°

Mig dret

Inferior dret

El drenatge del costat esquerre es fa de la mateixa manera, excepte el segment
posterior del lòbul superior esquerre, en el qual les espatlles i la part superior del
cos han d’estar elevats 30°.
Cada posició s’ha de mantenir de 3 a 5 minuts. Es pot donar medicació, com
broncodilatadors o teràpia de nebulitzadors, prescrita pel metge.
La principal indicació del drenatge postural és l’acumulació de secrecions, i per
fer-ho més eficaç es combina amb la tos, la percussió i la vibració.
S’han d’adoptar diverses posicions per drenar tots els segments pulmonars
(vegeu la taula 2.5), tenint en compte l’estructura anatòmica dels pulmons i de
l’arbre bronquial. En la figura 2.4 trobareu uns exemples de diverses posicions i
la zona pulmonar que es treballa:
1. Lòbuls superiors i segments apicals
2. Lòbuls superiors i segments posteriors
3. Lòbuls superiors i segments anteriors
4. Lòbul mitjà dret
5. Língula
6. Lòbuls inferiors i segment superior
7. Lòbul inferior dret i segments basals
8. Lòbuls inferiors i segment basals
9. Lòbuls inferiors i segments basals

Activitats d'assistència sanitària

Atenció sanitària

62

Activitats d'assistència sanitària

F i g u r a 2.4. Posicions per a drenatge postural

Percussió, ’clapping’ o repic

La percussió, també anomenada clapping o repic, es realitza al mateix temps que
el drenatge postural, colpejant rítmicament el tòrax de la persona usuària amb les
dues mans en forma de ventosa. S’efectua durant la inspiració i l’expiració. La
força a aplicar no ha de ser gran, i mai s’ha de colpejar sobre prominències òssies.
L’objectiu és desprendre les secrecions adherides. S’aplica sobre la part de la
paret toràcica que correspon als segments a drenar.
Vibració

La vibració es pot realitzar de manera manual o mecànica, i consisteix a exercir
petites pressions rítmiques durant l’expiració. L’objectiu és mobilitzar les secrecions cap als bronquis per la seva eliminació. S’ha de seguir la direcció funcional
de les costelles i els músculs.
Vegeu el protocol de la tècnica de percussió-vibració-palmellada per a l’eliminació
de secrecions a les vies respiratòries que teniu en la taula 2.6:
Tau l a 2 . 6 . Protocol per a la realització de tècniques de percussió-vibració-palmellada per a l’eliminació
de secrecions a les vies respiratòries
PROTOCOL PER A LA REALITZACIÓ DE TÈCNIQUES DE PERCUSSIÓ-VIBRACIÓ-PALMELLADA
La vibració consisteix a exercir petites pressions rítmiques durant l’expiració per facilitar l’eliminació de
secrecions a les vies respiratòries.
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Taula 2.6 (continuació)
PROTOCOL PER A LA REALITZACIÓ DE TÈCNIQUES DE PERCUSSIÓ-VIBRACIÓ-PALMELLADA
OBJECTIU
Eliminar secrecions mitjançant percussió, vibració o palmellada.
MATERIAL NECESSARI
• Crema hidratant
• Mocadors de paper o gases
• Guants d’un sol ús
• Vibrador
• Aspirador amb sonda
PROCEDIMENT
1. Preparar el material.
2. Rentar-se les mans.
3. Comprovar la identitat de l’usuari.
4. Informar de la tècnica a la persona usuària i demanar el seu consentiment i la seva col·laboració. Preservar
la seva intimitat.
5. Col·locar el llit en posició de Trendelenburg, amb l’usuari en decúbit lateral.
6. Destapar la regió toràcica dorsal i aplicar la crema hidratant per protegir la zona que es vol percudir.
7. Realitzar la percussió utilitzant les mans col·locades en forma de ventosa, amb els canells flexionats,
colpejant de forma rítmica des de les bases dels pulmons fins a la tràquea. La percussió s’ha de realitzar
mentre l’usuari expira lentament.
8. Evitar colpejar sobre la columna, la zona renal i sobre fractures o altres lesions. Repetir durant uns minuts
les vegades que sigui necessari.
9. Per a la vibració, col·locar el vibrador sobre la zona a la mateixa vegada que l’usuari expira. Si l’usuari
mobilitza les secrecions, donar-li un mocador o gases per retirar-les.
10. Acomodar la persona.
11. Recollir el material utilitzat.
12. Acomiadar-se de la persona usuària.
13. Fer la higiene de les mans.
14. Registrar el procediment i les possibles incidències.

Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.

2.3.3 Tècniques instrumentals
L’espirometria d’incentiu s’utilitza per estimular i monitorar les inspiracions
profundes en usuaris no intubats. La persona usuària realitza, de forma voluntària,
diverses inspiracions màximes i sostingudes mitjançant un aparell que permet
comprovar la magnitud de la inspiració.

L’espiròmetre d’incentiu és l’aparell que s’utilitza i té un estímul visual
perquè la persona usuària faci l’esforç inspiratori màxim. Aquest exercici
millora la insuflació pulmonar i la distribució de la ventilació, i afavoreix la
tos.
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Existeixen dos tipus d’espiròmetres d’incentiu:
• De flux: l’espiròmetre està connectat a unes càmeres que contenen unes
boles de plàstic. La persona usuària ha de fer inspiracions profundes per
mobilitzar aquestes boles (vegeu la figura 2.5).
Figura 2.5. Espiròmetre d’incentiu de flux

balcells.cat

• De volum: L’espiròmetre està connectat a un recipient graduat que permet
veure el volum total que mobilitza l’usuari (vegeu la figura 2.6).
Figura 2.6. Espiròmetre d’incentiu de volum

sps.com.co

Vegeu el protocol per a la realització d’una espirometria d’incentiu que teniu en
la taula 2.7:
Tau l a 2 . 7 . Protocol per a la realització d’una espirometria d’incentiu
PROTOCOL PER A LA REALITZACIÓ D’UNA ESPIROMETRIA D’INCENTIU
En l’espirometria d’incentiu, la persona usuària realitza, de forma voluntària, diverses inspiracions màximes i
sostingudes mitjançant un aparell que permet comprovar la magnitud de la inspiració.
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Taula 2.7 (continuació)
PROTOCOL PER A LA REALITZACIÓ D’UNA ESPIROMETRIA D’INCENTIU
OBJECTIU
Augmentar l’expansió pulmonar per millorar la dinàmica respiratòria.
MATERIAL NECESSARI
• Espiròmetre d’incentiu
• Gases
• Sabó
• Pinça nasal
• Guants d’un sol ús
PROCEDIMENT
1. Preparar el material.
2. Rentar-se les mans i col·locar-se guants.
3. Comprovar la identitat de l’usuari.
4. Informar de la tècnica a la persona usuària i demanar el seu consentiment i la seva col·laboració. Preservar
la seva intimitat.
5. Col·locar l’usuari en posició de Fowler o assegut.
6. Desembolicar l’espiròmetre, rentar-lo amb aigua i sabó i eixugar-lo.
7. Fixar l’extrem del tub a la base de l’espiròmetre.
8. Col·locar una pinça nasal si l’usuari té dificultat en la coordinació de la inspiració.
9. Abans d’iniciar l’exercici cal fer que l’usuari exhali l’aire i col·locar-li el broc del tub a la boca, dient-li que faci
pressió amb els llavis.
10. Mantenir l’espiròmetre verticalment a l’altura de la cara.
11. Amb la finalitat d’obtenir una expansió pulmonar baixa, fer-lo inhalar fins a aconseguir l’elevació de la
primera i segona bola. Per aconseguir una expansió pulmonar màxima, fer-lo inhalar profundament fins a la
completa elevació de les tres boles.
12. Fer que deixi anar el broc, que exhali i que descansi un moment respirant normalment.
13. Repetir llavors l’exercici segons les indicacions del metge.
14. Acomodar la persona.
15. Recollir el material utilitzat.
16. Acomiadar-se de la persona usuària.
17. Treure’s els guants i fer la higiene de les mans.
18. Registrar el procediment.
OBSERVACIONS
• S’ha d’explicar què és un espiròmetre d’incentiu i quina és la seva finalitat, amb quina freqüència es farà
l’exercici i que el procediment no fa mal.

Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.

2.4 Eliminació de secrecions
Per aconseguir els màxims beneficis de la fisioteràpia respiratòria s’han d’humidificar les vies respiratòries. Les secrecions són més fàcils de mobilitzar si són
humides.
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Per fluïdificar les secrecions s’ha d’aconseguir:
• Una bona hidratació sistèmica per mantenir un moviment ciliar adequat i
una adequada eliminació de les secrecions.
• La humidificació de l’arbre bronquial (la humidificació es produeix quan
s’afegeixen molècules d’aigua a un gas):
– En les vies aèries altes: es fa passar l’oxigen a través de l’aigua. La
humidificació que s’aconsegueix està al voltant del 30%.
– En les vies aèries baixes: el gas ha d’estar completament saturat
d’aigua per no produir la dessecació de la mucosa traqueal.
Pel que fa a les complicacions i precaucions, s’ha de vigilar la temperatura per
no produir cremades a l’arbre bronquial. També s’ha de vigilar el vapor condensat
a les tubuladures per evitar la contaminació bacteriana.
També caldrà tenir en compte la mobilització precoç de la persona. En cas de
períodes de convalescència, s’ha de començar a mobilitzar la persona usuària com
abans millor, ja que així es redistribueix el flux sanguini per efecte de la gravetat
i es produeix la reobertura dels alvèols tancats. Això facilita la mobilització i
expulsió de secrecions, evitant l’aparició de complicacions respiratòries.

2.4.1 Aspiració de secrecions
També es poden eliminar les secrecions sense la intervenció de mecanismes
fisiològics. Si la persona usuària està intubada s’ha de ventilar manualment amb
oxigen, la qual cosa permet eliminar les secrecions de vies de calibre gruixut i del
tub endotraqueal. En cas de secrecions espesses es pot instil·lar un o dos mil·lilitres
de sèrum fisiològic les vegades que sigui necessari.
Si la persona usuària no està intubada, durant la inspiració s’ha d’introduir el
catèter fins la tràquea per la fosa nasal, prèvia preoxigenació.
Vegeu el protocol per a la realització d’aspiració de secrecions que teniu en la taula
2.8:
Tau l a 2 . 8 . Protocol per a la realització d’aspiració de secrecions
PROTOCOL D’ASPIRACIÓ DE SECRECIONS
L’aspiració de secrecions és una tècnica que consisteix en l’extracció de secrecions de la boca, nas i/o faringe
mitjançant una sonda connectada a un aspirador, en cas que la persona usuària no les pugui eliminar.
OBJECTIUS
• Mantenir la permeabilitat de les vies aèries i afavorir l’intercanvi de gasos, quan la persona usuària no és
capaç d’expectorar de manera espontània.
• Eliminar les secrecions acumulades a la faringe, estimulant el reflex tussigen.
• Evitar o minimitzar l’aparició d’infeccions respiratòries per l’acumulació de secrecions.
MATERIAL NECESSARI
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Taula 2.8 (continuació)
PROTOCOL D’ASPIRACIÓ DE SECRECIONS
• Gel hidroalcohòlic
• Gases estèrils
• Guants d’un sol ús
• Xopador
• Got de plàstic
• Col·lutori de clorhexidina 4 %
• Aspirador
• Sonda d’aspiració de punta roma
• Sèrum fisiològic o aigua bidestil·lada
• Detergent enzimàtic
• Tub d’aspiració
• Lubricant estèril
PROCEDIMENT
1. Preparar el material.
2. Rentar-se les mans i col·locar-se guants.
3. Comprovar la identitat de l’usuari.
4. Informar de la tècnica a la persona usuària i demanar el seu consentiment i la seva col·laboració. Preservar
la seva intimitat.
5. Col·locar la persona usuària en posició de semi-Fowler i aixecar el llit un mínim de 45-60°: si l’aspiració és
via oral, amb el cap girat cap a un costat. Si l’aspiració és via nasal, amb el coll amb hiperextensió.
6. Ensenyar a la persona usuària a respirar lentament i profundament.
7. Indicar a la persona usuària que faci gàrgares amb col·lutori de clorhexidina al 4%.
8. Col·locar un xopador sota la barbeta de la persona usuària. Fer neteja de les fosses nasals si cal.
9. Comprovar el funcionament de l’aspirador.
10. Connectar la sonda al sistema d’aspiració havent seleccionat la sonda del calibre adequat.
11. Sol·licitar a la persona usuària que faci respiracions lentes i profundes.
12. Lubricar la sonda amb gases estèrils.
13. Introduir la sonda suaument sense succionar per una de les fosses nasals o per la boca.
14. Quan s’arriba al límit, seleccionar començar a succionar intermitentment (tapant un orifici de la connexió
“Y”) amb moviments pausats continus i giratoris, mentre es va retirant lentament.
15. Aspirar les secrecions de la boca i de sota la llengua després de cada aspiració. Utilitzar una sonda nova
per a cada aspiració.
16. Acomodar la persona.
17. Netejar el circuit amb sabó enzimàtic i sèrum fisiològic o aigua bidestil·lada en finalitzar la tècnica. Recollir
el material utilitzat.
18. Acomiadar-se de la persona usuària.
19. Retirar els guants i fer la higiene de les mans.
20. Registrar el procediment.
OBSERVACIONS
• Explicar a la persona usuària les possibles molèsties: sensació d’ofec, tos, nàusees, etc.
• Seguir les mesures generals d’asèpsia.
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Tau l a 2 . 8 (continuació)
PROTOCOL D’ASPIRACIÓ DE SECRECIONS
• No s’han de realitzar aspiracions superiors a 15 segons.
• No s’han de realitzar més de dues aspiracions seguides. Cal deixar descansar la persona usuària.
• No realitzar aspiració de secrecions després dels àpats.
• Si la persona usuària és portadora d’oxigen, es retirarà mentre es realitzi la tècnica.
Complicacions: es poden produir casos de reacció vagal, hipòxia, broncoespasme o infeccions.

Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.

2.4.2 Broncoscòpia terapèutica
La broncoscòpia terapèutica és una tècnica realitzada pel personal especialitzat.
S’utilitza un aparell anomenat fibroscopi que permet visualitzar, realitzar neteges
i aspirar segments pulmonars, prèvia preoxigenació.
Es fa servir en cas d’atelèctasis lobars o segmentàries, quan no funciona la
fisioteràpia respiratòria.
Els problemes que poden aparèixer són, entre d’altres, hipoxèmia, broncoespasme,
hemoptisi o arítmies.

2.5 Fisioteràpia aplicada a diferents situacions
La fisioteràpia respiratòria es pot aplicar en malalties respiratòries obstructives,
malalties respiratòries restrictives, després de la cirurgia cardiorespiratòria i en
persones enllitades.

2.5.1 Fisioteràpia en malalties obstructives
Les patologies que produeixen l’obstrucció de les vies aèries augmenten la
resistència al pas de l’aire. Aquesta obstrucció pot ser deguda a la presència
excessiva de secrecions, a un broncoespasme o a un edema a la mucosa bronquial.
S’utilitzen broncodilatadors, oxigen, exercicis de fisioteràpia i antibiòtics per tal
de millorar la ventilació alveolar.
La malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) es una malaltia que engloba
una sèrie de patologies com la bronquitis crònica, l’emfisema i l’asma bronquial
intrínsec:
• En la bronquitis crònica es produeix inflamació de la mucosa dels bronquis
amb augment de la secreció, la qual cosa produeix tos i expectoració.
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• En l’emfisema es produeix una distensió dels pulmons, i això fa que perdin
elasticitat i que les vies respiratòries es facin més estretes. L’expiració és
perllongada i amb dificultat, i costa molt expectorar. El símptoma més
cridaner és la dispnea.
• En l’asma es produeixen episodis de dispnea produïts per espasme bronquial, edema de la mucosa i producció de secrecions espesses en bronquíols.
Això produeix un estretament de les vies aèries produint una obstrucció al
pas de l’aire a través dels pulmons.
L’objectiu principal del tractament en la bronquitis crònica i l’emfisema és mobilitzar les secrecions. Per aconseguir això s’utilitza el drenatge postural combinat
amb les vibracions, les percussions i la tos. Sovint s’administren broncodilatadors
per ajudar a realitzar la teràpia. Un altre dels objectius és el control respiratori, i
per aconseguir-ho s’utilitza l’espiròmetre d’incentiu.
Quan la persona usuària ja no està en fase aguda s’ha d’introduir l’exercici físic
en general. En l’asma els objectius són els mateixos, però els procediments s’han
de realitzar en els períodes d’intercrisis. També s’hi poden afegir tècniques de
relaxació per ajudar a controlar els períodes de crisi.
Per la seva part, la bronquièctasi és una malaltia que produeix la dilatació i la
inflamació dels bronquis, l’atròfia de la mucosa ciliar, atelèctasi (oclusió d’un
segment pulmonar) i infecció. Això produeix tos i expectoració si hi ha infecció,
hi pot haver hemoptisi. En el tractament s’utilitza el drenatge postural combinat
amb vibracions, percussions i tos.
Finalment tenim la pneumònia, que produeix una infecció amb condensació en
un o més lòbuls pulmonars, la qual cosa produeix tos seca, dolor pleural i dispnea.
En el tractament s’utilitzen exercicis respiratoris localitzats i drenatge postural
combinat amb vibracions i percussions.

2.5.2 Fisioteràpia en malalties restrictives
En les malalties respiratòries restrictives, l’expansió dels pulmons està limitada
per diferents situacions com malalties de la pleura, de la paret toràcica o del
sistema neuromuscular. En aquest tipus de malalties destaquen, per la seva
freqüència, l’edema pulmonar i el pneumotòrax:
• La base del tractament en l’edema pulmonar són l’oxigenoteràpia i els
diürètics.
• El tractament del pneumotòrax consisteix a aspirar l’aire acumulat a la
cavitat pleural.
En els dos casos, una vegada acabada la fase aguda, el tractament fisioteràpic
consisteix en la realització d’exercicis de relaxació, correcció de defectes posturals,
respiració diafragmàtica i exercicis d’expansió costal.
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2.5.3 Fisioteràpia en cirurgia cardiorespiratòria
Abans de la cirurgia s’ha de valorar la funció respiratòria i la mobilitat toràcica,
i començar a ensenyar a l’usuari els exercicis respiratoris que farà durant el
postoperatori. Per fer els exercicis respiratoris se seguiran els següents passos:
• Fer seure la persona usuària en un tamboret, amb l’esquena recta i els braços
penjant als costats, les espatlles relaxades i les cames separades.
• Respiració diafragmàtica: respirar pel nas, inflant l’abdomen sense alçar les
espatlles. A continuació, e xpulsar l’aire a poc a poc per la boca.
• Mobilització de la caixa toràcica, columna i bases pulmonars.
• Utilització de l’espiròmetre/inspiròmetre per fer exercicis respiratoris.

2.5.4 Fisioteràpia respiratòria en persones enllitades
L’objectiu és mobilitzar i drenar les vies respiratòries que tendeixen a tenir excés de
secrecions a causa de l’immobilisme i la poca expectoració. Es faran els següents
procediments:
• Canvis posturals freqüents per evitar úlceres per pressió i acumulació de
secrecions en una mateixa zona pulmonar.
• Drenatge postural combinat amb vibracions i percussions.
• Humidificació.
• Aspiració traqueobronquial de secrecions.
• Valoració sistemàtica de la permeabilitat de les vies aèries i de l’eficàcia de
la mecànica respiratòria.
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3. Mesura i registre dels signes vitals

Els signes vitals són els paràmetres que ens donen informació sobre l’estat
fisiològic o de salut de la persona usuària, juntament amb l’observació i l’examen
físic. Els principals signes són: la freqüència cardíaca (FC), la freqüència
respiratòria (FR), la pressió o tensió arterial (PA o TA) i la temperatura (Ta).
La vostra missió com a tècnic és saber interpretar, detectar i avaluar els problemes
que poden aparèixer quan un signe vital sobrepassa els límits normals i actuar en
conseqüència de manera eficaç. Cada signe vital té uns paràmetres numèrics que
ens ajuden a interpretar la mesura realitzada.
La lectura d’aquests signes varia dins d’un mateix individu i d’un individu a un
altre, en funció de diferents factors:
• Fisiològics: edat, sexe, pes, exercici físic, ingesta d’aliments...
• Ambientals: com ara l’hora del dia o la temperatura.
• Psicològics: per exemple l’estat emocional o la resistència a l’estrès.
• Patològics: infeccions, hemorràgies, cremades, deshidratació, alteracions
respiratòries, cardíaques, renals...
En condicions normals de salut, els signes vitals es mantenen en un interval de
valors que es consideren normals (vegeu la taula 4.2).
Taula 3.1. Valors normals dels signes
vitals

Signe vital

Valor

Temperatura

36-37 ºC

Pols

60-80 bpm

Respiració

12-20 rpm

Pressió arterial
sistòlica o màxima

120-140 mmHg

Pressió arterial
diastòlica o mínima

60-80 mmHg

3.1 La temperatura corporal
La temperatura corporal és el grau de calor interna del cos com a conseqüència
de l’equilibri existent entre la calor produïda i la que perd l’organisme. El centre
regulador de la temperatura corporal està situat a l’hipotàlem. El sistema que
regula la temperatura corporal està format per tres parts: els receptors tèrmics, el
centre regulador a l’hipotàlem i un sistema efector que equilibra la producció i la
pèrdua de calor.

Receptors cutanis
La majoria dels receptors
sensorials de temperatura es
troben a la pell; hi ha receptors
de calor i de fred, però a través
de la pell es detecta millor el
fred. Hi ha receptors de la febre
a la llengua, al tracte respiratori i
a les vísceres.
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El cos produeix calor constantment a causa dels processos metabòlics; quan la
quantitat de calor produït pel cos és igual a la quantitat de calor perduda es diu
que el cos està en equilibri tèrmic:
• La temperatura interna es manté constant al voltant dels 37 ºC i es mesura
en els teixits interns de l’organisme.
• La temperatura externa puja i baixa segons les condicions del medi ambient.
Quan la temperatura sobrepassa el nivell normal s’activen una sèrie de mecanismes com la vasodilatació, la hiperventilació i la sudoració, que promouen la
pèrdua de calor. Si la temperatura baixa per sota del nivell normal s’activen
mecanismes per augmentar la calor interna, com l’augment del metabolisme i
la producció d’unes contraccions espasmòdiques anomenades esgarrifances. La
temperatura del cos està regulada per l’hipotàlem (encèfal).
El metabolisme humà produeix més calor del que es necessita per mantenir la
temperatura corporal central a 37 °C, i equilibra l’excés de producció de calor
amb la pèrdua de calor produïda a través de la pell i els pulmons.

En el cos es genera calor a causa del metabolisme dels aliments, l’activitat
muscular/exercici físic, el control hormonal i la influència de fonts externes
(roba, llum solar, líquids calents...). La pèrdua de calor en el cos es
produeix per radiació (a l’espai), conducció (contacte directe), convecció
(per corrents d’aire) i evaporació (respiració i transpiració).
Els factors que poden afectar la temperatura corporal són:
• Edat: els nens i els ancians són més sensibles a la temperatura ambiental
que els adults.
• Sexe: en les dones, la progesterona secretada durant l’ovulació pot augmentar entre 0,3 i 0,6 ºC la temperatura corporal.
• Hora del dia: la temperatura corporal fluctua durant el dia, podent variar
uns 2 ºC entre el matí i la nit. Es poden mesurar temperatures més altes al
vespre, i les més baixes mentre es dorm.
• Activitat física: l’exercici físic fa augmentar la temperatura corporal.
• Estats emocionals: l’estimulació del sistema nerviós simpàtic, com passa en
situacions d’estrès i en les emocions fortes, augmenta l’activitat metabòlica
i per tant la producció de calor.
• Clima i situació geogràfica: les variacions de temperatura i humitat ambiental influeixen en la termoregulació del cos.
Quan els receptors sensorials de la pell detecten fred es desencadenen tres
processos fisiològics per augmentar la temperatura:
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• Les esgarrifances, que són estremiments involuntaris, convulsius i rítmics
dels músculs.
• La inhibició de la sudoració, per evitar la pèrdua de calor.
• La vasoconstricció dels vasos sanguinis, per fer disminuir la pèrdua de calor.

3.1.1 Mesura de la temperatura corporal
La mesura de la temperatura corporal sovint proporciona indicis de la gravetat de
la patologia de la persona usuària. En lactants, els nens petits i els adults grans
pràcticament és l’indicador diagnòstic més comú en cas d’infecció bacteriana. Les
tres zones habituals de mesura són l’oral, l’axil·lar i la rectal. Les zones del cos
en les quals es pot determinar la temperatura són la boca, l’aixella, l’engonal, la
membrana timpànica, el recte, l’artèria pulmonar, l’esòfag...

El termòmetre és l’aparell que mesura la temperatura corporal.
Per mesurar la temperatura corporal s’utilitzen els següents tipus de termòmetres:
• De mercuri: és un instrument de mesura que consta d’un bulb que conté
mercuri i que està connectat a un tub. Quan puja la temperatura, el mercuri
es dilata i puja per aquest tub, que té una escala graduada on es llegeix la
temperatura. Des del 2009 ja no es fabriquen a causa de la seva toxicitat.
• Digitals: es basen en la utilització de transductors per mostrar en números
les variacions de tensió a través d’una pantalla.
• Infrarojos: mesuren la temperatura timpànica a través del conducte auditiu.
És molt utilitzat per mesurar la temperatura en els nens. S’utilitza un
dispositiu similar a un otoscopi. El seu extrem es col·loca suaument en
l’obertura externa del conducte auditiu, i en 2-3 segons s’obté una lectura
de la temperatura en una pantalla LCD. El timpà comparteix irrigació amb
l’hipotàlem, per tant aquesta temperatura és un reflex de la temperatura
corporal.
• Electrònics: són de lectura molt ràpida, fàcil i precisa en una pantalla
de cristall líquid. Consta d’una peça amb una sonda detectora electrònica
envoltada per una beina d’un sol ús que es col·loca sota la llengua, amb la
boca tancada; en el recte o en l’axil·la. Serveixen per mesurar la temperatura
oral, rectal i axil·lar.

Els termòmetres electrònics o digitals
són de lectura més ràpida (imatge:
pixabay).
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3.1.2 Alteracions de la temperatura corporal
Els valors normals de la temperatura corporal o normotèrmia oscil·len entre els
36 i 37 ºC; quan aquests valors varien es poden donar les següents alteracions:
• Hipertèrmia: quan la temperatura de la persona està per sobre dels valors
normals.
– Febreta: 37,1-37,9 ºC.
– Febre o pirèxia: 38-40 ºC.
– Hiperpirèxia: >40 ºC.
• Hipotèrmia: quan la temperatura de la persona està per sota dels valors
normals, <35 ºC.
S’anomena febre a l’augment de la temperatura corporal, la causa més freqüent
del son les infeccions. En una persona sana no és greu, però pot ser motiu de
consulta en urgències en persones immunodeprimides, trasplantades o acabades
d’operar.
Febres altes
Quan la causa de l’augment de
temperatura corporal és un
trastorn del sistema nerviós
central es poden superar els 41
ºC. Si la temperatura arriba als
42 ºC es pot entrar en coma, i si
supera els 43 ºC la persona pot
morir.

La febre és produïda per substàncies endògenes i exògenes que s’anomenen
pirògens. Els pirògens exògens provenen dels microbis i les seves
toxines. Aquests estimulen la producció de pirògens endògens produïts
per les cèl·lules del sistema immunològic, que produeixen substàncies
que provoquen vasoconstricció perifèrica, augment del metabolisme i
contraccions musculars, la qual cosa fa augmentar la temperatura corporal.
El procés febril es divideix en tres fases amb presència de símptomes i signes
diferents:
1. Inici: augmenten la freqüència cardíaca i la freqüència i profunditat respiratòria, esgarrifances, pell pàl·lida i freda, sensació de fred, pell de gallina,
cessament de la sudoració i augment de la temperatura corporal.
2. Curs: absència d’esgarrifances, la pell es nota calenta, augment de la
freqüència cardíaca i respiratòria, polidípsia, deshidratació, adormiment,
inquietud o deliri i convulsions, herpes bucals, pèrdua de la gana, debilitat
i dolors musculars.
3. Defervescència: comença a baixar la febre, la pell és rogenca i es nota
calenta, sudoració i possible deshidratació.
A més, la febre es pot classificar en quatre tipus:
• Intermitent: la temperatura corporal alterna períodes de febre i períodes de
temperatura normal en intervals regulars.
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• Remitent: es produeixen moltes variacions de la temperatura al llarg d’un
dia, però totes elles per sobre de la temperatura corporal normal.
• Recidivant: s’intercalen períodes d’uns quants dies amb febre amb un o dos
dies de temperatura normal.
• Constant: la temperatura corporal presenta petites variacions, però sempre
es té una temperatura elevada.
Si la persona presenta febre acompanyada de les manifestacions següents cal anar
a urgències com abans millor:
• Hipotensió arterial, taquicàrdia o disminució del nivell de consciència.
• Símptomes neurològics:, com cefalees intenses o crisis epilèptiques.
• Erupció cutània generalitzada o lesions cutànies de color vermell o porpra.
• Després de viatjar a un país tropical.
• Si la persona usuària és anciana o immunodeprimida.
• Desprès d’una intervenció quirúrgica o proves endoscòpiques.
• Si va acompanyada de dolor abdominal o dolor toràcic que augmenta en
respirar.
Quan el malalt acudeix a urgències amb febre, els professionals sanitaris hauran
de seguir els següents passos:
1. Mesurar els signes vitals (temperatura, pressió arterial, freqüència cardíaca
i freqüència respiratòria).
2. Revisar la història mèdica (antecedents, motiu de consulta i malaltia actual).
3. Fer l’exploració física (auscultació cardíaca i respiratòria, palpació abdominal i valoració neurològica).
Si fan falta proves complementàries, les més freqüents són:
• Anàlisi de sang.
• Anàlisi d’orina.
• Radiografia simple de tòrax i/o abdomen, segons les manifestacions clíniques.

Quan hi ha febre?
En nens i adults, la temperatura
corporal normal oscil·la entre els
35 i 37,5 ºC; a partir de 37,7 ºC
es considera febre (pot tenir
sensació de fred i calor o
esgarrifances), i si passa de 40 ºC
és febre alta. Cal anar al metge si
la febre no remet en 48-72 h o si
la temperatura mesurada en
l’aixella supera els 40 ºC.
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3.1.3 Protocols de mesura de la temperatura corporal
La mesura d’aquest signe ens permet conèixer la temperatura corporal. Es pot
mesurar a l’aixella, la boca, el recte i l’orella. Existeixen molts factors que
l’afecten: l’edat, l’hora del dia, l’activitat física, el sexe, els estats emocionals
i l’ambient.
En general, la temperatura rectal acostuma a ser 0,5°C més alta que l’oral, i
aquesta 0,5°C superior a l’axil·lar. Vegeu el protocol de mesura de la temperatura
corporal axil·lar en la taula 3.2:
Tau l a 3 . 2 . Protocol de mesura de la temperatura corporal axil·lar
PROTOCOL DE MESURA DE LA TEMPERATURA CORPORAL AXIL·LAR

Consisteix en la mesura de la temperatura a l’aixella de l’usuari amb termòmetre digital. És la més còmoda i
segura per a la persona usuària. Els valors normals de la temperatura en una persona adulta oscil·len entre 36
i 37°C.
OBJECTIU
Mesurar la temperatura corporal axil·lar a l’usuari amb termòmetre digital.
MATERIAL NECESSARI
• Termòmetre digital
• Gases
• Guants d’un sol ús
• Alcohol
• Full de registre/ full de recollida de dades
• Bolígraf vermell
PROCEDIMENT
1. Preparar el material.
2. Fer la higiene de mans i col·locar-se els guants.
3. Comprovar la identitat de l’usuari.
4. Explicar el procediment a la persona usuària, demanar-li el seu consentiment i la seva col·laboració i
acomodar-la. Preservar la seva intimitat.
5. Col·locar la persona usuària en una posició còmoda.
6. Accionar el termòmetre, verificar que no hi ha cap lectura anterior i esperar el senyal acústic, que indica que
ja està preparat per realitzar la mesura.
7. Avisar que el termòmetre pot estar fred. Col·locar-lo al centre de l’aixella i creuar l’avantbraç de la persona
usuària per sota del tòrax.
8. Comprovar que el termòmetre està en contacte amb la pell i mantenir-lo en aquesta posició.
9. Esperar durant uns minuts i retirar-lo després del segon senyal acústic, que ens confirma que ja s’ha
realitzat la mesura.
10. Llegir la temperatura registrada.
11. Netejar el termòmetre amb una gasa i alcohol.
12. Acomodar la persona.
13. Recollir el material utilitzat.
14. Treure’s els guants i fer la higiene de les mans.
15. Acomiadar-se de la persona usuària.
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Taula 3.2 (continuació)
PROTOCOL DE MESURA DE LA TEMPERATURA CORPORAL AXIL·LAR
16. Enregistrar el resultat obtingut a la gràfica de signes vitals amb el bolígraf vermell o en el full de registre de
dades.
OBSERVACIONS
• És convenient conservar els termòmetres digitals dins de la seva funda.
• Si s’acaba de fer la higiene de la zona axil·lar cal esperar uns deu minuts per prendre la mesura; no eixugar
l’aixella friccionant-la (pot alterar la temperatura).
• S’ha de tenir en compte que si es fa atenció domiciliària/intervenció en domicilis es pot trobar amb
termòmetres de mercuri; s’haurà d’avisar la persona usuària dels perills que pot comportar la seva utilització.
• En el full de recollida de dades (que no sigui gràfica de signes vitals) no cal utilitzar específicament el bolígraf
vermell.

Vegeu el protocol de mesura de la temperatura corporal rectal en la taula 3.3:
Taula 3.3. Protocol de mesura de la temperatura corporal rectal
PROTOCOL DE MESURA DE LA TEMPERATURA CORPORAL RECTAL
Consisteix en la mesura de la temperatura al recte de l’usuari amb termòmetre digital.
OBJECTIU
Mesurar la temperatura corporal rectal a l’usuari amb termòmetre digital.
MATERIAL NECESSARI
• Termòmetre digital
• Gases
• Guants d’un sol ús
• Lubricant
• Alcohol
• Full de registre/full de recollida de dades
• Bolígraf vermell
PROCEDIMENT
1. Preparar el material.
2. Fer la higiene de mans i col·locar-se guants d’un sol ús.
3. Comprovar la identitat de l’usuari.
4. Explicar el procediment a la persona usuària, demanar-li el seu consentiment i la seva col·laboració i
acomodar-la. Preservar la seva intimitat.
5. Col·locar la persona usuària en posició de decúbit lateral amb la cama superior flexionada.
6. Accionar el termòmetre, verificar que no hi ha cap lectura anterior i esperar el senyal acústic, que indica que
ja està preparat per realitzar la mesura. Abans d’introduir el termòmetre en el recte cal posar una mica de
lubricant amb una gasa.
7. Exposar l’anus elevant la natja superior amb la mà no dominant.
8. Demanar a la persona usuària que faci una inspiració profunda i introduir el termòmetre lentament i sense
forçar.
9. Esperar durant uns minuts i retirar-lo després del segon senyal acústic, que ens confirma que ja s’ha
realitzat la mesura.
10. Llegir la temperatura registrada.
11. Netejar el termòmetre amb una gasa i alcohol.
12. Acomodar la persona.

Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.
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Tau l a 3 . 3 (continuació)
PROTOCOL DE MESURA DE LA TEMPERATURA CORPORAL RECTAL
13. Recollir el material utilitzat.
14. Treure’s els guants i fer la higiene de les mans.
15. Acomiadar-se de la persona usuària.
16. Enregistrar el resultat obtingut a la gràfica de signes vitals amb el bolígraf vermell o en el full de registre de
dades.
OBSERVACIONS
• És convenient conservar els termòmetres digitals dins de la seva funda.
• Cal comprovar que a la persona usuària no li acaben d’administrar un ènema. Si és així, cal esperar uns 15
minuts.
• S’ha de tenir en compte que si es realitza atenció domiciliària/intervenció en domicilis es pot trobar amb
termòmetres de mercuri; s’haurà d’avisar la persona usuària dels perills que pot comportar la seva utilització.
• En el full de recollida de dades (que no sigui gràfica de signes vitals) no cal utilitzar específicament el bolígraf
vermell.
• La longitud a introduir serà de 2,5 cm en nens i 3,5 cm en adults.
• No es pot mesurar la temperatura en el recte en les persones usuàries que presentin convulsions.

Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.

Vegeu el protocol de mesura de la temperatura corporal oral en la taula 3.4:
Tau l a 3 . 4 . Protocol de mesura de la temperatura corporal oral
PROTOCOL DE MESURA DE LA TEMPERATURA CORPORAL ORAL
Consisteix en la mesura de la temperatura en la boca de l’usuari, amb termòmetre digital.
OBJECTIU
Mesurar la temperatura corporal oral a l’usuari amb termòmetre digital.
MATERIAL NECESSARI
• Termòmetre digital
• Gases
• Guants d’un sol ús
• Alcohol
• Full de registre/full de recollida de dades
• Bolígraf vermell
PROCEDIMENT
1. Preparar el material.
2. Fer la higiene de mans i col·locar-se guants d’un sol ús.
3. Comprovar la identitat de l’usuari.
4. Explicar el procediment a la persona usuària, demanar-li el seu consentiment i la seva col·laboració i
acomodar-la. Preservar la seva intimitat.
5. Demanar a la persona usuària que obri la boca i col·locar el bulb del termòmetre sota la llengua.
6. Accionar el termòmetre, verificar que no hi ha cap lectura anterior i esperar el senyal acústic, que indica que
ja està preparat per fer la mesura.
7. Indicar a la persona usuària que tanqui la boca suaument i que subjecti el termòmetre amb els llavis, mai
amb les dents.
8. Esperar durant uns minuts i retirar-lo després del segon senyal acústic, que ens confirma que ja s’ha
realitzat la mesura.
9. Llegir la temperatura registrada.
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Taula 3.4 (continuació)
PROTOCOL DE MESURA DE LA TEMPERATURA CORPORAL ORAL
10. Netejar el termòmetre amb una gasa i alcohol.
11. Acomodar la persona.
12. Recollir el material utilitzat.
13. Treure’s els guants i realitzar la higiene de les mans.
14. Acomiadar-se de la persona usuària.
15. Enregistrar el resultat obtingut a la gràfica de signes vitals amb el bolígraf vermell o en el full de registre de
dades.
OBSERVACIONS
• És convenient conservar els termòmetres digitals dins de la seva funda.
• Abans d’introduir el termòmetre en la boca cal comprovar que la persona usuària no acaba de fumar o ingerir
cap tipus d’aliment (calent o fred). Si és així, esperar uns minuts.
• S’ha de tenir en compte que si es realitza atenció domiciliària/intervenció en domicilis es pot trobar amb
termòmetres de mercuri; s’haurà d’avisar la persona usuària dels perills que pot comportar la seva utilització.
• En el full de recollida de dades (que no sigui gràfica de signes vitals) no cal utilitzar específicament el bolígraf
vermell.
• No es pot mesurar la temperatura en la boca en les persones usuàries que presentin convulsions.

Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.

3.2 El pols
S’anomena pols arterial al batec que s’aprecia quan es comprimeixen les arteries
sobre una superfície òssia. Reflecteix les característiques de la contracció cardíaca.
Quan el ventricle esquerre es contreu, la sang surt impulsada a través de les artèries
a tot el cos, la qual cosa produeix una ona de pressió en les artèries que fa que
es dilatin i augmentin de mida. Entre un batec cardíac i un altre, les artèries es
contreuen i recuperen la seva mida normal.
El pols es percep com una ona vigorosa, suau i ràpida en la part ascendent; passa
a tenir forma de cúpula i és més lenta i menys inclinada en la part descendent.

La pressió arterial és la força que fa la sang contra les parets de les artèries
quan els ventricles del cor es contreuen i es relaxen.
Les variables que contribueixen a les característiques del pols són:
• Volum de sang expulsat pel cor.
• Distensibilitat de l’aorta i les grans artèries.
• Viscositat de la sang.
• Resistència arteriolar perifèrica.
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3.2.1 Paràmetres per valorar el pols
Els paràmetres per valorar el pols són el ritme, la freqüència i la pressió:
• Ritme: és la cadència amb la qual un batec segueix un altre. El ritme pot
ser:
– Ritme regular, en condicions normals les pulsacions se succeeixen
amb intervals iguals.
– Ritme irregular, quan el temps entre els batecs és diferent.
• Freqüència: és el nombre de batecs per minut. En persones adultes es
considera normal entre 60 i 80 pulsacions per minut, encara que pot variar
depenent d’uns factors:
– Edat
– Sexe
– Talla
– Activitat física i emocional
– Calor
– Posició del cos

Es diu que hi ha taquicàrdia quan la freqüència és superior a 100 b/min.
S’anomena bradicàrdia quan la freqüència és inferior a 50 b/min.
• Pressió o intensitat: és la quantitat de sang que s’impulsa sobre la paret de
l’artèria en cada contracció ventricular. Segons la intensitat, el pols pot ser
de dos tipus:
– Pols ple o palpitant: resulta difícil fer desaparèixer el pols en comprimir l’artèria.
– Pols dèbil o filiforme: es comprimeix fàcilment amb els dits.
El pols es palpa sobre les artèries que són a prop de la superfície del cos i sobre
ossos. Es pot palpar el pols en les artèries caròtides, braquials, radials, femorals,
poplíties, dorsals del peu i tibials posteriors. S’ha de palpar amb fermesa, però
amb compte per no obliterar l’artèria.
La pulsació arterial és una
ona de sang que disminueix
en intensitat en augmentar
la distància amb el cor.

3.2.2 Mesura del pols
El pols es pot palpar o detectar en diferents àrees:

Atenció sanitària

81

• Pols radial: és el més utilitzat per a la mesura de la freqüència cardíaca
(nombre de batecs per minut). Aquest pols es palpa amb el tou dels dits
índex i mitjà, a la superfície flexora del canell. S’han de comptar les
pulsacions i registrar el ritme, l’amplitud i el perfil. El pols radial es pot
palpar en diferents localitzacions (vegeu la figura 4.2):
Figu r a 3 . 1 . Exemples de localització del pols en el cos humà

recursosparaeldeporte.blogspot.com

• Pols carotidi: s’utilitza per avaluar la funció cardíaca. Aquest pols es
palpa amb el tou dels dits índex i mitjà, entre la tràquea i en el múscul
esternoclidomastoidal, a l’artèria caròtide.
• Pols temporal: es palpa al costat i per sobre de l’ull, pressionant l’artèria
temporal.
• Pols humeral o braquial: es palpa sobre la cara anterior del plec del colze,
a l’artèria humeral.
• Pols axil·lar: es palpa a l’aixella, per darrere de la vora posterior del múscul
pectoral major.
• Pols femoral: es palpa a l’engonal, pressionant l’artèria femoral contra el
fèmur.
• Pols popliti: es palpa a la cara posterior dels genolls, a la fossa poplítia.
• Pols dorsal del peu: es palpa a l’empenya del peu, pressionant l’artèria
dorsal del peu.
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• Pols tibial: es palpa per darrere dels mal·lèols interns dels turmells.
• Pols apical: es detecta per auscultació a l’alçada del cinquè espai intercostal
esquerre.
La freqüència cardíaca es mesura comptant les pulsacions durant 60 segons (o 30
s i multiplicant per 2); si el ritme és irregular requereix un període de mesura més
llarg (vegeu la figura 3.2). En repòs, la freqüència del pols varia entre 60 i 100
batecs per minut. Quan hi ha més de 100 es parla de taquicàrdia, i de bradicàrdia
quan són menys de 60 (vegeu la taula 3.5).
F igura 3.2. Mesura del pols

wikimedia

Tau l a 3 . 5 . Valors normals de la freqüència cardíaca

Edat

Batecs per minut

Nadó

130-140

Nen

100-120

Adult

60-80

Persones grans

50-60

Quan es mesura el pols s’ha d’avaluar la freqüència, el ritme, la forma de l’ona del
pols, la força, la simetria i de vegades les obstruccions del flux sanguini.

3.2.3 Alteracions del pols
Els valors normals del pols en una persona adulta oscil·len entre els 60 i 80 ppm
(pulsacions per minut); quan el ritme, la freqüència o la intensitat del pols varien
es poden donar les següents alteracions:
• Pols bigeminat: es caracteritza perquè es distingeixen seqüències de dos
batecs, el primer normal i el segon de menor amplada, que habitualment
correspon a una extrasístole.
• Pols cèler: es caracteritza per ser un pols ample, d’ascens i descens ràpid;
és típic de la insuficiència aòrtica.
• Pols filiforme: es caracteritza per ser un pols ràpid, dèbil i de poca amplada.
Es troba en la hipotensió arterial, deshidratació i persones en estat de xoc.
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• Arítmia completa: es caracteritza per ser un pols irregular en freqüència i
amplada. Una cas freqüent és la fibril·lació ventricular.
• Arítmia respiratòria: es caracteritza per un augment de la freqüència
cardíaca durant la inspiració. És un fenomen normal en persones joves.
• Pols alternant: es caracteritza per un pols regular, amb una ona d’amplada
normal, seguida d’una altra de menor amplada. Es detecta en insuficiència
cardíaca.

3.2.4 Protocols de mesura de la freqüència cardíaca
La mesura de la freqüència cardíaca es pot realitzar a nivell de les artèries
perifèriques o bé a nivell apical, també denominat central.
Vegeu el protocol de mesura de la freqüència cardíaca perifèrica en la taula 3.6:
Taula 3.6. Protocol de mesura de la freqüència cardíaca perifèrica
PROTOCOL DE MESURA DE LA FREQÜÈNCIA CARDÍACA PERIFÈRICA (POLS)
Consisteix en la mesura dels batecs del cor, en les zones on hi ha artèries accessibles a la palpació, per
valorar la freqüència, el ritme i força dels batecs. Aquesta tècnica s’acostuma a realitzar a nivell de l’artèria
radial, però es pot realitzar a nivell de l’artèria temporal, caròtide, braquial, radial, femoral, poplítia i pèdia.
OBJECTIU
Mesurar la freqüència cardíaca de l’usuari.
MATERIAL NECESSARI
• Rellotge
• Guants d’un sol ús
• Full de registre/full de recollida de dades
• Bolígraf blau
PROCEDIMENT
1. Preparar el material.
2. Rentar-se les mans i col·locar-se guants.
3. Comprovar la identitat de l’usuari.
4. Explicar el procediment a la persona usuària, demanar-li el seu consentiment i la seva col·laboració i
acomodar-la. Preservar la seva intimitat.
5. Col·locar la persona usuària en posició còmoda i en repòs durant cinc minuts i indicar-li que ha d’estar
relaxada i sense fer cap tipus d’exercici.
6. Col·locar el braç de la persona usuària en posició còmoda, relaxat i recolzat en una superfície dura.
Col·locar la punta dels dits índex i cor sobre l’artèria escollida.
7. Percebre els batecs uns segons abans de començar a comptar.
8. Comptar els batecs durant un minut, o bé 30 segons i multiplicar-los per 2, per obtenir els batecs per minut,
o bé 15 segons i multiplicar per 4.
9. Acomodar la persona.
10. Recollir el material utilitzat.
11. Treure’s els guants i realitzar la higiene de les mans.
12. Acomiadar-se de la persona usuària.
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Tau l a 3 . 6 (continuació)
PROTOCOL DE MESURA DE LA FREQÜÈNCIA CARDÍACA PERIFÈRICA (POLS)
13. Enregistrar el resultat obtingut a la gràfica de signes vitals amb el bolígraf blau o en el full de registre de
dades.
OBSERVACIONS
• Habitualment es determinarà per palpació de l’artèria radial.
• Durant la mesura de la freqüència cardíaca no només s’ha de comptabilitzar el nombre de batecs per minut.
També s’ha de valorar si són rítmics o arítmics i si els batecs són forts o dèbils.
• Si es detecta alguna anomalia s’haurà de repetir la mesura sense alarmar la persona usuària, i si es confirma
cal avisar infermeria o bé el servei d’atenció domiciliària.
• No s’ha de comprimir l’artèria per damunt del pla ossi per evitar obliterar (obstruir un conducte d’un ésser
orgànic) el pols.
• No s’ha d’utilitzar el dit polze per prendre aquesta mesura, ja que té pols propi i pot portar a confusió.
• En el full de recollida de dades (que no sigui gràfica de signes vitals) no cal utilitzar específicament el bolígraf
blau.

Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.

Vegeu el protocol de mesura de la freqüència cardíaca apical en la taula 3.7:
Tau l a 3 . 7 . Protocol de mesura de la freqüència cardíaca apical
PROTOCOL DE MESURA DE LA FREQÜÈNCIA CARDÍACA APICAL
La mesura de la freqüència cardíaca apical consisteix en la valoració de la freqüència i ritme del funcionament
cardíac mitjançant l’auscultació amb fonendoscopi.
OBJECTIU
Mesurar la freqüència cardíaca de l’usuari.
MATERIAL NECESSARI
• Rellotge
• Fonendoscopi
• Gases
• Desinfectant
• Guants d’un sol ús
• Full de registre/full de recollida de dades
• Bolígraf blau
PROCEDIMENT
1. Preparar el material.
2. Rentar-se les mans i col·locar-se guants.
3. Comprovar la identitat de l’usuari.
4. Explicar el procediment a la persona usuària, demanar-li el seu consentiment i la seva col·laboració i
acomodar-la. Preservar la seva intimitat.
5. Col·locar-la en posició de decúbit supí o de Fowler durant cinc minuts.
6. Destapar-li la zona toràcica esquerra. Indicar-li que ha d’estar relaxat.
7. Recolzar el fonendoscopi sobre el diafragma de la persona usuària entre el tercer i quart espai intercostal
esquerre de la línia clavicular mitjana.
8. Auscultar els batecs durant uns segons abans de començar a comptar.
9. Comptabilitzar el nombre de batecs per minut i valorar característiques com el ritme o altres sorolls inusuals.
10. Netejar el diafragma del fonendoscopi amb alcohol.
11. Acomodar la persona.
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Taula 3.7 (continuació)
PROTOCOL DE MESURA DE LA FREQÜÈNCIA CARDÍACA APICAL
12. Recollir el material utilitzat.
13. Treure’s els guants i realitzar la higiene de les mans.
14. Acomiadar-se de la persona usuària.
15. Enregistrar el resultat obtingut en la gràfica de signes vitals amb el bolígraf blau o en el full de registre de
dades.
OBSERVACIONS
• Avisar la persona usuària abans de col·locar-li el fonendoscopi sobre de la pell i vigilar que no estigui massa
fred.
• Aquesta tècnica es realitza per valorar arítmies i per al control de fàrmacs cardíacs.
• Si es detecta alguna anomalia s’haurà de repetir la mesura sense alarmar la persona usuària, i si es confirma
cal avisar infermeria o bé el servei d’atenció domiciliària.
• Els valors normals varien segons l’edat. Quan hi ha una freqüència superior a la normal parlem de
taquicàrdia, i quan és inferior de bradicàrdia. Si no té ritme parlem d’arítmia.
• En el full de recollida de dades (que no sigui gràfica de signes vitals) no cal utilitzar específicament el bolígraf
blau.

Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.

3.3 La respiració
En la valoració de la respiració s’observa el mecanisme d’entrada i sortida d’aire
dels pulmons. La respiració pulmonar o externa està formada per dos moviments:
la inspiració, que és la presa d’aire pels pulmons, i l’expiració, que és la sortida
d’aire dels pulmons.
Existeixen dos tipus de respiracions segons el músculs que s’utilitzen per respirar:
• Toràcica: quan s’utilitzen els músculs intercostals externs.
• Abdominal o diafragmàtica: quan s’utilitzen els músculs de l’abdomen
(diafragma).
Quan els músculs intercostals externs i el diafragma no mantenen una ventilació
adequada s’augmenta el treball per part dels músculs respiratoris accessoris, que
són l’esternoclidomastoidal, els trapezis i els escalens.
Les respiracions es compten i s’avaluen mitjançant l’observació; així, haurem de
fixar-nos en:
• L’expansió i contracció del tòrax de la persona usuària.
• La facilitat o la dificultat amb la qual respira.
• La freqüència respiratòria: nombre de cicles d’inspiració i expiració que la
persona usuària fa en un minut.
• La regularitat i el ritme del patró respiratori.
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• La profunditat de les respiracions.
• Si la persona usuària utilitza els músculs accessoris per respirar.

3.3.1 Paràmetres per valorar la respiració
En la valoració de la respiració d’una persona s’han de tenir en compte els següents
paràmetres:
• El ritme és la regularitat de les inspiracions i les expiracions; normalment
no hi hauria d’haver pauses entre els moviments inspiratoris i expiratoris.
En funció del ritme, la respiració pot ser:
– Regular: les inspiracions i expiracions duren el mateix temps.
– Irregular: el temps de les inspiracions i les expiracions és variable. La
prolongació significativa de l’expiració es produeix en les exacerbacions de malalties obstructives com la MPOC.
• La profunditat és el volum d’aire que es mobilitza amb cada inspiració
i expiració (aproximadament 0,5 litres). Es determina observant els moviments del tòrax. En funció de la profunditat, les anomalies de la respiració
poden ser:
– Respiració profunda (hiperpnea): en acidosi metabòlica.
– Respiració superficial (hipopnea): es pot presentar en la insuficiència
respiratòria quan es produeix l’esgotament dels músculs respiratoris.
• La freqüència és el nombre de respiracions per minut. Pot variar en funció
de diferents factors, com:
– L’edat: els nadons tenen una freqüència entre 30 i 40 respiracions per
minut.
– Exercici físic: es pot arribar fins a 40 respiracions per minut en els
adults.
– Malalties: hi ha algunes patologies que fan augmentar la freqüència
respiratòria, com la febre, la pneumònia o la insuficiència respiratòria.

La freqüència respiratòria normal en un adult s’anomena eupnea i varia
entre 12 i 20 respiracions per minut.

3.3.2 Alteracions de la respiració
Segons els valors de la freqüència respiratòria d’una persona es poden donar les
següents alteracions:
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• Bradipnea: és una freqüència respiratòria disminuïda, per sota de 10
respiracions per minut. Pot ser causada per malalties del sistema nerviós
central o intoxicacions.
• Taquipnea: és una freqüència respiratòria augmentada de manera persistent, per sobre de les 20 respiracions per minut. Pot ser causada per
emocions, exercici físic, augment de la temperatura corporal o dispnea. Per
sobre de 30 respiracions per minut pot ser una manifestació d’insuficiència
respiratòria en malalties pulmonars o cardíaques.
Altres alteracions de la respiració serien (vegeu la figura 4.5):
Figura 3 . 3 . Patrons respiratoris

• Respiració de Cheyne-Stokes: és una respiració irregular en la qual els
moviments respiratoris es fan progressivament més freqüents i profunds, per
posteriorment alternar amb moviments de menor freqüència i superficials,
presentant fins i tot episodis d’apnea. Pot ser causada per accidents
cerebrovasculars, per fàrmacs o insuficiència cardíaca.
• Respiració de Biot: és una respiració irregular ràpida i superficial amb
períodes perllongats d’apnea, d’entre 10 i 30 segons. Pot ser causada per
lesions del sistema nerviós central.
• Respiració interrompuda per inspiracions profundes (sospirs): entre
les inspiracions normals es presenten inspiracions i expiracions aïllades,
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sovint amb un sospir audible. Pot ser causada per ansietat o trastorns
psicosomàtics.
• Apnea/hipopnea de la son: és un trastorn de la son en què la respiració
s’interromp o es fa molt superficial. Aquestes interrupcions poden durar
des d’uns quants segons fins a minuts.

3.3.3 Protocol de mesura i valoració de la freqüència respiratòria
Per valorar la freqüència, regularitat i profunditat dels moviments respiratoris
vegeu el protocol de mesura i valoració de la freqüència respiratòria en la taula
3.8:
Tau l a 3 . 8 . Protocol de mesura i valoració de la freqüència respiratòria
PROTOCOL DE MESURA I VALORACIÓ DE LA FREQÜÈNCIA RESPIRATÒRIA
Aquesta tècnica permet conèixer, valorar i enregistrar com és el patró respiratori en funció de la freqüència, la
regularitat i la profunditat dels moviments respiratoris. El patró respiratori varia en funció de l’edat.
OBJECTIU
Mesurar la freqüència respiratòria de l’usuari.
MATERIAL NECESSARI
• Rellotge
• Fonendoscopi
• Full de registre/full de recollida de dades
• Bolígraf negre
PROCEDIMENT
1. Preparar el material.
2. Rentar-se les mans i col·locar-se guants, si cal.
3. Comprovar la identitat de l’usuari.
4. Informar la persona usuària dient-li que se li mesurarà el pols, demanar el seu consentiment i la seva
col·laboració. Preservar la seva intimitat.
5. Col·locar la persona en una posició còmoda: decúbit supí, Fowler o semi-Fowler.
6. Sostenir el canell de l’usuari per sobre del seu pit com si es volgués comptabilitzar el pols.
7. Comptabilitzar durant 60 segons el nombre de vegades que eleva el tòrax (això coincideix amb el nombre
d’inspiracions que realitza). Durant el recompte cal valorar el ritme i la profunditat.
8. Acomodar la persona usuària.
9. Recollir el material utilitzat.
10. Treure’s els guants i realitzar la higiene de les mans.
11. Acomiadar-se de la persona usuària.
12. Enregistrar els valors recollits en la gràfica de signes vitals o full de registre. Si es detecta un patró
respiratori anormal s’haurà de tornar a repetir la mesura, i si es confirma caldrà avisar infermeria o el servei
d’atenció domiciliària.
OBSERVACIONS
• Aquesta és l’única tècnica en què no s’ha d’informar la persona usuària per evitar l’alteració del patró
respiratori; se li pot dir que s’ha de mesurar el pols.
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Taula 3.8 (continuació)
PROTOCOL DE MESURA I VALORACIÓ DE LA FREQÜÈNCIA RESPIRATÒRIA
• En les persones usuàries amb respiració poc perceptible es porta a terme la tècnica d’auscultació col·locant
un fonendoscopi a l’espatlla, entre la columna vertebral i qualsevol de les dues escàpules, aproximadament a
l’alçada d’un bronqui principal, i es compten els sorolls inspiratoris o expiratoris durant un minut.
• En el full de recollida de dades (que no sigui gràfica de signes vitals) no cal utilitzar específicament el bolígraf
negre.

Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.

3.4 Tensió arterial
La tensió arterial (PA) és la pressió que exerceix la sang contra les parets de
les artèries a mesura que el cor bomba la sang al llarg de tot el cos. Aquesta
pressió està determinada pel volum i la força de la sang bombada, i per la mida i
la flexibilitat de les artèries. Existeixen dos tipus de mesura de la tensió arterial:
la tensió màxima (sistòlica) i la tensió mínima (diastòlica).

L’instrument que s’utilitza per mesurar-la és l’esfigmomanòmetre, que pot
ser aneroide o electrònic.
F i g u r a 3 . 4 . Esfigmomanòmetre per mesurar la
pressió arterial

wikimedia

La diferència entre la pressió sistòlica i la pressió diastòlica és la pressió del pols
(vegeu la taula 3.9):
• Pressió arterial sistòlica o màxima: és la pressió que existeix en les artèries
durant la contracció ventricular o sístole. Els valors normals en un adult
solen ser inferiors a 140 mmHg.
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• Pressió arterial diastòlica o mínima: és la pressió que existeix en les artèries
durant la relaxació ventricular o diàstole. Els valors normals en un adult
solen ser inferiors a 85 mmHg.
Tau l a 3 . 9 . Valors normals de pres-

Valors normals

sió arterial
PAS (pressió arterial sistòlica)

120-140 mmHg

PAD (pressió arterial diastòlica)

70-90 mmHg

Lectura de la tensió arterial
Les unitats de les lectures de
tensió arterial són mil·límetres
de mercuri (mmHg), i s’obtenen
dues mesures: el nombre
superior correspon a la pressió
sistòlica i l’inferior, a la pressió
diastòlica.

3.4.1 Factors que afecten els valors de la tensió arterial
Els factors intrínsecs que actuen sobre la tensió arterial són:
• La despesa cardíaca: és el volum de sang expulsat per un ventricle en un
minut.
• La volèmia: és el volum de sang total d’un individu. Aproximadament és
el 8% del pes corporal, entre 4,5 i 5 litres en un adult normal.
• L’elasticitat de les parets arterials.
Altres factors que afecten la tensió arterial són:
• L’edat: en les persones grans la pressió diastòlica sol ser més elevada a
causa de l’augment de la rigidesa de les artèries.
• L’activitat física: l’exercici físic continuat augmenta el rendiment cardíac i
millora la tensió arterial.
• L’estrès: l’estimulació del sistema nerviós augmenta la tensió arterial.
• La raça: la població negra té taxes de prevalença d’hipertensió arterial més
elevades que la raça blanca.
• El sexe: en general, després de la pubertat, la tensió arterial és menor en
dones que en homes, però després de la menopausa la tensió arterial de les
dones sol augmentar.
• Els medicaments: alguns medicaments poden augmentar o disminuir la
tensió arterial.
• L’hora del dia: normalment la tensió arterial és més baixa al matí i més
elevada al vespre.
• Els antecedents familiars: la prevalença d’hipertensió arterial és superior
entre els familiars d’hipertensos.
• El sobrepès: pot augmentar els valors de la tensió arterial.
• La dieta: l’excés de sal en la dieta pot augmentar els valors de la tensió
arterial.
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3.4.2 Alteracions de la tensió arterial
Les principals alteracions de la tensió arterial són:
• Prehipertensió: la pressió arterial sistòlica està entre 120 i 139 o la pressió
arterial diastòlica està entre 80 i 89 en múltiples lectures.
• Hipertensió lleu (fase 1): la pressió arterial sistòlica està de manera
continuada de 140 a 159 mmHg o la pressió diastòlica oscil·la entre 90 i
99 mmHg.
• Hipertensió arterial de moderada a severa (fase 2): la pressió arterial
sistòlica està de manera continuada de 160 mmHg o més o la pressió
diastòlica és de 100 mmHg o més.
• Hipotensió: la pressió arterial sistòlica és inferior a 90 mmHg o la pressió
diastòlica és inferior a 60 mmHg, o bé la pressió disminueix en més de
25 mmHg a la lectura usual. Els símptomes solen ser marejos, confusió,
debilitat, visió borrosa i desmais.

3.4.3 Aparells que s’utilitzen per mesurar la tensió arterial de forma
no invasiva
Les mesures indirectes de la tensió arterial es realitzen amb un estetoscopi i un
esfigmomanòmetre aneroide o esfigmomanòmetre electrònic:
• Un esfigmomanòmetre aneroide és un aparell que consta d’un maneguet
amb una bossa inflable, un manòmetre i un bulb de bombeig de goma amb
una vàlvula de control de la pressió que permet inflar i desinflar la bossa
(vegeu la figura 3.5). Són els aparells més fiables, i els errors que es poden
cometre amb aquests aparells són atribuïbles a l’observador que fa la mesura,
com per exemple:
– Falta d’audició o visió.
– Preferència a arrodonir els decimals a 0 o a 5.
– Mala interpretació dels sorolls de Korotkoff.
– Error del mateix equip de mesura: esfigmomanòmetre no calibrat,
fuites d’aire en les vàlvules o tubuladures, columna bruta, purga d’aire
tapada o cambra de mesura inapropiada.
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F igura 3.5. Esfigmomanòmetre aneroide

enfermeriablog.com

• Un esfigmomanòmetre electrònic és un aparell que capta les vibracions i
les converteix en impulsos elèctrics; aquests es transmeten a un dispositiu
que els transforma en una lectura digital en pantalla. Aquests aparells també
són capaços de mesurar la freqüència cardíaca, però no indiquen unes altres
qualitats del pols com el ritme o la qualitat del pols (vegeu la figura 3.6). En
aquest cas no pot haver-hi error de l’observador, però cal tenir presents les
falses lectures donades pel moviment del braç de la persona usuària o per la
col·locació incorrecta del maneguet.
F igura 3.6. Esfigmomanòmetre electrònic

wikimedia

Preparació del braç
A l’hora de realitzar la mesura de
la tensió arterial s’ha de tenir en
compte que les dimensions del
maneguet han de ser adequades a
les dimensions del braç de la
persona usuària. El braç de la
persona usuària ha d’estar sense
roba, lleugerament flexionat i
recolzat còmodament sobre una
superfície.

• Aparells automàtics per a la monitorització ambulatòria de la PA
(MAPA): s’utilitzen monitors oscil·lomètrics, que ens permeten memoritzar
les dades i, posteriorment, mitjançant la descàrrega de dades en l’ordinador
i el processament posterior, obtenir-ne l’anàlisi oportuna.
Exemple d’ús d’un esfigmomanòmetre aneroide; els sorolls de Korotkoff
Els sorolls de Korotkoff són els sons arterials que es produeixen quan es mesura la pressió
arterial amb un esfigmomanòmetre aneroide. Quan s’allibera la pressió del maneguet
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lentament es poden escoltar aquests sorolls amb un fonendoscopi situat a l’artèria humeral
o braquial.
Els sorolls de Korotkoff es divideixen en cinc fases (vegeu la figura 3.7):

1. Apareix bruscament un soroll fort i intens precedit per almenys tres batecs sincrònics amb el
pols (és la pressió arterial sistòlica).
2. El soroll s’esmorteix i fins i tot pot arribar a desaparèixer.
3. El soroll guanya intensitat i és més perllongat que en la fase II. Si havia desaparegut, el soroll
reapareix amb les característiques de la fase I.
4. El soroll perd intensitat bruscament i esdevé apagat. Algunes vegades s’anota la pressió
arterial diastòlica en aquesta fase, perquè pot ser l’últim soroll que se sent. Això pot passar
en nens o en persones amb insuficiència aòrtica.
5. Desapareixen els sorolls. El flux sanguini es converteix en flux laminar. Correspon a la pressió
arterial diastòlica.

Figura 3.7 . Sorolls de Korotkoff

youtube.com

3.4.4 Protocol de mesura de la pressió arterial
La mesura de la pressió arterial es pot realitzar amb esfigmomanòmetre aneroide
o electrònic. Caldrà, però, seguir una sèrie d’indicacions per fer una mesura
adequada de la tensió arterial:
• En general, és millor utilitzar un maneguet gran sempre que s’adapti
còmodament al braç. La mida del maneguet es mesura per l’amplada de
la càmera i no per l’amplada del material que la recobreix
• La hipertensió és un diagnòstic que es fa al llarg del temps. Lectures
elevades en un mateix dia no tenen per què donar un diagnòstic d’hipertensió
excepte quan la persona presenta hipertensió maligna; en aquests casos es
requereix assistència immediata.
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• Les mesures obtingudes en decúbit supí solen ser menors que en sedestació.
La posició ideal per mesurar la tensió arterial és en sedestació.
• La pressió arterial generalment augmenta amb l’edat.
• Com més alt i més pesi un individu, independentment del sexe i l’edat, més
probabilitats hi haurà que la pressió arterial sigui major que en un individu
de la mateixa edat però més baixa i amb menys pes.
Vegeu el protocol de mesura de la pressió arterial amb esfigmomanòmetre
aneroide en la taula 3.10:
Tau l a 3 . 1 0 . Protocol de mesura de la pressió arterial amb esfigmomanòmetre aneroide
PROTOCOL DE MESURA DE LA PRESSIÓ ARTERIAL AMB ESFIGMOMANÒMETRE ANEROIDE
Aquesta tècnica permet conèixer la pressió arterial, que és la força que exerceix la sang en circular per les
artèries.
OBJECTIU
Mesurar la pressió arterial amb esfigmomanòmetre aneroide.
MATERIAL NECESSARI
• Esfigmomanòmetre amb maneguet aneroide
• Fonendoscopi
• Gases
• Desinfectant
• Guants d’un sol ús
• Full de registre/full de recollida de dades
• Bolígraf verd
PROCEDIMENT
1. Preparar el material. Comprovar que l’esfigmomanòmetre funcioni bé i no tingui fuites.
2. Realitzar la higiene de mans i col·locar-se guants, si cal.
3. Comprovar la identitat de l’usuari.
4. Explicar el procediment a la persona usuària, demanar-li el seu consentiment i la seva col·laboració i
mantenir-la en repòs durant cinc minuts. Preservar la seva intimitat.
5. Col·locar la persona usuària asseguda o estirada, sense encreuar les cames, amb el braç recolzat sobre
una superfície i a l’alçada del cor.
6. Localitzar l’artèria braquial per palpació.
7. Col·locar el maneguet desinflat, deixant l’extrem inferior a una distància de 2 a 3 cm per sobre de la fosa
cubital, amb l’espai suficient per col·locar el fonendoscopi sobre l’artèria i sense tocar el maneguet.
8. Col·locar el fonendoscopi sobre de l’artèria palpada.
9. Inflar el maneguet amb la pera uns 30 mmHg per sobre de la PAS habitual de l’usuari (per exemple, si la
PAS habitual és de 170 mmHg, inflar el maneguet fins a 200 mmHg).
10. Afluixar el maneguet amb la pera a una velocitat aproximada de 2 mmHg per batec.
11. Recollir la primera mesura en el primer so que apareix, com la pressió sistòlica.
12. Recollir la segona mesura quan desapareix el so dels batecs, com la pressió diastòlica.
13. Acomodar la persona.
14. Netejar el fonendoscopi amb gases i desinfectant.
15. Recollir el material utilitzat.
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Taula 3.10 (continuació)
PROTOCOL DE MESURA DE LA PRESSIÓ ARTERIAL AMB ESFIGMOMANÒMETRE ANEROIDE
16. Treure’s els guants i realitzar la higiene de les mans.
17. Acomiadar-se de la persona usuària.
18. Enregistrar el resultat obtingut en la gràfica de signes vitals amb el bolígraf verd o en el full de registre de
dades.
OBSERVACIONS
• Informar que durant la presa de la tensió no pot parlar ni contraure el braç on s’està realitzant la mesura.
• Si ha fet exercici, ha pres cafè o alcohol o ha fumat és recomanable esperar per fer la mesura.
• Vigilar que no tingui la bufeta plena, això podria influir en els valors.
• Si el so és molt dèbil, demaneu a l’usuari que aixequi el braç, que obri i tanqui la mà de 5 a 10 cops, i després
procediu a realitzar a la mesura.
• La primera vegada que es pren la mesura és convenient fer-ho als dos braços, i si es detecta una diferència
superior a 20 mmHg cal informar per conèixer les causes. La mesura més alta serà la que es recollirà.
• Si es detecta una mesura fora del patró de la normalitat cal tornar a mesurar la pressió a l’altre braç, i si es
confirma el valor anormal cal informar l’infermer/a o el servei d’ajuda a domicili.
• Cal comprovar si el maneguet és l’adequat per a la persona usuària. N’hi ha de diferents mides.
• En el full de recollida de dades (que no sigui gràfica de signes vitals) no cal utilitzar específicament el bolígraf
verd.

Vegeu el protocol de mesura i valoració de la pressió arterial amb esfigmomanòmetre digital en la taula 3.11:
Taula 3.11. Protocol de mesura de la pressió arterial amb esfigmomanòmetre digital
PROTOCOL DE MESURA DE LA PRESSIÓ ARTERIAL AMB ESFIGMOMANÒMETRE DIGITAL
Aquesta tècnica permet conèixer la pressió arterial, que és la força que exerceix la sang en circular per les
artèries.
OBJECTIU
Mesurar la pressió arterial amb esfigmomanòmetre digital.
MATERIAL NECESSARI
• Esfigmomanòmetre digital
• Full de registre/full de recollida de dades
• Bolígraf verd
PROCEDIMENT
1. Preparar el material.
2. Realitzar la higiene de mans i col·locar-se guants, si cal.
3. Comprovar la identitat de l’usuari.
4. Explicar el procediment a la persona usuària, demanar-li el seu consentiment i la seva col·laboració i
mantenir-la en repòs durant cinc minuts. Preservar la seva intimitat.
5. Acomodar al pacient en sedestació: esquena i braç recolzats a l’altura del cor, les cames sense encreuar i
que toquin el terra.
6. Escollir el maneguet adequat a la mida del braç.
7. Deixar lliure la fossa antecubital 2 cm per sobre de la flexió del colze.
8. Comprovar que la roba no comprimeixi el braç; en aquest cas, aconsellar l’usuari que es tregui el maneguet.
9. Mesurar la PA segons instruccions de l’aparell de mesura.
10. Mesurar la PA arterial tres vegades deixant un interval entre mesura i mesura de 2 minuts.

Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.
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Tau l a 3 . 1 1 (continuació)
PROTOCOL DE MESURA DE LA PRESSIÓ ARTERIAL AMB ESFIGMOMANÒMETRE DIGITAL
11. Acomodar la persona.
12. Recollir el material utilitzat.
13. Treure’s els guants i realitzar la higiene de les mans.
14. Acomiadar-se de la persona usuària.
15. Enregistrar el resultat obtingut a la gràfica de signes vitals amb el bolígraf verd o en el full de registre de
dades.
OBSERVACIONS
• Informar que durant la presa de la tensió no pot parlar ni contraure el braç on s’està realitzant la mesura.
• Si ha fet exercici, ha pres cafè o alcohol o ha fumat és recomanable esperar per fer la mesura.
• Vigilar que no tingui la bufeta plena, això podria influir en els valors.
• La primera vegada que es pren la mesura és convenient fer-ho als dos braços, i si es detecta una diferència
superior a 20 mmHg cal informar per conèixer les causes. La mesura més alta serà la que es recollirà.
• Si es detecta una mesura fora del patró de la normalitat cal tornar a mesurar la pressió a l’altre braç, i si es
confirma el valor anormal cal informar l’infermer/a o el servei d’ajuda a domicili.
• Cal comprovar si el maneguet és l’adequat per a la persona usuària. N’hi ha de diferents mides.
• Per utilitzar un esfigmomanòmetre digital o electrònic cal seguir les instruccions del fabricant.
• En el full de recollida de dades (que no sigui gràfica de signes vitals) no cal utilitzar específicament el bolígraf
verd.

Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.

3.5 La gràfica dels signes vitals
La gràfica és un document clínic que recopila les dades de la persona usuària.
Està destinada a rebre i reflectir totes les observacions relacionades amb un usuari
determinat. Permet obtenir, de manera ràpida i clara, el màxim d’informació
respecte al seu estat físic. Forma part de la història clínica de l’usuari i està
subjecta a la LOPD (Llei orgànica de protecció de dades).

3.5.1 Tipus de gràfiques
Els tipus de gràfiques es poden classificar de forma general en ordinàries i
especials.
Les gràfiques ordinàries són les més utilitzades i registren els valors obtinguts
cada dia en dos o tres torns: matí-tarda (M-T), matí-tarda-nit (M-T-N). Estan dissenyades per registrar un període setmanal (gràfica setmanal) o mensual (gràfica
mensual). Els registres més freqüents en aquests tipus de gràfiques són (vegeu la
figura 3.8):
• Signes vitals: temperatura, pols, respiració i tensió arterial. De vegades
inclou la pressió venosa central.
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• Tipus de dieta.
• Pes i talla del pacient.
• Deposicions.
• Expectoració.
• Balanç de líquids.
• Altres: com per exemple la glucèmia.

Figura 3.8. Gràfica clínica

Hospital de bellvitge

D’altra banda, les gràfiques especials (horàries) són gràfiques que estan destinades a obtenir les dades de persones que necessiten estar controlades a causa del
seu estat de salut. Són gràfiques d’un sol dia que registren informació horària
per recopilar el màxim d’informació sobre l’estat de salut de la persona usuària.
S’utilitzen en unitats especials com la unitat de cures intensives (UCI), urgències,
quiròfans, unitats de diàlisi o sales de reanimació postquirúrgica.
Entre d’altres, els registres en aquests tipus de gràfiques són (vegeu la figura 3.9):
• Signes vitals: temperatura, pols, respiració, tensió arterial i sempre pressió
venosa central.
• Nivell de consciència.
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• Analítiques i paràmetres hemodinàmics.
• Control de vies, catèters, sondes i drenatges.
• Oxigenoteràpia.
• Balanç de líquids.
• Qualsevol altre d’importància.
F i g u r a 3 . 9. Gràfica horària

enfermeroenurgenciasblogspot.com

Registres informatitzats
Actualment, el registre dels
signes vitals estan sent substituïts
per programes informàtics que
permeten guardar, recuperar o
imprimir les dades.

3.5.2 Descripció dels apartats d’una gràfica
L’estructura de les gràfiques respon a les necessitats de cada centre, però generalment tenen els següents apartats: dades identificatives, representació dels signes
vitals, registre del balanç d’entrades i sortides i altres registres.
Les dades identificatives registren les dades de filiació de la persona usuària, les
referents al centre i altres dades d’interès. Les diferents parts d’aquest apartat
poden ser:
• Anagrama del centre.
• Identificació de la persona usuària: nom i cognoms, telèfon, número
d’història clínica. Aquestes dades poden venir en unes etiquetes codificades
que s’enganxen a la gràfica en els espais habilitats.
• Identificació de la unitat on es troba la persona usuària, identificació del llit,
identificació de la gràfica.
• Data.
• Presència o absència d’al·lèrgies. Si no en té, es registra amb les segles N/C
(no conegudes).
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Pel que fa a la representació dels signes vitals , aquest apartat disposa d’una
quadrícula on es registren els signes vitals. A la dreta estan representats els
diferents signes vitals amb les seves respectives escales. Normalment estan
representats per la inicial de cada signe vital amb un color diferent.
La quadrícula graduada té unes divisions verticals per separar els diferents torns
(M/T/N) i dies. Les divisions horitzontals consten d’unes línies més gruixudes i
unes altres de més fines. Les línies més gruixudes graduen les unitats dels diferents
signes vitals que es mesuren, i les més fines serveixen per establir els valors entre
dues línies gruixudes (vegeu exemple). Cada gràfica pot ser diferent segons com
estigui dissenyada i el signe que es vol mesurar (vegeu la taula 3.12).
Taula 3.12. Representació dels signes vitals
Signe vital

Color

Abreviatura

Representació

Escala

Temperatura

Vermell

T

Punts

de 35 a 40

Pols

Blau

P

Punts o creus

de 60 a 140

Respiració

Negre

R

Punts o aspes

de 5 a 50

Tensió arterial

Verd

TA

Valors o línies

de 20 a 270

Per calcular el valor de les línies més fines es resta al valor de l’escala el valor
inferior, i el resultat es divideix pel nombre de línies fines.
Exemple de com calcular la temperatura i el pols
Per calcular els valors de la temperatura i el pols en el requadre groc es procedirà de la
següent manera (vegeu la taula 3.13):

Taula 3.13. Divisió de les gràfiques
T

37°C - 36°C = 1°C

1°C / 5 (línies fines)

0,2°C per cada interval
en aquesta gràfica

P

100 bpm – 80 bpm = 20
bpm

20 bpm / 5 (línies fines)

4 bpm

3.5.3 Registre dels signes vitals en la gràfica
Els valors de temperatura, pols i respiració es marquen amb un punt de l’escala
graduada amb diferent color depenent del signe vital, en cadascun dels torns de
mesura (M/T/N). Després s’uneixen els punts formant un gràfic que representa
l’evolució d’aquests signes vitals.
La tensió arterial es representa directament amb els valors de les pressions
diastòlica i sistòlica. Fins fa poc es representava amb una línia vertical; la part de
baix és la pressió diastòlica o mínima i la part de dalt la pressió sistòlica o màxima
(vegeu la figura 3.10).
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F igura 3.10. Registre de signes vitals

auxiliarenenfermeriablogspot.com

3.5.4 Registre del balanç d’entrades i sortides de líquids del cos
(balanç hídric)
Aquest apartat disposa d’una zona on es registren totes les entrades administrades
a la persona usuària i una altra on es registren totes les sortides o pèrdues. Al final
hi ha un espai on s’anota la diferència entre entrades i sortides per torns o per dies.
Algunes de les dades que s’anoten en aquest apartat són (vegeu la figura 3.11):
• Ingesta de la persona usuària (en cc).
• Dieta codificada.
• Volum total de líquids ingerits i eliminats en 24 h.
• Líquids perfosos (com ara sèrums o transfusions).
• Balanç diari i acumulat.
F i g u r a 3 . 1 1 . Registre del balanç hídric
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3.5.5 Altres registres
Aquest apartat disposa d’una zona per anotar qualsevol altra dada important
relativa a la salut de la persona usuària. Algunes d’aquestes dades poden ser:
• Pes i talla.
• Dieta.
• Oxigen.
• Nivell de dependència.
• Exploracions especials
• Terapèutica: medicaments, vies d’administració, dosis prescrites...
• Evolució i pla de cures.
• Observacions
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4. Control i seguiment de la persona usuària amb diabetis

La vostra missió com a tècnic és que la persona usuària amb diabetis porti una
vida al més normal possible i que afavoreixi la seva autonomia. Per tant, cal
ajudar la persona usuària amb diabetis a implicar-se activament en el control i el
seguiment de la seva salut, mitjançant el coneixement de la malaltia i les tècniques
i els procediments de control que comporta.

4.1 Alimentació en la diabetis
Totes les persones, amb diabetis o sense, haurien de seguir un pla d’alimentació
saludable, segons la piràmide dels aliments (vegeu la figura 4.1). Per aconseguir
un bon control de la diabetis, l’alimentació té un paper fonamental. Sense un pla
dietètic adequat no hi haurà cap tractament efectiu contra la malaltia. Els objectius
d’un pla d’alimentació serien:
• Adoptar una alimentació sana, variada i equilibrada.
• Tenir un pes corporal adequat.
• Aconseguir una concentració adequada de greixos a la sang, limitant els
greixos saturats.
• Disminuir el consum de sal.
• Disminuir o eliminar el consum d’alcohol.
• Disminuir o eliminar el consum de sucre i d’edulcorants artificials.
• Distribuir els aliments en un nombre adequat d’ingestes. Cinc en els casos
de persones que no es tracten amb insulina i sis en el cas de persones que es
tracten amb insulina.
• Mantenir la concentració adequada de glucosa en sang, minimitzant les
variacions de glucèmia i evitant les hipoglucèmies.
• Adaptar l’alimentació a les característiques pròpies de l’edat, tractament
farmacològic, horaris personals de menjades, situació laboral i activitat
física.
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F i g u r a 4 . 1 . Piràmide de l’alimentació saludable

Blog del CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació

La majoria d’usuaris amb diabetis de tipus 2 té una edat avançada, algun factor
de risc cardiovascular o bé l’han de prevenir. En aquests casos, el percentatge de
nutrients seria:
• Proteïnes: 15-20%
• Carbohidrats: 45-60%
• Lípids: 30%, màxim 35%
En el cas de la diabetis tipus 1, sense excés de pes, el percentatge de nutrients
seria:
• Proteïnes: 15%
• Carbohidrats: 45%
• Lípids: 40%
Per seguir un pla d’alimentació saludable cal prendre aliments de tots els grups:
llet, fruites, verdures i/o amanides, farines, aliments proteics i greixos. Les
quantitats de llet, fruita i verdura són recomanables per a totes les persones,
independentment de l’edat i del pes corporal. Les quantitats de farinacis, aliments
proteics i greixos s’ha d’individualitzar segons el pes corporal i l’activitat física.
Exemple de dieta recomanable per a pacient amb diabetis
• Llet i iogurts: de 2 a 4 racions al dia, preferentment desnatats o semidesnatats.
• Fruita: 2 o 3 peces al dia.
• Verdura: 2 racions, una crua.
• Farines: 5-6 racions al dia. Els farinacis són el pa, les torrades, la pasta, les patates i els
llegums, els pèsols, la sèmola... Les quantitats diàries s’establiran segons el pes corporal i
l’activitat física habitual.
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• Greixos d’origen vegetal (olis d’oliva i fruita seca): es recomana utilitzar oli d’oliva per cuinar i
per amanir. S’aconsella la ingesta de 30 g de fruita seca al dia.
• Greixos d’origen animal (nata, mantega, crema de llet, maionesa, llard i el que es troba a la
pastisseria industrial): cal evitar-ne el consum habitual, perquè són aliments rics en colesterol
i greixos saturats.
• Aliments proteics (carn, peix, aus, formatges i embotits): les porcions recomanades de carn
són 100 grams i triar-ne les més magres (pollastre sense pell o conill, per exemple), perquè
contenen menys colesterol i menys greixos saturats. S’ha d’augmentar el consum de peix,
tant blanc com blau, i les porcions recomanades són 150 grams.
• Begudes. Es pot consumir lliurement aigua, gasosa, infusions, cafè i begudes light.
• Refrescos. Es desaconsella el consum de refrescos que continguin sucre, sucs o nèctars de
fruita, batuts...

4.1.1 Mesurador d’aliments cuits
Les persones amb diabetis han de controlar l’aportació dels aliments rics en hidrats
de carboni en cada àpat, ja que són els aliments que tenen un efecte directe
sobre la glucosa a la sang. El got mesurador és un instrument que permet
mesurar i intercanviar els aliments del grup de les farines: patates, pasta, pèsols,
faves, cuscús, llegums (llenties, cigrons i mongetes blanques), arròs i pa. Un got
mesurador ple fins al senyal indicat per a cada aliment, un cop cuit, equival a 40
grams de pa (vegeu la figura 4.2).
Figura 4 . 2 . Got mesurador

El principal avantatge de mesurar i intercanviar aquests aliments, un cop ja cuits,
i poder-los canviar per trossos de pa de 40 grams, és que permet d’una manera
còmoda adaptar el pla d’alimentació i variar els menús de forma equivalent.
Exemple de com utilitzar el mesurador
Segons el nombre de racions del grup de les farines recomanat en el pla d’alimentació, es
podrien fer, per exemple, els següents intercanvis d’aliments (vegeu la figura 4.3).
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Figura 4.3

És molt important dissenyar un pla d’alimentació adaptat a les necessitats, els
hàbits dietètics, els horaris i l’activitat de cada persona, així com també facilitar els
coneixements i les habilitats necessaris per variar els menús de manera equivalent.

4.1.2 La ràtio per mesurar l’aportació de carbohidrats
Per flexibilitzar l’aportació d’hidrats de carboni en els àpats i adaptar la insulina
és important conèixer la ràtio, que és la quantitat d’insulina necessària per cobrir
una ració d’hidrats de carboni.
Per al seu càlcul s’aconsella fer la mateixa aportació d’hidrats de carboni i valorar
que els nivells de sucre al cap de dues hores de dinar (postprandial) siguin menors
a 180 mg/dl. Un cop aconseguit això, per obtenir la ràtio es divideix la insulina
d’un àpat pel nombre de racions d’aquell mateix àpat.
Exemple de càlcul de la ràtio d’insulina
Establim durant el dinar una aportació de 6 racions (r), i la insulina necessària són 12
unitats d’insulina (ui):
12 ui
6r

= 2 ui/r

Per tant, en aquest cas, per a cada ració de més que es vulgui menjar s’ha d’augmentar
2 unitats d’insulina per a cada ració. És important que les persones tinguin coneixement
de quines són les quantitats dels aliments que prenen de forma habitual i quins són els
equivalents a 1 ració per poder quantificar cada àpat. També és important conèixer les
equivalències per poder fer intercanvis.
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4.2 L’activitat física per controlar la diabetis
L’activitat física adaptada a les possibilitats de cada persona i practicada d’una
manera regular pot contribuir de manera molt positiva a controlar bé la diabetis,
a reduir els factors de risc vascular (obesitat, colesterol...) i a influir de manera
positiva en la sensació de benestar físic i mental.
L’exercici té funcions diferents segons el tipus de diabetis:
• En el cas de la diabetis tipus 1, l’exercici és senzillament recomanable per
mantenir un bon estat físic.
• En el cas de la diabetis tipus 2, l’exercici constitueix una part important del
tractament, de la mateixa manera que ho són l’alimentació o la medicació
(antidiabètics orals o insulina), assegurant un mínim de 150 minuts a la
setmana.
La realització d’exercici ha de ser planificada prèviament per evitar un descens
excessiu de glucosa en la sang (hipoglucèmia), sobretot en aquells casos en què
la persona està tractada amb insulina i algun tipus de fàrmac que pugui produir
hipoglucèmies. En tot cas, es recomana consultar l’equip de salut sobre el tipus
d’exercici a realitzar, la seva freqüència, durada i intensitat.
Tots aquests aspectes són importants abans de començar qualsevol tipus d’activitat
física, així com el reajustament del tractament abans, durant i després de l’exercici,
en cas que sigui necessari.
Alguns consells a l’hora de fer exercici:
• Comprovar la glicèmia capil·lar abans de fer exercici.
• Portar sempre hidrats de carboni d’absorció ràpida per solucionar una
possible hipoglicèmia.
• Si va acompanyat, és recomanable informar quina ha de ser l’actuació
davant d’una hipoglicèmia greu.
• Fer una hidratació correcta.
• En el cas d’exercici perllongat, disminuir la dosi d’insulina posterior o
augmentar la ingesta d’aliments rics en hidrats de carboni.
• Si s’administra insulina prèvia a l’exercici pot:
– Reduir la dosi prèvia.
– Augmentar la ingesta d’aliments rics en hidrats de carboni.
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4.3 Control de la glucosa en sang o glucèmia capil·lar
El control de la glucosa té dos objectius fonamentals:
• Evitar els símptomes propis de la diabetis (hiperglucèmia) o els derivats del
seu tractament (hipoglucèmia).
• Endarrerir o reduir l’aparició de problemes de salut tardans.
Assolir aquests dos objectius és molt important per prevenir i pal·liar aquests
problemes de salut, de manera que la persona amb diabetis ha de ser conscient que,
encara que suposi un esforç important i els beneficis no siguin visibles, és bàsic
que es mantinguin els nivells adequats de glucosa tant temps com sigui possible.
En aquest sentit, els valors normals de glicèmia capil·lar, recomanats per
l’Associació Americana de Diabetis sobre la glicèmia sanguínia, són:
• En dejú i abans dels àpats: 80-130 mg/dl.
• Dues hores després dels àpats (postprandial): menor a 180 mg/dl.
Aquestes xifres són orientatives, ja que cada persona tindrà una situació diferent
(edat, durada de la diabetis, complicacions...).

4.3.1 Protocol de determinació de la glucèmia capil·lar
Vegeu el protocol de determinació de la glucèmia capil·lar que teniu en la taula
4.1:
Tau l a 4 . 1 . Protocol de determinació de la glucèmia capil·lar
PROTOCOL DE DETERMINACIÓ DE LA GLUCÈMIA CAPIL·LAR
L’autoanàlisi de sang capil·lar permet conèixer els valors de glucosa en la sang.
OBJECTIU
Autoanàlisi de sang capil·lar
mitjançant mesurador i tires reactives
per controlar la glucèmia (Font:
OpenStax)

Conèixer els valors de glicèmia d’una persona.
MATERIAL NECESSARI
• Dispositiu per punxar el dit i llancetes
• Aparell mesurador (glucòmetre)
• Cotó i mocadors de paper
• Aigua i sabó
• Llibreta per anotar-hi els resultats
• Guants d’un sol ús
PROCEDIMENT
1. Preparar el material.
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Taula 4.1 (continuació)
PROTOCOL DE DETERMINACIÓ DE LA GLUCÈMIA CAPIL·LAR
2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.
3. Comprovar la identitat de la persona usuària.
4. Informar de la tècnica a la persona usuària i demanar el seu consentiment i la seva col·laboració. Preservar
la seva intimitat.
5. Col·locar-lo en la posició indicada, assegut.
6. Netejar la zona de punció (dit) amb aigua i sabó. Si és possible, s’ha d’utilitzar aigua calenta per facilitar
l’obtenció de la gota de sang que es necessita. No és necessari fer servir alcohol, només en cas de no
poder-se rentar les mans. En aquest cas, passar cinc vegades el cotó pel dit, de manera especial si s’ha tocat
fruita o aliments dolços.
7. Punxar el dit. Escollir preferentment les parts laterals dels dits de les mans. És convenient evitar el mig de la
polpa, perquè és una zona més sensible al dolor. També es pot fer la punció al lòbul de l’orella, als dits dels
peus i al taló (sempre que no es pateixi cap patologia al peu).
8. Per afavorir una millor sortida de la gota de sang es pot fer un massatge lleuger al dit, posant la mà cap per
avall i per sota del nivell del cor.
9. Seguir les indicacions de l’aparell de mesura.
10. Acomodar l’usuari en posició còmoda i adequada, que li permeti fàcil accés al timbre i als objectes
personals.
11. Recollir el material utilitzat i rebutjar els residus als contenidors específics.
12. Acomiadar-se de la persona.
13. Treure’s els guants i realitzar la higiene de les mans.
14. Enregistrar el procediment, anotar el resultat i els elements que hi hagin pogut influir (canvis en
l’alimentació, activitat...) a la llibreta de control.
OBSERVACIONS
• Actualment hi ha dispositius per punxar que es poden utilitzar en altres zones, com l’avantbraç.
• Cal tenir l’aparell mesurador i les tires reactives en bon estat.
• A part de la llibreta de control, actualment els dispositius mòbils disposen de multitud d’aplicacions que fan la
funció de llibreta, facilitant el seu emmagatzematge i amb diferents funcions d’anàlisi de resultats. També
existeixen aplicacions per comptar les racions d’hidrats de carboni.

Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.

4.3.2 Freqüència de l’autoanàlisi
En la diabetis tipus 1 es recomanen com a mínim 3 o 4 cops al dia. El malalt ha
d’aprendre a interpretar els resultats per ajustar la insulina segons els nivells de
sucre i la ingesta d’aliments rics en hidrats de carboni.
En la diabetis tipus 2 s’ha de valorar cada cas individualment per conèixer la
necessitat o freqüència d’aquestes anàlisis.
A continuació s’exposa una taula amb la freqüència de l’autoanàlisi segons alguns
tipus de tractament (vegeu la taula 4.2).
Taula 4.2. Freqüència de l’autoanàlisi segons tractament
Tractament

Control glucèmic estable

Control glucèmic inestable

Mesures no farmacològiques

-

1 cop al dia o 7 per setmana
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Tau l a 4 . 2 (continuació)
Tractament

Control glucèmic estable

Control glucèmic inestable

Fàrmacs que no provoquen
hipoglucèmies

-

1 cop al dia o 7 per setmana

Fàrmacs que provoquen
hipoglucèmies

1 cop per setmana

1 cop al dia o 7 per setmana

Insulina basal

1cop per setmana

2-3 cops al dia

Bombes d’insulina

4-10 cops al dia

Individualitzar

4.3.3 Sensors de glucosa
Els sensors continus de glucosa permeten veure en temps real com evolucionen
els nivells de sucre en sang i, per tant, aquesta informació permet al malalt actuar
per prevenir increments o disminucions de la glucosa en sang.
Els sistemes de monitoratge de la glucosa resulten especialment útils en usuaris
que tinguin facilitat per patir hipoglucèmies, sobretot quan aquestes són desapercebudes o de predomini nocturn (vegeu la figura 4.4).
F i g u r a 4.4. Sensor de glucosa

healthline.com / www.medtronicdiabeteslatino.com

4.4 Educació terapèutica en diabetis
La col·laboració entre la persona amb diabetis i la família i l’equip de salut
és imprescindible per optimitzar el tractament i, al mateix temps, per poder-
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lo integrar en la seva activitat quotidiana d’hàbits dietètics, horaris i activitat
habitual.
L’educació terapèutica en diabetis és un procés d’aprenentatge que facilita els
coneixements i les habilitats necessàries a les persones amb diabetis i a la família
per poder prendre decisions diàries sobre el tractament i ser capaces de:
• Entendre què és la diabetis i les bases del tractament.
• Aprendre les tècniques de glicèmia capil·lar i d’administració d’insulina.
• Prevenir i saber actuar davant les complicacions agudes (hiperglicèmia i
hipoglicèmia).
• Adaptar el pla d’alimentació a l’horari i a l’activitat habitual.
• Prevenir factors de risc vascular: tabac, colesterol, hipertensió...
• En persones amb risc, prevenir lesions en el peu.
• Anar a les revisions periòdiques.
• Comprendre que un control adequat de la diabetis aporta qualitat de vida.
Així, caldrà que les persones diabètiques estiguin informades sobre l’autocontrol
del tractament, els medicaments que es poden utilitzar, quan cal anar al metge i
com es realitza l’anàlisi de la cetonúria.

4.4.1 Autocontrol i llibreta de seguiment
L’objectiu de l’autocontrol, o l’autoanàlisi, és aconseguir que la persona usuària
amb diabetis participi activament en el procés terapèutic (vegeu la figura 4.5). La
comprensió de la malaltia i les maneres d’autogestionar el tractament són d’una
importància fonamental per a la persona amb diabetis, els seus familiars i els seus
cuidadors. Per tant, ha de ser capaç de:
• Portar una alimentació sana i equilibrada.
• Fer exercici físic.
• Prendre la medicació de forma adequada.
• Conèixer la relació entre els valors de la glicèmia capil·lar i la dosi de la
insulina, l’aportació d’hidrats de carboni en els àpats i l’activitat física.
• Prevenir i tractar precoçment la hipoglucèmia i la hiperglucèmia.
• Evitar l’aparició de complicacions agudes i cròniques.
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F i g u r a 4 . 5. Grafisme informatiu sobre l’autoanàlisi

Generalitat de Catalunya, Departament de Salut

Registrar els resultats obtinguts i anotar les observacions que es considerin
rellevants ajuda a recordar situacions anteriors (com es va actuar, problemes
sorgits, beneficis aconseguits...). D’aquesta manera s’obté un seguiment del
control de les glicèmies i de les modificacions pertinents.
Al diari o llibreta d’autocontrol es poden registrar totes les actuacions o successos
que serveixin, a la persona amb diabetis i al seu equip de salut, per valorar el
grau de control i identificar els factors que poden intervenir en els resultats (vegeu
la figura 4.6). El disseny dels diaris que s’utilitzen actualment recull diversos
apartats, tot i que tenen en comú els aspectes següents:
• Taules per a les anotacions de la data, les dosis i els tipus d’insulina o de
fàrmacs orals, les xifres de glicèmia capil·lar de tot el dia (abans i després
dels àpats)...
• Observacions on es fa constar qualsevol tipus d’esdeveniment que pugui
alterar els resultats (hipoglucèmia, vòmits, exercici físic, febre...).
F i g u r a 4 . 6 . Exemple de llibreta d’autocontrol
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4.4.2 Medicaments que es poden utilitzar
Les recomanacions a l’hora de la utilització dels medicaments són les següents:
• No hi ha cap medicament que no es pugui utilitzar pel fet de tenir diabetis.
• Per al dolor o la febre es poden utilitzar els mateixos analgèsics o antitèrmics
recomanats per a les persones sense diabetis.
• La quantitat de sucre que porten els medicaments és poc significativa. Tot i
això, si s’han de prendre xarops, és millor escollir els que portin edulcorant
(sacarina o aspartam).
• Si és necessari utilitzar cortisona, que és un fàrmac que fa augmentar els
nivells de glucosa a la sang, s’ha d’extremar el control de la glicèmia i
augmentar, si cal, les dosis d’insulina.

4.4.3 Quan cal anar a l’hospital
Hi ha una sèrie de situacions en les quals és necessari anar a l’hospital, són les
següents:
• Quan hi ha vòmits persistents i en grans quantitats, i no es tolera cap mena
d’ingesta.
• Quan l’acetona a l’orina és molt positiva i la respiració és ràpida.
• Quan els nivells de glucosa es mantenen elevats malgrat les dosis d’insulina
extres.
• Quan hi ha confusió mental amb afectació de l’estat general.
• Quan hi ha dolor abdominal.

4.4.4 Autoanàlisi d’orina. Protocol de determinació de la cetonúria
L’autoanàlisi de la cetonúria serveix per detectar la presència de cossos cetònics
en l’orina. En condicions normals no hi ha d’haver acetona en l’orina. Quan n’hi
ha, significa que l’organisme crema els seus propis greixos, i això es pot donar en
els casos següents:
• Hipoglicèmia o dejuni perllongat. Un dels mecanismes de defensa de
l’organisme és cremar els greixos de reserva per convertir-los en glucosa.
No és infreqüent que, després d’una hipoglucèmia, aparegui acetona en
l’orina.
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• Hiperglicèmia. La presència de cossos cetònics a l’orina és un indicador
de descompensació de la diabetis.
Vegeu el protocol de determinació de la cetonúria que teniu en la taula 4.3:
Tau l a 4 . 3 . Protocol de determinació de la cetonúria
PROTOCOL DE DETERMINACIÓ DE LA CETONÚRIA
L’anàlisi de la cetonúria serveix per detectar la presència de cossos cetònics en l’orina.
OBJECTIU
• Determinar la presència de cossos cetònics en l’orina.
MATERIAL NECESSARI
• Tires reactives
• Flascó
• Llibreta de control
• Guants d’un sol ús
PROCEDIMENT
1. Preparar el material.
2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.
3. Comprovar la identitat de la persona usuària, si cal.
4. Informar de la tècnica a la persona usuària i demanar el seu consentiment i la seva col·laboració. Preservar
la seva intimitat.
5. Col·locar-lo en la posició adequada, dempeus o assegut.
6. Submergir la tira reactiva a l’orina durant dos segons (la part on hi ha el reactiu ha d’estar totalment coberta).
7. Eliminar-ne l’excés d’orina.
8. Esperar el temps indicat en el flascó (pot ser diferent segons el fabricant).
9. Comparar el color del reactiu amb l’escala de colors que hi ha en el flascó.
10. Acomodar l’usuari en posició còmoda i adequada.
11. Recollir el material utilitzat i rebutjar els residus als contenidors específics.
12. Acomiadar-se de la persona.
13. Treure’s els guants i realitzar la higiene de les mans.
14. Enregistrar el procediment i anotar el resultat a la llibreta d’autocontrol amb les unitats de mesura
específiques utilitzades segons el fabricant (grams/litre o creus).
OBSERVACIONS
• Cal tenir les tires reactives en bon estat.

Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.

Tractaments per a persones en
situació de dependència
Vicent Bañuls Talamantes, Diana Páez Domingo, Sandra Palau Gregori
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Introducció

La unitat “Tractaments per a persones en situació de dependència” descriu els
diferents tipus de tractaments que s’utilitzen per curar, alleujar o prevenir les
malalties, lesions o qualsevol altre trastorn que pot patir una persona. En
aquesta unitat es treballaran continguts relacionats amb els tractaments de tipus
farmacològic i els tractaments no farmacològics (termoteràpia, hidroteràpia i
massatges).
El primer apartat, “Farmacologia general”, descriu els tractaments que es duen a
terme a través dels diferents tipus de medicaments, la seva classificació, les formes
de presentació, les vies d’administració i els protocols d’administració associats.
En el segon apartat,“Tècniques d’aplicació de tractaments locals”, es descriuen
les tècniques curatives basades en la termoteràpia, la hidroteràpia i els massatges.
També s’expliquen les indicacions i contraindicacions de cada tipus de tractament
i alguns exemples de protocols d’aplicació d’aquestes tècniques.
En el tercer apartat, “Tècniques d’aerosolteràpia i oxigenoteràpia” es detallen
els tractaments que s’utilitzen en persones que presenten dificultat respiratòria. És
a dir, mitjançant l’aerosolteràpia (a través d’inhaladors i nebulitzadors), l’oxigenoteràpia (utilitzant diferents sistemes) i la ventiloteràpia.
Per assolir els continguts de la unitat és important que els alumnes estudiïn
els continguts, practiquin els procediments i facin les activitats d’aprenentatge i
d’autoavaluació proposades abans de fer els diferents exercicis avaluables de cada
unitat.

Atenció sanitària
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:
1. Organitza les activitats d’administració de medicaments i altres tractaments
locals a persones en situació de dependència relacionant-les amb les seves característiques i necessitats.
• Interpreta les prescripcions d’administració de medicaments i altres tractaments locals establerts en el pla de cures.
• Defineix les condicions ambientals favorables per a l’administració de
medicaments i altres tractaments locals.
• Argumenta la importància de la participació de la persona en les activitats
d’administració de medicaments i altres tractaments locals.
• Valora la importància de promoure l’autocura.
2. Duu a terme activitats d’administració de medicaments i altres tractaments
locals relacionant les necessitats i característiques de la persona usuària amb el
que s’estableix en el pla de cures.
• Descriu les característiques anatòmiques i fisiològiques principals de les
vies més freqüents d’administració de fàrmacs i dels materials per a l’administració de medicació per diferents vies.
• Prepara i administra els medicaments complint les pautes establertes en el
pla de cures individualitzat i les prescripcions específiques per a cada via i
producte.
• Identifica els materials necessaris i aplica les tècniques d’aerosol teràpia i
oxigenoteràpia.
• Identifica els principals riscos associats a l’administració de medicaments.
• Aplica tractaments locals de fred i calor atenent les pautes d’un pla de cures
individualitzat.
• Identifica els signes de possibles alteracions en l’estat general de la persona
durant l’administració de medicaments.
• Valora la importància d’afavorir la participació de la persona usuària i el
seu entorn en l’administració de medicaments i altres tractaments locals.
• Empra les mesures de protecció, higiene i seguretat establertes tant per al
personal com per a la persona usuària.

Atenció sanitària
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• Mostra habilitats comunicatives amb l’usuari durant les activitats d’administració de medicaments i altres tractaments locals.
• Manifesta la importància de tenir empatia amb l’usuari durant les activitats
d’administració de medicaments i altres tractaments locals.
• Mostra tenir cura i respecte pels materials utilitzats en les activitats d’administració de medicaments i altres tractaments locals.
• Respecta les normes de mecànica corporal durant les activitats d’administració de medicaments i altres tractaments locals.
3. Fa el control i seguiment de les activitats d’administració de medicaments i
altres tractaments locals analitzant els protocols d’observació i registre establerts.
• Emplena protocols d’observació i registre, manuals i informatitzats, seguint
les pautes establertes en cada cas.
• Recull informació correcta i completa sobre les activitats realitzades i les
contingències presentades.
• Obté informació de la persona o persones al seu càrrec mitjançant diferents
instruments.
• Aplica les tècniques i instruments d’observació previstos per realitzar el
seguiment de l’evolució física de la persona registrant les dades obtingudes
segons el procediment establert.
• Registra les dades per a la seva comunicació responsable del pla de cures
individualitzades.
• Transmet la informació pels procediments establerts i en el moment oportú.
• Argumenta la importància del control i seguiment de l’evolució física i
sanitària de la persona per millorar el seu benestar.
• Interpreta els registres realitzats per altres professionals.
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1. Farmacologia general

Els medicaments s’utilitzen per tractar, prevenir o diagnosticar les malalties que
pateixen les persones; per això és important conèixer com es classifiquen i les
característiques de cada grup, així com els procediments per administrar-los a
través de les diferents vies.

1.1 Principis de farmacologia general
A la persona malalta, un cop se li ha fet un diagnòstic del procés patològic, en
general se li sol instaurar un tractament o teràpia, amb la intenció de restaurar la
salut. Quant als tractaments, són intervencions destinades a corregir les causes
del problema de salut. N’hi ha de molts tipus, un és el tractament farmacològic.

La farmacologia és la ciència que estudia les accions i propietats que tenen
els fàrmacs (substàncies químiques) en l’organisme.

1.1.1 Els medicaments
Els medicaments estan destinats als éssers humans i animals. Un medicament
és una substància amb propietats per al tractament o la prevenció de malalties
en els éssers humans. També es consideren medicaments aquelles substàncies
que s’utilitzen o s’administren amb l’objectiu de restaurar, corregir o modificar
funcions fisiològiques de l’organisme o aquelles per establir un diagnòstic mèdic.

Un medicament és la combinació d’un o més principis actius (o fàrmacs)
als quals s’han afegit excipients per ser integrats en una forma farmacèutica.
Un excipient és un component d’un medicament diferent del principi actiu i del
material de condicionament (envàs). Els excipients s’utilitzen per aconseguir la
forma farmacèutica desitjada (dragees, càpsules, xarops...) i facilitar-ne l’elaboració i conservació. Alguns dels excipients més utilitzats a la indústria farmacèutica
són els aglutinants (per unir i donar forma) o els edulcorants, utilitzats per donar
un sabor més agradable, que es fan servir, per exemple, en algunes suspensions
infantils.
Els excipients són substàncies inertes sense acció terapèutica i que generalment no
produeixen cap efecte. Malgrat això, en determinades persones poden comportar

Medicament = principi(s)
actiu(s) + excipient(s)
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reaccions al·lèrgiques o efectes adversos i modificar l’efecte d’altres medicaments
(interaccions). Per això hi ha alguns excipients de declaració obligatòria, com és el
cas de la sacarosa o el sucre de canya, de cara a possibles interaccions en persones
diabètiques, o la lactosa, per possibles interaccions en persones intolerants a la
lactosa.

Un fàrmac o principi actiu és tota substància o barreja de substàncies
destinades a la fabricació d’un medicament i que, en ser utilitzades en la seva
producció, esdevenen un component actiu d’aquest medicament destinat a
exercir una acció farmacològica, immunològica o metabòlica amb la finalitat
de restaurar, corregir o modificar les funcions fisiològiques, o d’establir un
diagnòstic.
Per tant, la diferència entre fàrmac i medicament rau en els aspectes següents:
• Un fàrmac és el principi actiu d’un medicament, mentre que el medicament
és la forma comercial d’un fàrmac. El medicament inclou un o més principis
actius (o fàrmacs) i l’excipient (allò que acompanya el fàrmac per a una
correcta presentació). Per exemple, en el cas del medicament Aspirina®, el
fàrmac o principi actiu és l’àcid acetilsalicílic (AAS) i un dels excipients
que l’acompanya és el midó de blat, entre d’altres.
• Un medicament es pot trobar en diferents presentacions o formes farmacèutiques, com dragees, granulats, comprimits, suspensions... No té sentit
parlar de la presentació d’un fàrmac. Sempre que es parla de presentacions,
es parla de medicaments. En el cas de l’Aspirina®, hi ha diferents formes
farmacèutiques, com els comprimits, comprimits masticables, comprimits
efervescents o els grànuls.
La sigla DCI se sol trobar
darrere del nom del fàrmac.
Exemple: paracetamol
(DCI), diazepam (DCI).

El fàrmac es pot anomenar de diferents formes, tenint en compte la seva
composició química (nomenclatura química) o donant un nom senzill a una
complexa estructura que seria molt complicada d’anomenar segons les normes
químiques. Aquesta darrera opció és la més usada en farmacologia i rep el nom
de nomenclatura farmacològica, que està aprovada internacionalment amb les
denominacions comunes internacionals (DCI).

La denominació (farmacològica) comuna internacional, coneguda també
amb la sigla DCI, és el nom oficial no comercial o genèric d’una substància
farmacològica. És sinònim de fàrmac.
El medicament genèric, segons l’OMS, és aquell que es ven sota la denominació
del principi actiu que incorpora i és prou bioequivalent a la marca original, és
a dir, és igual en composició i forma farmacèutica i amb una biodisponibilitat
molt semblant a la de la marca original. Es pot reconèixer perquè a l’envàs del
medicament, en lloc d’un nom comercial, hi figura el nom del principi actiu del
qual està fet segons la DCI, seguit del nom del laboratori fabricant.

Atenció sanitària
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Els medicaments essencials són els que satisfan les necessitats prioritàries de
salut de la població. Els medicaments essencials han d’estar disponibles en
els sistemes de salut en tot moment, en quantitats suficients, en les formes
farmacèutiques apropiades, amb garantia de la qualitat i informació adequada, a
un preu que els pacients i la comunitat puguin pagar.
Els medicaments orfes són aquells destinats al diagnòstic, la prevenció o el
tractament de malalties minoritàries. A la Unió Europea, es consideren malalties
minoritàries totes aquelles malalties que presenten una prevalença inferior als 5
casos per cada 10.000 habitants.
Unidosi i multidosi
A les oficines de farmàcia, hi ha una gran quantitat de medicaments que es poden trobar
en relacions com el Vademecum®. En la dispensació en oficina de farmàcia, se sol utilitzar
la multidosi degudament identificada amb cartonatge que conté blísters que inclouen
diferents preses. Per exemple, si s’ha prescrit un medicament antibiòtic de 24 comprimits i
el metge ha pautat una posologia de cada 8 hores durant 7 dies, el dia 7 encara sobraran
3 comprimits. Antigament, era el mètode usat als hospitals i en centres de llarga estada,
on l’auxiliar o tècnic preparava la medicació de forma manual per a cada pacient, si així
constava als protocols. Actualment, als centres hospitalaris està en desús.

Dos fàrmacs són
bioequivalents quan són
equivalents terapèutics, és a
dir, quan es poden
intercanviar.

Als centres sanitaris s’usa la guia farmacoterapèutica, on s’indiquen els fàrmacs utilitzats
(generalment de forma unitària). A la unidosi o dosi unitària, cada unitat de medicament
és una presa i ve identificada amb el nom del fàrmac, dosi i forma farmacèutica, així com
el seu lot i caducitat. En l’àmbit hospitalari s’utilitza cada vegada més la unidosi per ser
més còmoda i evitar errors en la presa. La unidosi és dispensada pel servei de farmàcia
hospitalària, que rep l’ordre mèdica (prescripció) i elabora la medicació: aquí cada malalt
té assignat un calaixet degudament identificat on se sol contenir la medicació per a tot un
dia (24 h), cada comprimit, dragea o càpsula és envasat d’un en un. Si el malalt té pautat
un antibiòtic cada 8 h, necessita 3 comprimits al dia (24/8 = 3).
Per tant, en un sistema de medicació de 24h, al calaixet per a unidosi, quan comença la
pauta, hi ha d’haver 3 comprimits de l’antibiòtic pautat, i al final de la pauta diària no n’hi
hauria d’haver cap.

1.1.2 Cartonatge
Els fàrmacs tenen un nom comercial que és el nom del principi actiu (denominació comuna internacional). El nom amb què es ven un fàrmac (nom registrat pel
laboratori amb el símbol ®) és un medicament (ja amb excipients). En cas que
es tracti de medicaments genèrics, el nom comercial apareix amb la denominació
del principi actiu i el laboratori. El cartonatge també incorpora el nom en Braille
(sistema de punts en relleu per a invidents). El nom va sempre acompanyat per
la forma farmacèutica (comprimits, supositoris, crema, col·liri...), la composició
(dosi/unitat) i el laboratori fabricant.
Usualment, en un costat del cartonatge hi apareixen el lot i la caducitat. El lot és
una sèrie de números i lletres que identifica dades de fabricació. És important, ja
que de vegades sorgeixen alertes sobre lots defectuosos que cal retirar del mercat.
La caducitat és la data a partir de la qual no es pot utilitzar el medicament (sempre
que hagi estat correctament emmagatzemat). Està composta pel mes i l’any; aquell
medicament es pot utilitzar fins a l’últim dia del mes i any que indiqui l’envàs.

Els fàrmacs amb un
cartonatge exterior solen
ser fàrmacs multidosi i se
solen dispensar en oficina
de farmàcia.
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El lot i la caducitat han de constar tant al cartonatge com a l’envàs (blíster, tub,
flascó). Si es treballa amb el sistema d’unidosi, el lot i la caducitat també han
d’estar indicats. Per a tots els medicaments d’ús humà, la caducitat màxima és
de 5 anys des de la seva fabricació. Els fàrmacs amb caducitat inferior porten el
símbol d’un rellotge de sorra i poden tenir altres pictogrames al cartonatge (vegeu
figura 1.1):
F i g u r a 1.1. Pictogrames en cartonatge de medicaments

Font: CAPPontics

Als envasos dels medicaments es poden trobar aquestes sigles:
• H: ús hospitalari. Són aquells medicaments que es prescriuen, es dispensen
i s’administren a l’àmbit hospitalari. Per tant, no poden ser dispensats en
una oficina de farmàcia.
• DH: diagnòstic hospitalari. Són fàrmacs de malalties diagnosticades a
l’hospital i que es prescriuen a l’hospital, però que es dispensen a l’oficina
de farmàcia.
• ECM: especial control mèdic. Són els prescrits per metges especialistes que
requereixen validació sanitària i es dispensen en oficines de farmàcia.
• TLD: tractament de llarga durada. La dispensació d’aquests medicaments
es repeteix al llarg del temps.
• EFG: especialitat farmacèutica genèrica. Són fàrmacs que tenen el mateix
principi actiu i han demostrat la mateixa eficàcia que el fàrmac de referència.
Són els medicaments genèrics.
• EFP: especialitat farmacèutica publicitària. Són aquells que es poden
publicitar, no són finançables pel Sistema Nacional de Salut (SNS) i tenen
preu lliure. Són els que surten a la televisió: els que són finançables per la
seguretat social, per llei no poden ser publicitats.
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1.1.3 Prospecte
El prospecte és un document que contenen tots els medicaments dins del seu envàs
i inclou la informació més rellevant sobre el fàrmac: composició, indicacions,
posologia, contraindicacions, precaucions, efectes secundaris i interaccions.
A continuació, es descriuen els diferents apartats del prospecte:
• El primer apartat que sempre apareix a tots els prospectes és la composició;
dona informació sobre les substàncies (principi/s actiu/s i excipients) que
componen el medicament, nom, quantitat i presentació.
• L’apartat indicacions especifica les malalties per a les quals està indicat el
medicament.
• L’apartat posologia indica la dosi (quantitat de medicament) que s’ha
d’administrar diàriament i a cada presa en funció de l’edat o pes.
• L’apartat contraindicacions indica en quins casos no s’ha de prendre el
medicament.
• L’apartat efectes secundaris informa de les reaccions no desitjades, en el
nostre organisme, que pot produir el medicament.
• L’apartat interaccions indica amb quins altres medicaments no s’ha de
prendre de manera simultània.
Per altra banda, la recepta mèdica és un document normalitzat per l’administració
sanitària en què els metges fan, per escrit, la prescripció de medicaments per tal
que l’oficina de farmàcia pugui dispensar-los.
Exemples de recepta mèdica
La recepta mèdica ha de contenir les dades següents:

• Dades identificadores de la persona malalta: nom i cognoms, data de naixement, CIPA (codi
d’identificació personal del pacient), en alguns casos DNI.
• Dades identificadores del prescriptor (metge):
especialitat mèdica i signatura.

nom i cognoms, número de col·legiat,

• Nom del medicament o principi actiu (si es tracta d’un medicament genèric), dosi, via, forma
farmacèutica, nombre d’envasos i posologia.
• Data de prescripció del medicament.

La recepta electrònica és un nou sistema de prescripció de medicaments. Aquesta
recepta també proporciona un pla de medicació per a l’usuari que li permetrà trobar tota
la informació necessària per poder seguir correctament el tractament.
Aquí podeu trobar un model de pla de medicació: tinyurl.com/y2z4zw8j
En aquest enllaç podeu trobar més informació sobre la recepta electrònica:
tinyurl.com/y5vwpej7

Model de prospecte
En aquest enllaç podeu trobar un
model de prospecte:
bit.ly/355vv1K
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1.1.4 Formes farmacèutiques
Un medicament, quant a composició, és la suma dels principis actius que el
constitueixen i els excipients afegits. El medicament no només és composició, sinó
que es pot prendre de diferents formes (xarop, comprimit, aerosol...). Aquestes
diferents formes de poder-lo administrar són les formes farmacèutiques.

La forma farmacèutica és la forma individualitzada a què s’adapten els
principis actius i els excipients per constituir un medicament.
Adaptades a la societat
La relació entre formes
farmacèutiques i via
d’administració pot anar variant
al llarg del temps, adaptant les
presentacions a la nova societat.
Per exemple, en l’actualitat hi ha
com a forma farmacèutica
càpsules que es poden fer servir
via tòpica (càpsules toves) i via
vaginal.

Hi ha molts tipus de formes farmacèutiques. Els tipus de formes farmacèutiques
més comunes, segons el seu estat físic, són:
• Sòlides: pols, granulats, càpsules, comprimits, supositoris, òvuls.
• Semisòlides: pomades, cremes, gels.
• Líquides: solucions, suspensions, emulsions, xarops, elixirs, injectables.
Exemple de forma farmacèutica d’un medicament
Un mateix medicament, com l’Augmentine 500 mg / 125 mg® (un antibiòtic betalactàmic),
pot tenir diferents formes farmacèutiques:

• Augmentine 500 mg / 125 mg® comprimit recobert amb pel·lícula (amb midó de patata,
glicolat sòdic i altres excipients)
• Augmentine 500m g / 125 mg® pols per a suspensió oral en sobres (amb aspartam com a
excipient i altres)

Tots dos medicaments d’Augmentine 500 mg / 125 mg® tenen la mateixa composició de
principi actiu per a cada dosi: 500 mg d’amoxicil·lina i 125 mg d’àcid clavulànic, però diferent
excipient. En el cas dels comprimits, un comprimit recobert amb pel·lícula és l’equivalent
a una dosi (que es pot empassar directament via oral), i en el cas de la suspensió oral,
primer s’ha de fer la suspensió seguint les indicacions del prospecte (barrejant-la amb
aigua i agitant) i després empassar-se oralment tot el medicament suspès.

1.1.5 Farmacocinètica i farmacodinàmica
Dins de la farmacologia hi ha dues branques d’estudi o dos conceptes molt importants en els tractaments farmacològics: la farmacocinètica i la farmacodinàmica.
Mentre que la primera estudia els processos als quals un fàrmac és sotmès a través
del seu pas per l’organisme (des del moment en el qual és administrat fins que
s’elimina totalment del cos), la segona se centra en els mecanismes d’acció dels
fàrmacs i els efectes bioquímics i fisiològics que produeixen en l’organisme, és a
dir, la relació entre la concentració del fàrmac i l’efecte que té.
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En farmacocinètica es veu la relació que hi ha entre la dosi administrada i la
concentració al llarg de diferents moments al cos humà, que estableix un patró de
pas del fàrmac.

La farmacocinètica estudia el curs temporal de les concentracions dels
fàrmacs a dins de l’organisme quant al seu alliberament, absorció,
distribució, metabolització i eliminació (LADME).
La concentració del fàrmac depèn de cinc processos; la suma d’aquests és el que
es coneix com el procés LADME:
• Alliberament (liberation en anglès): separació dels components de la forma
farmacèutica en compostos més senzills perquè posteriorment es puguin
absorbir. Depèn de la via d’administració i de la complexitat de la forma
farmacèutica.
• Absorció: procés pel qual el fàrmac entra dins l’organisme fins a arribar al
torrent sanguini.
• Distribució: dispersió del fàrmac a dins de l’organisme. Quan un fàrmac
està unit a proteïnes normalment no pot travessar les parets ni produeix
efecte farmacològic.
• Metabolització: procés mitjançant el qual el fàrmac s’altera químicament
dins l’organisme.
• Eliminació: excreció del fàrmac fora de l’organisme. La via majoritària
d’eliminació o excreció de fàrmacs és el ronyó, mitjançant l’orina, encara
que no és l’única (també pot ser mitjançant femta, llet materna...).
Exemple de procés LADME
Qualsevol medicament administrat per via oral fa un “viatge” al llarg del cos:

1. Primer, s’allibera de la forma farmacèutica (càpsula, solució, comprimit...), se separa de
l’excipient i el principi actiu acaba sol per la via digestiva.
2. Posteriorment, el principi actiu s’absorbeix a través de la mucosa del budell prim i comença
el seu viatge per dins de l’organisme, ja que va pel torrent sanguini cap al lloc d’acció, és a
dir, es distribueix.
3. En paral·lel a aquesta distribució, els fàrmacs també es van transformant, és a dir, es van
metabolitzant per afavorir-ne l’eliminació. Aquest procés té lloc sobretot al fetge.
4. Finalment, el fàrmac, com a producte estrany, és expulsat cap a l’exterior de l’organisme
mitjançant l’eliminació. Aquesta eliminació pot tenir lloc de diferents formes: pels ronyons
(orina), per la femta, per la llet materna (pot provocar reaccions tòxiques al lactant), per la
saliva, per la suor o pels pulmons en la respiració.

La biodisponibilitat es defineix com la fracció (percentatge) d’una dosi administrada
de fàrmac inalterat que arriba al flux sanguini (circulació sistèmica). Els fàrmacs
que s’administren via intravenosa tenen un 100% de biodisponibilitat, ja que no tenen
alliberament ni absorció i es distribueixen directament al torrent sanguini.

Absorció dels fàrmacs
L’absorció dels fàrmacs depèn de
la via d’administració utilitzada.
L’absorció més alta es dona en la
via intravenosa (el fàrmac no ha
de passar per cap obstacle) i la
més baixa és per via oral, perquè
ha de passar per diversos
obstacles fins arribar al seu
objectiu.
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La bioequivalència és un terme farmacocinètic i fa referència a la relació entre dos
preparats del mateix fàrmac en la mateixa forma de dosificació que presenten una
biodisponibilitat similar, és a dir, que són intercanviables perquè tenen la mateixa
equivalència terapèutica.

D’altra banda, en la farmacodinàmica es veu la relació entre la concentració del
fàrmac al cos humà i com aquesta té un efecte en determinats òrgans o teixits. Els
fàrmacs poden produir diferents efectes terapèutics (acció principal) i efectes
secundaris (no buscats, que poden donar problemes). A tots els prospectes dels
medicaments es detallen els efectes principals dels medicaments i els possibles
efectes secundaris.

La farmacodinàmica estudia els mecanismes dels fàrmacs i els efectes
bioquímics/fisiològics que produeixen en l’organisme.
La posologia és la forma
correcta d’administració del
fàrmac (en 24 hores)
pautada pel metge.

Els factors que modifiquen l’efecte dels fàrmacs són molts. Els més freqüents són
de tipus quantitatiu, és a dir, que augmenten o disminueixen l’efecte terapèutic del
fàrmac. Els principals factors que poden modificar l’efecte dels fàrmacs són:
• Factors farmacocinètics: en qualsevol punt del procés LADME. Per exemple, si l’administració d’un fàrmac és per via parenteral, la biodisponibilitat
és més gran que si es fa per via oral, ja que no hi ha ni alliberament ni
absorció del fàrmac. Per tant, l’efecte d’un mateix fàrmac és major per via
parenteral que per via oral.
• Factors d’interaccions medicamentoses: quan s’administren dos o més
fàrmacs, cadascun d’ells pot influir en l’efecte de l’altre. En la majoria
dels casos, les interaccions medicamentoses són perjudicials i provoquen
una disminució de l’efecte terapèutic, encara que també poden potenciar-lo
(és el cas de la presa d’antihistamínics i sedants). També es pot donar entre
fàrmacs i aliments i begudes, com passa en prendre alcohol amb antibiòtics.
• Factors de tolerància: pot haver-hi disminució dels efectes d’un fàrmac
després d’administrar-ne dosis al llarg del temps. La conseqüència és que,
si es busca el mateix efecte, se n’ha d’anar apujant la dosi. Aquest factor
passa amb alguns medicaments, com els barbitúrics.
• Factors fisiològics: els efectes dels fàrmacs estan relacionats amb l’edat (el
nounat té immaduresa renal i la gent gran té disminuïda la funció renal), el
pes (com més pes, més dosi) i el ritme circadiari (l’activitat metabòlica
hepàtica i la secreció hormonal varien al llarg del dia i poden influir en la
concentració dels fàrmacs).
• Factors patològics: alguns processos patològics modifiquen l’efecte dels
fàrmacs. Per exemple, pacients amb diarrea tenen disminuïda l’absorció de
fàrmacs i persones amb obesitat poden modificar la distribució de fàrmacs
a l’organisme.
• Factors genètics: l’efecte d’alguns fàrmacs té un component genètic, ja
que l’efecte que produeixen en algunes persones és diferent al que tenen
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en d’altres. Per exemple, els antiàlgics no tenen el mateix efecte en totes les
persones.
• Altres factors: la dieta (els aliments poden modificar l’absorció dels
fàrmacs) o el tabac poden influir en el metabolisme dels fàrmacs.
A banda d’això, els fàrmacs poden produir efectes no desitjats, com efectes secundaris, reaccions al·lèrgiques i efectes de dependència física i tolerància. Aquests
últims van lligats a l’administració de medicació com substàncies psicotròpiques
i estupefaents.

Ritme circadiari o rellotge
biològic
És el ritme biològic, durant
aproximadament 24 hores, que
proporciona la sincronització de
la conducta i els estats corporals.

Distinció entre substàncies psicotròpiques i estupefaents
Els psicòtrops són substàncies que modifiquen la psique. Entre ells, hi ha un enorme
ventall de medicaments utilitzats per al tractament de la depressió, l’ansietat, l’insomni, la
psicosi, la mania... És un grup molt heterogeni amb grans diferències des del punt de vista
farmacològic. Alguns exemples són el diazepam o l’haloperidol.
Els estupefaents són substàncies amb activitat psicotròpica que tenen un alt potencial de
produir conductes abusives i/o dependència física/psíquica. En tots dos casos, aquests
fàrmacs estan molt controlats i regulats pel servei de farmàcia hospitalària (en una caixa
forta, igual que a planta de l’hospital). Alguns exemples molt coneguts de fàrmacs
estupefaents són la morfina, la metadona o el fentanil.

1.1.6 Classificació dels fàrmacs
Els fàrmacs es poden classificar segons els següents paràmetres:
• Origen (natural/artificial)
• Composició
• Acció (sistèmica/local)
• Lloc d’actuació en l’organisme
Guia farmacoterapèutica
Als centres sanitaris tenen la guia farmacoterapèutica, on s’indiquen els fàrmacs dispensats
a la farmàcia hospitalària prèviament consensuats amb els metges. En una farmàcia
hospitalària, per tant, no hi ha tants fàrmacs com en una oficina de farmàcia, ni tampoc
noms comercials. Sempre hi ha genèrics i s’anomenen segons la DCI.

Segons l’OMS hi ha 27 grups de fàrmacs/medicaments essencials:
1. Anestèsics: usats per reduir l’activitat del sistema nerviós central amb
l’objectiu de permetre intervencions mèdiques doloroses, com les cirurgies.
Els anestèsics més usats inclouen la lidocaïna, el diazepam i la morfina.
2. Analgèsics, antipirètics, antiinflamatoris, antigotosos i antireumàtics:
en aquest grup hi ha els antiinflamatoris no esteroidals (AINE) com l’ibuprofèn o l’àcid acetilsalicílic (AAS o aspirina); els analgèsics opiacis

Xoc anafilàctic
En anafilaxi, quan per contacte
amb un al·lergen apareixen
símptomes bruscos, de caràcter
greu, que fan que caigui la tensió
arterial, es parla de xoc
anafilàctic.
Bacteris, fongs i virus
Els antibiòtics són medicaments
potents que combaten les
infeccions bacterianes, els
antifúngics o antimicòtics
combaten els fongs i els
antivirals combaten els virus.
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(codeïna, morfina); els antigotosos com l’al·lopurinol, o antireumàtics com
la sulfasalazina.
3. Antial·lèrgics i antianafilàctics: les al·lèrgies són degudes a la hipersensibilitat del sistema immune pel que fa a determinats compostos, com poden
ser el pol·len, àcars o determinats aliments. Per la seva banda, l’anafilaxi es
defineix com una reacció al·lèrgica molt greu que posa en perill la vida. En
aquest grup hi ha, per a casos més lleus, els antihistamínics i, per a casos
més greus, corticoides com la prednisolona o la dexametasona.
4. Antídots: usats per contrarestar els efectes que ha provocat a l’organisme un
determinat tòxic. Alguns exemples d’antídots són el carbó actiu, un antídot
inespecífic o l’acetilcisteïna.
5. Anticonvulsius (o antiepilèptics): utilitzats per al tractament de les convulsions de l’epilèpsia i d’altres trastorns, així com per al trastorn bipolar.
Això es deu als seus efectes estabilitzadors sobre l’estat d’ànim. La
carbamazepina, l’àcid valproic i el fenobarbital són tres anticonvulsius molt
comuns.
6. Antiinfecciosos: qualsevol medicament que s’utilitza per combatre els
símptomes d’infeccions causades per qualsevol classe de patogen. Aquí
s’hi inclouen els antibiòtics com l’amoxicil·lina, els antifúngics com el
fluconazole o els antivirals com l’aciclovir.
7. Antimigranyosos: el medicament més recomanat per l’OMS per tractar
la migranya és el propranolol, que s’empra també en múltiples alteracions
cardiovasculars. Per al tractament del dolor un cop s’han produït els atacs
s’inclouen els analgèsics, com el paracetamol i l’aspirina.
8. Antineoplàsics, immunodepressors i fàrmacs per a cures pal·liatives:
usats per reduir l’activitat del sistema immunitari i evitar que l’organisme
rebutgi els trasplantaments d’òrgans o de moll d’os. Els citotòxics o
antineoplàstics combaten els tumors malignes en casos de càncer. Els
fàrmacs usats en cures pal·liatives inclouen elements d’altres categories,
com els analgèsics, per pal·liar el dolor.
9. Antiparkinsonians: la levodopa, la carbidopa o el biperidè alleugen els
símptomes de la malaltia de Parkinson. El mecanisme pel qual exerceixen
els seus efectes és la potenciació de l’activitat del neurotransmissor dopamina, relacionat amb el moviment, entre altres processos.
10. Antianèmics i medicaments que afecten la coagulació: l’àcid fòlic i
el ferro (en sals) són fàrmacs que tracten l’anèmia, mentre que entre els
medicaments que afecten la coagulació l’OMS destaca l’heparina sòdica,
que s’administra per via subcutània.
11. Productes sanguinis i succedanis del plasma: els substituts del plasma
(dextrà 70 i poligelina) permeten mantenir el volum sanguini en situacions
de risc, principalment en casos de cremades, septicèmia i, de vegades,
hemorràgies massives. La via d’administració és parenteral, mitjançant
perfusions endovenoses.
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12. Medicaments cardiovasculars: indicats per al tractament de malalties
circulatòries, com la hipertensió arterial (atenolol, enalapril), l’arrítmia
(digoxina, lidocaïna, adrenalina), la insuficiència cardíaca (furosemida,
hidroclorotiazida) o l’angina de pit (atenolol, dinitrat d’isosorbida).
13. Medicaments dermatològics o tòpics: aplicats de forma directa sobre la
pell. Així, per exemple, el miconazole combat els fongs i la betametasona
redueix la inflamació.
14. Agents de diagnòstic: tipus de medicament que serveix per diagnosticar
malalties. La tropicamida s’usa per explorar alteracions internes dels ulls,
mentre que l’amidotrizoat o el iohexol són mitjans de contrast radiològic.
15. Desinfectants i antisèptics: els desinfectants (com el cloroxilenol o el
glutaral) són compostos que interfereixen amb la proliferació de microorganismes en fase vegetativa perquè no perjudiquin la salut de la persona.
Els antisèptics són un tipus de desinfectant que mata els patògens o que fa
que no puguin desenvolupar-se, i inclouen l’etanol, la povidona iodada i la
clorhexidina.
16. Diürètics: els més recomanats per l’OMS són la furosemida i la hidroclorotiazida, tot i que l’OMS també destaca l’amilorida, l’espironolactona i el
mannitol.
17. Medicaments gastrointestinals: s’inclouen els antiemètics com la metoclopramida (Primperan®), que serveix per a alleujar les nàusees i els
vòmits, així com els laxants (senet), els antidiarreics, els antiàcids (com
la ranitidina) i antiinflamatoris com la sulfasalazina i la hidrocortisona.
18. Hormones, altres medicaments endocrins i anticonceptius: la divuitena
divisió de la llista de l’OMS inclou les hormones suprarenals, les hormones tiroidals i els antitiroidals, andrògens com la testosterona, estrògens
com l’etinilestradiol, progestàgens com la noretisterona, els anticonceptius
hormonals (orals i injectables), els dispositius intrauterins i els mètodes de
barrera (preservatius i diafragmes), entre altres medicaments.
19. Productes immunològics: inclou les vacunes (antigripals, antiràbiques,
antitetàniques, contra la varicel·la...), sèrums com l’antitoxina diftèrica, la
immunoglobulina anti-D i altres, i la tuberculina, un agent de diagnòstic
injectable.
20. Miorelaxants perifèrics i inhibidors de la colinesterasa: s’inclouen
en aquesta secció 20 dels relaxants musculars d’acció perifèrica com la
neostigmina.
21. Preparats oftalmològics: els col·liris, també anomenats preparats oculars
o oftalmològics, poden tenir efectes antiinfecciosos (gentamicina, tetraciclina), antiinflamatoris (prednisolona), anestèsics (tetracaïna), miòtics
(pilocarpina, timolol), midriàtics (atropina)...
22. Oxitòcics i antioxitòcics: els medicaments oxitòcics (ergometrina i oxitocina) s’usen per estimular les contraccions de l’úter amb l’objectiu d’afavorir
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el part o de reduir-ne l’hemorràgia derivada. Per contra, els antioxitòcics
prevenen els parts prematurs. En aquesta classe, l’OMS hi inclou la
nifedipina com a medicament essencial.
23. Solució de diàlisi peritoneal: s’administren en el peritoneu, la membrana
que recobreix l’interior de l’abdomen, en casos d’insuficiència renal. Estan
compostos per sodi, clor i carbonat d’hidrogen (o un precursor d’aquest) i
poden contenir més calci, magnesi i potassi.
24. Medicaments psicoterapèutics: hi ha molts tipus de psicofàrmacs que
tracten diferents problemes psicològics. Els antidepressius (amitriptilina,
fluoxetina), els ansiolítics i sedants (diazepam, lorazepam), els antipsicòtics
(haloperidol, clorpromazina)... Els antiepilèptics (valproat, carbamazepina)
s’administren com a estabilitzadors de l’ànim en casos de trastorn bipolar.
25. Medicaments que actuen en les vies respiratòries: l’OMS destaca especialment els medicaments que es fan servir per tractar l’asma i la pneumopatia
obstructiva crònica, entre els quals hi ha el salbutamol (Ventolin®) i la
beclometasona.
26. Solucions per a trastorns hidroelectrolítics i de l’equilibri acidobàsic:
aplicats per via oral o parenteral amb l’objectiu de rehidratar persones
deshidratades. Inclouen el clorur de potassi, el de sodi, la glucosa i el lactat
de sodi, entre d’altres.
27. Vitamines i minerals: les vitamines A, B1, B2, B6, B12, C, D o K
s’administren per tractar estats de desnutrició específics o algunes malalties
relacionades. Quant als minerals, cal destacar el ferro, el calci, el iode i el
fluorur, que s’administren en forma de sals per afavorir-ne l’absorció.
La septicèmia o sèpsia és la
presència de bacteris a la
sang (bacterièmia) deguda
a una infecció generalitzada
al cos.

1.2 Aplicació de les tècniques de les vies d’administració de
medicaments i característiques anatomofisiològiques
Les vies d’administració dels medicaments són les rutes d’entrada del medicament
a l’organisme, les quals influeixen en la intensitat i la durada de l’efecte de la
substància.
• Via oral (vo): és la més utilitzada per a l’administració de fàrmacs, ja
que és una via senzilla, ben acceptada i segura. S’ingereix per la boca i
el fàrmac s’absorbeix al tracte gastrointestinal. Té com a inconvenient que
no es pot utilitzar en persones amb dificultat per deglutir, amb vòmits o si
estan inconscients; molt sovint els fàrmacs poden tenir sabor desagradable
i poden produir irritació gàstrica. Les formes farmacèutiques més comunes
són: pols, dragees, comprimits, càpsules, xarops, elixirs i suspensions.
• Via sublingual (sl): el fàrmac és administrat sota la llengua, sense
empassar-se’l ni bevent cap líquid, ja que en aquest punt hi ha una absorció
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ràpida. Aquesta és la via utilitzada per a l’administració de fàrmacs que han
de ser absorbits molt ràpidament, com la nitroglicerina, utilitzada en atacs
cardíacs. Es troba sobretot en comprimits.
• Via rectal (vr): el fàrmac s’introdueix al recte per aconseguir efectes locals.
És una via utilitzada en nens, ja que no sol ser gaire tolerada en adults (excepte en el cas d’hemorroides o de restrenyiment, on s’utilitzen els supositoris
de glicerina). Trobem com a formes farmacèutiques: supositoris, ènemes,
cremes o pomades.
• Via respiratòria (o inhalatòria) (vi): el fàrmac és introduït en vies
respiratòries altes en forma de gas o polvoritzats. L’acció pot tenir acció
local o sistèmica. El medicament s’administra en accions locals mitjançant
nebulitzadors (transformen els líquids en un vapor fred) o bé en inhaladors/aerosols (amb pols o líquid); en accions generals, s’utilitzen els gasos, siguin
sols (oxigen medicinal) o bé medicinals (anestèsics generals).
• Via tòpica (vt): els fàrmacs s’administren directament sobre pell i mucoses.
Són vies dintre de la via tòpica: la via oftàlmica, la via òtica, la via
nasal i la via dermatològica o tòpica pròpiament dita (sobre de la pell),
ja que l’acció és local. Com a formes farmacèutiques de la via tòpica
dermatològica trobem sobretot pomades, cremes, gels, pastes i pegats; per
a la via oftàlmica, col·liris i pomades; per a la via òtica, gotes, pomades i
cremes; per a la via nasal, gotes, cremes i pomades.
• Via vaginal (vv): el fàrmac s’introdueix a través del canal vaginal. Es
troben com a formes farmacèutiques ènemes, òvuls, comprimits vaginals,
dispositius intrauterins (anells vaginals, utilitzats com a anticonceptius),
cremes i pomades.
• Via parenteral: significa que el fàrmac s’introdueix en el cos mitjançant
una injecció, per tant, és necessària la presència de xeringues i agulles
o bé alguna via on vagi connectat algun sèrum. Els usos més comuns
de la via parenteral són: via intradèrmica (id), via subcutània (sc), via
intramuscular (im) i via intravenosa (iv). És una via d’urgència. Les
formes farmacèutiques són els injectables, que sempre han de ser estèrils
i apirògens. Els fàrmacs d’ús parenteral es presenten en forma líquida dins
dels vials per ser administrats directament, o bé en forma de pols amb un
dissolvent per reconstituir. La reconstitució del fàrmac s’ha de realitzar
sempre amb asèpsia.
En la documentació sanitària, les formes farmacèutiques sovint apareixen abreviades. En general, una forma farmacèutica sol anar lligada a l’administració
per una determinada via, que ve definida per les característiques galèniques del
medicament (vegeu taula 1.1).
Taula 1.1. Formes farmacèutiques, abreviatura, característiques i vies d’administració més freqüents
Forma
farmacèutica

Abreviatura

Característiques

Via d’administració més
freqüent

Càpsula

càps.

Embolcall tou de gelatina on
s’inclou el principi actiu

via oral (vo), via vaginal (vv), via
tòpica (vt)

Supositori de glicerina i embolcall.
Font: Wikimedia

Anell vaginal anticonceptiu. Font:
Wikimedia

El tècnic no té com a funció
l’administració de fàrmacs
per la via parenteral.
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Tau l a 1 . 1 (continuació)

Indicació de la via
Sobre la via d’administració, al
costat del principi actiu, la
prescripció en àmbit hospitalari
sempre indica la via: vo, sl, vi,
vr, vv, vt, id, sc, im, iv, ia.
Exemple: “diazepam vo”, si es
tracta de via oral, o “diazepam
iv”, si és diazepam intravenós.

Forma
farmacèutica

Abreviatura

Característiques

Via d’administració més
freqüent

Comprimit

compr.

Fàrmac comprimit per poder ser
empassat

via oral (vo), via vaginal (vv)

Xarop

xar.

Fàrmac en una solució aquosa
ensucrada (sol ser per a nens)

via oral (vo)

Elixir

elix.

Medicament en forma líquida
amb contingut d’alcohol

via oral (vo)

Pols

pols

Medicament granulat en estat
sòlid

via oral (vo), via tòpica (vt), via
vaginal (vv), via inhalatòria (vi)

Suspensió

susp.

Medicament insoluble en un
líquid. Si es deixa en repòs, es
pot veure la pols al fons. Sempre
s’ha d’agitar abans
d’administrar-lo.

via oral (vo), via vaginal (vv), via
tòpica (vt)

Gel

gel

Medicament semilíquid amb
efecte refrescant d’ús extern

via tòpica (vt)

Dragea

drag.

Fàrmac envoltat per una coberta
dura o compacta brillant

via oral (vo)

Gotes

got.

Medicament soluble en un líquid

via oral (vo), vt (via nasal, via
oftàlmica, via òtica)

Òvul

òv.

Medicament que allibera principi
actiu en contacte amb la mucosa
vaginal

via vaginal (vv)

Crema

cr.

Preparació medicamentosa
formada per una emulsió (fase
oliosa i fase aquosa)

via tòpica (vt), via rectal (vr)

Supositori

Sup.

Medicament que s’introdueix via
rectal

via rectal (vr)

Pomada

pom.

Preparació medicamentosa
constituïda per fase greixosa

via tòpica (vt), via rectal (vr)

Col·liri

col.

Medicament en forma de solució
o suspensió per instil·lació ocular

via oftàlmica

Aerosol

aer.

Medicament polvoritzador per
inhalar a través de la boca

via inhalatòria (vi)

Ampolla

amp.

Preparació líquida de volum petit
que conté fàrmac estèril

via parenteral, per exemple, via
intravenosa (iv)

Vial

vial

Preparació en pols de volum
petit que conté fàrmac estèril i
que ha de barrejar-se amb líquid
d’una ampolla

via parenteral, per exemple, via
intravenosa (iv)

Quant a les abreviatures usades en l’administració de medicaments en relació amb
l’horari de l’administració, vegeu la taula 1.2:
Tau l a 1 . 2 . Abreviatures de l’administració de medicaments
Abreviatura

Significat

a.a.

abans de l’administració

a.m.

abans del migdia (‘ante meridiem’) o abans dels àpats (esmorzar, dinar i sopar)

d.

després

d.m.

després dels menjars

dur.m.

durant els menjars
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Taula 1.2 (continuació)
Abreviatura

Significat

c.m.

cada menjar (esmorzar, dinar i sopar)

h.

hora

v.

via

urg.

urgent

Font: Adaptació dels criteris aportats pel Servei Català de Salut

Pel que fa a les abreviatures usades en l’administració de medicaments en relació
amb els dies de la setmana, vegeu taula 1.3:
Tau l a 1 . 3 . Abreviatures dies de la setmana

Abreviatura

Significat

dl.

dilluns

dt.

dimarts

dm.

dimecres

dj.

dijous

dv.

divendres

ds.

dissabte

dg.

diumenge

1.3 Preparació i administració de medicaments
El tècnic té com a funcions la preparació de la medicació i l’administració
de medicacions via oral, rectal i tòpica, sempre sota delegació i supervisió de
l’infermer universitari. El tècnic ha de comprovar la prescripció facultativa (ordre
mèdica) i reconèixer el medicament que cal administrar (identificant l’etiqueta
del medicament, generalment en unidosi) i comprovar que coincideixen. Posteriorment, ha d’interpretar la documentació tècnica (ha de saber el procediment
del centre sanitari on treballa), confirmar l’absència d’al·lèrgies medicamentoses,
identificar la via i la dosi que cal administrar, seleccionar el material per al
procediment i verificar la dosi i preparar el medicament, si escau.
Errors de medicació (EM)
Són accidents previsibles que poden causar dany a la persona o que poden donar lloc a
una utilització inapropiada dels medicaments. Els EM tenen un gran impacte en el sistema
i són una de les causes més freqüents de l’aparició d’efectes adversos. La identificació
i la prevenció dels EM ha de constituir una prioritat per a la institució i els professionals
sanitaris.

1.3.1 Preparació de la medicació i prevenció de riscos
Per preparar la medicació que necessita una persona usuària el tècnic seguirà
la regla dels “5 correctes” que inclou les comprovacions que ha de fer abans
d’administrar un medicament, sota supervisió de l’infermer, per prevenir errors
de medicació:
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1. Fàrmac/medicament correcte (inclou comprovar que té una conservació
correcta). No es pot confondre ni en principi actiu, ni en dosi. Ho ha de
posar al cartonatge, al prospecte i al blíster. Si no és un medi hospitalari,
s’ha de llegir detingudament el prospecte del medicament. Cal conèixer els
efectes de la medicació abans d’administrar-la per si cal informar la persona
usuària d’alguna particularitat.
2. Dosi correcta. La dosi la indica el metge. Cal fer un càlcul, si escau.
3. Usuari correcte. Cal comprovar la història clínica i mirar la prescripció/ordre mèdica, contrastant-ho amb l’usuari (per a la comprovació del nom).
Cal preguntar sempre si presenta al·lèrgies o pren algun tipus de medicació.
4. Via d’administració correcta. Cada medicament està preparat per a ser
administrat per una via determinada i perquè exerceixi la seva acció de la
manera més convenient. S’ha de comprovar que la via enviada pel servei
de farmàcia és la mateixa que s’indica a la prescripció mèdica. Aquesta
comprovació és funció de l’auxiliar, sobretot en administracions fetes pels
auxiliars. Per a cada via d’administració pot haver-hi formes farmacèutiques
diferents: per via oral (vo) poden ser comprimits, suspensions, solucions,
xarops, elixirs, etc. No es poden fer manipulacions ni triturar comprimits,
ni fer barreges sense consultar el metge o farmacèutic prèviament. Els
medicaments recoberts o els de llarg alliberament no es poden triturar, a
menys que ho indiqui el metge, ja que la coberta protectora fa una funció.
5. Hora correcta. És important administrar els medicaments a l’hora prescrita
pel metge, i no en d’altres. Així, habitualment i a manera d’exemple, els
antidiabètics orals s’han d’administrar mitja hora abans de menjar, com
també l’amoxicil·lina/àcid clavulànic (es redueixen molèsties gàstriques i
l’àcid clavulànic té una major absorció), i no es pot trencar el ritme de
l’antibiòtic (si és cada 8 hores, s’ha de ser al màxim de puntual). També cal
respectar l’hora d’aquells medicaments que s’han de prendre fora dels àpats,
com el cas del ferro (ja que, si no, s’absorbeix malament), les tetraciclines
(fora dels menjars, sobretot sense làctics). D’altres s’han de prendre amb
els àpats, com l’àcid acetilsalicílic (AAS, Aspirina®) per evitar molèsties
gàstriques.
Els fàrmacs no sempre venen presentats en unidosi. Sovint s’han de preparar altres
medicaments, perquè estan en una forma que no és l’estàndard o perquè un pacient
acaba d’arribar i cal preparar la medicació de la farmaciola de planta/unitat. Així,
hi ha 8 punts per a la preparació de forma segura dels medicaments que no es
disposen en unidosi:
1. Llegir i analitzar la prescripció o ordre mèdica.
2. Netejar i assecar la superfície (taula) sobre la qual es prepararà el medicament.
3. Rentar-se les mans.
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4. Disposar en estoc de medicament en multidosi per preparar el medicament
unidosi.
5. Verificar els 5 correctes.
6. Preparar el medicament i retolar-lo (identificar-lo).
7. Comparar el preparat amb el prescrit.
8. Fer un trasllat segur del medicament (en safata).

1.3.2 Administració de la medicació
El personal tècnic té com a funcions la preparació de la medicació i l’administració
de medicacions via oral, rectal i tòpica; sempre sota delegació i supervisió de
l’infermer universitari.
Relació terapèutica

En la preparació del personal també s’ha de tenir en compte una
presentació física correcta (cabells recollits, ungles tallades i sense pintar,
roba i calçat adequat...).
En general, a l’hora d’administrar un medicament cal seguir un procediment
bàsic del qual no es pot oblidar cap dels 9 punts:
1. Preparació del material: verificació dels 5 correctes del fàrmac que s’ha
d’administrar i contrast amb les indicacions de l’ordre mèdica prescrita
(identificació del fàrmac, via, dosi, horari). Confirmació de la data de
caducitat del fàrmac, el bon estat del fàrmac, el bon emmagatzematge (si
cal nevera). Els fàrmacs oberts o que no estiguin en òptimes condicions no
seran administrats mai.
2. Preparació del personal: rentat de mans i col·locació de guants.
3. Identificació de l’usuari (comprovant la polsera identificativa, preguntant el
nom a l’usuari o familiars, etc.): aquest pas només caldria si és un usuari
d’institucions, en atenció domiciliària no seria necessari.
4. Informació a l’usuari i/o família del procediment (administració de la
medicació) i la seva finalitat.
5. Col·locació de l’usuari en la posició adequada: posicionar-lo correctament,
segons la tècnica.
6. Procediment específic: administració de la medicació per via rectal, oral o
tòpica o ajuda en la preparació, segons els protocols establerts.
7. Acomodament de l’usuari.
8. Recollida de material utilitzat i rebuig de residus als contenidors específics.
Rentat de mans. Acomiadament de l’usuari.

Mentre es fan els protocols, el
tècnic posa en pràctica
l’anomenada relació terapèutica.
Per exemple, en la preparació de
l’usuari, a més de la salutació, no
ens hem d’oblidar de
presentar-nos com a tècnics.
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9. Enregistrament del procediment i les incidències (cal comprovar reaccions
adverses, si escau).
Sempre són nou punts
Hi ha nou punts que sempre són els mateixos, sigui quin sigui el procediment. Només s’han
d’adaptar a cada procediment. El pas sis (procediment específic) és l’únic que canvia en
tots els procediments. És molt important no oblidar cap dels nou passos. Si us n’oblideu
cap, encara que només sigui un, s’ha seguit malament el protocol, no és correcte.

Administració per via oral

Administració via oral. Font:
Wikimedia.

Caixa per a administració domèstica
de medicaments. Font: Wikimedia.

La via d’administració oral és una tècnica senzilla, còmoda, no dolorosa i
econòmica. Això permet en la majoria dels casos l’autoadministració del preparat
farmacèutic, perquè no requereix fórmules d’aplicació especials. És una via
segura, no invasiva, ja que l’administració no altera cap protecció del cos, com és
el cas de la pell en la via parenteral. Cal tenir en compte que certes presentacions
amb cobertes entèriques o retardades no es poden triturar ni trencar (si no és que ho
indica el metge). En casos de sobredosi, part del fàrmac que romangui a l’estómac
es pot eliminar mitjançant rentat gàstric.
L’efecte del fàrmac no apareix ràpidament, de manera que no pot emprar-se en
casos d’urgència o quan es requereixi un efecte ràpid. Alguns medicaments com
els antiinflamatoris no esteroidals (ibuprofèn, diclofenac) produeixen irritació
gàstrica, fet que impedeix utilitzar-los en alguns pacients.
Vegeu el protocol per a l’administració de medicació per via oral a taula 1.4:
Tau l a 1 . 4 . Protocol d’administració de medicació per via oral
PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ PER VIA ORAL

L’administració de medicació per via oral consisteix a administrar medicaments per la boca. És la via
d’administració més còmoda, segura i econòmica, i és la via d’elecció sempre que sigui possible.
OBJECTIU
• Administrar medicació per via oral.
MATERIAL NECESSARI
• Guants d’un sol ús
• Safata (o ronyonera) amb: gots d’unidosi per a líquids, gots d’unidosi de medicació, aigua, medicament (en
les seves diferents presentacions: dragees, càpsules, xarops, granulats...)
PROCEDIMENT
1. Preparar el material (comprovar els “5 correctes”): medicació, dosi, usuari, via i hora. Es comprovarà la data
de caducitat del medicament i si el medicament es pot triturar, s’ingereix amb líquids o bé és masticable.
2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.
3. Comprovar la identitat de la persona usuària.
4. Informar de la tècnica la persona usuària i demanar el seu consentiment i la seva col·laboració. Preservar la
seva intimitat.
5. Col·locar la persona usuària en la posició indicada; en aquest cas, posició Fowler o asseguda.
6. Administrar la medicació donant-li aigua o sucs (si estan indicats) en quantitat suficient, per tal que la
medicació sigui empassada per la boca.
7. Assegurar-se que la medicació administrada ha estat ingerida per l’usuari.
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Taula 1.4 (continuació)
PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ PER VIA ORAL
8. Acomodar l’usuari en posició còmoda i adequada, que li permeti fàcil accés al timbre i objectes personals.
9. Recollir el material utilitzat i rebutjar els residus als contenidors específics.
10. Acomiadar-se de la persona.
11. Treure’s els guants i fer la higiene de les mans.
12. Enregistrar el procediment i les incidències (comprovant reaccions adverses, si escau).
OBSERVACIONS
• El tècnic pot fer educació sanitària, orientant sobre les característiques generals del fàrmac ingerit, reaccions
adverses més comunes i efectes secundaris.
• No s’ha de buidar el contingut de càpsules, ni tallar o mastegar els comprimits amb protecció entèrica ni els
d’absorció ràpida, ja que s’altera l’acció del fàrmac.
• En malalts sospitosos de no haver ingerit alguna presa, se’ls hauria de suggerir obrir la boca per
comprovar-ho.

Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.

Administració per via sublingual

La via d’administració sublingual és una tècnica senzilla, còmoda i no dolorosa
per a la persona usuària. Permet l’autoadministració del medicament. L’efecte és
més ràpid que per via oral.
Només es poden administrar medicaments liposolubles potents per garantir l’efecte desitjat a partir de l’absorció de poques molècules. Característiques com
l’acidesa, el mal gust i d’altres no permeten que molts medicaments s’administrin
per aquesta via. És una via d’administració molt ràpida, degut a la vascularització
de la zona, i és utilitzada en casos d’urgència. Per exemple, s’usa amb la
nitroglicerina, que s’utilitza en casos d’angina de pit o d’asma. El procediment és
molt semblant al de la via oral.
Vegeu el protocol d’administració de medicació per via sublingual a taula 1.5:
Taula 1.5. Protocol d’administració de medicació per via sublingual
PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ PER VIA SUBLINGUAL
L’administració de medicació per via sublingual consisteix a administrar medicaments per sota la llengua, dins
la cavitat bucal, a la mucosa sublingual.
OBJECTIU
• Administrar medicació per via sublingual.
MATERIAL NECESSARI
• Guants d’un sol ús
• Safata amb medicament
PROCEDIMENT
1. Preparar el material (comprovar els “5 correctes”): medicació, dosi, usuari, via i hora. Confirmar la data de
caducitat del fàrmac, el bon estat del fàrmac, el bon emmagatzematge.
2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.
3. Comprovar la identitat de la persona usuària.
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Tau l a 1 . 5 (continuació)
PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ PER VIA SUBLINGUAL
4. Informar de la tècnica la persona usuària i demanar el seu consentiment i la seva col·laboració. Preservar la
seva intimitat. És recomanable fer educació sanitària, explicant-li que el medicament s’ha de dissoldre
completament sota de la llengua i que, per tant, no s’ha d’empassar saliva durant un minut.
5. Col·locar la persona usuària en la posició indicada; en aquest cas, posició Fowler o asseguda.
6. Administrar la medicació sota de la llengua. Si col·labora, ho pot fer ella.
7. Assegurar-se que la medicació administrada ha estat posada correctament per la persona usuària i que no
s’empassi saliva.
8. Acomodar-la en posició còmoda i adequada, que li permeti fàcil accés al timbre i objectes personals.
9. Recollir el material utilitzat i rebutjar els residus als contenidors específics.
10. Acomiadar-se de la persona.
11. Treure’s els guants i fer la higiene de les mans.
12. Enregistrar el procediment i les incidències a la història clínica (comprovant reaccions adverses, si escau).
OBSERVACIONS
• El tècnic pot fer educació sanitària, orientant sobre les característiques generals del fàrmac ingerit, reaccions
adverses més comunes i efectes secundaris.

Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.

Administració de medicació per via tòpica dermatològica

La via tòpica utilitza la pell i les mucoses per a l’administració del fàrmac. Això
inclou la mucosa conjuntival, oral i urogenital. La característica d’aquesta via és
que busca fonamentalment l’efecte local i no interessa l’absorció dels principis
actius. Si es parla de via cutània, es tracta de la via tòpica dermatològica.
Tot i que la via tòpica està pensada per a l’ús local del fàrmac, la pell permet (per
la seva naturalesa) el pas d’algunes substàncies fins a arribar als capil·lars dèrmics
i des d’aquí arribar a la circulació general. Això permet la utilització dels STT
(sistemes terapèutics transdèrmics) ideats per aconseguir l’aportació percutània
de principis actius a una velocitat programada, o durant un període establert, que
poden arribar a circulació general. A aquesta via també se la coneix com a via
percutània. Per via tòpica dermatològica s’administren banys, locions, pomades o
ungüents, cremes, gels, apòsits, pegats transdèrmics, etc.
Exemples de cremes, pomades i ungüents
Les cremes, les pomades i els ungüents són formes farmacèutiques semisòlides utilitzades
per via tòpica. La diferència bàsica entre les diferents formes semisòlides és el contingut
d’aigua.

• Un ungüent no conté gens d’aigua. Conté vaselina i parafina i, per tant, té una naturalesa
greixosa. És la base ideal per a lesions molt seques, com ara la psoriasi, i per aplicar en
zones piloses (per la seva consistència, s’adhereix i fa més acció).
• Una pomada conté més quantitat d’aigua que un ungüent, però menys que una crema. Té
una consistència intermèdia entre totes dues. Útil en pells seques i amb clivelles.
• La crema és, de totes les fórmules semisòlides, la que conté més quantitat d’aigua,
generalment en té més d’un 50%. En realitat és una barreja d’aigua i substàncies greixoses.
S’utilitza en pells seques.
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Vegeu el protocol d’administració de medicació per via tòpica dermatològica a
taula 1.6.
Taula 1.6. Protocol d’administració de medicació per via tòpica dermatològica
PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ PER VIA TÒPICA DERMATOLÒGICA
L’administració de medicació via tòpica dermatològica, o via tòpica a seques, es fa directament sobre la pell o
les mucoses. Els medicaments poden tenir formes farmacèutiques de loció, crema, pomada, gels, escumes o
pegats.
OBJECTIU
• Administrar medicació per via tòpica (cremes).
MATERIAL NECESSARI
• Guants d’un sol ús
• Safata amb el medicament (crema)
• Gases
PROCEDIMENT
1. Preparar el material (comprovar els “5 correctes”): medicació, dosi, usuari, via i hora. Comprovar la data de
caducitat del fàrmac, el bon estat del fàrmac, el bon emmagatzematge. Si la crema està oberta, caldrà mirar si
l’estat és òptim per a la seva administració.
2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.
3. Comprovar la identitat de la persona usuària.
4. Informar de la tècnica la persona usuària i demanar el seu consentiment i la seva col·laboració. Preservar la
seva intimitat.
5. Col·locar-la en la posició adequada. En aquest cas, variable, que dependrà de la zona d’administració.
6. Netejar la pell amb aigua i sabó, si escau.
7. Agafar la crema, obrir-la (quan retireu el tap de l’envàs, aquest s’ha de col·locar cap per amunt per evitar la
contaminació) i aplicar el medicament segons estigui pautat: escampant-lo o no, fent massatges...
8. Acomodar l’usuari en posició còmoda i adequada, que li permeti fàcil accés a timbre i objectes personals.
9. Recollir el material utilitzat (tapar l’envàs) i rebutjar els residus als contenidors específics.
10. Acomiadar-se de la persona.
11. Treure’s els guants i fer la higiene de les mans.
12. Enregistrar el procediment i les incidències (comprovant reaccions adverses, si escau).
OBSERVACIONS
• El tècnic pot fer educació sanitària, orientant sobre les característiques generals del fàrmac, reaccions
adverses més comunes i efectes secundaris.
• Eliminar les primeres parts de la crema del medicament sobre una gasa, si escau.
• Si la pell o mucoses tenen ferides, s’ha de comunicar a l’infermer universitari abans de fer la tècnica.

Administració de medicació per via tòpica oftàlmica

Les formes farmacèutiques oftàlmiques són productes preparats mitjançant mètodes que n’asseguren l’esterilitat. Per tant, és convenient respectar de forma
molt estricta les normes de conservació, manipulació i caducitat establertes pel
fabricant. Hi ha tres tipus de formes farmacèutiques oftàlmiques:
• Pomades i cremes oftàlmiques: preparacions semisòlides destinades a ser
aplicades sobre la conjuntiva.

Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.
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• Col·liris o gotes o instil·lacions oftàlmiques: solucions o suspensions
aquoses o olioses destinades a la instil·lació ocular.
• Banys oculars: solucions aquoses destinades al rentat ocular. Es poden
administrar amb l’ajuda d’uns envasos anomenats banyeres oculars.
Els col·liris tenen una caducitat, un cop oberts, d’un mes, encara que la data de
caducitat que posi a l’envàs sigui una altra. Quan el tractament és múltiple, amb
diferents col·liris, l’administració de cada un s’ha de fer almenys amb un interval
de 5 minuts.
Quant a l’administració de la pomada oftàlmica, s’ha d’aplicar una tira fina de
pomada (sense tocar les parpelles, globus ocular o conjuntiva i rebutjant la primera
part de la pomada que surt) en el sac conjuntival des de l’interior cap a l’exterior
de l’ull, mentre que per al bany ocular s’han de separar les parpelles amb els dits
índex i polze i abocar el líquid damunt de l’ull, des de la part interna a l’externa.
Sempre cal assecar la zona.

Els preparats oftàlmics deixen de ser estèrils una vegada oberts, per això no
s’han de guardar en acabar el tractament.
Vegeu el protocol d’administració de medicació per via tòpica oftàlmica a taula
1.7.
Tau l a 1 . 7 . Protocol d’administració de medicació per via tòpica oftàlmica
PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ PER VIA OFTÀLMICA (COL·LIRI)
S’entén per administració de medicaments via oftàlmica la preparació i instil·lació de medicaments als ulls.
A través d’aquesta via es poden administrar col·liris i pomades, i aplicar irrigacions o banys oculars.
OBJECTIU
• Administrar medicaments per via oftàlmica o conjuntival.
MATERIAL NECESSARI
Exemple d’administració oftàlmica.
Font: Fisterra.

• Guants d’un sol ús
• Safata amb gases estèrils, sèrum fisiològic, medicament (col·liri)
PROCEDIMENT
1. Preparar el material (comprovar els “5 correctes”): medicació, dosi, pacient, via i hora. Comprovar que la
medicació sigui la indicada, la data d’obertura del producte oftàlmic (tenen caducitat d’un mes a partir de la
data d’obertura) i la data de caducitat del medicament.
2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.
3. Comprovar la identitat de la persona usuària.
4. Informar de la tècnica la persona usuària i demanar el seu consentiment i la seva col·laboració.
Preservar la seva intimitat.
5. Col·locar-la en la posició adequada, asseguda o en decúbit supí, o Fowler amb cap en hiperextensió i
els ulls mirant cap amunt.
6. Abans d’administrar la medicació, retireu les pròtesis oculars i lents de contacte removibles.
7. Netejar l’ull, si és necessari, amb una gasa impregnada de sèrum fisiològic (des del cantó intern de l’ull
cap a l’extern). Utilitzar cada vegada una gasa nova.
8. Obrir el recipient del medicament (quan retireu el tap de l’envàs, aquest s’ha de col·locar cap per amunt
per evitar la contaminació).
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Taula 1.7 (continuació)
PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ PER VIA OFTÀLMICA (COL·LIRI)
9. Col·locar una gasa sobre el pòmul i amb el dit índex de la mà no dominant pressionar la pell cap avall
per deixar al descobert el sac conjuntival. Amb l’altra mà, administrar el medicament.
10. Demanar a la persona usuària que miri cap amunt per reduir el parpelleig.
11. Administrar el medicament. Col·liri: recolzar una mà sobre el front de la persona usuària i aplicar el
col·liri a l’interior del sac conjuntival (parpella inferior), procurant que el comptagotes no toqui l’ull.
12. Demanar a la persona usuària que tanqui els ulls (30-60 segons) perquè el medicament es distribueixi
per tot l’ull.
13. Netejar amb una gasa l’excés de medicament.
14. Acomodar l’usuari en posició còmoda i adequada, que li permeti fàcil accés a timbre i objectes
personals.
15. Recollir el material utilitzat i rebutjar els residus als contenidors específics.
16. Acomiadar-se de la persona.
17. Treure’s els guants i fer la higiene de les mans.
18. Enregistrar el procediment i les incidències (comprovant reaccions adverses, si escau).
OBSERVACIONS
• Si s’han d’administrar diferents col·liris, esperar un mínim de 5 minuts entre cada administració.
• Procurar que el comptagotes o l’extrem del tub no toquin ni l’ull ni qualsevol altre objecte per tal d’evitar la
contaminació o el creixement de gèrmens en el col·liri.
• Pot ser que durant uns segons la visió es torni borrosa, per això l’usuari ha d’evitar fer qualsevol activitat
que requereixi agudesa visual.
• El tècnic pot fer educació sanitària, orientant sobre les característiques generals del fàrmac administrat,
reaccions adverses més comunes i efectes secundaris.

Administració de medicació per via tòpica òtica

La via tòpica òtica consisteix en l’aplicació de medicaments al conducte auditiu
perquè exerceixin la seva acció a l’orella. L’aparell auditiu està dividit en tres
parts: orella externa (pavelló auricular i conducte auditiu extern), l’orella mitjana
i l’orella interna.
Aquesta via s’utilitza per al tractament local d’infeccions o inflamació a les orelles
(otitis), l’alleujament del dolor o reblaniment de taps de cera al canal auditiu.
Les gotes o instil·lacions òtiques són preparats líquids destinats a ser aplicats al
conducte auditiu extern per exercir una acció local. El fàcil accés a l’orella fa que
molts processos otològics siguin susceptibles de ser tractats tòpicament.
Vegeu el protocol d’administració de medicació per via tòpica òtica a taula 1.8:
Taula 1.8. Protocol d’administració de medicació per via tòpica òtica (instil·lacions òtiques)
PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ PER VIA TÒPICA ÒTICA (INSTIL·LACIONS ÒTIQUES)

DEFINICIÓ
L’administració de medicació via tòpica òtica es fa pel conducte auditiu. Els medicaments que s’instil·len a la
cavitat auricular reben el nom de gotes òtiques o instil·lacions òtiques, encara que també es poden administrar
pomades i cremes. Aquesta via s’utilitza per administrar tractaments locals.
OBJECTIUS
• Preparar i administrar el medicament a través de la via òtica a una persona usuària.

Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.
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Tau l a 1 . 8 (continuació)
PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ PER VIA TÒPICA ÒTICA (INSTIL·LACIONS ÒTIQUES)
MATERIAL
• Guants d’un sol ús
• Medicament (gotes òtiques...)
• Safata o carro, si cal
• Gases, mocadors de paper, cotó
• Full de registre de medicació
PROCEDIMENT
1. Preparar el material (comprovar els “5 correctes”): medicació, dosi, usuari, via i hora. Comprovar la data de
caducitat i anotar a l’envàs la data d’obertura del medicament).
2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.
3. Comprovar la identitat de l’usuari.
4. Informar la persona usuària del que us disposeu a fer, demanar-ne el consentiment i, si escau, de quina
manera ha de col·laborar durant l’administració. Preservar la seva intimitat.
5. Col·locar la persona usuària asseguda o tombada amb el cap inclinat cap a l’orella no afectada (cap al
costat contrari d’on s’administraran les gotes).
6. Protegir el llit amb un xopador, protector de llit o tovallola.
7. Escalfar amb les mans el medicament.
8. En persones adultes, estirar suaument l’orella afectada cap amunt i endarrere per tal que el medicament
pugui arribar a les zones més internes. En nens, estirar l’orella cap avall i enrere.
9. Col·locar l’aplicador del flascó sobre el pavelló auricular evitant tocar-lo per no contaminar el medicament.
10. Deixar caure la gota o les gotes de medicament perquè llisquin per les parets del conducte auditiu (el
nombre de gotes exacte pautat).
11. Indicar a la persona usuària que mantingui el cap inclinat durant uns minuts, per tal d’absorbir millor la
medicació.
12. Acomodar l’usuari en posició còmoda i adequada, que li permeti fàcil accés al timbre i objectes personals.
13. Recollir el material utilitzat i rebutjar els residus als contenidors específics.
14. Treure’s els guants i fer la higiene de mans.
15. Acomiadar-se de la persona usuària.
16. Enregistrar el procediment realitzat i les possibles incidències.
OBSERVACIONS
• El tècnic pot fer educació sanitària, orientant sobre les característiques generals del fàrmac administrat,
reaccions adverses més comunes i efectes secundaris.
• Eliminar les primeres gotes del medicament sobre una gasa, tant per netejar la cànula com per controlar la
velocitat de sortida.
• No tapar l’orella amb un cotó fluix sec, ja que podria absorbir les gotes administrades. Es pot tapar amb un
cotó amarat de medicament.
• Les gotes òtiques tenen una durada d’un mes una vegada obert l’envàs.

Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.

Administració de medicació per via tòpica nasal

L’administració de medicaments via nasal consisteix en l’administració local nasal
aplicada en casos de congestió nasal i inflamacions en la mucosa nasal. Sobretot
s’utilitzen formes farmacèutiques com les gotes nasals (instil·lacions nasals) i els
nebulitzadors, encara que també es poden fer servir cremes i pomades (que seran
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administrats seguint el procediment d’una via tòpica dermatològica).
Quant a les instil·lacions nasals, s’administren per instil·lació sobre cada fosa nasal i s’envasen en flascons comptagotes. Els nebulitzadors s’apliquen pressionant
un recipient de plàstic de parets flexibles a cada fosa nasal.
No es poden compartir amb ningú ni el comptagotes ni el nebulitzador. Abans
d’administrar el preparat cal mocar-se suaument. Mentre s’aplica, s’ha de respirar
per la boca. Després de l’administració pot ser que es noti el gust del medicament,
això és normal. No s’ha d’abusar de l’administració d’aquests productes. Cal
consultar el metge o farmacèutic sobre la freqüència i durada del tractament.
Vegeu el protocol d’administració de medicació per via tòpica nasal a taula 1.9:
Taula 1.9. Protocol d’administració de medicació per via tòpica nasal (instil·lacions nasals)
PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ PER VIA TÒPICA NASAL (INSTIL·LACIONS NASALS)
L’administració de medicaments via nasal consisteix en administració local nasal, per disminuir la congestió
nasal i tractar inflamacions o infeccions locals a la mucosa nasal.
OBJECTIU
• Administrar instil·lacions (o gotes) nasals.
MATERIAL NECESSARI
• Guants d’un sol ús
• Safata amb el medicament (gotes) o instil·lacions nasals, gases
PROCEDIMENT
1. Preparar el material (comprovar els “5 correctes”): medicació, dosi, usuari, via i hora. Comprovar que la
medicació sigui la indicada, la caducitat del fàrmac, el bon estat del fàrmac, el bon emmagatzematge (com que
són gotes nasals, han d’estar tancades correctament).
2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.
3. Comprovar la identitat de la persona usuària.
4. Informar de la tècnica la persona usuària i demanar el seu consentiment i la seva col·laboració. Preservar la
seva intimitat.
5. Col·locar-la en la posició adequada, en posició d’asseguda o bé decúbit supí (amb coll lleugerament en
hiperextensió) .
6. Demanar a l’usuari que es moqui per netejar les fosses nasals.
7. Carregar el flascó de medicament amb el comptagotes.
8. Demanar a la persona que recolzi el cap lleugerament cap enrere (hiperextensió).
9. Obrir completament els orificis nasals de l’usuari. Es pot utilitzar el dit polze de la mà, pressionant amb
suavitat sobre la punta del nas mentre es recolza la resta de la mà en el front de la persona.
10. Introduir al voltant d’un centímetre del comptagotes a l’orifici nasal. S’ha d’intentar que el comptagotes no
entri en contacte amb el nas de la persona.
11. Dirigir la punta del comptagotes cap l’envà nasal, sempre amb un angle de 180° respecte al nas.
12. Demanar a l’usuari que respiri per la boca, amb això s’eviten els esternuts, que podrien impulsar la
medicació cap als sinus nasals.
13. Prémer la part tova del comptagotes per instil·lar el nombre exacte de gotes prescrit.
14. Demanar que mantingui el cap inclinat durant 5 minuts.
15. Repetir el procediment en l’altre orifici.
16. Demanar que es mantingui amb el cap inclinat durant 5 minuts més.
17. Acomodar l’usuari en posició còmoda i adequada, que li permeti fàcil accés al timbre i objectes personals.
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Tau l a 1 . 9 (continuació)
PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ PER VIA TÒPICA NASAL (INSTIL·LACIONS NASALS)
18. Recollir el material utilitzat i rebutjar els residus als contenidors específics.
19. Acomiadar-se de la persona.
20. Treure’s els guants i fer la higiene de les mans.
21. Enregistrar el procediment i les incidències (comprovant reaccions adverses, si escau).
OBSERVACIONS

Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.

• L’ideal és extreure el medicament suficient en una única vegada, per evitar risc de contaminació.
• Si l’usuari tus, demanar que s’assegui. Comprovar durant uns minuts que no té problemes respiratoris.
• És habitual que tingui la sensació de tenir gotes a la gola. Si la sensació és molt desagradable, pot
expectorar amb un mocador d’un sol ús.

Administració de medicació per via inhalatòria

Exemple d’irrigació nasal de neteja.
Font: Wikimedia.

L’administració de medicació per via inhalatòria consisteix en la introducció per
la boca de medicaments continguts en esprais, en forma de petites partícules o de
gotes minúscules, que arriben a través del tracte respiratori fins als pulmons. Els
medicaments s’introdueixen directament als pulmons fent una inhalació. L’efecte
és molt ràpid i s’empren dosis molt baixes. No obstant això, moltes vegades hi
ha un desconeixement dels mecanismes per fer les inhalacions i, per tant, l’efecte
queda minvat.
Hi ha tres tipus de dispositius per a l’administració inhalada: els aerosols, els
nebulitzadors i els dispositius en pols seca. Moltes vegades els aerosols s’utilitzen
amb càmeres especials d’inhalació per facilitar-ne l’administració.

Aerosol. Font: Wikimedia.

Administració de medicació per via rectal

En l’administració de medicació per via rectal s’administra el medicament a través
de l’anus, introduint-lo pel recte. L’absorció per via rectal és bona perquè és una
zona molt vascularitzada per les venes hemorroidals. A més, s’evita el pas pel
fetge de la sang que porta el fàrmac des de la mucosa rectal (així s’evita l’anomenat
“efecte de primer pas”). S’utilitzen supositoris i ènemes.
Un supositori és una forma farmacèutica que s’introdueix pel recte, de consistència sòlida i forma cònica i arrodonida en un extrem. Té una longitud de 3-4 cm i un
pes d’entre 1-3 g. Cada unitat inclou un o diversos principis actius, incorporats en
un excipient que no ha de ser irritant, el qual ha de tenir un punt de fusió superior
a 37°C i inferior a 43°C.
L’ènema o lavativa és el procediment d’introduir líquids en el recte i el còlon
(en la porció terminal de l’intestí) a través de l’anus. Es poden emprar com a
evacuants (ènemes d’evacuació o de neteja, que són els més freqüents), per exercir
una acció local o sistèmica (ènemes de retenció) o amb fins diagnòstics (ènemes
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amb substàncies radioopaques). Quan el volum que s’ha d’administrar és petit,
s’anomenen microènemes. Els ènemes estan contraindicats per a pacients amb
malaltia anorectal (hemorroides doloroses, fissures, abscessos) o amb intervencions quirúrgiques recents a la zona (vegeu la figura 1.2).
Figu r a 1 . 2 . Bossa i tub d’ènema i ènema petit o microènema

Font:Wikimedia

Vegeu el protocol d’administració de medicació per via rectal a la taula 1.10.
Taula 1.10. Protocol d’administració de medicació per via rectal
PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ PER VIA RECTAL
L’administració per via rectal consisteix en la preparació i administració de medicaments a través del recte. Els
medicaments que s’administren per via rectal són sobretot supositoris, pomades i ènemes.
OBJECTIU
• Administrar supositoris.
MATERIAL NECESSARI
• Guants d’un sol ús.
• Safata amb medicament, gasa, lubricant hidrosoluble.
• Xopador o protector de llit.
PROCEDIMENT
1. Preparar el material (comprovar els “5 correctes”): medicació, dosi, usuari, via i hora. Comprovar que la
medicació sigui la indicada, la data de caducitat del medicament, el bon estat del fàrmac, el bon
emmagatzematge (hi ha supositoris que han d’estar en nevera). Els fàrmacs oberts més d’un mes o que no
estiguin en òptimes condicions no s’administraran mai.
2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.
3. Comprovar la identitat de la persona usuària.
4. Informar de la tècnica la persona usuària i demanar el seu consentiment i la seva col·laboració. Preservar la
seva intimitat, especialment en aquesta tècnica (tancar la porta i demanar als familiars que, si us plau, se’n
vagin un moment). Es taparà la resta del cos, només es tindrà descoberta la zona anal.
5. Col·locar-la en la posició adequada, posició de Sims o bé decúbit lateral esquerre amb la cama superior
flexionada. Es protegirà el llit amb un xopador o protector de llit.
6. Treure el supositori de l’envàs i envoltar-lo amb una gasa.
7. Lubricar el dit índex, un cop teniu el guant posat, per tal de facilitar la introducció del supositori.
8. Amb la mà no dominant, separar el gluti superior fins a visualitzar l’anus i amb l’altra mà inserir el supositori
prèviament lubricat dins el recte del pacient, tot recomanant-li que respiri lentament i profundament amb la
boca oberta.
9. Pressionar les natges uns segons, per evitar que el supositori surti.
10. Netejar l’excés de lubricant amb una gasa.
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Tau l a 1 . 1 0 (continuació)
PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ PER VIA RECTAL
11. Demanar a l’usuari que s’estigui estirat un moment en la posició de Sims o lateral esquerra, per tal que es
pugui absorbir bé.
12. Acomodar l’usuari en posició còmoda i adequada, que li permeti fàcil accés al timbre i objectes personals.
13. Recollir el material utilitzat i rebutjar els residus als contenidors específics.
14. Acomiadar-se de la persona.
15. Treure’s els guants i fer la higiene de les mans.
16. Enregistrar el procediment i les incidències (comprovant reaccions adverses, si escau).
OBSERVACIONS
• El mode correcte d’introduir un supositori és per la part ampla. La part punxeguda ha de quedar més cap a
l’exterior.
• Els supositoris que són tous són més difícils d’introduir a l’anus. Per augmentar-ne la consistència i poder-los
extreure més fàcilment de l’envàs, s’han de col·locar uns minuts a la nevera.
• La cànula (en el cas de pomades) ha de ser pròpia i individual per a cadascun dels malalts. Cal rentar-la
després de cada utilització.
• No s’ha d’utilitzar la via rectal si l’usuari presenta diarrea.

Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.

Administració de medicació per via vaginal

La vagina té una extensa xarxa vascular que fa que s’hi puguin administrar
molts fàrmacs, sobretot de natura local (amb funció espermicida, antifúngica i
antisèptica), però també amb efectes sistèmics (per exemple, els anticonceptius).
Els medicaments que s’administren per aquesta via són pomades, cremes, òvuls,
supositoris, tauletes i anells vaginals. La biodisponibilitat dels medicaments per a
l’administració vaginal varia segons factors fisiològics com l’espessor de l’epiteli
vaginal, la composició del fluid vaginal i el pH.

Crema vaginal amb aplicador. Font:
Jimmy Olano (Wikimedia).

Un dels beneficis d’aquesta via d’administració relacionada amb l’anticoncepció
hormonal és la possibilitat d’utilitzar medicaments d’administració mensual. Per
tant, només amb una dosi al mes compleixen la seva funció durant 28 dies, i
s’eviten errors de posologia de la via oral.
Vegeu el protocol d’administració de medicació per via vaginal (òvuls) a la taula
1.11 i un exemple gràfic de la seva aplicació a la figura 1.3.
Tau l a 1 . 1 1 . Protocol d’administració de medicació per via vaginal (òvuls)
PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ PER VIA VAGINAL (ÒVULS)
L’administració de medicació per via vaginal consisteix en la preparació i administració de medicaments via
vaginal. Amb els òvuls es pretén una acció local en la zona genital (acció espermicida, antifúngica,
antisèptica...). Hi ha presentacions que tenen un aplicador i d’altres que no en tenen.
OBJECTIU
• Administrar òvuls vaginals.
MATERIAL NECESSARI
• Guants d’un sol ús.
• Safata amb medicament, gases, compreses ginecològiques, aplicador.
• Xopador o protector de llit, esponges sabonoses, orinal pla i tovallola.
PROCEDIMENT
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Taula 1.11 (continuació)
PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ PER VIA VAGINAL (ÒVULS)
1. Preparar el material (comprovar els “5 correctes”): medicació, dosi, usuari, via i hora. Comprovar que la
medicació sigui la indicada i la data de caducitat del medicament. Cal carregar l’aplicador amb la medicació.
En aquesta tècnica també caldrà tenir preparat el material de rentat de la zona perineal.
2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.
3. Comprovar la identitat de la persona usuària.
4. Informar de la tècnica la persona usuària i demanar el seu consentiment i la seva col·laboració. Preservar la
seva intimitat, especialment en aquesta tècnica (tancar la porta i demanar als familiars que, si us plau, se’n
vagin un moment). S’ha de tapar la resta del cos, només ha de tenir descoberta la zona vaginal.
5. Col·locar-la en la posició adequada, posició ginecològica.
6. Protegir el llit amb un xopador o protector de llit. Si la persona usuària pot, se li demanarà que miccioni i, a
continuació, s’ha de rentar la zona perineal (el material ja ha estat preparat i els guants posats) per retirar les
secrecions. Si la usuària no pot, se li farà un rentat parcial en el llit en posició ginecològica.
7. Amb els dits, examinar el perineu de la usuària buscant alguna anormalitat.
8. Separar els llavis majors.
9. Introduir suaument l’aplicador (si la presentació en té) dins la vagina, fent un angle lleugerament cap l’os
sacre. Empènyer l’èmbol fins a instil·lar la medicació. Si no té aplicador, es fa manualment, amb el dit índex.
10. Retirar l’aplicador, si escau.
11. Col·locar una compresa ginecològica.
12. Indicar-li que romangui 30 minuts en decúbit supí.
13. Acomodar l’usuària en posició còmoda i adequada, que li permeti fàcil accés al timbre i objectes personals.
14. Recollir el material utilitzat, rentar l’orinal pla si s’ha fet servir i rebutjar els residus als contenidors
específics.
15. Acomiadar-se de la persona.
16. Treure’s els guants i fer la higiene de les mans.
17. Enregistrar el procediment i les incidències (comprovant reaccions adverses, si escau).
OBSERVACIONS
• És recomanable fer educació sanitària, ja que és possible que la persona s’hagi de fer futures administracions
a casa.
• L’aplicador és d’ús propi i exclusiu de cada persona. Cal rentar-lo després de cada aplicació.
• No s’ha d’interrompre el tractament durant la menstruació.

F i g u r a 1 . 3 . Administració de fàrmac per via vaginal

Font:Wikimedia

Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.

Atenció sanitària

38

Tractaments per a persones en situació de dependència

Administració de medicació per via parenteral

Els medicaments utilitzats per via parenteral són els que s’introdueixen mitjançant
una xeringa o catèter en el cos humà, per evitar al màxim l’alliberació i absorcions
del procés LADME i perquè es puguin distribuir ràpidament. És la via utilitzada
en situacions d’urgència.
Les injeccions es poden utilitzar per les vies intradèrmica, subcutània, intramuscular i intravenosa. El tècnic té prohibida l’administració de medicaments via
parenteral, però pot col·laborar en la preparació de l’administració amb l’infermer
universitari en la tècnica, si és que els protocols del centre ho permeten. Ha de
tenir alguns coneixements bàsics.
Vegeu els usos més comuns de la via parenteral a la taula 1.12.
Tau l a 1 . 1 2 . Usos més comuns de la via parenteral
Via

Usos més comuns

Administració (sempre infermer
universitari, ajuda de l’auxiliar)

Intradèrmica

Prova de Mantoux, proves cutànies, anestèsics
locals

Es punxa gairebé en paral·lel a la
pell.

Subcutània

Insulines, heparines, vacunes, altres fàrmacs
(adrenalina, benzodiazepines...)

S’agafa un plec de pell i es punxa
a uns 45º.

Intramuscular

Vacunes, altres fàrmacs (analgèsics, antibiòtics...)

Es punxa dins una massa
muscular (natges, cuixes).

Intravenosa

Medicació urgent (atropina, adrenalina...) i fàrmacs
diluïts en sèrum

Es punxa dirigint l’agulla a la vena
del buit del colze, mà o cames.

Ampolla per a administració
intravenosa. Font: Wikimedia.

Les xeringues venen esterilitzades i
envasades individualment. Font:
Wikimedia.

Agulla bisellada
Agulla amb els costats tallats de
forma obliqua. El costat més
proximal a la pell no té un angle
de 90°, sinó cap als 45°.

Les xeringues que se solen utilitzar són d’un sol ús i tenen el cilindre graduat
en centímetres cúbics (cm3 ) o mil·lilitres (ml), que indica la capacitat del líquid.
Actualment, les xeringues més utilitzades són de plàstic, estèrils i envasades
individualment. Sempre han d’estar ben retolades i han de mantenir-se sense obrir.
Consten de tres parts: un conus per connectar l’agulla, un cos mil·limetrat i un
èmbol. Un cop extreta la xeringa del seu envàs, cal seguir conservant l’esterilitat
del conus i de l’èmbol (d’aquest, només se n’ha de tocar la llengüeta quan es
manipula). Existeixen xeringues de capacitat 1, 2, 5, 10, 20 i 50 ml, i és la
quantitat de fàrmac que s’ha d’administrar la que determina la capacitat que cal.
Les xeringues de 50 ml s’utilitzen per a bombes de perfusió portàtils i per a nutrició
enteral.
Les agulles són de metall, van protegides amb un caputxó i estan envasades
individualment, també de forma estèril. Consten de dues parts: un conus, que és
la part de plàstic acolorit que està en contacte amb la xeringa, i la punta metàl·lica,
bisellada, que vol dir que forma un angle perquè travessi millor la pell. N’hi ha
de diferents mides, segons el calibre (mesurat en nombres G, com més calibre,
menys nombre G) i la longitud (varia segons el nombre de capes de teixit a
travessar: com més nombre de capes, més longitud). Els conus de l’agulla pot
ser de diferents colors, ja que no venen determinats internacionalment, sinó per
les cases comercials.
L’agulla hipodèrmica és utilitzada per injectar substàncies o medicaments al cos.
Està formada per una agulla buida que se sol utilitzar amb una xeringa. Les agulles
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hipodèrmiques tenen un codi per colors, segons les seves dimensions i la via en
què pot ser utilitzada; vegeu, a la taula 1.13, els colors més freqüents i la seva
correspondència.
Tau l a 1 . 1 3 . Colors del cos de
l’agulla de la via parenteral i via
associada

Color

Via

Verd

Intramuscular

Groc

Intravenosa

Taronja

Subcutània

Vegeu el protocol d’ajuda a l’infermer universitari de preparació medicaments per
via parenteral a la taula 1.14.
Taula 1.14. Protocol d’ajuda a l’infermer universitari de preparació de medicació per via parenteral
(injectables)
PROTOCOL D’AJUDA A L’INFERMER UNIVERSITARI DE PREPARACIÓ DE MEDICAMENTS PER VIA
PARENTERAL (INJECTABLES)
Els medicaments injectables poden presentar-se de dues formes: amb una ampolla, usualment de vidre, de
líquid que es pot injectar directament, o bé amb dos envasos, un amb el fàrmac en pols (vial) i un altre en una
ampolla, amb un líquid que es barreja amb la pols immediatament abans de ser punxat.
OBJECTIU
• Col·laborar en la preparació d’un injectable a partir d’una ampolla (si els protocols de l’hospital on es treballa
ho permeten).
MATERIAL NECESSARI
• Guants d’un sol ús.
• Safata amb xeringues, agulles.
PROCEDIMENT DE COL·LABORACIÓ
1. Preparar el material (comprovar els “5 correctes”): medicació, dosi, usuari, via i hora. Es comprovarà que la
medicació sigui la indicada i la data de caducitat del medicament, el bon estat del fàrmac i el bon
emmagatzematge.
2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.
3. Comprovar la identitat de la persona usuària.
4. Informar de la tècnica la persona usuària i demanar el seu consentiment i la seva col·laboració. Preservar la
seva intimitat.
5. Col·locar-la en la posició adequada.
6. Cercar xeringues i agulles adequades segons la medicació i via pautada pel metge. Preparar la xeringa amb
l’agulla corresponent tot connectant-les, seguint la tècnica (obrint parcialment l’envàs de totes dues i
connectant-les, i no tocant amb dits ni guants, si és possible, per evitar contaminacions).
7. Introduir en una safata neta la xeringa, l’agulla, la medicació (traieu-la fora de la capsa), l’antisèptic
(usualment alcohol), el cotó o gases.
8. Preparar una zona de treball, donar a l’infermer universitari l’ampolla, perquè l’agafi i faci baixar el líquid,
donant-hi uns cops fluixos, agafar una gasa i obrir l’ampolla pel senyal daurat, que és per on s’obre amb més
facilitat. Per obrir l’ampolla és útil fer servir una gasa, subjectant amb una mà la part inferior de l’ampolla, i
utilitzar l’altra mà per pressionar cap enfora i trencar la part superior de l’ampolla.
9. Donar-li la xeringa, perquè l’agafi amb l’agulla connectada i la insereixi en el centre de la boca de l’ampolla.
No s’ha de permetre que la punta o el cos de l’agulla toquin les parets de l’ampolla. Si això succeeix, s’ha de
llençar i fer de nou el procediment.
10. L’infermer inclinarà lleugerament l’ampolla i s’ha d’anar aspirant el medicament amb la xeringa, sempre
sense tocar l’èmbol, per evitar contaminacions.
11. Un cop carregada tota la medicació, l’infermer universitari traurà l’agulla de l’ampolla. Hi farà petits tocs i es
purgarà la xeringa. La medicació ja està preparada per ser administrada per l’infermer universitari.
12. Abans de l’administració per l’infermer universitari, s’haurà de canviar d’agulla per poder punxar la persona.
13. Un cop finalitzat el procediment, acomodar l’usuari en posició còmoda i adequada, que li permeti fàcil
accés al timbre i objectes personals.

Un centímetre cúbic és el
mateix que un mil·lilitre. Per
tant, són intercanviables: 1
cm3 = 1 ml.
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Tau l a 1 . 1 4 (continuació)
PROTOCOL D’AJUDA A L’INFERMER UNIVERSITARI DE PREPARACIÓ DE MEDICAMENTS PER VIA
PARENTERAL (INJECTABLES)
14. Recollir el material utilitzat, rebutjar els residus als contenidors específics (les agulles cal dipositar-les al
contenidor groc).
15. Acomiadar-se de la persona.
16. Treure’s els guants i fer la higiene de les mans.
17. Enregistrar el procediment.
OBSERVACIONS
• El tècnic no pot administrar medicació via parenteral, però pot col·laborar en la preparació d’injectables, si és
que els protocols del centre així ho preveuen.
• La preparació de medicació via parenteral és una tècnica pròpia d’infermeria universitària, per tant, cal tenir
en compte els protocols associats per evitar possibles contaminacions.

Rentat de les mans
El rentat de mans higiènic és
comú en tots els protocols
d’administració de medicaments,
abans de preparar la medicació i
després d’acabar l’administració
específica, en recollir el material
utilitzat.

En la via parenteral, hi ha usuaris que poden tenir una infusió (o perfusió)
endovenosa estàndard, amb microdegotador o bé amb macrodegotadors:
• Equip estàndard: amb ampolla de sèrum, sistema de goteig, regulador de
flux i clau de tres passes. Està indicada en perfusions en adults. Són per
gravetat i poden ser transparents o opacs, per a medicacions fotosensibles.
Tenen una velocitat de 20 gotes/ml (figura 1.4).
F i g u r a 1.4. Infusió estàndard

Font: Wikicommons

• Microdegotadors: indicats en perfusions precises per a adults o bé per a
pediatria. Poden portar o no una cambra dosificadora extra. Són per gravetat
i tenen una velocitat de 60 gotes/ml.

• Bombes de perfusió: habitualment són macrodegotadors. Poden ser
volumètriques o peristàltiques. Utilitzades en perfusions que s’administren
en bombes de perfusió, com en citotòxics en quimioteràpia. Tenen una
velocitat de 10 gotes/ml (figura 1.5).
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F i g u r a 1 . 5 . Sistema d’infusió contínua.
Bomba de perfusió

Font: Wikimedia

Vegeu els sistemes de perfusió de la via parenteral i la seva velocitat a la taula
1.15.
Taula 1.15. Sistemes de perfusió de la via
parenteral i velocitat

Sistema

Velocitat (gotes/ml)

Estàndard

20

Microdegotador

60

Macrodegotador

10

La tècnica de la perfusió, tant de la venopunció com de la connexió al sistema,
com qualsevol tècnica de via parenteral, la duu a terme l’infermer universitari. El
tècnic pot fer tasques únicament de col·laboració, sempre que els protocols del
centre ho permetin i estigui delegat per l’infermer.
Exemple de càlcul de la velocitat de perfusió
1. Calculem la velocitat en gotes /minuts de la perfusió de la serumteràpia prescrita: sèrum
fisiològic 500 cc c/12 h IV, fent servir el sistema de degoteig normal-estàndard:

• 1 ml = 20 gotes
• 1 ml = 1 cc = 1 cm3
• Sèrum fisiològic 500 cc c/12 h

Per tant, en tot un dia (24 h) serien 1000 cc o 1000 ml:
1 hora
20 gotes
1000 ml
·
·
= 13, 89 gotes/minut
24 hores 60 minuts
1 ml
2. Per calcular la velocitat gotes/minut de perfusió de la serumteràpia prescrita, fent servir
el sistema de microdegoteig:

• 1 ml = 60 gotes
1000 ml

·

1 hora

24 hores 60 minuts

·

60 gotes
1 ml

= 41, 66 gotes/minut

3. Per calcular la velocitat de perfusió en la mateixa prescripció, fent servir el sistema de
macrodegoteig:
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• 1 ml = 10 gotes
1000 ml
1 hora
10 gotes
·
·
= 6.94 gotes/minut
24 hores 60 minuts
1 ml
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2. Tècniques d’aplicació de tractaments locals

Els tractaments d’aplicació local s’utilitzen per tractar diferents tipus de lesions
o per tractar el dolor. Entre els més freqüents hi ha l’aplicació de fred i
calor, les tècniques hidrotermals (hidroteràpia, balneoteràpia i talassoteràpia) i els
massatges.

2.1 Aplicació de tècniques de fred i calor
La termoteràpia consisteix en l’aplicació de calor o fred sobre l’organisme amb
finalitats terapèutiques. Alguns autors descriuen la termoteràpia com un mètode
local d’aplicació de calor i la crioteràpia com l’aplicació de fred. Amb els dos
tipus de tractaments s’aconsegueixen efectes analgèsics semblants.

2.1.1 Aplicació de fred (crioteràpia)
La crioteràpia és l’aplicació de fred sobre l’organisme amb finalitats terapèutiques.
La temperatura que s’aplica és més baixa que la temperatura corporal. Els
principals efectes que produeix la crioteràpia en l’organisme són:
• Analgèsic: alleuja el dolor local en lesions agudes.
• Vasoconstrictor: produeix una disminució del diàmetre dels vasos sanguinis
i una disminució de la circulació sanguínia.
• Antiinflamatori: redueix la inflamació.
L’aplicació de fred sobre el cos està indicada en els següents casos:
• Per reduir la inflamació i el dolor deguts a un traumatismes en fase aguda.
• Per disminuir el mal de cap.
• Per prevenir l’aparició d’edemes i hematomes.
• Per al tractament de lesions produïdes per traumatismes o per sobrecàrrega
(trencaments musculars o de lligaments...) durant les primeres hores.
• Per aturar hemorràgies.
• En cremades lleus disminueix l’aparició de butllofes.

L’agent termoterapèutic en
l’aplicació de fred és el que
absorbeix la calor del cos.
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• Per disminuir la temperatura corporal.
I alhora, està contraindicada en els següents casos:
• Persones amb problemes circulatoris.
• Persones amb ferides que no estan curades.
• Persones amb problemes cardíacs.
Mètodes d’aplicació

Els mètodes d’aplicació de fred que s’utilitzen amb més freqüència són les bosses
de gel, els cold-pack i les compreses fredes; la seva aplicació és molt senzilla,
només cal col·locar-los sobre la zona que es vol tractar:
No s’ha d’aplicar
directament
No s’ha d’aplicar el fred
directament sobre la pell, sempre
s’ha d’aplicar envoltat d’un drap
o tovallola. En cas contrari
podria causar cremades a la pell.
Alhora, l’aplicació de fred sobre
el cos pot causar envermelliment
de la zona on s’aplica.

• Bosses de gel: són unes bosses de material plàstic on s’introdueix gel (picat
o glaçons) i s’aplica de forma local sobre una zona del cos. S’ha d’aplicar
envoltada amb un drap o tovallola.
• Cold-pack: són paquets que contenen una substància química congelada,
s’han d’aplicar de manera immediata durant 5-10 minuts sobre la zona del
cos que es vol tractar (vegeu la figura 2.1).
• Compreses fredes: consisteix a mullar draps o compreses amb aigua freda,
escórrer-ho i després aplicar-ho sobre la zona. S’ha d’anar repetint el
procediment.
F i g u r a 2.1. Aplicació d’una ’cold-pack’

Font: www.firstaidshop.ie

El temps d’aplicació de fred recomanat és d’entre 15 i 20 minuts amb un període
de descans de dues hores fins a la següent aplicació. Perquè sigui efectiu, el fred
s’ha d’aplicar dins de les primeres 72 h d’haver-se produït la lesió.
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2.1.2 Aplicació de calor
La termoteràpia és l’aplicació de calor sobre una zona del cos amb una finalitat
terapèutica. En aquest cas, l’agent termoterapèutic cedeix calor al cos, per tant, la
temperatura que s’administra ha de ser superior a la temperatura del cos (superior
a 34-36 °C).
Els principals efectes que produeix l’aplicació de calor en l’organisme són:
• Analgèsic: disminueix el dolor.
• Antiinflamatori (en processos inflamatoris crònics o subaguts, no s’ha
d’utilitzar en la fase aguda de la malaltia; en aquest cas es pot agreujar el
procés inflamatori).
• Relaxant i descontracturant: redueix la rigidesa articular (augmenta la
mobilitat articular).
• Antiespasmòdic: disminueix els espasmes musculars.
• Vasodilatador: tonificant circulatori, augmenta la circulació sanguínia.
• Augmenta la freqüència cardíaca i disminueix la tensió arterial.
• Augmenta l’elasticitat dels teixits fibrosos.
• Augmenta la temperatura corporal, la sudoració i produeix hiperèmia.
L’aplicació de calor sobre el cos està indicada en els següents casos:
• Per al tractament del dolor de les inflamacions no traumàtiques de les
articulacions.
• Per accelerar el drenatge en processos infecciosos (en fase aguda millor
aplicar fred).
• Per relaxar la musculatura: prevenir i rehabilitar les lesions produïdes per
sobrecàrrega, contractures o rigidesa articular o malalties degeneratives de
l’aparell osteomuscular. Inicialment es recomana aplicar gel, s’ha d’aplicar
calor una vegada transcorregudes 48-72 hores des de l’aparició de la lesió.
• Per aconseguir un efecte sedant.
I, alhora, està contraindicada en els següents casos:
• Persones amb lesions de la pell, infeccions cutànies i ferides obertes que
sagnen durant les 24 primeres hores (augmenta el flux sanguini i afavoreix
el sagnat).
• Persones que presenten inflamacions agudes: pot agreujar l’edema i l’hemorràgia per un augment del flux sanguini.

La hiperèmia és un
augment en el flux sanguini
d’un òrgan o teixit, va
acompanyada d’un augment
de la temperatura i d’un to
vermell intens de la zona
afectada.
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• Dones embarassades: sobretot s’ha d’evitar aplicar calor en l’abdomen i la
zona pèlvica.
• Persones amb problemes circulatoris.
• Persones amb processos neoplàsics: la calor pot afavorir l’aparició de
metàstasi.
• Persones que tenen zones del cos anestesiades.

Els mètodes d’aplicació de calor es divideixen en quatre tipus: radioteràpia
o fototeràpia, sòlids, gasos i semilíquids. L’aplicació de les tècniques
de calor pot ser local o general i poden actuar superficialment o més
profundament.
Adequar el mètode a la
persona
És important escollir el mètode
adequat per a cada persona en
funció de les característiques de
la lesió que pateix. La mala
elecció del mètode pot
desencadenar l’aparició de
reaccions adverses.

Exemples de mecanismes de transmissió de calor
Els mecanismes de transmissió de calor d’un medi o cos a un altre poden ser els següents
(vegeu la taula 2.1):

• Conducció: la calor es transmet per contacte directe entre dos cossos que es troben a
diferents temperatures. Per exemple, per l’aplicació d’objectes calents directament sobre la
pell.
• Convecció: és la transferència de calor en un líquid (aigua, sang...) o gas.
• Radiació: és la transmissió de calor a través del buit, per exemple la radiació d’infrarrojos.
• Conversió: l’escalfament es produeix per la transformació d’algun tipus d’energia en energia
tèrmica. Per exemple, quan les ones electromagnètiques entren en un cos.
• Evaporació: és una transferència de calor corporal al medi ambient degut a la vaporització
de la suor i de l’aigua dels pulmons durant l’espiració.

Tau l a 2 . 1 . Mecanismes de transmissió de calor i mètodes d’aplicació
Profunditat

Transferència de
calor

Mètodes d’aplicació de calor

Superficial

Conducció

hot-pack, compreses calentes, bossa d’aigua
calenta, coixins elèctrics, fangoteràpia,
parafina

Convecció

hidroteràpia, aire

Radiació

llum solar, radiació IR

Conversió

microones, ultrasons

Profund

La modificació de la temperatura dels teixits o òrgans del cos on s’apliquen els diferents
mètodes de calor depèn de:
• La intensitat de la calor que s’aplica: per obtenir beneficis la temperatura dels teixits corporals
ha d’arribar als 40 °C.
• El temps d’aplicació: com a màxim 30 minuts.
• La quantitat de teixit gras que hi ha en la zona del cos on s’aplica la calor. El greix corporal
és un aïllant tèrmic, com més capa grassa més tardarà el teixit a augmentar la temperatura.
• La profunditat dels teixits.
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Fototeràpia

Aquests mètodes d’aplicació de calor, en general, actuen en un nivell més profund,
de manera que quan s’apliquen sobre el cos es genera un escalfament dels teixits
més profunds, que produeix efectes biològics. Entre els més utilitzats hi ha:
• Els raigs infrarojos (superficials): l’aplicació local sobre la pell es fa a
través de làmpades d’infrarrojos que actuen a nivell superficial. Se solen
aplicar entre 10 i 30 minuts en la zona a tractar. Produeixen un efecte
analgèsic i vasodilatació.
• Els ultrasons: les ones ultrasòniques generen calor a través de la vibració.
S’utilitzen pel seu efecte analgèsic en lesions dels tendons (vegeu la figura
2.2).
F i g u r a 2 . 2 . Aparell i equipament per a ultrasons

Font: mlstatic.com

Sòlids

Aquests mètodes d’aplicació de calor produeixen un escalfament de la superfície
corporal, la penetració és molt baixa. Entre els més utilitzats hi ha:
• Coixinet o manta elèctrica: són uns aparells en forma de manta o coixí que
donen calor, s’apliquen sobre la zona que es vol tractar (vegeu la figura 2.3).
Contenen un termòstat per regular la temperatura i mantenir-la constant.
S’ha de vigilar el temps d’aplicació ja que poden produir cremades.
F i g u r a 2 . 3 . Manta elèctrica

Font: istockphoto.com
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• Draps o compreses mullades calentes: consisteix a mullar draps o compreses amb aigua calenta, escórrer-ho i posteriorment aplicar-ho sobre la
zona. S’ha d’anar repetint el procediment (entre 5 i 30 minuts) a mesura
que la compresa vagi perdent temperatura. La temperatura de l’aigua hauria
d’estar entre 40 i 45 °C.
• Bosses d’aigua calenta: és una bossa de material plàstic on s’introdueix
aigua calenta a una temperatura màxima de 60 °C i s’aplica de forma local
sobre una zona del cos (vegeu la figura 2.4). S’ha d’aplicar envoltada amb
un drap o tovallola, no directament sobre la pell.
Figura 2.4. Bossa d’aigua
calenta

Font: Wikimedia

• Hot-pack: és una bossa que conté un gel (substància química gelatinosa)
que es pot escalfar submergint-lo amb aigua calenta o en un aparell microones. És d’aplicació local sobre la zona que es vol tractar (pot ser qualsevol
zona del cos) durant un temps de 10 a 30 minuts aproximadament. S’ha
d’aplicar envoltat d’una tovallola o teixit per evitar provocar cremades en la
pell. S’ha d’anar controlant la pell de la persona.
• Termòfors: són cossos sòlids calents que s’utilitzen de forma local sobre
una zona del cos; per exemple, pedres (vegeu la figura 2.5).
F i g u r a 2.5. Termòfors

Font: istockphoto.com
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El temps d’aplicació de calor sobre una zona del cos pot ser d’entre 10 i 30 minuts
depenent del mètode utilitzat. S’ha de fer en períodes alterns de 20 a 40 minuts
durant un màxim de 2 hores.
Vegeu el protocol d’aplicació de bossa d’aigua calenta a taula 2.2:
Taula 2.2. Protocol d’aplicació de bossa d’aigua calenta
PROTOCOL D’APLICACIÓ DE BOSSA D’AIGUA CALENTA

DEFINICIÓ
L’aplicació d’una bossa d’aigua calenta és un dels mètodes més usuals, senzills i pràctics per aplicar calor
seca de forma local.
OBJECTIU
• Aplicar una bossa d’aigua calenta a la persona usuària.
MATERIAL NECESSARI
• Guants d’un sol ús
• Bossa d’aigua calenta
• Tovallola
PROCEDIMENT
1. Preparar el material.
2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants, si cal.
3. Comprovar la identitat de la persona usuària preguntant-li el nom o comprovant la polsera identificadora.
4. Informar la persona usuària de la tècnica que s’utilitzarà i demanar-li el seu consentiment i la seva
col·laboració. Preservar la seva intimitat.
5. Col·locar-la en la posició còmoda depenent de la zona on s’apliqui la bossa.
6. Omplir la bossa amb aigua calenta (no del tot), entre 50-60°C.
7. Assecar-la amb tovallons de paper o una tovallola. Embolicar la bossa en una altra tovallola diferent i
posar-la sobre la zona on ho volem aplicar.
8. Vigilar la zona cada cinc minuts per evitar l’aparició de lesions o cremades.
9. Un cop transcorregut el temps d’aplicació, retirar la bossa.
10. Acomodar l’usuari en posició còmoda i adequada, que li permeti fàcil accés a timbre i objectes personals.
11. Recollir el material utilitzat i rebutjar els residus als contenidors específics.
12. Acomiadar-se de la persona.
13. Treure’s els guants i realitzar la higiene de les mans.
14. Enregistrar el procediment i les incidències (comprovant reaccions adverses, si escau).

Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.

OBSERVACIONS
• No aplicar la bossa directament sobre la pell.

Gasos

El procediment d’aplicació
de fred amb una bossa de
gel es fa de la mateixa
manera però introduint a la
bossa gel picat o glaçons.

Són mètodes d’aplicació de calor seca o humida. Alguns exemples serien:
• Sauna o bany finlandès: en una cabina de fusta s’administra calor seca (70
i 100 °C) i una humitat no superior al 15% per provocar la sudoració del
cos amb finalitat terapèutica o higiènica. La calor s’obté a l’escalfar pedres
La sauna aporta beneficis
respiratoris i cardiovasculars.
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amb resistències elèctriques. Augmenta la vasodilatació, el ritme cardíac,
elimina toxines, millora la respiració, alleuja el dolor, ajuda a la recuperació
muscular després de la realització d’esport.
• Bany turc o hammam: bany de vapor, s’utilitza calor humida. S’aconsegueix una humitat del 100% a una temperatura entre 40 i 45 °C.
S’aconsegueixen efectes relaxants de la musculatura, eliminació de toxines
i descongestió de l’aparell respiratori.

Semilíquids
Els banys hammam han exercit un
important paper en les cultures de
l’Orient Mitjà com a punt de reunió
social i ritual d’higiene

Són mètodes d’aplicació de calor superficial. Alguns exemples serien:
• Parafina: és una substància sòlida que quan s’escalfa es transforma en
líquida. Se sol aplicar per immersió o embenat en mans, canells, peus i
turmells. Es manté l’aplicació durant 30-60 minuts (vegeu la figura 2.6).
F igura 2.6. Aplicació de parafina en mans

Font: Wikihow

• Parafangs: són compostos formats per una barreja de parafina, fang i sals
minerals. S’apliquen sobre un plàstic en forma d’embolcall a temperatures
d’entre 47 i 52 °C durant 20 o 30 minuts.
• Peloides: són compostos formats per una barreja de substàncies orgàniques
i/o inorgàniques seques (fangs) o barrejades amb aigües marines, minerals
o medicinals. Poden ser d’aplicació general o local en forma de banys a
temperatures que oscil·len entre 38 i 45 °C durant 15 o 20 minuts (vegeu la
figura 2.7). N’hi ha de diferents tipus, formats per una part sòlida i una part
líquida:
– Fangs o llots: formats per substàncies minerals i aigües sulfurades o
mesotermals.
– Llims: compostos per substàncies minerals (tipus argila) barrejades
amb aigua marina o aigua de llacs salats.
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– Turbes: formades per organismes animals i vegetals descompostos i
aigües minerals o aigua de mar.
F i g u r a 2 . 7 . Aplicació de peloides al braç

Font: Wikipedia

Fangoteràpia
La fangoteràpia és un tractament tòpic que consisteix a aplicar diferents tipus de fangs
amb propietats per tractar afeccions (dolors musculars, inflamacions...) o com a tractament
estètic per millorar l’aspecte de la pell. Té propietats purificants, calmants i estimulants.
Les propietats dels diferents tipus de fang depenen del contingut en substàncies minerals.
Els fangs poden provenir dels fons marins, deus o llacs o bé directament de la terra. Els
que provenen del fons marins solen ser més rics en sals minerals, i també poden contenir
algues microscòpiques.
S’aplica cobrint el cos o la zona que es vol tractar amb el fang, s’ha d’esperar que s’assequi
i després retirar-lo.

Els peloides aplicats sobre la pell produeixen efecte antiinflamatori, analgèsic i
estimulant del reg sanguini dels capil·lars de la pell. El seu ús està indicat en
malalties de la pell (psoriasi, cicatrius, dermatitis, acne...), malalties vasculars
(varius, hemorroides) i malalties articulars, musculars i òssies (artrosi, artritis).
S’ha d’evitar l’ús de peloides en dones embarassades, persones amb insuficiència
renal, persones amb hipertensió arterial i persones amb lesions greus de la pell.
Exemple d’aplicació dels peloides
Els peloides es poden aplicar sobre la pell de diverses maneres:

• Banys d’immersió: en piscines o banyeres plenes de fang calent (38-45 °C) durant 15-30
minuts.
• En fred: el fang s’aplica directament a la zona a tractar, i quan s’assequi es retira.
• Compreses cataplasmes: teles o compreses que s’impregnen amb fang i es col·loquen en
la zona del cos a tractar.
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2.2 Aplicació de tècniques hidrotermals
Primer de tot, hem de conèixer la diferència entre hidroteràpia, balneoteràpia i
talassoteràpia; totes utilitzen l’aigua com a eina per prevenir i tractar malalties,
però l’aigua utilitzada en cada cas és diferent.
D’altra banda, en tots els casos s’ha de tenir en compte la temperatura d’aplicació
de l’aigua:
• Hipertermal: més de 37 °C
• Mesotermal: entre 35 i 37 °C
• Hipotermal: menys de 35 °C
• Freda: menys de 20 °C

2.2.1 Hidroteràpia
La hidroteràpia es defineix com l’ús d’aigua dolça provinent de la xarxa general
d’abastiment per prevenir i tractar malalties, lesions o trastorns. La seva utilització
es basa en les característiques físiques (estat sòlid, líquid o gasós), mecàniques
(pressió) i tèrmiques (temperatura) de l’aigua. Els tractaments amb aquestes
aigües es duen a terme en unes instal·lacions termals anomenades spa.
Està indicada per activar la circulació sanguínia, combatre l’estrès o tractar lesions
musculars.
Podeu visualitzar el vídeo “Hidroterapia para paliar el dolor” de la Clínica
Universitària de Navarra:

https://www.youtube.com/embed/ztE1znDiiXQ?controls=1

2.2.2 Balneoteràpia
La balneoteràpia és un conjunt de cures i tractaments que utilitzen aigües mineromedicinals d’origen subterrani (deu) per prevenir i tractar malalties. La seva
utilització es basa en les seves característiques físiques, tèrmiques i químiques (la
seva composició química). Els tractaments amb aquestes aigües es duen a terme
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en unes instal·lacions anomenades balnearis. Aquestes aigües es poden classificar
segons el seu contingut en minerals: podem trobar aigües oligometàl·liques,
de mineralització molt dèbil, de mineralització dèbil, mineralització mitjana i
mineralització marina.
Així mateix, segons el component majoritari, l’aigua té diferents efectes sobre
l’organisme (vegeu la taula 2.3).
Taula 2.3. Tipus d’aigües i accions terapèutiques

Tipus d’aigua

Acció terapèutica

Sulfurada

Antial·lèrgica, desintoxicant,
antireumàtica

Clorurada

Anticatarral, antiinflamatòria

Sulfatada

Colagoga, purgant

Càlcica

Antial·lèrgica, sedant,
antiinflamatòria

Ferruginosa

Antianèmica i reconstituent

Radioactiva

Sedant

Oligometàl·lica

Diürètica

La balneoteràpia està indicada en els següents casos:
• artrosi, artritis, contractures musculars, tendinitis, lumbàlgia...
• rinitis, sinusitis, laringitis, faringitis, asma, MPOC...
• infeccions de les vies urinàries, restrenyiment, hemorroides...
• sobrepès i obesitat, hipertiroïdisme, hipotiroïdisme...
• ansietat generalitzada i estrès crònic...
• dermatitis atòpica, urticària crònica, psoriasi...
• tractaments de salut i bellesa
La balneoteràpia està contraindicada en els següents casos:
• insuficiència cardiovascular, respiratòria, digestiva, hematològica greu
• immunodeficiències
• infeccions en fase aguda
• brots psicòtics
• ferides obertes

2.2.3 Talassoteràpia
La talassoteràpia és un tipus de tractament preventiu i curatiu que utilitza aigua de
mar. La seva utilització es basa en les seves característiques físiques, tèrmiques
i químiques (segons la seva composició química). Els tractaments amb aquestes
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aigües es duen a terme en unes instal·lacions anomenades centres de talassoteràpia
situats a prop del mar (vegeu la figura 2.8). Està indicada en cas d’hipotensió,
malalties dermatològiques i síndromes bronquials.
F i g u r a 2.8. Centre de talassoteràpia

Font: www.talasoatlantico.com

Les aplicacions d’aigua freda tenen un efecte vasoconstrictor, analgèsic i
disminueixen els espasmes musculars. En canvi, les aplicacions d’aigua
calenta tenen un efecte dilatador de les artèries i capil·lars, analgèsic i
relaxant de la musculatura llisa i estriada, sedant, que fa augmentar la diüresi
i la sudoració.

2.2.4 Tècniques d’aplicació d’hidroteràpia
L’aplicació de les tècniques d’hidroteràpia (banys, dutxes, dolls...) pot ser total
(tractament de tot el cos) i parcial o local (tractament d’una part del cos). Les
variables que es fan servir són la temperatura i la pressió.
Els banys poden ser simples, parcials o de contrast:
• Bany simple (calents): en banyera, tanc o piscina s’utilitza per aconseguir
un efecte relaxant. La temperatura de l’aigua ha de ser d’entre 34 a 40 °C i
el bany ha de durar entre 15 i 20 minuts.
• Banys parcials: se submergeix una part del cos en l’aigua (mà, peu cama...).
Un dels banys parcials més utilitzats és el bany de seient (figura 2.9), que
consisteix a submergir la zona del glutis en el bidet amb finalitat curativa
o de neteja, es fa amb aigua calenta (neteja de la zona) o freda (alleujar les
hemorroides).
• Banys de contrast: consisteix en alternar la immersió del cos o d’una part
del cos en aigua calenta i freda diverses vegades.
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Figu r a 2 . 9 . Bany de seient

Font: Vitt a Vitt

D’altra banda, en les dutxes la sortida d’aigua es fa a través de diferents orificis i
als dolls, a través d’un únic orifici:
• Dutxa de pluja: s’utilitzen dispersors d’aigua convencionals, durant 2-4
minuts amb aigua freda o calenta.
• Dolls a pressió: es projecta aigua sobre l’esquena a distància i a una elevada
pressió, que produeix un efecte de massatge, i es pot utilitzar aigua freda o
calenta. S’utilitza en casos de contractures i per estimular la circulació.
Exemple d’hidroteràpia de còlon
La hidroteràpia de còlon és un tractament que consisteix a realitzar una neteja completa
del còlon amb aigua filtrada i purificada. És una tècnica que s’està utilitzant actualment
però presenta molta controvèrsia, ja que els seus beneficis no estan demostrats.
La seva utilització està indicada en casos de restrenyiment, còlon irritable, gasos, malaltia
de Chron, abans de la realització d’una cirurgia, i està contraindicada en cas d’embaràs,
obstrucció intestinal, fístules anals, hemorràgies gastrointestinals...
Entre els beneficis que aporta aquesta tècnica: restableix el peristaltisme intestinal, elimina
gasos, elimina cossos estranys i paràsits...

2.3 Aplicació de tècniques de massatge
El massatge és un conjunt de manipulacions manuals o mecàniques que s’apliquen
en una part o en tot el cos amb finalitat terapèutica, relaxant o estètica, entre altres.
Els efectes que poden produir els massatges sobre el cos poden ser de dos tipus:
• Efectes estimulants o tonificants: es donen quan les maniobres de massatge es fan de manera ràpida, brusca i irregular.
• Efectes sedants o calmants: s’aconsegueixen quan les maniobres de
massatge són lentes, suaus i rítmiques.
Els massatges terapèutics estan indicats en els següents casos:
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• Lesions musculars, de tendons o lligaments, contusions, contractures.
• Processos de recuperació física després d’un temps d’immobilització.
• Per millorar el dolor i la mobilitat de les articulacions.
• Per corregir problemes posturals.
• Per eliminar la retenció de líquids, reducció d’edemes.
• Per alleujar el dolor.
• Per reduir l’ansietat, combatre la tensió nerviosa, evitar l’insomni.
• Per millorar la circulació sanguínia.
I, alhora, estan contraindicats en els següents casos:
• Preseǹcia de febre.
• Malalties de la pell (infeccioses, èczemes, psoriasi...).
• Venes varicoses en estat avançat, flebitis, trombosi...
• Malalties hemorràgiques, tumorals i canceroses, ganglis inflamats.
• Traumatisme amb ferida oberta o fractura.
• Asma bronquial.
• Insuficiència coronària, problemes renals, hipertensió greu.
• Cremades.
• Després d’una cirurgia.
El professional que s’encarrega de fer els massatges terapèutics és el fisioterapeuta.
Els massatges es poden aplicar superficialment o més profundament. Una sessió
de massatge sempre s’inicia i s’acaba amb un massatge superficial suau, es poden
anar combinant diferents tècniques:
• Tonificants: amassament, pressions, percussió, fricció.
• Calmants: fregament superficial, vibracions, percussions.

2.3.1 Massatges superficials
Els massatges superficials actuen suaument sobre les zones superficials del cos.
Poden ser acariciaments, de pressió superficial o lliscament (vegeu la taula 2.4).
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Taula 2.4. Massatges superficials
Nom del massatge

Descripció

Acariciament o effleurage

Es fa un contacte superficial suau amb el palmell
de la mà o amb els dits índex, cor i anul·lar junts
relliscant sobre la superfície de la pell en la mateixa
direcció. Es realitza a l’inici i al final del massatge.

Pressió superficial

Es tracta d’exercir pressió de diferent intensitat amb
els dits, amb la mà o amb el taló de la mà o amb el
puny de la mà.

Lliscament

Es fa una maniobra superficial lenta amb les dues
mans des de les extremitats en direcció cap al cor
per afavorir el retorn venós i limfàtic.

Imatge

Fotografies: Ramiro Palau

2.3.2 Massatges profunds
S’apliquen en zones musculars voluminoses o sobre zones concretes (lligaments,
contractures profundes...). Per fer un massatge profund es poden utilitzar una o
dues mans.
Hi ha diferents tipus de massatges profunds: fregament, fricció, amassament,
percussió, vibració, sacsejades i pessigament. Els teniu descrits a la taula 2.5:
Taula 2.5. Massatges profunds
Nom del massatge

Descripció

Fregament

Aquesta tècnica consisteix a fer un lliscament
profund, la mà ha de pressionar amb intensitat una
part del cos per poder arribar a les zones més
profundes (músculs). S’utilitza en articulacions,
lligaments i tendons i per millorar la circulació
venosa i limfàtica (en aquest cas el massatge es
farà en direcció al cor).

Fricció

Per fer aquesta tècnica els dits (índex o polze) o el
taló de mà de la persona que fa el massatge estan
fixos sobre la pell (no es desplacen). El que es
desplaça és la cara interna de la pell sobre les
zones més profundes. Es fa per desenganxar la
pell de zones més profundes.

Imatge
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Tau l a 2 . 5 (continuació)
Nom del massatge

Descripció

Imatge

Amassament o
petrissage

Per a la realització d’aquesta maniobra de
massatge es requereix l’aplicació de més força per
comprimir i rebregar en massa la pell i el múscul i
arribar a l’os. Es pot fer amb una o dues mans,
s’agafa entre els dits la part del cos (el polze es
col·loca oposat a la resta de dits) i es fa un
amassament de la zona.

Percussió

En aquesta maniobra es donen cops alternant les
mans (taló de la mà, dits, puny...) sobre el cos de la
persona. Normalment es fa sobre la caixa toràcica
per mobilitzar les secrecions dels bronquis.

Vibració

Són sacsejades suaus i ràpides en zones petites
del cos. La mà de la persona que fa el massatge
ha d’estar sempre en contacte amb la pell.

Sacsejades

Es fan moviments bruscos i vibratoris de diferents
parts del cos (cames, braços..) agafant un extrem
(mà o peu). Serveixen per alliberar tensió als
braços i cames, restablir el to muscular i activar la
circulació.

Pessigament

Es fa amb el dit polze oposat als altres, fent
pessigades. S’utilitza sobretot en la zona
abdominal.

Fotografies: Ramiro Palau

A la taula 2.6, teniu un exemple de protocol d’aplicació de massatge als peus a
una persona usuària:
Tau l a 2 . 6 . Protocol d’aplicació de massatge de peus
PROTOCOL D’APLICACIÓ DE MASSATGE DE PEUS

DEFINICIÓ
Els massatges als peus són una combinació de maniobres que es realitzen per relaxar, alleujar el dolor
o millorar la circulació sanguínia.
OBJECTIU
• Realitzar un massatge als peus a la persona usuària.
MATERIAL NECESSARI
• Palangana amb aigua tèbia
• Tovallola
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Taula 2.6 (continuació)
PROTOCOL D’APLICACIÓ DE MASSATGE DE PEUS
• Crema o oli corporal
PROCEDIMENT
1. Preparar el material.
2. Rentar-se les mans.
3. Comprovar la identitat de la
persona usuària preguntant-li el
nom o comprovant la polsera
identificativa.
4. Informar la persona usuària de la tècnica que es farà i demanar-li el seu consentiment i la seva
col·laboració. Preservar la seva intimitat.
5. Col·locar-la en la posició indicada, asseguda o tombada.
6. Posar-li els peus en remull en aigua tèbia uns 10 minuts. Assecar-los.
7. Col·locar una tovallola sota dels peus.
8. Aplicar una mica d’oli o crema per a massatges a les mans i fregar per escalfar el producte.
9. Començar a fer massatges a un peu acariciant la part superior amb moviments suaus que vagin des
dels dits cap al turmell. Seguir després fins a la planta del peu.
10. Fer moviments circulars amb els polzes a la planta del peu, des de l’empenya del peu cap avall,
regulant la pressió. Aplicar més pressió al taló. Repetir diverses vegades.
11. Aguantar un peu amb una mà, i amb l’altra girar-lo en ambdós sentits, amb suavitat. Repetir
diverses vegades en cada direcció i després amassar amb el puny.

12. Amassar tot el peu amb la punta dels dits, des del dit gros i amb tots els dits. El moviment ha de
començar a la base del dit i s’ha d’anar aplicant pressió suaument fins arribar a la punta del dit.
13. Netejar la resta de crema o oli del peu.
14. Repetir el procediment amb l’altre peu.
15. Una vegada finalitzat el procediment amb els dos peus, acomodar l’usuari en posició còmoda i
adequada, que li permeti fàcil accés a timbre i objectes personals.
16. Acomodar l’usuari en posició còmoda i adequada, que li permeti fàcil accés a timbre i objectes
personals.
17. Recollir el material utilitzat i rebutjar els residus als contenidors específics.
18. Acomiadar-se de la persona.
19. Treure’s els guants i realitzar la higiene de les mans.
20. Enregistrar el procediment i les incidències (comprovant
reaccions adverses, si escau).
OBSERVACIONS
• L’inici del massatge ha de ser suau, s’ha d’anar augmentant la pressió progressivament sempre que
no causi molèsties a la persona.
Imatges: Wikihow

Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.
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2.4 El dolor
El dolor es defineix com una experiència sensorial o emocional desagradable
associada a un dany tissular real o potencial. És un símptoma de l’existència d’una
inflamació i serveix per diagnosticar malalties i trastorns. Hi ha diversos tipus de
dolor. Es pot classificar segons la durada, la localització, el curs o la intensitat:
• Segons la durada en el temps es pot classificar en dolor agut i dolor crònic:
– Agut: el dolor està limitat en el temps. Per exemple, el dolor que
provoca la fractura d’un os.
– Crònic: el dolor és de durada il·limitada. Per exemple, el dolor d’un
malalt amb càncer.
• Segons la seva localització, en el cos es pot classificar en dolor somàtic i
dolor visceral:
– Somàtic: és un dolor localitzat, punxant i que s’irradia seguint els
nervis. Per exemple, el dolor ossi produït per metàstasi als ossos.
– Visceral: és un dolor no localitzat en un punt concret, és continu i
profund i es pot irradiar a altres zones del cos. Per exemple, els dolors
que apareixen en un còlic.
• Segons el seu curs es pot classificar en dolor continu i dolor irruptiu:
– Continu: és un dolor persistent que no desapareix.
– Irruptiu: és un dolor transitori que apareix i desapareix.
• Segons la seva intensitat es pot classificar en dolor lleu, dolor moderat i
dolor sever:
– Lleu: la persona que el pateix pot realitzar les activitats de la vida
diària amb normalitat.
– Moderat: interfereix en les activitats de la vida diària d’una persona
que pateix aquest tipus de dolor.
– Sever: interfereix en les activitats de la vida diària d’una persona i en
el seu descans.
El dolor iatrogènic és el
causat per algun tipus de
tractament mèdic (cirurgia,
radioteràpia,
quimioteràpia...).

2.4.1 Eines de valoració del dolor

S’ha de recordar que el
dolor és subjectiu. Per a
una mateixa lesió cada
persona pot sentir el dolor
amb diferent intensitat.

Per fer una valoració del dolor que presenta una persona els professionals sanitaris
utilitzen diferents eines que permeten conèixer el rang de dolor que presenta la
persona. Entre els més utilitzats trobem les escales i els qüestionaris.
L’escala analògica visual (EVA) és una línia horitzontal de 10 cm, l’extrem
esquerre representa cap dolor (o dolor de poca intensitat) i l’extrem dret representa
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dolor de màxima intensitat (vegeu la figura 2.10). La persona ha de marcar en la
línia un punt que representarà la intensitat del seu dolor. Es mesura el punt marcat
amb un regle.
Figura 2.1 0 . Escala analògica visual (EVA)

L’escala numèrica (EN) es representa amb una línia horitzontal numerada de l’1
al 10, en què 0 representa absència de dolor i 10 representa un dolor de màxima
intensitat (vegeu la figura 2.11). La persona ha d’assenyalar en la línia el número
que representarà la intensitat del seu dolor.
Figura 2.1 1 . Escala analògica numèrica (EN)

També tenim el qüestionari de dolor de McGill, que consisteix en la realització
d’un qüestionari on es demana a la persona que esculli un adjectiu de cadascun dels
grups d’adjectius. A cada paraula escollida se li dona una puntuació específica.
Qüestionari McGill
Podeu consultar un model de
qüestionari de McGill a l’adreça
següent: bit.ly/2QhSFxH

2.4.2 Conseqüències del dolor i tractament
Una persona que pateix qualsevol tipus de dolor pot presentar els següents efectes
o alteracions:
• Augment de la freqüència cardíaca i la tensió arterial.
• Augment de la freqüència respiratòria.
• Augment dels nivells d’hormones com el cortisol o glucagó.
• Sudoració freda, nàusees, visió borrosa, atordiment, pell pàl·lida...
El tractament dependrà de la intensitat, tipus, durada del dolor que pateix una
persona o de l’estat en què es troba:
• Per tractar el dolor es poden aplicar tècniques de calor i fred i tècniques
d’hidrotèrapia.
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• També s’utilitzen tractaments farmacològics:
– Si el dolor és lleu o moderat es pot tractar amb analgèsics tipus
paracetamol o AINES (antiinflamatoris no esteroides)
– Si el dolor és sever es tractarà amb analgèsics opioides centrals com
la morfina.
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3. Tècniques d’aerosolteràpia i oxigenoteràpia

Les tècniques d’aerosolteràpia i oxigenoteràpia s’utilitzen en persones que presenten dificultat respiratòria o pateixen alguna malaltia relacionada amb l’aparell
respiratori. Per tal d’aplicar-les correctament, cal conèixer els diversos sistemes
d’administració i els protocols corresponents.

3.1 Tècniques d’aerosolteràpia
L’aerosolteràpia consisteix en l’administració de fàrmacs per via inhalatòria
mitjançant l’ús d’aerosols. S’utilitza per humidificar les vies aèries, mobilitzar
les secrecions i administrar els fàrmacs per inhalació.
Mitjançant l’aerosolteràpia es poden aconseguir concentracions més altes de
fàrmac en l’arbre bronquial (es diposita directament en el tracte respiratori), i així
disminuir els efectes secundaris respecte a l’administració per via sistèmica.
Les principals malalties en què està indicat l’ús d’aerosolteràpia són:
• L’MPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica)
• L’asma bronquial
• La fibrosi pulmonar
• Els processos oncològics
• Les infeccions de les vies respiratòries
La seva aplicació més comuna és per a l’administració de fàrmacs broncodilatadors, antibiòtics i corticoides, entre d’altres.
Alguns dels avantatges que presenta l’ús de tractaments amb aerosolteràpia són:
• L’acció terapèutica del fàrmac és ràpida.
• Es necessiten dosis menors de fàrmac, amb la qual cosa s’eviten efectes
adversos.
• Es pot utilitzar a qualsevol edat.
• Permet la barreja de diversos medicaments.
D’altra banda, alguns del inconvenients més freqüents són:
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• Requereixen més temps per administrar el medicament.
• Es poden dispersar a l’ambient les partícules de medicament i perdre
efectivitat del tractament.

3.1.1 Equips i sistemes d’administració
Per administrar un medicament mitjançant aerosolteràpia es poden utilitzar dos
tipus de dispositius, els inhaladors i els nebulitzadors.
Un aerosol és una
suspensió de partícules
finíssimes sòlides o líquides
en un gas.

Els inhaladors són dispositius que generen aerosols de partícules líquides o
sòlides (vegeu la figura 3.1). Hi ha inhaladors de pols seca (el medicament
s’administra en forma de pols seca que s’ha d’inspirar) i en cartutx pressuritzat
(el medicament s’administra en forma d’esprai).
F igura 3.1. Inhaladors de pols seca i en cartutx pressuritzat

Font: www.freepik.es

Els nebulitzadors són dispositius elèctrics encarregats de transformar una solució
líquida (medicament) en aerosol perquè pugui ser inhalat directament cap a les
vies respiratòries. Els fan servir les persones que tenen dificultat per utilitzar
inhaladors. Els equips nebulitzadors estan formats per:
• Un recipient o cambra per al medicament.
• Una peça superior o tap.
• Un tub de plàstic per connectar el broquet a la màquina.
• Un compressor (d’aire) i font d’energia.
• Una màscara nasobucal, bucal o traqueal, pipeta o filtre (broquet).
A banda, hi ha diferents tipus de nebulitzadors en funció del tipus de medicament
que s’ha d’administrar i de les característiques de la persona que l’ha d’utilitzar:
• Nebulitzadors tipus jet o de dolls: consisteixen en una cambra de nebulització on es genera un aerosol mitjançant un flux de gas; utilitzen
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com a font d’energia un gas comprimit (aire o oxigen) o un compressor
mecànic d’aire. S’utilitzen per nebulitzar broncodilatadors, mucolítics,
antiinflamatoris, sèrum salí...
• Nebulitzadors ultrasònics: s’utilitzen per administrar sèrum salí i broncodilatadors (vegeu la figura 3.2).
• Nebulitzadors de malla vibratòria: l’aerosol es genera quan el líquid
passa a través d’una malla, no necessiten compressor. Aconsegueixen un
major dipòsit de fàrmac en els pulmons, són ràpids. S’utilitzen per a
l’administració d’antibiòtics a llarg termini.
F i g u r a 3 . 2 . Nebulitzador ultrasònic

Font: www.ortoplanet.com

3.1.2 Protocols d’administració d’aerosols
En les taules que teniu a continuació es descriuen els protocols d’administració
d’aerosols mitjançant l’ús d’inhaladors i l’ús de nebulitzadors.
Vegeu el protocol per a l’administració d’aerosols mitjançant inhaladors a la
taula 3.1; consulteu també la figura 3.3 i la figura 3.4.
Figura 3 . 3 . Procediment d’administració d’aerosols mitjançant inhalador

Font: farmacias-trebol.worldsecuresystems.com

Atenció sanitària

66

Tractaments per a persones en situació de dependència

Tau l a 3 . 1 . Protocol d’administració d’aerosols mitjançant inhaladors
PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ D’AEROSOLS MITJANÇANT INHALADORS

DEFINICIÓ
L’inhalador és un aparell polvoritzador que permet obtenir una dispersió d’una substància medicamentosa amb
la inspiració i amb la força de la inhalació arrossegar el producte i, així, afavorir la seva acció sobre l’organisme.
És emprat en forma d’aerosol per a inhalació bronquial o com a polvoritzador d’ús tòpic.
OBJECTIU
• Administrar inhaladors a un usuari a través de la via respiratòria.
MATERIAL NECESSARI
• Guants d’un sol ús
• Gases o mocadors d’un sol ús
• Safata o carro, si cal
• Inhalador, cambra d’inhalació i mascareta
• Full de registre de medicació
PROCEDIMENT
Sense cambra d’inhalació:
1. Preparar el material (comprovar que la medicació sigui la indicada, la data de caducitat, l’hora, via
d’administració i dosi i anotar a l’envàs la data d’obertura del medicament).
2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.
3. Comprovar la identitat de l’usuari.
4. Informar la persona usuària del que ens disposem a fer, demanar-li el seu consentiment i, si escau, de quina
manera ha de col·laborar durant l’administració. Preservar la seva intimitat.
5. Col·locar la persona usuària en una posició còmoda, dempeus o asseguda.
6. Agitar l’inhalador, treure el tap.
7. Introduir l’inhalador a la boca de la persona, amb la peça bucal sobre la llengua i els llavis tancats.
8. Pressionar l’inhalador.
9. Indicar a la persona usuària que inhali profundament i lentament, i que retingui l’aire tant com pugui.
10. Deixar de pressionar, treure l’inhalador de la boca i indicar a la persona usuària que tregui l’aire lentament.
11. Acomodar la persona.
12. Recollir el material.
13. Treure’s els guants i realitzar la higiene de mans.
14. Acomiadar-se de la persona usuària.
15. Registrar el procediment realitzat i les possibles incidències.

Amb cambra d’inhalació:
1. Preparar el material (comprovar que la medicació sigui la indicada, la data de caducitat, l’hora, via
d’administració i dosi i anotar a l’envàs la data d’obertura del medicament).
2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.
3. Comprovar la identitat de l’usuari.
4. Informar la persona usuària del que ens disposem a fer, demanar-li el seu consentiment i, si escau, de quina
manera ha de col·laborar durant l’administració. Preservar la seva intimitat.
5. Col·locar la persona usuària en una posició còmoda, dempeus o asseguda.
6. Agitar l’inhalador, treure el capçal del sistema i introduir-lo en la part posterior de la cambra d’inhalació.
Connectar la mascareta a la boca de la cambra d’inhalació.
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Taula 3.1 (continuació)
PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ D’AEROSOLS MITJANÇANT INHALADORS
7. Aplicar la mascareta sobre la cara de la persona (boca i nas) de manera que quedi ben segellada.
8. Pressionar l’inhalador i deixar que la persona faci entre 5 i 6 respiracions per cada pulsació de l’inhalador.
Esperar 30 segons si fos necessària una segona inhalació.
9. Indicar a la persona usuària que inhali profundament i lentament, i que retingui l’aire tant com pugui.
10. Deixar de pressionar, treure l’inhalador de la boca i indicar a la persona usuària que tregui l’aire lentament.
11. Acomodar la persona.
12. Recollir el material.
13. Treure’s els guants i realitzar la higiene de mans.
14. Acomiadar-se de la persona usuària.
15. Registrar el procediment realitzat i les possibles incidències.
OBSERVACIONS
• Les persones usuàries que utilitzen inhalador amb esteroides han de glopejar després de l’administració.
• Les persones usuàries poden presentar una infecció per càndida a la boca i la faringe, per la qual cosa caldrà
vigilar l’aparició de taques blanques a la boca.
• Cal rentar la cambra d’inhalació amb aigua i sabó, deixar assecar a l’aire.
• Si es pressiona més o menys temps de l’indicat sobre l’envàs, s’estarà administrant una dosi més gran o més
petita que la indicada.
• Remenar l’envàs. Si no es fa, les partícules del medicament sedimenten i la inhalació que s’obté no conté
una dosi correcta.
• Esperar 30 segons entre una inhalació i una altra.

F i g u r a 3 . 4 . Procediment d’administració d’aerosols mitjançant inhalador amb cambra

Font: www.infermeravirtual.com

Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.
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Informació sobre inhaladors
Si voleu saber més informació sobre els diferents tipus d’inhaladors i les cambres
d’inhalació podeu consultar el web de la Generalitat a:
tinyurl.com/y5xjx6zl i
tinyurl.com/yyhuxzgj.
Per conèixer com utilitzar un inhalador podeu veure el vídeo de Portalfarma:

https://www.youtube.com/embed/Eaq7LllbUlM?controls=1

Per conèixer el funcionament de la cambra d’inhalació podeu veure el vídeo de SEIAC:

https://www.youtube.com/embed/LRKyL9nJvlc?controls=1

Vegeu el protocol per a l’administració d’aerosols mitjançant nebulitzadors
a la taula 3.2:
Tau l a 3 . 2 . Protocol d’administració d’aerosols mitjançant nebulitzadors
PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ D’AEROSOLS MITJANÇANT NEBULITZADORS

DEFINICIÓ
Els nebulitzadors són uns dispositius mèdics que s’utilitzen per administrar medicaments inhalats per al
tractament de malalties respiratòries.
OBJECTIU
• Preparar i administrar nebulitzadors a un usuari a través de la via respiratòria.
MATERIAL NECESSARI
• Guants d’un sol ús
• Gases o mocadors d’un sol ús
• Sistema nebulitzador i mascareta o filtre
• Medicament
• Sèrum salí o aigua destil·lada
• Full de registre de medicació
PROCEDIMENT
1. Preparar el material (comprovar que la medicació sigui la indicada, la data de caducitat, l’hora, via
d’administració i dosi i anotar a l’envàs la data d’obertura del medicament).
2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.
3. Comprovar la identitat de l’usuari.
4. Informar la persona usuària del que ens disposem a fer, demanar-li el seu consentiment i, si escau, de quina
manera ha de col·laborar durant l’administració. Preservar la seva intimitat.
5. Col·locar la persona usuària en una posició còmoda, asseguda.
6. Col·locar el compressor en una superfície plana. Afegir la dosi de medicament en el recipient de medicació
del nebulitzador i diluir-lo amb la quantitat de sèrum salí corresponent.
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Taula 3.2 (continuació)
PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ D’AEROSOLS MITJANÇANT NEBULITZADORS
7. Tancar la part superior del nebulitzador, mantenint-lo en posició vertical i ajustar la mascareta o filtre.
8. Fixar el tub al nebulitzador.
9. Col·locar la mascareta o filtre a l’usuari.
10. Indicar-li que respiri amb normalitat i relaxadament fins que el nebulitzador comenci a funcionar.
11. Una vegada administrat el medicament, retirar a l’usuari la mascareta.
12. Acomodar la persona.
13. Recollir el material.
14. Treure’s els guants i realitzar la higiene de mans.
15. Acomiadar-se de la persona usuària.
16. Registrar el procediment realitzat i les possibles incidències.
OBSERVACIONS
• Vigilar l’aparició d’efectes secundaris com ara tremolors, taquicàrdies...
• Després de l’administració rentar totes les parts del nebulitzador amb aigua tèbia i sabó. Guardar l’equip en
un lloc sec i fresc.
• Després de la nebulització la persona ha de rentar-se la boca amb pasta dentífrica o solució antisèptica.

Ús del nebulitzador

Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.

Per conèixer com funciona un nebulitzador podeu veure el vídeo de l’American Lung
Association:

https://www.youtube.com/embed/UJ6tWM1Exbk?controls=1

3.2 Tècniques d’oxigenoteràpia
L’oxigen s’administra per a la prevenció o tractament de la hipoxèmia. La
hipoxèmia i la hipòxia produeixen un augment del treball respiratori, ja que
incrementen la ventilació per minut, la ventilació alveolar i la despesa cardíaca.
L’oxigenoteràpia consisteix en l’administració d’oxigen gasós per incrementar el
contingut d’oxigen en l’organisme, disminuir el treball respiratori i l’excés de
treball del cor.
Està indicada en aquelles malalties que presenten dificultat respiratòria com
dispnea, ortopnea cianosi o expectoració que pot indicar insuficiència respiratòria.
L’administració d’oxigen comporta una sèrie de riscos associats, com la combustió de l’oxigen, la toxicitat de l’oxigen en altes concentracions, la possible
hipoventilació de l’usuari o l’atelèctasi per reabsorció. Per això s’ha d’utilitzar
la concentració més baixa possible per eliminar la hipoxèmia, ja que no es coneix
la concentració mínima que sigui innòcua en una administració perllongada.

Hipoxèmia i hipòxia
La hipoxèmia indica nivell baix
d’oxigen en la sang de les
artèries relacionat amb
problemes circulatoris o
respiratoris i que causa dificultat
per respirar. La hipòxia és un
trastorn que produeix una
disminució de l’aportació
d’oxigen a tot el cos o a algun
teixit en concret.
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3.2.1 Determinació de gasos en sang
Quan la persona usuària presenta hipoxèmia, abans de la prescripció de l’oxigenoteràpia, s’ha de determinar la concentració de gasos en sang. Per determinar els
nivells d’oxigen i diòxid de carboni en sang en una persona es poden realitzar una
gasometria arterial i/o una pulsioximetria.
La gasometria és una prova diagnòstica que permet conèixer els nivells de gasos
(O2 i CO2 ) i altres components en la sang. Serveix per diagnosticar alteracions
metabòliques o problemes respiratoris. Consisteix a realitzar una punció en una
vena o artèria per recollir sang:
• Gasometria venosa: es recull sang de qualsevol vena. Es fa per conèixer el
pH sanguini i els nivells de bicarbonat.
• Gasometria arterial: es recull sang en l’artèria radial (canell), aquesta
punció és dolorosa. Es realitza per conèixer els nivells d’O2 que passen
a la sang des dels pulmons. Serveix per diagnosticar una insuficiència
respiratòria (vegeu la figura 3.5).
Les determinacions que es fan en una gasometria arterial són:
• La pressió parcial d’oxigen (PO2): és la presència d’oxigen dissolt en sang
arterial. Són normals valors de més de 80 mmHg, per sota d’aquesta pressió
es parla d’hipoxèmia.
• La pressió parcial de diòxid de carboni (PCO2): és la presència de diòxid
de carboni dissolt en sang arterial. Es consideren normals valors entre 35 i
45 mmHg, per sobre d’aquestes pressions es parla d’hipercàpnia.
• Altres paràmetres: pH, bicarbonat estàndard, excés de bases i saturació
d’oxigen.
F igura 3.5. Gasometria arterial

Font: WikiHow

D’altra banda, la pulsioximetria determina la saturació d’oxigen i la freqüència
cardíaca d’una manera molt senzilla (vegeu la figura 3.6). Es fa servir un petit
aparell format per dues peces, un emissor de llum i un fotodetector. Disposa d’una
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pinça que es col·loca en el dit de la persona i s’espera a rebre la informació en una
petita pantalla. Els valors normals de saturacions d’oxigen oscil·len entre el 95%97%.
F i g u r a 3 . 6 . Pulsioxímetre

Font: www.solostocks.com

3.2.2 Sistemes d’administració d’oxigen
L’oxigenoteràpia és un tractament que ha de ser prescrit de manera individual
segons les característiques i necessitats de cada malalt. El metge indicarà (segons
el tipus de malaltia, el lloc on viu el malalt, la mobilitat...) quan, com i mitjançant
quin dispositiu es subministrarà l’oxigen.
S’anomenen fonts d’administració d’oxigen els llocs on s’emmagatzema l’oxigen i després s’administra a la persona. Per administrar oxigen es poden utilitzar
diferents fonts en funció de les necessitats de cada persona. Les més utilitzades
són les bombones d’oxigen, els concentradors d’oxigen i els tancs d’oxigen:
• Les bombones d’oxigen són uns recipients metàl·lics en forma de cilindre
que contenen gas comprimit (O2 ) a altes pressions (vegeu la figura 3.7). Hi
ha bombones grans (voluminoses i pesades) i bombones de gas més petites,
portàtils. En cas d’ús continu s’han de canviar sovint.
Figura 3.7.

Bombona d’oxigen

amb mascareta

Font: Wikimedia
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• Els concentradors d’oxigen són uns equips elèctrics que pesen molt poc
i que filtren l’aire ambiental retenint el nitrogen, aconseguint així concentracions d’oxigen superiors al 90%. Proporcionen molta autonomia a la
persona usuària (vegeu la figura 3.8). Els inconvenients són que cal tenir
una bombona d’oxigen per si marxa la llum, i que al ser fixos no permeten
fer l’exercici físic aconsellable.
Figura 3.8. Concentrador d’oxigen

Font: freepng.es

• L’oxigen líquid es troba en uns tancs que refreden l’oxigen i el converteixen
en líquid. Així, l’oxigen ocupa menys espai. Consta d’un tanc d’uns 40 kg
i un dispositiu portàtil (3,5 kg) que té una autonomia de 7 a 8 hores. Una
vegada instal·lat al domicili, s’ha d’omplir cada 10-15 dies. El principal
inconvenient és que és molt car.
Dispositius per regular les condicions d’administració d’oxigen

Els dispositius encarregats de regular l’administració d’oxigen (figura 3.9) són el
manòmetre, l’humidificador, i el fluxòmetre:
• El manòmetre mesura la pressió a la qual es troba l’oxigen dins de la
bombona.
• El manoreductor permet regular la pressió a la qual surt l’oxigen.
• El fluxòmetre o cabalímetre és un dispositiu que permet controlar la
quantitat de litres per minut que surt de la font d’oxigen.
• L’humidificador és un recipient amb aigua pel qual passa l’oxigen per
humitejar-se i no irritar les mucoses.
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F i g u r a 3 . 9 . Dispositius per regular les
condicions d’administració d’oxigen

Font: www.medicalexpo.es

Un cop regulat, l’oxigen es pot administrar mitjançant dispositius de rendiment
variable (flux (baix) o de rendiment constant (flux alt).
FiO2 (fracció inspirada d’oxigen)
FiO2 (fracció inspirada d’oxigen) és la proporció d’oxigen que conté el gas subministrat a
una persona amb l’oxigenoteràpia. Es pot expressar en % (21-100%) o sobre 1 (0,21-1).
Per saber-ne més, podeu visualitzar el següent vídeo:

https://www.youtube.com/embed/bVBqYv3Hgyo?controls=1

Administració de flux baix

Els sistemes de flux baix o de rendiment variable no proporcionen la totalitat
del gas inspirat per la persona; part del volum inspirat correspon a l’aire de
l’ambient que s’inhala. És a dir, el malalt inspira una barreja d’oxigen que li
proporciona el sistema i aire del medi ambient. Aquests poden ser, en ordre de
menor a major concentració d’oxigen que proporcionen: ulleres nasals, mascareta
facial i mascareta amb reservori. Les ulleres nasals són el sistema més utilitzat
i còmode per a l’usuari per administrar oxigen a flux baix. Són uns petits tubs
de plàstic que s’introdueixen en les finestres nasals. Permeten parlar, menjar i
beure mentre s’administra l’oxigen. Poden produir dessecació de la mucosa nasal.
S’aconsegueix un flux d’oxigen entre 1-4 litres, que equival a una FiO2 aproximada
de 24-35% (vegeu la figura 3.10).
Les recomanacions generals del procediment per col·locar les ulleres nasals són:
• Demanar a la persona usuària que es moqui abans de la col·locació.
• Connectar la cànula a la presa d’oxigen.
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• Comprovar que l’extrem de les ulleres nasals segueix la curvatura de les
foses nasals.
• Introduir les dents de la cànula en les foses nasals.
• Passar els tubs de la cànula per sobre de les orelles de l’usuari i ajustar la
cànula amb el passador, de manera que quedi per sota de la barbeta.
Figura 3.10. Ulleres nasals

Com a precaucions, cal vigilar les zones superiors del pavelló auricular i la
mucosa nasal (poden aparèixer UPP). Per tal d’evitar-ho, cal lubrificar els
narius si és necessari.
Una mascareta simple és una mascareta de plàstic transparent d’un sol ús que
abasta la boca, el nas i la barbeta de la persona usuària. Presenta dos orificis que
permeten l’entrada de l’aire de l’ambient (vegeu la figura 3.11). No permet menjar,
beure o expectorar mentre s’administra l’oxigen. Permet alliberar concentracions
d’O2 superiors al 50% amb fluxos baixos (6-10 litres/min).
F i g u r a 3 . 1 1 . Mascareta simple
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Finalment, una mascareta amb reservori és com una mascareta simple però que
a més té un reservori en el qual s’introdueix oxigen; el gas que inhala la persona
usuària és una mescla entre l’aire de l’ambient i la del reservori (vegeu la figura
3.12). El flux d’oxigen ha de mantenir sempre la bossa inflada. Poden ser de dos
tipus:
• Amb reinhalació parcial: l’aire expirat retorna a la bossa. Flux entre 6-10
litres/min aportant una FiO2 entre 40-70%.
• Sense reinhalació: és similar a l’anterior, però a més té una vàlvula
unidireccional entre la bossa i la mascareta que no deixa que l’aire expirat
retorni a la bossa, cosa que permet concentracions més altes d’oxigen. Flux
mínim de 10 litres/min aportant una FiO2 entre 60-80%.
Figura 3.1 2 . Mascareta amb reservori

Les recomanacions generals del procediment per col·locar mascaretes són:
• Connectar la mascareta a la presa d’oxigen.
• Col·locar la mascareta sobre nas, boca i barbeta de l’usuari.
• Passar la cinta elàstica per darrere del cap de la persona usuària i estirar els
extrems per ajustar la mascareta.
• Adaptar la tira metàl·lica al contorn del nas de l’usuari.

Com a precaucions, cal comprovar la correcta col·locació de la màscara,
comprovar les zones en contacte amb la cinta elàstica i vigilar fuites d’oxigen.
Cal lubrificar els narius i els llavis si és necessari.

Evitar lesions
Per evitar l’aparició de lesions
quan s’utilitza una mascareta
d’oxigen, és necessari protegir
els llavis de l’usuari amb
vaselina i el nas i les orelles amb
gases.
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Administració de flux alt

En els sistemes de flux alt o de rendiment constant, el flux de gas que subministra
aquest sistema és suficient per proporcionar la totalitat del gas inspirat. És a dir,
la persona només respira el gas subministrat per l’equip. S’administra un flux
d’oxigen, humidificat i escalfat a una concentració constant independentment del
patró ventilatori del malalt.
La mascareta Venturi és el sistema d’alt flux que més s’utilitza. Disposa d’un
mesclador d’aire ambiental amb l’oxigen a elevades velocitats de flux; també té un
dispositiu que regula la concentració d’oxigen administrat (vegeu la figura 3.13).
Figura 3.13. Mascareta Venturi

Les recomanacions generals del procediment per col·locar la mascareta Venturi
són:
• Connectar la mascareta a la presa d’oxigen.
• Seleccionar en el dispositiu la FiO2 que es vol administrar.
• Col·locar la mascareta sobre nas, boca i barbeta de l’usuari.
• Passar la cinta elàstica per darrere del cap de la persona usuària i estirar els
extrems per ajustar la mascareta.
• Adaptar la tira metàl·lica al contorn del nas de l’usuari.

Com a precaucions, cal comprovar la correcta col·locació de la màscara i
les zones en contacte amb la cinta elàstica, vigilar fuites d’oxigen, lubrificar
els narius i els llavis si és necessari.
Ús de sistemes d’alt flux
Per saber-ne més, podeu visualitzar el vídeo de l’Hospital La Fe:

https://www.youtube.com/embed/Gf2iubVv5To?controls=1
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3.2.3 Procediment d’administració d’oxigen
En les taules que teniu a continuació es descriuen els protocols d’administració
d’oxigen mitjançant l’ús d’ulleres nasals i l’ús de mascareta. Vegeu el protocol
per a l’administració d’oxigenoteràpia mitjançant ulleres nasals a la taula 3.3:
Taula 3.3. Protocol d’administració d’oxigenoteràpia mitjançant ulleres nasals
PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ D’OXIGENOTERÀPIA MITJANÇANT ULLERES NASALS

DEFINICIÓ
L’oxigenoteràpia mitjançant les ulleres nasals consisteix en l’administració d’oxigen gasós per incrementar el
contingut d’oxigen en l’organisme, disminuir el treball respiratori i l’excés de treball del cor.
OBJECTIU
• Augmentar el contingut d’oxigen de la sang arterial, contribuint així a millorar l’oxigenació tissular.
MATERIAL NECESSARI
• Sistema d’administració d’oxigen: ulleres nasals
• Allargador de 4 m per a la deambulació per l’habitació i bany
• Gases
PROCEDIMENT AMB ULLERES NASALS
1. Preparar el material.
2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.
3. Comprovar la identitat de l’usuari.
4. Informar la persona usuària del que us disposeu a fer, demanar-li el seu consentiment i, si escau, de quina
manera ha de col·laborar durant l’administració. Preservar la seva intimitat.
5. Col·locar la persona usuària en la posició de Fowler.
6. Establir el flux d’oxigen en el cas de les ulleres nasals, segons la pauta mèdica.
7. Connectar el sistema escollit al cabalímetre.
8. Comprovar que no hi ha mucositat nasal.
9. Introduir suaument les dues pues en els orificis nasals, verificant que la curvatura vagi en sentit
anteroposterior.
10. Passar els tubs per darrere les orelles, utilitzant gases per recolzar-los.
11. Ajustar el tub per sota la barbeta.
12. Practicar la higiene de les foses nasals amb sèrum fisiològic sempre que sigui necessari.
13. Controlar la bona fixació de les ulleres nasals.
14. Procedir al canvi de les ulleres nasals quan sigui necessari.
15. Verificar sovint la col·locació.
16. Acomodar la persona.
17. Recollir el material.
18. Acomiadar-se de la persona.
19. Treure’s els guants i realitzar la higiene de les mans.
20. Registrar el procediment.
OBSERVACIONS
• Mantenir la mateixa concentració i flux d’oxigen en cas d’utilitzar l’allargador.
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Tau l a 3 . 3 (continuació)
PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ D’OXIGENOTERÀPIA MITJANÇANT ULLERES NASALS
• No permetre la presència de material combustible a la vora del circuit d’oxigen, ni de flama o espurna.
• Verificar el flux i FiO2 (fracció inspiratòria d’oxigen) i possibles desconnexions, fuites o colzades.
• Observar l’aparició d’irritació a la pell i, com a profilaxi, col·locar gases o apòsits protectors.
• Realitzar higiene nasal i bucal sempre que calgui. Aplicar vaselina als llavis per evitar irritacions i sequedat.
• Observar l’aparició de símptomes i signes per excés o defecte d’administració d’oxigen com somnolència,
tremolor d’extremitats superiors i/o depressió respiratòria progressiva.
• Per a l’administració amb ulleres nasals no cal humidificació ja que el flux acostuma a ser baix.

Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.

Protocol d’administració d’oxigenoteràpia mitjançant mascareta facial

Vegeu el protocol per a l’administració d’oxigenoteràpia mitjançant mascareta facial a la taula 3.4:
Tau l a 3 . 4 . Protocol d’administració d’oxigenoteràpia mitjançant mascareta facial
PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ D’OXIGENOTERÀPIA MITJANÇANT MASCARETA FACIAL

DEFINICIÓ
L’oxigenoteràpia mitjançant mascareta facial consisteix en l’administració d’oxigen gasós per incrementar el
contingut d’oxigen en l’organisme, disminuir el treball respiratori i l’excés de treball del cor.
OBJECTIU
• Augmentar el contingut d’oxigen de la sang arterial, contribuint així a millorar l’oxigenació tissular.
MATERIAL NECESSARI
• Sistema d’administració d’oxigen: mascareta
• Allargador de 4 m per a la deambulació per l’habitació i bany
• Gases
PROCEDIMENT AMB MASCARETA FACIAL
1. Preparar el material.
2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.
3. Comprovar la identitat de l’usuari.
4. Informar la persona usuària del que us disposeu a fer, demanar-li el seu consentiment i, si escau, de quina
manera ha de col·laborar durant l’administració. Preservar la seva intimitat.
5. Col·locar la persona usuària en la posició de Fowler.
6. Establir el flux i FiO2 (fracció inspiratòria d’oxigen), segons la pauta mèdica.
7. Connectar el sistema escollit al cabalímetre.
8. Humidificar l’oxigen.
9. Col·locar la mascareta sobre nas, boca i barbeta.
10. Adaptar la banda metàl·lica sobre el nas.
11. Ajustar la mascareta al contorn facial de l’usuari.
12. Fixar la banda elàstica al voltant del cap, que passi per sobre de les orelles.
13. Procedir a la higiene de la mascareta sempre que sigui necessari i, com a mínim, un cop al dia.
14. Si la persona usuària ha de menjar, cal col·locar les ulleres nasals adaptant el flux d’oxigen.
15. Acomodar la persona.
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Taula 3.4 (continuació)
PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ D’OXIGENOTERÀPIA MITJANÇANT MASCARETA FACIAL
16. Recollir el material.
17. Acomiadar-se de la persona.
18. Treure’s els guants i realitzar la higiene de les mans.
19. Registrar el procediment.
OBSERVACIONS
• Per a mascareta efecte Venturi s’ha de preparar la concentració determinada pel metge utilitzant l’adaptador
efecte Venturi (en %) i el cabalímetre (en litres).
• Mantenir la mateixa concentració i flux d’oxigen en cas d’utilitzar l’allargador.
• No permetre la presència de material combustible a la vora del circuit d’oxigen, ni de flama o espurna.
• Vigilar que el recipient de l’humidificador tingui un nivell suficient. Quan s’acabi, canviar el sistema (aigua i
adaptador) per un de nou.
• Verificar el flux i FiO2 (fracció inspiratòria d’oxigen) i possibles desconnexions, fuites o colzades.
• Observar l’aparició d’irritació a la pell i, com a profilaxi, col·locar gases o apòsits protectors.
• Realitzar higiene nasal i bucal sempre que calgui. Aplicar vaselina als llavis per evitar irritacions i sequedat.
• Observar l’aparició de símptomes i signes per excés o defecte d’administració d’oxigen com somnolència,
tremolor d’extremitats superiors i/o depressió respiratòria progressiva.

Els adaptadors s’utilitzen quan la persona usuària és portadora de via aèria
artificial, de manera permanent o transitòria. S’adapten al sistema Venturi. Per
fer-los servir cal:
• Escollir l’adaptador adient (en T).
• Connectar la via artificial (traqueotomia o tub endotraqueal).
• Assegurar que connecta bé i no hi ha cap fuita.
• Mantenir una bona higiene dels adaptadors.
• Canviar-lo cada 24-48 hores i sempre que sigui necessari.
Administració d’oxigenoteràpia
Per saber-ne més sobre l’administració d’oxigenoteràpia podeu visualitzar els següents
vídeos:

https://www.youtube.com/embed/v4Bcjfeni1k?controls=1

https://www.youtube.com/embed/aG_8KNsaY8k?controls=1

Als annexos de l’apartat
teniu disponibles les
versions imprimibles
d’aquest i altres protocols.
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3.3 Ventiloteràpia
La ventilació mecànica (VM) és un procediment de respiració artificial que serveix
per suplir o col·laborar, de manera parcial o total, amb la funció respiratòria d’una
persona que no pot ventilar per si mateixa. És una tècnica de suport vital que
permet mantenir la funció respiratòria mentre s’instauren altres tractaments
curatius. Consisteix a aplicar un ventilador que produeix un volum d’aire a una
pressió determinada que es connecta a un tub que per diferents mecanismes o
aparells introdueix l’aire en la persona usuària.
Els principals objectius de la ventilació mecànica són:
• Actuar sobre l’intercanvi de gasos per proporcionar una ventilació alveolar
adequada i millorar l’oxigenació arterial.
• Mantenir el volum pulmonar.
• Reduir el treball respiratori.
• Revertir la hipoxèmia.
• Alleujar la dispnea.
La ventilació assistida es pot aplicar en persones amb MPOC (malaltia pulmonar
obstructiva crònica), insuficiència respiratòria o quan la funció respiratòria es
troba compromesa com, per exemple, en les intervencions quirúrgiques.
L’ús de la ventilació assistida pot donar lloc a l’aparició d’una sèrie de complicacions; entre les més freqüents trobem:
• Complicacions relacionades amb la intubació traqueal: es poden produir
lesions traumàtiques en l’orofaringe, broncoaspiració del contingut gàstric,
obstrucció del tub traqueal...
• Complicacions pulmonars: es poden agreujar lesions pulmonars.
• Complicacions renals, gastrointestinals, neurològiques o infeccioses.

3.3.1 Tipus de ventilació
Per tractar la insuficiència respiratòria d’una persona s’utilitzen dos tipus de
ventilació: la mecànica invasiva i la mecànica no invasiva.
La ventilació mecànica invasiva (VMI) es fa mitjançant una intubació nasal o
bucal, o bé a través d’un tub de traqueotomia, en què es col·loca una sonda a la
tràquea per obrir la via respiratòria amb la finalitat de subministrar l’oxigen a la
persona usuària. És el tractament habitual de la insuficiència respiratòria.
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Si la persona usuària és portadora de traqueotomia, és important que l’aire
s’humitegi, evitar possibles infeccions, treballant en condicions d’asèpsia, eliminar les secrecions mitjançant aspiració i netejar la cànula interna del tub de la
traqueotomia.
Traqueotomia i cànula
Una traqueotomia és una tècnica quirúrgica que consisteix en l’obertura temporal o
permanent d’un orifici en el coll que comunica la tràquea amb l’exterior. Permet que l’aire
pugui entrar i sortir dels pulmons. L’orifici s’anomena estoma.
La cànula és un tub buit i corbat cap avall pel qual passa l’aire a la tràquea. La cànula
impedeix que la comunicació entre la tràquea i l’exterior es deformi o es tanqui. Les cànules
més utilitzades són: les de plàstic o silicona de un sol ús, que poden tenir o no cànula
interna i baló.

Figura 3.14. Equipament per realitzar una traqueotomia i la col·locació en el coll

Per la seva banda, la ventilació mecànica no invasiva (VMNI) es fa amb mitjans
artificials, com per exemple mascaretes facials, però sense intubació endotraqueal.

La ventilació artificial manual es fa amb un Ambu, que és un aparell que
s’utilitza per ventilar manualment usuaris amb problemes de respiració o en
casos d’aturada cardiorespiratòria.
L’Ambu es connecta directament a les vies aèries de la persona mitjançant una
mascareta o un tub endotraqueal per subministrar l’oxigen necessari (vegeu la
figura 3.15).
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Figura 3.15. Ús d’Ambu per a ventilació artificial
manual

3.3.2 Tipus de ventiladors i circuit del respirador
Els respiradors mecànics permeten subministrar volums constants (volumètrics) i
pressions constants (manomètrics):
• Respiradors de volum: el mecanisme d’acció està basat en un pistó que,
al desplaçar-se, introdueix un volum d’aire preestablert a la tubuladura
i la via aèria. Es programa un volum per ser administrat en cada cicle
ventilatori. S’utilitzen en malalts crònics en ventilació domiciliària. Com a
inconvenients, cal dir que són cars i de manipulació complicada.
• Respiradors de pressió: s’utilitzen per a la ventilació no invasiva. Consten
d’una turbina que genera un flux alt d’aire, amb la qual cosa s’aconsegueix
ràpidament les pressions inspiratòries i expiratòries. Són de baix cost, de
mida relativament petita i es poden transportar.
A més del respirador, el circuit consta de tubuladura, vàlvula expiratòria, interfase
i el conjunt de subjecció; vegem-los detingudament:
• La tubuladura és un tub flexible que connecta el respirador a la persona
usuària. Ha de tenir una longitud adient per permetre el moviment de
l’usuari sense augmentar en excés l’espai mort.
• La vàlvula expiratòria és un mecanisme per evitar que l’aire expirat torni
a entrar al circuit.
• La interfase és la part del circuit en contacte amb la persona usuària. La
més utilitzada és la mascareta.
• El conjunt de subjecció serveix per fixar la mascareta.

Anatomia, fisiologia i patologia
del sistema osteomuscular i
sistema nerviós
Mª Pilar Giraldo Álvarez

Atenció sanitària

Anatomia, fisiologia i patologia del sistema osteomuscular i sistema
nerviós

Atenció sanitària

Índex

Introducció

5

Resultats d’aprenentatge

7

1

2

Anatomia, fisiologia i patologies del sistema osteomuscular
1.1 Anatomia del sistema osteomuscular . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1 Plans, línies i regions anatòmiques . . . . . . . . . . . . .
1.1.2 Ossos: sistema esquelètic . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.3 Articulacions: sistema articular . . . . . . . . . . . . . .
1.1.4 Músculs: sistema muscular . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Fisiologia del sistema osteomuscular . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1 Fisiologia del sistema esquelètic i articular . . . . . . . .
1.2.2 Fisiologia del sistema muscular . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Patologies del sistema osteomuscular . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1 Artropaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2 Trastorns sistèmics del teixit connectiu . . . . . . . . . .
1.3.3 Dorsopaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.4 Trastorns dels teixits tous . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.5 Osteopaties i condropaties . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.6 Altres trastorns dels teixits tous . . . . . . . . . . . . . .
1.3.7 Altres patologies d’afectació motora (apreciacions finals) .
Anatomia, fisiologia i patologies del sistema nerviós
2.1 Anatomia del sistema nerviós . . . . . . . . . . . . .
2.1.1 SN central i SN perifèric . . . . . . . . . . .
2.2 Fisiologia del sistema nerviós . . . . . . . . . . . .
2.3 Patologies del sistema nerviós (trastorns neurològics)
2.3.1 Malalties de la neurona motora (MNM) . . .
2.3.2 Malaltia de Parkinson (MP) . . . . . . . . .
2.3.3 Malaltia d’Alzheimer (MA) . . . . . . . . .
2.3.4 Esclerosi múltiple (EM) . . . . . . . . . . .
2.3.5 Mononeuropatia . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.6 Distròfia muscular (DM) . . . . . . . . . . .
2.3.7 Hemiplegia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.8 Paraplegia i quadriplegia . . . . . . . . . . .
2.3.9 Diplegia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

9
9
10
12
17
19
23
23
25
27
28
32
33
36
37
38
38

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

41
41
44
47
48
50
51
52
53
54
54
55
55
56

Atenció sanitària

5

Anatomia, fisiologia i patologia del sistema osteomuscular i sistema
nerviós

Introducció

L’atenció a persones en situació de dependència té, entre les seves competències
tècniques, personals i socials, determinar, organitzar i realitzar les intervencions
relacionades amb l’estat físic, tot utilitzant protocols establerts i mesures de
prevenció i seguretat, tenint la capacitat de resoldre les possibles contingències
que es puguin esdevenir, amb iniciativa, responsabilitat, autonomia i utilitzant
estratègies de comunicació amb la persona que s’atén, els seus familiars i/o
acompanyants, així com amb els diversos professionals amb qui treballi, de la
manera més adequada a cadascuna de les situacions.
Dins del mòdul professional Atenció sanitària, trobem dues unitats que tracten
sobre la “Mobilització de persones en situació de dependència”: la unitat 4,
“Anatomia, fisiologia i patologia del sistema osteomuscular i sistema nerviós”,
que veurem a continuació, i la unitat 5, “Activitats de mobilització, trasllat i
deambulació”.
L’anatomia és l’estudi de les parts que conformen els òrgans, sistemes i/o aparells.
La fisiologia basa la seva informació en la comprensió de la formació, regeneració,
envelliment i funcionament dels òrgans, sistemes i/o aparells. Finalment, la
patologia intenta entendre la malaltia des de la comprensió de paràmetres com
ara les causes (etiologia), la simptomatologia, la prevenció, el possible tractament
i el pronòstic, entre d’altres variables que defineixen cada malaltia.
Al primer apartat, “Anatomia, fisiologia i patologies del sistema osteomuscular”, es mostren els principis anatomofisiològics de suport i moviment del
cos humà i les alteracions de l’aparell osteoarticulomuscular; especialment en
situacions de dependència, però també en la persona que es responsabilitza
de l’assistència directa. Aquests coneixements que es presenten són útils per
organitzar i realitzar les intervencions relacionades amb la necessitat bàsica de
canvi de postura i moviment, imprescindible per comprendre les mesures de
seguretat per al professional, així com els protocols (que s’explicaran a la unitat 5,
“Activitats de mobilització, trasllat i deambulació”).
Al segon apartat, “Anatomia, fisiologia i patologies del sistema nerviós” es
presenten de nou els principis anatomofisiològics de suport i moviment del cos
humà, però amb relació al sistema nerviós. Com a l’apartat anterior, es presenta
també la patologia (alteracions) en relació amb la major incidència i/o prevalença
en els diversos col·lectius de persones en situació de dependència, però també en
el professional que els atén.
Per assolir els objectius d’aquesta unitat, serà necessària la lectura i comprensió
del contingut, així com la realització de les activitats d’aprenentatge i autoavaluació i preparar-se, per tant, per a la realització dels exercicis d’autoavaluació.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:
1. Organitza les activitats de mobilització, trasllat i deambulació a persones en situació de dependència relacionant-les amb les seves característiques i necessitats.
• Descriu les principals característiques i necessitats de mobilització, trasllat
i deambulació de les persones en situació de dependència.
• Identifica les característiques de l’entorn que afavoreixen o dificulten l’estat
físic i de salut de la persona usuària.
• Interpreta les prescripcions de mobilització, trasllat i deambulació establertes en el pla de cures.
• Defineix les condicions ambientals favorables per a les activitats de mobilització, trasllat i deambulació.
• Argumenta la importància de la participació de la persona en les activitats
de mobilització.
• Valora la importància de promoure l’autocura.
2. Duu a terme activitats de mobilització, trasllat i deambulació analitzant les
característiques de les persones en situació de dependència.
• Aplica les tècniques més freqüents de posicionament de persones enllitades
adequant-les a l’estat i condicions que tenen.
• Aplica les tècniques de mobilització, trasllat i deambulació de persones en
situació de dependència, adaptant-les al seu estat i condicions.
• Aplica procediments que garanteixin una càrrega segura i la prevenció de
l’aparició de possibles lesions en el professional.
• Adopta mesures de prevenció i seguretat.
• Utilitza els ajuts tècnics de mobilització, trasllat, deambulació i posicionament al llit de persones en situació de dependència més adequat al seu estat
i condicions.
• Descriu les tècniques de neteja i conservació de pròtesis i les necessitats
dels materials i productes adequats en funció de l’estat i les necessitats de
la persona usuària.
• Proporciona pautes d’actuació a la persona en situació de dependència i el
seu entorn que afavoreixin la seva autonomia en relació amb la mobilitat i
el manteniment dels ajuts tècnics.
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• Mostra sensibilitat cap a la necessitat de potenciar l’autonomia de la persona
usuària.
• Mostra habilitats comunicatives amb la persona usuària durant les activitats
de mobilització, trasllat i deambulació.
• Manifesta la importància de tenir empatia amb la persona usuària durant les
activitats de mobilització, trasllat i deambulació.
• Respecta els materials utilitzats en les activitats de mobilització, trasllat i
deambulació.
3. Fa el control i seguiment de les activitats de mobilització, trasllat i deambulació
analitzant els protocols d’observació i registre establerts.
• Identifica les característiques que han de reunir els protocols de mobilització, trasllat i deambulació de les persones usuàries.
• Emplena protocols d’observació i registre, manuals i informatitzats, seguint
les pautes establertes en cada cas.
• Recull informació correcta i completa sobre les activitats realitzades i les
contingències que s’hagin presentat.
• Obté informació de la persona o persones al seu càrrec mitjançant diferents
instruments.
• Aplica les tècniques i instruments d’observació previstos per fer el seguiment de l’evolució física de la persona registrant les dades obtingudes
segons el procediment establert.
• Registra les dades per a la seva comunicació responsable del pla de cures
individualitzat.
• Transmet la informació dels procediments establerts i en el moment oportú.
• Argumenta la importància del control i seguiment de l’evolució física i
sanitària de la persona per millorar el benestar.
• Interpreta els registres realitzats per altres professionals.
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1. Anatomia, fisiologia i patologies del sistema osteomuscular

El sistema osteomuscular (locomotor, musculoesquelètic o osteoarticulomuscular)
es descriu anatòmicament pel conjunt d’ossos, cartílags, articulacions, lligaments, músculs esquelètics i tendons, així com pel conjunt de vasos i nervis
responsables de la vascularització i innervació, respectivament.
Funcionalment, proporciona la sustentació del cos, la protecció dels òrgans
interns, l’execució del moviment, la reserva mineral de calci i de fòsfor, la
producció de cèl·lules sanguínies o hematopoesi (a la medul·la òssia vermella),
la reserva de triglicèrids (a la medul·la òssia groga) i la reserva d’una part de
glucogen (al múscul).
És important destacar que el funcionament del sistema osteomuscular dins dels
paràmetres d’equilibri (homeòstasi) només és possible per la coordinació d’aquest
amb el sistema nerviós i endocrí principalment.
L’elevada prevalença del dolor crònic associat a patologia osteoarticulomuscular, especialment entre les persones en situació de dependència adultes grans,
és un factor rellevant que han de tenir en compte els professionals responsables
de l’atenció directa a l’hora de planificar i/o executar les possibles intervencions
d’atenció física. En paral·lel, també és important no oblidar les lesions pròpies
del professional associades a aquest sistema: les anomenades lesions musculoesquelètiques (LME).

1.1 Anatomia del sistema osteomuscular
La descripció anatòmica dona informació de les parts, forma, localització, orientació i relació entre els òrgans, sistemes i aparells. Per això s’utilitza una
terminologia específica.
La terminologia anatòmica (TA) és el cos oficial de nomenclatura creat pel
Comitè Internacional Federatiu de Terminologia Anatòmica (FICAT, en anglès:
Federative International Comitee of Anatomycal Terminology) i desenes d’associacions internacionals d’anatomistes. Divideix les estructures anatòmiques del
cos humà en les categories principals que s’indiquen a continuació:
• Plans, línies i regions anatòmiques
• Ossos: sistema esquelètic
• Articulacions: sistema articular
• Músculs: sistema muscular
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La posició anatòmica de referència és la que descriu una persona dreta
(posició erecta o dreta) amb cap i ulls mirant cap endavant, extremitats
superiors esteses i amb els polzes apuntant cap als costats laterals dret i
esquerre (palmells cap endavant) i extremitats inferiors juntes, amb els peus
cap endavant, una mica separats, però amb els talons junts.

1.1.1 Plans, línies i regions anatòmiques
El pla parasagital (pla oblic)
és un quart pla anatòmic
diferent del sagital perquè
és inclinat de costat a costat.

Els plans i les línies anatòmiques ajuden a entendre els moviments de les articulacions. Les regions anatòmiques permeten comprendre el cos humà tenint en
compte les parts que tenen estructures i funcions semblants.
Abans de determinar els plans anatòmics, s’han d’identificar primer les línies o
eixos anatòmics; són els que es descriuen a continuació i es poden veure amb
detall a la figura 1.1:
• Vertical: també anomenat longitudinal, cefalocaudal o craniocaudal. Va de
cap a peus. Determina l’alçada.
• Horitzontal: també anomenat laterolateral. Va de costat a costat, de dreta
a esquerra. Determina l’amplada.
• Anteroposterior: també anomenat ventrodorsal (o dorsoventral). Determina la profunditat.
F i g u r a 1.1.

Plans i eixos anatòmics en la posició anatòmica de

referència

Font: Morales A. Jota (Creative Commons)
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Els plans anatòmics són aquelles seccions o talls on la figura humana en posició
anatòmica queda tallada. Corresponen als que es descriuen a continuació i es
poden veure amb més detall també a la figura 1.1:
• Coronal o frontal: és un pla vertical que separa la posició anatòmica en
l’eix anteroposterior, és a dir, separa la part davantera de la posterior.
• Sagital o lateral: és un pla vertical que separa la posició anatòmica en l’eix
laterolateral, és a dir, separa el costat esquerre del dret.
• Transversal, axial o horitzontal: és un pla horitzontal que separa la posició
anatòmica en seccions transversals o paral·leles a la superfície on es recolza
la figura.
Les regions anatòmiques representen una divisió pràctica del cos humà que en
facilita l’estudi, tal com es pot veure a la figura 1.2 i a la figura 1.3:
• Cap: cara i crani
• Coll i tronc: coll, tòrax, abdomen i pelvis (regió abdominopelviana) i pubis
• Extremitats superiors (EESS): espatlla, braç, colze, avantbraç, canell i mà
• Extremitats inferiors (EEII): gluti, cuixa o regió femoral, genoll, cama,
turmell i peu
Fig u r a 1 . 2 . Termes comuns de localització anatòmica

Font: Wikipedia
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F i g u r a 1 . 3 . Parts (i regions anatòmiques anterior i posterior del cos humà en posició anatòmica

Font: Wikipedia

Vegeu el detall de les
regions i quadrants
abdominopelvians a la
secció “Annexos” del web
de la unitat.

1.1.2 Ossos: sistema esquelètic
El sistema esquelètic està format per 206 ossos aproximadament, que s’uneixen
entre si en determinats punts d’articulació amb la intervenció dels lligaments.
Comunament, es coneix com a esquelet i així es descriu a continuació.
La part de l’anatomia que
estudia els ossos és
l’osteologia.

La classificació dels ossos segons la seva forma és la següent:
• Llargs: tenen més longitud que gruix o amplada. En són exemples els ossos
llargs i tubulars de braços, cames i dits.
• Curts: tenen molt semblant la longitud, el gruix i l’amplada. En són
exemples els ossos de canells i turmells.
• Plans: tenen més amplada que longitud o gruix. Es caracteritzen perquè
tenen la capacitat de protegir estructures i tenir més teixit esponjós. En són
exemples escàpules, estèrnum i alguns ossos del crani.
• Irregulars: no tenen una estructura definida. Són representants d’aquest
grup les vèrtebres, alguns ossos de la pelvis, del crani i de la cara.
• Sesamoides: són ossos petits i arrodonits que s’insereixen en un tendó. La
seva funció principal és actuar com a politja i, de vegades, de suport d’altres
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ossos. Es localitzen a les articulacions de la mà, cara posterior del genoll i
peu.
• Pneumàtics: contenen una cavitat d’aire per disminuir el pes dels òrgans
que contenen. La majoria es troben al crani. Comparteixen alguna de
les característiques anteriors. Per exemple: el frontal és pneumàtic pla i
l’esfenoide és pneumàtic irregular.
Per a una millor comprensió, podeu consultar el següent vídeo:

https://www.youtube.com/embed/5SaZrPOp1Fw?controls=1

Per altra banda, trobem diverses parts de l’esquelet humà; se subdivideix en dos
blocs: l’esquelet axial i l’esquelet apendicular. L’esquelet axial està format pels
ossos localitzats al voltant de l’eix vertical (en posició anatòmica) i es troba als
ossos del cap, coll i tronc; vegeu la figura 1.4:
Figura 1.4. Esquelet axial amb els noms dels ossos principals

Font:Wikipèdia i contribució personal

• Crani: ocupa una posició superior a la columna vertebral i és l’estructura
que protegeix l’encèfal. Juntament amb els ossos de la cara, forma el cap.
S’articula amb la columna vertebral a través d’un gran orifici, el foramen
magnum, que es troba en una posició basal. Vegeu els ossos principals del
crani en una visió lateral (esquerra), a la figura 1.5, i en una visió basal (part
exterior), a la figura 1.6:

Accidents ossis
Poden ser prominències
(apòfisis) o depressions (orificis)
i estar articulats o no articulats.
Apareixen en determinades
zones òssies i permeten
l’adaptació estructural de
tendons i lligaments, entre
d’altres, en resposta a les
tensions suportades.
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F i g u r a 1 . 5. Ossos del crani; visió lateral esquerra

Font:Wikipèdia

F i g u ra 1.6. Visió basal del crani (part exterior)

Font:Wikipedia

Columna vertebral; visió lateral
esquerra: nomenclatura vertebral i
curvatures fisiològiques.
Font:Wikimedia i contribució personal

• Columna vertebral: formada per parts dures (vèrtebres) i toves o cartilaginoses (discs intervertebrals), determina l’eix del cos amb el crani, amb el
qual s’articula a través de la primera vèrtebra (atles), i per la part posterior,
amb les costelles i la pelvis. Estructuralment, es caracteritza per les regions
en què es divideix, el nombre de vèrtebres d’aquestes i la curvatura que les
identifica. Funcionalment, protegeix la medul·la espinal.

Nomenclatura vertebral
Serveix per a la localització de
cada vèrtebra i correspon a la
primera lletra de la regió i un
número que indica la posició que
hi ocupa.

• Costelles: són un total de 12 parells, 12 costelles a cada hemotòrax (dret
i esquerre). Funcionalment, juntament amb l’estèrnum, protegeixen els
òrgans vitals del tòrax. Es classifiquen tal com es pot veure a continuació:
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– 7 parells de costelles veritables (del parell I al VII). S’uneixen
directament a l’estèrnum a través dels cartílags costals.
– 3 parells de costelles falses (del parell VIII al X). S’uneixen a l’estèrnum de manera indirecta a través dels seus propis cartílags costals al
cartílag costal del parell VII.
– 2 parells de costelles flotants que no s’uneixen a cap estructura (ni
òssia, ni cartilaginosa) per la part anterior.
• Estèrnum: és un os únic localitzat a la part anterior, proximal i medial del
tronc i a ell s’uneixen les 2 clavícules i els 7 primers parells de costelles.
S’hi diferencien 3 regions anatòmiques:
– Manubri (on es troba l’escotadura jugular)
– Cos (on es localitzen els 7 parells de punts d’articulacions costals)
– Apòfisi xifoide
D’altra banda, l’esquelet apendicular està format per la resta d’ossos que queden
exclosos de l’esquelet axial, al qual s’articula; permet el moviment de màxima
amplitud del cos. Les seves parts es poden veure a la figura 1.7 i són les següents:
F i g u r a 1 . 7 . Esquelet apendicular amb les
parts principals

Font:Wikipèdia

• Cintura escapular: localitzada a la part superior del tronc, està formada
per dues escàpules (dreta i esquerra), que ocupen la part posterior, i dues
clavícules, que s’estenen des de l’estèrnum fins a l’acromi de cada escàpula
en direcció obliqua lateral i posterior a cadascun dels dos hemotòraxs.

Costelles i estèrnum; hemotòrax dret;
visió lateral: costelles veritables
(vermell), falses (en verd) i flotants
(blau). Font:Wikimedia
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Juntament amb els músculs associats, forma cadascuna de les dues espatlles
(vegeu la figura 1.8).
Figura 1.8. Cintura escapular i ES esquerra

• Extremitats superiors (ES): cadascuna d’elles, articulades amb la cintura
escapular, estan formades pels ossos següents en sentit apical-caudal: húmer, radi, cúbit i ossos de la mà (carps, metacarps i falanges). Estan
formades per l’articulació de l’espatlla, el colze, el canell i cadascuna de
les articulacions dels dits de la mà. Juntament amb els músculs associats,
formen les espatlles, els braços, els avantbraços i les mans (amb els cinc
dits). (Vegeu la figura 1.8 i figura 1.9).
F igura 1.9. Ossos de la mà

Detall numerat dels ossos del canell (carp): 1-escafoide, 2-trapezi,
3-trapezoide, 4-gran, 5-ganxós, 6-piramidal, 7-pisiforme, 8-semilunar.
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• Cintura pelviana: formada per dos ossos coxals o ossos ilíacs que s’uneixen al sacre (per l’articulació sacroilíaca) i als dos fèmurs (articulació
dels malucs), a través d’un espai d’inserció, l’acetàbul. Cada coxal es
projecta anteriorment (per donar lloc al pubis –amb el punt articular de
la símfisi púbica) i posteriorment per conformar l’isqui. Longitudinalment,
s’eixampla a la part més apical i forma l’ili amb una curvatura típica que rep
el nom de cresta ilíaca i limita la fossa ilíaca (la part més ampla de l’ili).
Juntament amb els ossos sacre i còccix, i la musculatura de la regió, formen
la pelvis i el pubis.

• Extremitats inferiors (EEII): cadascuna d’elles s’articula als malucs i està
formada pels ossos següents, en sentit apical-caudal: fèmur, ròtula, tíbia,
peroné i ossos del peu. Estan articulades al maluc, genoll, turmell i dits
dels peus. Juntament amb la musculatura associada, formen els glutis, les
cuixes, les cames i els peus (amb els cinc dits). (Vegeu la figura 1.7 i figura
1.10).
Cintura pelviana i EI dreta

F i g u r a 1 . 1 0 . Ossos del peu

Detall numerat dels ossos del turmell (tars):
1-calcani (taló), 2-astràgal, 3-navicular,
4-primer cuneïforme (medial), 5-segon
cuneïforme (intermedi), 6-tercer cuneïforme
(lateral) i 7-cuboide.

1.1.3 Articulacions: sistema articular
Les articulacions són les unions entre dues estructures anatòmiques que poden
ser una de les següents:

La part de l’anatomia que
estudia les articulacions
s’anomena artrologia o
sindesmologia.
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• Dos ossos
• Un os i teixit cartilaginós
• Un os i una dent
Membrana sinovial
És la capa de teixit conjuntiu que
recobreix una articulació
sinovial o diartrosi, com
l’espatlla, el genoll o el turmell.

Les articulacions són estabilitzades pels lligaments, que són fibres de teixit
conjuntiu que uneixen ossos entre si per permetre el moviment dins d’uns límits,
la qual cosa, si aquests no se sobrepassen, evita lesions, com ara les luxacions.
Els diversos grups d’articulacions apareixen com a estructures molt simples al
cap, es desenvolupen al tronc i acaben exhibint un grau màxim de complexitat a
les extremitats.
Parts d’una articulació. Anatòmicament, una articulació està formada per tres
parts:
• Superfícies òssies, dures.
• Estructures interòssies, toves.
• Estructures perifèriques, toves.
Classificació de les articulacions. Les articulacions es classifiquen, en funció de
la seva estructura i grau de mobilitat, en quatre grups que es resumeixen de la
manera següent i es poden veure a la figura 1.11:
• Fibroses o sinartrosi: unió per lligament amb poca o nul·la mobilitat, com
ara les sutures entre els ossos del crani i dels maxil·lars.
• Cartilaginoses o amfiartrosi: unió per cartílag amb poca variació de
moviment, com ara les unions epífisi-metàfisi-diàfisi, símfisi púbica, discs
intervertebrals, costelles amb cartílags costals.
• Sinovials o diartrosi: unió per càpsula articular (cartílag hialí, càpsula
articular, lligament, líquid sinovial i membrana sinovial); vegeu la figura
1.12. Són altament mòbils. Poden ser de diversos tipus i en són exemples
l’articulació entre les vèrtebres C1 i C2, entre el coxal i el fèmur, genoll,
dits, colzes, canells i turmells.
• Sissarcosi: és un quart tipus d’articulació, especial en tant que uneix un os
amb un múscul i és propi o únic de l’articulació de l’escàpula en relació
amb l’esquelet axial a nivell de la regió interescapular.
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Figura 1.1 1 . Tipus d’articulacions

Font:Flickr (Juan Clemente)

F i g u r a 1 . 1 2 . Articulació sinovial (diartrosi); tall longitudinal

Font:Wikipedia

1.1.4 Músculs: sistema muscular
Glucogen

El cos humà està format per més de 600 músculs esquelètics que s’uneixen als
ossos a través dels tendons, directament o indirecta. Una mitjana del 50% del

El glucogen és la manera en què
la glucosa (nutrient energètic)
s’emmagatzema al nostre cos al
múscul (en poca proporció) i al
fetge.
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pes del nostre cos és múscul. El nutrient de reserva que li proporciona energia
constant per dur a terme les seves funcions de contracció és el glucogen.
El sistema muscular, juntament amb la col·laboració del sistema nerviós i osteoarticular, possibilita els moviments i l’estabilitat del cos, regula el volum dels òrgans,
mobilitza substàncies dins del cos i proporciona energia, alliberant calor.
Els músculs es poden classificar de diverses maneres:
• Segons la possibilitat de moviment
• Segons la forma i la disposició
• En funció de l’acció en grup
• En funció de la seva localització
Classificació segons la possibilitat de moviment

Els músculs permeten realitzar moviments en diversos eixos o línies anatòmiques.
En funció d’això, es representen algunes parelles musculars de moviment oposat.
Vegeu la taula 1.1:
Tau l a 1 . 1 . Parelles musculars en funció del moviment
Flexor

Extensor

Flexiona un membre a través d’una articulació.

Estén un membre a través d’una articulació.

Supinador

Pronador

Rota cap a l’exterior en l’eix vertical.

Rota cap a l’interior en l’eix vertical.

Abductor

Adductor

Separa del pla de referència en l’eix coronal.

Apropa al pla de referència en l’eix coronal.

El tendó d’Aquil·les

El tendó d’Aquil·les uneix el múscul tríceps sural amb l’os calcani del tars del peu i permet
la flexió plantar, i és indispensable per a la marxa.
Font: Wikipedia.
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Classificació segons la forma i la disposició

Segons la seva forma i disposició, els músculs es poden classificar tal com s’indica
a continuació:
• Plans: de base plana, com pectorals.
• Curts: de poca longitud, com facials i cranials.
• Amples: gran diàmetre, com el dorsal.
• Fusiformes o allargats: són estrets als extrems, com bíceps i tríceps.
• Unipenniformes: forma de mitja ploma, neixen del lateral d’un tendó, com
l’extensor dels dits dels peus.
• Bipenniformes: forma de ploma, neixen del centre d’un tendó, com el recte
femoral.
• Multipenniformes: les fibres surten, a la vegada, de tendons diferents, com
deltoides.
• Digàstrics: amb dos ventres musculars, com el que s’estén des de la base
del crani fins al hioide i des d’aquest a la mandíbula.
• Poligàstrics: diversos ventres musculars recoberts per una fàscia, com els
rectes de l’abdomen.
• Bíceps: amb un extrem que s’insereix dins l’os.
• Tríceps: igual que el bíceps, però l’altre extrem es divideix en tres quan
s’insereix dins l’os, com el tríceps braquial.
• Quàdriceps: igual que els dos anteriors, però són quatre els tendons
invertits de forma individual, com el quàdriceps femoral.
Classificació dels músculs en funció de l’acció en grup

Els músculs es classifiquen en funció de la relació entre ells en tres tipus:
• Antagonistes: tenen efecte contrari, quan un es contrau, l’altre es relaxa, i
viceversa. Exemples: bíceps i tríceps del braç.
• Agonistes: treballen a l’uníson. És a dir, tots es relaxen o tots es contrauen.
Exemple: quàdriceps i isquiotibials de la cuixa.
• Sinèrgics: contribueixen a la immobilització de les articulacions veïnes.
També s’anomenen estabilitzadors. En són exemples tots els antagonistes
que intervenen en l’extensió del genoll, popliti, sartori i plantar.
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Classificació dels músculs en funció de la seva localització

Els músculs principals en les diferents parts del cos es presenten a la figura 1.13 i
a la figura 1.14, i es classifiquen en relació amb les regions anatòmiques.
Figura 1.13.

Músculs esquelètics superficials (dreta) i profunds (esquerra); visió
anterior

Font: Wikipedia

Figura 1.14.

Músculs esquelètics superficials (dreta) i profunds (esquerra); visió
posterior

Font: Wikipedia
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1.2 Fisiologia del sistema osteomuscular

La fisiologia del sistema osteomuscular és la que descriu el funcionament
dels ossos i cartílags, articulacions i músculs, per separat, o bé en global,
de manera coordinada, juntament amb la col·laboració del sistema nerviós,
entre d’altres. Trobem dos grans grups: fisiologia del sistema esquelètic i
articular i fisiologia del sistema muscular.

1.2.1 Fisiologia del sistema esquelètic i articular
El sistema esquelètic, estructuralment està format per teixits connectius especialitzats, com ara l’os i el cartílag. A continuació se’n detallen les característiques
principals:
• Teixit ossi compacte: es localitza a la perifèria de l’os i a la diàfisi dels
ossos llargs. És on es troba la unitat funcional de l’os, l’osteona.
• Teixit ossi esponjós: també s’anomena teixit ossi trabecular. És on es
troba la medul·la òssia. Es localitza als extrems (epífisis) dels ossos llargs,
interior de les vèrtebres i ossos plans com les costelles, els ossos del crani,
ossos coxals (malucs) i l’estèrnum.
• Teixit cartilaginós: els ossos acostumen a estar associats a cartílags,
estructures toves que donen elasticitat a l’esquelet. Es caracteritza per
prescindir de vascularització. Dels tres tipus de teixit cartilaginós, es
descriuen els dos relacionats amb l’esquelet:
– Hialí: és el més abundant i el que forma l’esquelet temporal de l’embrió. Quan es parla de lesió i/o patologia del cartílag (condropatia),
es parla d’aquest tipus de cartílag. Es localitza en l’aparell respiratori,
costelles i extrems articulars.
– Fibrós o fibrocartilaginós: és el cartílag de transició. Es localitza en
la intersecció de tendons i lligaments, com ara la símfisi púbica, els
discs intervertebrals, la mandíbula i el menisc del genoll.
Estructura dels ossos llargs

Els ossos llargs tenen una estructura complexa. És important reflexionar sobre
com és d’indispensable aquest sistema, no només per la seva competència motora,
sinó per a la supervivència de l’individu; vegeu la figura 1.15:
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F i g u r a 1 . 1 5 . Estructura d’un os llarg

La medul·la òssia
Vegeu el següent enllaç per tenir
més informació sobre la medul·la
òssia: tinyurl.com/yhbo7ew4.
Els nivells normals de calci
en sang s’anomenen
calcèmia i es controlen
hormonalment.

Composició, formació, creixement, reparació i envelliment ossi

L’os és un teixit viu format per col·lagen, aigua, sals minerals (fosfat de calci,
principalment) i cèl·lules (osteones, en estat madur):
• La formació de l’os pot ser directa (sense formació prèvia de cartílag).
És l’ossificació més complexa que té lloc en l’etapa embrionària i és
característica d’ossos com escàpules, pelvis i mandíbula. Això no obstant,
també pot ser una formació indirecta, a partir d’un motlle de cartílag, i en
són exemples els ossos llargs de les extremitats.
• El creixement dels ossos s’inicia en la vida embrionària i progressa fins
a la pubertat, i és asincrònic entre noies i nois. Té lloc en longitud, quan
s’afegeix os a la placa de creixement o fisi (entre les epífisis i diàfisi d’un
os llarg) i també en gruix. Es regula a nivell endocrí (sistema hormonal)
i metabòlic per les vitamines, com ara les liposolubles, A, D i K, i les
hidrosolubles, B12 i C.
• La reparació del teixit ossi té lloc en quatre fases, que són les següents:
– Formació d’un hematoma per la presència de vasos sanguinis.
– Formació d’un call fibrocartilaginós.
– Formació d’un call ossi que anirà substituint el call fibrocartilaginós.
– Remodelatge ossi per aplanament degut a les forces de compressió i
tracció.

El procés de construcció i destrucció de l’os és continu al llarg de tota la
vida i depèn de factors com l’edat, el metabolisme o l’estil de vida, però,
especialment, de la pràctica d’exercici físic moderat, la importància del qual
ve determinada per la relació entre els ossos i els músculs, ja que els primers
responen als impactes i les forces dels segons, i són un estímul per a la creació
d’os.
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El deteriorament funcional dels ossos és signe del seu envelliment i constitueix
un factor principal en la pèrdua de massa i qualitat òssia (osteopènia). Comença
quan s’arriba al màxim de l’ossificació, a partir dels trenta anys, tant en homes,
com en dones. Com a conseqüència, augmenta la incidència de fractures,
empitjorament de la qualitat de vida, augment de la discapacitat, morbiditat i
mortalitat.
Fisiologia articular

Les articulacions possibiliten el moviment. En àrees on la funció dels ossos sigui
protegir òrgans (encèfal-crani), les possibilitats de moviment seran pràcticament
nul·les. En llocs on la funció principal sigui la fixació de músculs, la possibilitat
de moviment pot arribar a ser màxima, com a les unions entre malucs i cames i
entre aquestes i els peus, per exemple.
Un cop identificada cada articulació, cal identificar eixos i plans de moviment per
entendre els tipus de moviment articular. Són els que s’indiquen a continuació:
• Al voltant de l’eix latero-lateral: moviment de flexió i extensió
• Al voltant de l’eix antero-posterior: moviment d’abducció i adducció
• Al voltant de l’eix longitudinal: moviment de rotació externa i interna
Les articulacions amb els 6 tipus de moviments articulars poden produir un
moviment articular de circumducció. Un exemple d’això és l’articulació glenohumeral.

1.2.2 Fisiologia del sistema muscular
El múscul esquelètic, de control voluntari, constitueix el 40% de la massa
muscular total del nostre organisme.
Per fer una classificació del teixit muscular cal tenir en compte que al cos humà
hi ha tres tipus de músculs (vegeu la figura 1.16); són aquests:
• Múscul llis o visceral: és de contracció lenta, mantinguda i involuntària.
Es localitza a la paret de conductes interns, vasos sanguinis, tub digestiu,
aparell urinari i fol·licle pilós. Està innervat pel sistema nerviós autònom o
vegetatiu.
• Múscul estriat:
– Cardíac: és de contracció ràpida, involuntària i automàtica. Està
controlat pel sistema nerviós autònom o vegetatiu. Només es troba
present a un únic òrgan, el cor, on forma el miocardi.

Trobareu més informació
sobre la fisiologia del
sistema muscular a
l’apartat “Anatomia,
fisiologia i patologies del
sistema nerviós”,
d’aquesta mateixa unitat.
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– Esquelètic: és de contracció voluntària en un estat no patològic. Està
controlat pel sistema nerviós somàtic. És el responsable del moviment
i dona forma al nostre cos recobrint els ossos que formen l’esquelet.
En ell hi ha tres capes que es descriuen a continuació:
– Endomisi: és la capa prima de teixit connectiu que envolta cada fibra
muscular.
– Perimisi i fascicles: les fibres musculars estan agrupades en fascicles
i cada fascicle està embolcallat per una capa de perimisi.
– Epimisi: és una capa que envolta tot el conjunt de fascicles embolcallats per perimisi, és a dir, embolcalla tot el múscul en conjunt.
F i g u r a 1 . 1 6 . Cèl·lules i teixits musculars

Font:Wikipedia

Origen, creixement i regeneració del teixit muscular estriat esquelètic

Cada cèl·lula muscular embrionària es diu mioblast i té un únic nucli. En un
determinat moment, centenars de mioblasts es fusionen i passen de tenir un únic
nucli a tenir-ne centenars. És a dir, passen de ser cèl·lules mononucleades a
polinucleades. Es diu, aleshores, que s’ha format el miotúbul. De la unió de
diversos miotúbuls apareix la fibra muscular, la qual ja no podrà dividir-se.
Per aquest motiu, quan es produeix una lesió i hi ha pèrdua de teixit muscular,
aquest no torna a regenerar-se, sinó que quedarà substituït per un altre teixit, el
teixit connectiu, que no té propietats contràctils.
L’agrupament de les fibres musculars dona lloc als fascicles, que, en unir-se, són
els responsables de l’estructura del múscul, amb els vasos sanguinis i la unió a
l’os, en la majoria de casos a través del tendó (vegeu la figura 1.17).
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Figura 1.1 7 . Estructura muscular

Font: Wikipèdia

Característiques dels músculs

Les característiques dels músculs esquelètics són les següents:
• Irritabilitat: el múscul respon a un estímul.

Trobareu més informació
sobre els nervis motors i
la placa motora a l’apartat
“Anatomia, fisiologia i
patologies del sistema
nerviós”, d’aquesta
mateixa unitat.

• Elasticitat: permet la recuperació de la forma del múscul.
• Extensibilitat: la cèl·lula muscular s’estira.
• Excitabilitat: recepció de i resposta a estímuls nerviosos a través dels nervis
motors que contacten amb la fibra muscular esquelètica en el punt d’unió
neuromuscular o placa motora.
• Contractilitat: la cèl·lula muscular s’escurça. Després de l’excitació nerviosa, el múscul es pot contraure per dur a terme una determinada acció
motora.

La fatiga muscular és la incapacitat del múscul per mantenir la força de
contracció. És progressiva i pot ser deguda a causes relacionades amb el
sistema nerviós (fatiga central) o a causes metabòliques o del propi procés
d’excitació-contracció (fatiga perifèrica).

1.3 Patologies del sistema osteomuscular
Totes aquelles alteracions de les articulacions, ossos o músculs, així com de les
estructures que els estabilitzen, com ara lligaments i tendons, poden traduir-se
en patologia osteomuscular. De vegades per sobreesforços, traumatismes o
deteriorament, moltes vegades associat a l’envelliment, com és el cas de l’artrosi,
però també pel seu origen congènit.

Anamnesi
Procediment amb el qual el
metge obté informació de la
persona que atén, mitjançant una
conversa, per poder establir un
diagnòstic.
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Poden ser causa de dolor, deformitat, feblesa, rigidesa i/o crepitació d’una o
diverses articulacions principalment. Això es tradueix en inestabilitat, risc de
caigudes i sobretot una capacitat limitada del moviment de les persones amb
diversitat funcional física motora, la qual cosa pot limitar la qualitat de vida
d’una manera molt important.
Entre persones en situació de dependència afecta la majoria de les que tenen
65 anys o més, i pràcticament un 30% de les que tenen entre 6 i 64 anys. Es
caracteritza per l’elevada prevalença del dolor neuropàtic associat a aquesta,
independentment de quina sigui la seva causa.
El coneixement de les patologies és rellevant per a la bona competència professional de la persona responsable en l’atenció física directa de persones en
situació de dependència que les pateixen, especialment a l’hora de dur a terme
les intervencions i valorar els riscos.
“El dolor neuropàtic és l’iniciat o ocasionat per una disfunció del sistema nerviós”.
Srinivasa Raja MD i Maija Haanpää MD (2014-15). Fitxa informativa. Any mundial contra
el dolor neuropàtic.

IASP Special Interest Group on Neuropathic Pain.

International

association for the study of pain (IASP).

La classificació internacional de les malalties, versió 10 (CIM-10), al seu
capítol XIII, recull les malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu.
Algunes d’aquestes malalties comunes (a continuació) es presentaran en la persona
dependent, especialment en l’adult gran, i algunes també són prevalents entre els
professionals d’atenció física directa.

En epidemiologia, s’anomena prevalença la proporció d’individus amb una
determinada malaltia en un moment donat, en una població concreta, mentre
que es parla d’incidència quan es fa referència a la proporció de casos nous.

1.3.1 Artropaties
Les artropaties són malalties que afecten les articulacions. Es classifiquen en
quatre grups que s’indiquen a continuació, i dels que es posen exemples de les
malalties més prevalents:
• Artropaties infeccioses
La psoriasi és una malaltia crònica
autoimmune (en què el sistema de
defensa del cos ataca estructures
pròpies) que afecta la pell. Aquí es
mostra una imatge d’un brot amb
plaques psoriàsiques al colze. Font:
Wikipedia.

• Artropaties inflamatòries
• Artrosi
• Altres artràlgies; com l’hallux valgus
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Artropaties infeccioses

Són aquelles artropaties produïdes per infecció (bacteriana o micòtica) que arriba
fins a l’articulació, per propagació del microorganisme a través de la sang, o bé
directament a través d’una lesió o cirurgia (poc freqüent).
Comparteixen quadre clínic (dolor intens, vermellor, inflamació, impossibilitat de
moviment de l’àrea afectada i, de vegades, febre) i diagnòstic (anàlisi del líquid
sinovial i de sang, tècniques d’imatge) amb altres artropaties.
El tractament és farmacològic i de drenatge de l’articulació per tal d’eliminar la
infecció i el líquid acumulat, respectivament.
Artropaties inflamatòries

Agrupen malaltes com l’artritis psoriàsica, l’artritis reumatoide o la Gota; les que
s’indiquen a continuació:
Artritis psoriàsica:
• Etiologia (causes): desconeguda, podria relacionar-se amb factors genètics
i/o ambientals, un mal funcionament del sistema immune o inflamació de
les articulacions.
• Quadre clínic (simptomatologia): dolor i inflamació en una o més articulacions, especialment les que es troben en posició distal de les extremitats
(canells/turmells i falanges), però també coll, lumbar i glutis. Del 10 al 30%
de persones que pateixen psoriasi tenen també aquesta patologia.
• Diagnòstic: a través de l’anamnesi, reconeixement físic, proves específiques (bioquímiques, hematològiques, d’imatge).
• Tractament i prevenció: coordinat entre l’especialitat de traumatologia i
dermatologia, degut a la possibilitat que convisqui amb psoriasi. Majoritàriament, s’utilitzen medicaments, la teràpia amb llum (solar o ultraviolada
especial) i cirurgia en aquells casos en què hi hagi un deteriorament d’alguna
articulació.
Reuma

“En concret, s’estima que més de la meitat dels pacients amb artritis psoriàsica poden
presentar alguna malaltia associada i fins un 20% pot presentar fins tres o més afeccions
associades, sent freqüent un major risc cardiovascular, d’infeccions o de trastorns
psicològics com ara l’ansietat o la depressió”.
J.M. Álvaro-Gracia Álvaro (2019). Dia mundial de la psoriasi i artritis psoriàsica (Fundació
Espanyola de Reumatologia).

Artritis reumatoide: és una forma d’artritis que pateixen més dones que homes
a partir dels cinquanta anys, tot i que es pot presentar a qualsevol edat, i és més
comuna entre els adults grans. És més freqüent que l’osteoartritis. Presenta les
característiques següents:

El concepte reuma no existeix en
medicina. Col·loquialment,
agrupa dolències del sistema
locomotor. N’hi ha més d’un
centenar. La reumatologia és
l’especialitat mèdica que s’ocupa
de les malalties de l’aparell
locomotor i malalties
autoimmunes sistèmiques.
L’especialista és el reumatòleg.

Mans afectades d’artritis reumatoide.
Font: Wikipedia.
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• Etiologia (causes): malaltia autoimmune d’origen genètic, hormonal i/o
ambiental.
• Quadre clínic (simptomatologia): dolor, inflamació, calor i vermellor local,
rigidesa (especialment matinal) i pèrdua de la funció de les articulacions,
especialment de canells, dits, turmells i genolls, tot i que pot afectar altres
parts del cos, com ulls, boca i pulmons. Pot aparèixer febre, fatiga, així com
bonys sota la pell propera a les articulacions i dificultat per al moviment.
• Diagnòstic: anamnesi completa, observació i proves generals i específiques,
com ara anàlisi del fluid en les articulacions.
• Tractament: basat en l’ús de medicaments, canvis en l’estil de vida i
cirurgia en aquells casos en què l’articulació queda afectada greument.
Gota: és una malaltia que presenta les següents característiques:
• Etiologia: causada per hiperuricèmia (acumulació d’àcid úric en sang).
No obstant això, no totes les persones que tenen hiperuricèmia tenen atacs
de gota. Això s’acostuma a produir per dos motius principals, bé perquè
l’organisme el sobreprodueix, o bé perquè l’eliminació a través dels ronyons
disminueix. Acostuma a afectar les articulacions del peu, tot i així, és una
malaltia sistèmica que pot afectar òrgans vitals, com el ronyó. Presenta les
següents característiques:
– Quadre clínic (simptomatologia): dolor intens i inflamació articular
és el més destacable, especialment en els extrems distals de les EEII.
– Diagnòstic: s’utilitza un diagnòstic diferencial basat en la història
clínica (anamnesi), la palpació, observació i l’analítica de sang i orina
per descartar altres patologies reumàtiques.
– Tractament: s’intenta alleujar la simptomatologia, que moltes vegades pot disminuir la qualitat de vida. S’utilitza el tractament farmacològic, i també es donen pautes per seguir un estil de vida saludable
que eviti l’obesitat, el consum de carns (vermelles, especialment) i el
d’alcohol, la qual cosa pot alleujar la simptomatologia.
Artrosi

L’artrosi és la lesió del cartílag articular que causa dolor, rigidesa i incapacitat
funcional. Després de la lesió, es produeixen substàncies químiques per repararla que fan que el cartílag augmenti el gruix, retingui líquids, s’estovi i s’esquerdi.
Acostuma a localitzar-se en la columna cervical i lumbar, encara que també pot
aparèixer en articulacions de l’espatlla, dits de les mans, malucs i genolls.
Presenta les característiques següents:
• Etiologia (causes): per envelliment, sobrecàrrega o traumatisme.
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• Quadre clínic (simptomatologia): dolor intens i profund, rigidesa articular,
pot arribar a la impossibilitat de fer estiraments i flexions de les parts
afectades. Pot complicar-se amb dolor molt intens quan el creixement ossi
comprimeix alguns nervis, especialment quan afecta la columna vertebral.
• Diagnòstic: anamnesi, estudi físic, proves generals i/o específiques (per
descartar alguna altra artropatia), proves d’estudi per la imatge.
• Tractament: farmacològic, teràpia física (fisioteràpia i teràpia ocupacional) i cirurgia en els casos en què les articulacions estiguin altament
lesionades.
Hi ha més de 100 tipus diferents d’artritis i malalties associades. L’obesitat, els
moviments repetitius i la feblesa muscular són factors de risc. Moure’s representa
la millor medicina per alleujar la simptomatologia. A la taula 1.2, es resumeixen
les diferències principals entre l’artritis i l’artrosi, semblant en simptomatologia,
però de causa molt diferent:

Artràlgia
És el dolor articular, no associat
ni a inflamació ni a rigidesa. No
obstant això, acostuma a
parlar-se d’artritis si hi ha dolor
articular, i no sempre és adequat,
encara que l’artràlgia pot donar
lloc, amb el temps, a l’artritis.

Taula 1.2. Diferències entre artritis i artrosi
ARTRITIS o OSTEOARTROSI

ARTROSI

Població afectada

Adults i nens. Més comú entre els
20-40 anys.

Majors de 60, generalment

Etiologia

Autoimmune, infeccions,
traumatismes

Desgast per edat i/o sobreesforç

Part anatòmica afectada

Membrana sinovial

Cartílag articular

Símptoma principal

Inflamació

Rigidesa

Simptomatologia ampliada

Dolor constant, febre, inapetència,
fatiga, anorèxia

Dolor que empitjora amb la
mobilitat i millora en repòs.

Tractament

Antiinflamatoris i repòs.
(Antibiòtics, si és infecciosa).
Exercici periòdic de baix impacte
(caminar)

Antiinflamatoris i analgèsics.
Exercici físic i control de pes

Incidència

Inferior que artrosi

Superior que artritis

Altres artràlgies i deformitats dels dits

Són malalties articulars no degudes a infecció o inflamació. Afecten dits, especialment. Un dels exemples és el que col·loquialment es coneix com a galindó o
Hallux valgus (deformitat per engruiximent de l’articulació del primer metatarsià
amb la primera falange del polze del peu). Presenta les següents característiques:
• Etiologia (causes): pot ser de causa genètica i/o per desequilibris musculoesquelètics, tot i que la principal causa és una forma de caminar incorrecta.
Es pot presentar en persones amb peu cavus (amb molta curvatura a la
planta) o peu valg (que es fica cap endins en caminar), acostuma a associarse al tipus de calçat (talons alts i prims), estar molt de temps dret. Apareix
en la persona adulta i acostuma a ser més freqüent amb l’edat.

Imatge radiogràfica (R-X) de peu
esquerre i dret des d’una visió
superior. Es marca en vermell els
dos galindons entre la falange 1 i el
primer metatarsià de cada peu. Font:
Wikipedia.
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• Quadre clínic (simptomatologia): s’associa amb dolor intens, vermellor,
inflamació local i limitació del moviment articular.
• Diagnòstic: anamnesi i estudi físic, principalment, observació directa de
la zona i estudi biomecànic de la trepitjada. Així mateix, es poden utilitzar
proves de diagnòstic per la imatge, com ara radiografia (R-X).
• Tractament: adequació de les sabates, ús de plantilles i/o fèrules correctores i, si el dolor és molt intens, i s’adequa al perfil de la persona, s’opta per
cirurgia. La utilització de fàrmacs per alleujar el dolor pot ser indicada, així
com tractament local de fred per disminuir la inflamació.

1.3.2 Trastorns sistèmics del teixit connectiu
La Societat Espanyola de
Reumatologia (SER), al seu
estudi sobre prevalença i
impacte de les malalties
reumàtiques, estima deu
casos de lupus per cada
100.000 habitants.

El lupus eritematós sistèmic (LES) és una malaltia crònica autoimmune no
específica de cap òrgan. S’han definit diversos tipus i el lupus eritematós sistèmic
és la forma més severa. Afecta principalment les dones i acostuma a aparèixer en
persones adultes joves. Presenta les següents característiques:
• Etiologia (causa): de causa desconeguda, s’associa a certa predisposició
genètica, infeccions, factors mediambientals, hormonals, estrès i certs
medicaments.
• Quadre clínic (simptomatologia): produeix fatiga, dolor, lesió i inflamació
de múltiples òrgans, entre ells el sistema osteoarticulomuscular i la pell. El
quadre clínic és heterogeni i les seves manifestacions poden ser moderades
o lleus, i poden comprometre la vida de la persona en alguns casos en què
els òrgans vitals queden molt afectats.
• Diagnòstic: el diagnòstic es basa en la recollida de la simptomatologia
i antecedents en l’anamnesi, així com en l’observació, exploració física i
l’analítica (basada en la recerca d’anticossos específics).
• Tractament: l’objectiu és reduir la inflamació, inhibir la hiperactivitat del
sistema immunològic, evitar les recaigudes i tractar-les quan es presentin,
controlar la simptomatologia i minimitzar el dany en els òrgans. Per això,
s’utilitza teràpia farmacològica fonamentalment. Així mateix, s’aconsella
un estil de vida saludable i protecció solar per a la prevenció de les fases
agudes de la malaltia.
• Consells: podeu consultar el següent vídeo, on es parla del tractament i
consells per a les persones que pateixen la malaltia.
Podeu consultar el següent vídeo, on es parla de factors de risc i consells de salut
en el cas de patir LES:
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https://www.youtube.com/embed/sVcMCfpJmT4?controls=1

1.3.3 Dorsopaties
Les dorsopaties se subdivideixen en tres grups: dorsopaties deformants, espondilopaties i altres dorsopaties. Les dorsopaties deformants són deformitats de la
columna vertebral producte de la desviació anòmala de les curvatures fisiològiques
amb inclinació cap a la part anterior, posterior, o bé lateralment. Presenten les
següents característiques:
• Tipus: n’hi ha tres de principals, tal com es pot veure a la taula 1.3, però no
són les úniques i, a més, pot haver-hi combinació entre elles.
• Etiologia (causes): congènites i relacionades amb l’edat i amb l’estil de
vida basat en sobrecàrrega i esforços durant molt de temps.
• Quadre clínic (simptomatologia): augment patològic de la curvatura toràcica, en què l’esquena es projecta desmesuradament cap enfora.
• Diagnòstic: història clínica (anamnesi), proves de diagnòstic per la imatge
(radiografies, tomografies), estudi neurològic i anàlisi de densitat òssia.
• Tractament: és simptomàtic basat en teràpia física (per augmentar la
flexibilitat), teràpia ocupacional (per adaptar a les activitats bàsiques de la
vida diària –ABVD–, a l’entorn, a possibles ortesis o pròtesis i productes de
recolzament), fisioteràpia respiratòria (per prevenir, tractar i estabilitzar les
possibles disfuncions respiratòries), immobilització correctora, control de
l’alimentació (per assegurar normopès i nutrients necessaris), evitar hàbits
tòxics i en l’ús de medicaments, i per prevenir l’osteoporosi i les possibles
fractures associades que encara podrien empitjorar l’afectació.
Taula 1.3. Dorsopaties
Trastorn

Descripció

Cifosi

La columna vertebral es corba en
l’espai toràcic, d’una manera més
marcada que en situació
fisiològica (no patològica), cap a
la part posterior.

Aspecte visual
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Tau l a 1 . 3 (continuació)
Trastorn

Descripció

Hiperlordosi

La columna vertebral es corba, en
la part cervical o lumbar, d’una
manera més marcada que en
situació fisiològica (no patològica),
cap a la part ventral.

Escoliosi

La columna vertebral es corba
lateralment, cap a la dreta o
esquerra, independentment de la
regió (toràcica o lumbar) en què
ho faci. Si s’observa la primera
imatge, es pot veure que la regió
lumbar està recta, ja que la
desviació es produeix a la regió
toràcica. A la segona imatge,
però, es pot apreciar la inclinació
lumbar. En estat fisiològic, la
columna no té escoliosi, sinó que
segueix un eix vertical, sense
inclinació, en visió posterior.

Aspecte visual

Per la seva banda, les espondilopaties són les malalties articulars que afecten la
columna vertebral. L’osteomielitis de vèrtebra és un trastorn neurològic d’una
patologia, inicialment osteoarticular i de les meninges. Pot ser aguda o crònica.
Presenten les següents característiques:
• Etiologia (causa): és deguda a una infecció per bacteris, en què
l’Staphilococcus aureus és present en el 50% de les persones immunocompetents que pateixen la malaltia. Contràriament, infeccions fúngiques
o bacterianes (especialment per l’agent causant de la tuberculosi) són
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l’agent causant en individus no immunocompetents o amb hàbits tòxics via
parenteral.
• Quadre clínic (simptomatologia): dolor local inespecífic, persistent i moderat, de vegades rigidesa muscular i/o febre, inflamació, malestar general
i fatiga, així com una possible necrosi òssia, en alguns casos, que no té un
diagnòstic fàcil.
• Diagnòstic: proves de laboratori, estudi radiològic simple, ressonància
magnètica i biòpsia.
• Tractament: és variable i pot basar-se en la utilització d’antibiòtics,
quimioteràpia antituberculosa i, de vegades, cirurgia.
Finalment, trobem altres dorsopaties; a continuació, s’indiquen dues afectacions
freqüents de l’aparell locomotor que afecten l’esquena, especialment en persones
amb poca mobilitat, moltes vegades per l’adopció de postures incorrectes per la
mateixa patologia, que no necessàriament ha d’estar relacionada amb l’aparell
locomotor: hèrnia discal, i dorsàlgia, lumbàlgia i omàlgia.
L’hèrnia discal és un desplaçament del disc intervertebral (nucli polpós) cap a
l’arrel nerviosa, que la pressiona i produeix dolor. És més freqüent entre els 30 i
50 anys. Es caracteritza per:
• Quadre clínic (simptomatologia): episodis aguts amb trastorns motors
(pèrdua de força en una extremitat, problemes per caminar i d’equilibri)
i sensitius (dolor intens a l’estar aturat o assegut –s’alleuja al caminar
o estar estirat– i parestèsies –sensació de formigueig en una extremitat;
entumiment). En casos greus, disfunció de la bufeta o intestins. Millora
a l’estar assegut o a l’inclinar-se cap endavant.
• Tractaments: simptomàtic i cirurgia, de vegades, amb milloria en un 8590% dels casos.
La dorsàlgia, lumbàlgia i omàlgia és un dolor local en la zona dorsal, lumbar
o espatlla, respectivament, que pot irradiar a coll i braços (en dorsàlgia), cames i
peus (en lumbàlgia). Es caracteritza per:
• * Etiologia (causes): mecànica (per esforços o mecànica corporal inadequada), inflamatòria, d’afecció inicial a músculs i/o ossos, o bé a altres òrgans.
• Tractament: es basa en alleujar la simptomatologia i centrar-se en la
recerca de la causa per evitar recaigudes.
• Diagnòstic: diferencial per tal d’identificar l’origen, descartant altres patologies.
Podeu consultar el següent vídeo, on es parla de la formació d’una hèrnia de disc
o hèrnia discal:
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https://www.youtube.com/embed/_QVTwK2I0FY?controls=1

1.3.4 Trastorns dels teixits tous
Les malalties idiopàtiques
són les de causa
desconeguda o que no
s’entenen prou.
Trobareu més informació
sobre altres malalties
relacionades amb els
teixits tous a l’apartat
“Anatomia, fisiologia i
patologies del sistema
nerviós”, d’aquesta
mateixa unitat.

Engloba trastorns dels músculs, de la membrana sinovial i tendons, principalment.
Poden resultar significatius en persones amb altres malalties. En el grup dels
trastorns dels músculs destaquen les miopaties, que són una inflamació i
afebliment i muscular crònic, d’aparició lenta i progressiva. És una malaltia
idiopàtica i rara. Es caracteritza per:
• Etiologia (causes): desconeguda, probablement autoimmune i potser associada a causes ambientals i/o altres malalties o causants d’aquestes, com
agents infecciosos.
• Quadre clínic (simptomatologia): d’afectació no exclusiva de l’aparell
locomotor (i per tant afecta la marxa, aixecament d’un mateix i d’objectes,
empassar, parla, etc.), sinó que també afecta els vasos sanguinis i el cor, i
poden aparèixer arrítmies.
• Diagnòstic: estudi dels antecedents familiars, estudi físic, analítiques,
electromiografia, biòpsia muscular.
• Tractament: farmacològic, fisioteràpia, exercicis, termoteràpia (incloenthi microones i ultrasons), ortopèdia i dispositius d’assistència i repòs.
En el grup dels transtorns de la membrana sinovial i dels teixits tous, per la
seva prevalença, destaca la sinovitis. Presenta les següents característiques:
• Etiologia (causes): cert tipus d’artritis o altres malalties.
• Quadre clínic (simptomatologia): es caracteritza per inflamació de la
membrana i cavitat sinovial, que es tradueix en dolor agut.
• Diagnòstic: història clínica, valoració de la resposta durant l’exploració al
moviment de l’articulació.
• Tractament: s’acostuma a optar pel farmacològic i repòs relatiu.
La fibromiàlgia (FM) és considerada una síndrome de sensibilització central (SSC), es tracta d’una condició crònica amb quadre clínic complex. És
més freqüent en dones, en persones d’edat mitjana, persones malaltes d’artritis
reumatoide, espondilitis anquilosant o lupus eritematós sistèmic. Presenta les
característiques següents:
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• Etiologia (causes): desconegudes actualment. Es relaciona, de vegades,
amb successos traumàtics, infeccions virals o lesions freqüents.
• Quadre clínic (simptomatologia): dolor, inclús coïssor o cremor, generalitzat i no articular, esgotament profund, així com una varietat d’altres
símptomes, com rigidesa, especialment matinal, i certa sensació d’adormiment/formigueig en mans i peus (parestèsies). Molt sovint, les persones que
pateixen aquesta malaltia tenen dificultats per dormir (i son no reparador),
ansietat, irritabilitat, depressió i trastorns cognitius (dificultats de l’atenció,
la memòria i la concentració). Es pot suportar, o bé pot limitar de manera
important les activitats de la vida diària.
• Diagnòstic: es basa en criteris establerts el 1990 i 2010 pel Col·legi
Americà de Reumatologia (ACR): absència d’alteracions radiològiques i
analítiques, història del dolor de durada mínima de tres mesos i que afecti
tres dels quatre quadrants del cos, dolor a l’esquelet axial i dolor a la
pressió d’un mínim d’onze dels divuit punts escollits, presència i gravetat
de símptomes clínics.
• Tractament: basat en teràpia cognitivoconductual, l’exercici físic (suau
i regular), la farmacologia (analgèsics, disminuïdors de la sensibilització
central, promotors de la son i antidepressius), establir o reforçar un estil de
vida saludable.
Fibromiàlgia
Podeu ampliar informació sobre
la fibriomiàlgia, en el següent
enllaç: www.fibromialgia.cat.

1.3.5 Osteopaties i condropaties
Les osteopaties i condropaties són patologies que afecten l’os quant a densitat i
estructura, així com el cartílag, especialment. S’engloben en dos grups:
• Lesions dels cartílags: unes de les lesions osteomusculars amb més
prevalença i incidència entre les persones en situació de dependència són les
que afecten les articulacions i, en concret, el cartílag. S’anomenen lesions
condrals o condropaties i reben el nom en funció de la seva localització.
• Trastorns de la densitat i estructura òssies: es classifiquen en dos
blocs. El primer és el de trastorns de la continuïtat, caracteritzat per
fractures patològiques. El segon és l’osteoporosi, que, tot i que cursa sense
símptomes, pot donar lloc a fractures (maluc, genoll, canell). Pot tenir el
seu origen en l’osteopènia, una disminució lleu de la densitat òssia que
progressa al llarg de la vida.
Podeu consultar el següent vídeo, on es parla de la importància de seguir el
tractament farmacològic en el cas de patir osteoporosi:

Atenció sanitària

38

Anatomia, fisiologia i patologia del sistema osteomuscular i sistema
nerviós

https://www.youtube.com/embed/9ihIk4-sPVU?controls=1

1.3.6 Altres trastorns dels teixits tous
Després d’una lesió...
Es recomana la valoració per
part d’un equip professional per
tal de programar la rehabilitació
adequada i evitar la pèrdua de
teixit ossi, massa muscular, to i
força derivats del repòs, de
vegades excessiu, de la zona.

Amb un diagnòstic molt semblant, basat en l’exploració física i la palpació, de
vegades s’opta per utilitzar tècniques de diagnòstic per la imatge i inclús proves
de laboratori per tal de descartar altres causes de la inflamació i dolor en els tres
casos recollits a la :taula 1.4:
Tau l a 1 . 4 . Aspectes rellevants d’alguns trastorns dels teixits tous
Trastorn

Descripció

Bursitis

Inflamació (aguda o crònica) de la bossa sinovial. Causada per moviments repetitius,
pressió mantinguda en determinades articulacions, o bé causes sistèmiques
(malalties hormonals, reumatològiques), infeccions o ferides. El tractament és
simptomàtic, alternatiu o farmacològic (analgèsics i/o antiinflamatoris).
Ocasionalment, s’ha de practicar una aspiració del líquid acumulat a l’articulació
(artrocentesi).

Capsulitis

Inflamació de la càpsula articular, normalment a causa d’un traumatisme, normalment
un cop, la qual cosa produeix dolor i rigidesa de l’articulació afectada i que pot
estendre’s a les zones veïnes i on pot aparèixer, fins i tot, un hematoma. Malalties
reumàtiques també s’associen a aquesta afecció. Es diagnostica per la història
clínica, l’observació i palpació. No requereix tractament i quan és greu apareix la
ruptura de lligament.

Tendinitis

Inflamació o irritació d’un tendó a causa de moviments repetitius, lesions, distensions,
postura incorrecta, cames de llargada diferent, algunes malalties, com artritis, artritis
reumatoide, gota, psoriasi, algunes malalties metabòliques, efectes adversos
d’alguns fàrmacs.

1.3.7 Altres patologies d’afectació motora (apreciacions finals)
Vegeu l’apartat “Mecànica
corporal” de la unitat
formativa “Activitats de
mobilització, trasllats i
deambulació”, on
s’informa sobre les
mesures de prevenció de
les LME.

És important tenir en compte que, d’entre les malalties del sistema osteomuscular,
algunes són d’afectació motora i, en relació amb això, es fa algunes apreciacions
finals:
• Algunes són lesions musculoesquelètiques (LME) degudes a adopció de
postures incorrectes durant la rutina laboral, així com l’adaptació inadequada de l’entorn a les necessitats de les persones que hi treballen. La prevenció
i detecció primerenca són fonamentals per evitar dolor agut o dolència
crònica, de gran prevalença i incidència en el professional d’atenció física
directa a les persones en situació de dependència.
• Altres malalties, amb signes i símptomes propis del sistema nerviós, però
que afecten funcions motores, són les malalties de la neurona motora
(MNM). Constitueixen un grup de trastorns progressius que destrueixen les
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cèl·lules que controlen l’activitat muscular voluntària com parlar, caminar,
respirar o empassar-se aliments o líquids. Algunes d’elles són: esclerosi
lateral amiotròfica (ELA), paràlisi bulbar progressiva (PBP) i atròfia muscular progressiva (AMP). Se’n parlarà a la part dedicada a les patologies del
sistema nerviós.
• Altres patologies d’afectació motora són algunes deformitats adquirides,
trastorns musculoesquelètics posteriors a un procediment, o bé lesions
biomecàniques no classificades a cap altre lloc i incloses al capítol XIII
de la CIM-10.
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2. Anatomia, fisiologia i patologies del sistema nerviós

El sistema nerviós (SN) està format per centenars de milions de cèl·lules nervioses a través de les quals viatja la informació, en forma de senyals o impulsos
elèctrics. És el responsable del control de les activitats de l’organisme; amb la
rebuda contínua d’impulsos nerviosos, processant-los i elaborant una resposta
que arribi fins als òrgans diana en fraccions de segons.
Controla actes voluntaris, com caminar o parlar, actes involuntaris com el
batec del cor o la segregació d’hormones, i és el responsable dels pensaments,
comprensió, llenguatge i memòria, funcions que no serien possibles sense la
col·laboració de sistemes, com l’immune i l’endocrí, per arribar a una situació
d’equilibri (homeòstasi).
Com a tècnics en atenció a les persones en situació de dependència, caldrà que
conegueu i sapigueu distingir les parts (anatomia), el funcionament (fisiologia)
i les alteracions principals (patologia), especialment aquelles que comprometen
també el sistema osteomuscular i que són responsables de situacions de dependència, i amb les quals la persona professional en l’atenció física ha d’estar
familiaritzada.

2.1 Anatomia del sistema nerviós

Els components bàsics del sistema nerviós són les cèl·lules nervioses; es
classifiquen en dos grups: neurones i neuròglia.
Les neurones són les cèl·lules de l’SN especialitzades en la transmissió dels
impulsos nerviosos. Les neurones es caracteritzen pels aspectes següents:
• Parts principals (vegeu la figura 2.1), especificades a continuació:
– Cos cel·lular o soma: s’hi localitza el nucli cel·lular i la majoria
d’orgànuls.
– Dendrites: prolongacions curtes i molt ramificades que s’originen
al soma neuronal i tenen la capacitat de captar senyals químics i
enviar-los o bé al soma neuronal (la major part de les vegades), o bé
directament a l’axó (més rarament).
– Axó: prolongació que transmet l’impuls nerviós des del soma (la
major part de les vegades) fins al final de la neurona (botó sinàptic), la
majoria de vegades. No obstant això, igual que passa amb les dendrites,

Les dendrites i els axons
neuronals en conjunt
s’acostumen a anomenar
neurites.
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excepcionalment poden portar la informació en sentit contrari, especialment quan la connexió (sinapsi) és elèctrica (en lloc de química) i
es produeix entre dos axons.
• Classificació: per la complexitat de la classificació, es pot tenir en compte
l’efecte que exerceix una neurona sobre una altra, la substància química que
allibera, la forma (segons el soma i/o neurites), entre d’altres. A continuació,
es classifica segons la diana amb què contacten:
– Sensorials primàries: capten estímuls. També es coneixen com a
neurones receptores o aferents.
– Motores o motoneurones: envien una resposta cap als músculs.
També es coneixen com a neurones eferents.
– D’associació o interneurones: connecten les neurones aferents amb
les eferents i formen part del sistema nerviós central. Tenen neurites
curtes.
– De projecció: es diferencien de les anteriors pel fet que les neurites
són llargues, és a dir, emeten prolongacions molt allunyades de
l’encèfal.
Transmissió de l’impuls nerviós
En aquesta imatge, podeu veure un tall transversal de la medul·la espinal amb nervi aferent
(receptor), interneurona i nervi efector (eferent):

Font: Wikipedia i aportacions pròpies.

Per la seva banda, les neuròglies o cèl·lules de la glia són cèl·lules de l’SN
sense capacitat de transmetre impulsos nerviosos. En funció del seu paper,
es classifiquen tal com es pot veure a continuació i apreciar a la figura 2.1:
• Responsables de la formació de la beina de mielina. S’anomenen de forma
diferent en funció de l’SN que envolten:
– Oligodendròcits: quan embolcallen neurones del sistema nerviós
central.
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– Neuromielòcits (cèl·lules de Schwann): quan embolcallen neurones
del sistema nerviós perifèric.
• No responsables de la formació de la beina de mielina:
– Astròcits o astròglia: tenen múltiples funcions relacionades amb
l’eliminació de residus i transport de nutrients, entre altres.
– Cèl·lules progenitores glials: es mantenen normalment en repòs i la
seva funció és la substitució cel·lular per desgast.
– Micròglies o cèl·lules Hortega: formen el suport del teixit nerviós i
tenen funció immunitària exclusiva per a l’SN.

Les fibres nervioses mielíniques tenen una capa o beina de mielina, un
aïllant de cèl·lules glials que embolcalla els axons individuals i permet
la transmissió fisiològica dels impulsos nerviosos a alta velocitat. És
discontínua, amb espais (nòduls neurofibrosos o de Ranvier) de distribució
regular que fan que la transmissió sigui saltatòria i amb menys possibilitat
d’error. La seva alteració o absència pot donar lloc a malalties com les
desmielinitzants.
Les fibres nervioses amielíniques condueixen els impulsos nerviosos a
baixa velocitat perquè la beina de mielina protegeix grups d’axons, no axons
individuals. Representen la majoria de fibres sensitives i autonòmiques
perifèriques.
Figura 2.1 . Cèl·lules nervioses i parts principals de la neurona

Font:Wikipedia i aportacions pròpies
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2.1.1 SN central i SN perifèric
L’agrupació cel·lular en diverses estructures anatòmiques dona lloc a la doble
classificació del sistema nerviós: en central (SNC) i perifèric (SNP). Alhora, des
d’un punt de vista funcional, el sistema nerviós central es classifica en sistema
nerviós simpàtic, parasimpàtic i entèric.
Nuclis basals
Coneguts com a ganglis basals,
són cossos neuronals situats a la
base del cervell i són
responsables de la motilitat
corporal, la memòria i
l’aprenentatge. La seva disfunció
provoca malalties, com ara el
Parkinson.

El sistema nerviós central (SNC) forma el centre coordinador i es compon de
dues parts, tal com es pot veure a continuació i a la figura 2.2:
• Encèfal; format per:
– Cervell: és el centre coordinador de l’SN i controla totes les funcions
de l’organisme.
– Cerebel: contribueix a que els moviments siguin uniformes i controlats.
– Tronc de l’encèfal: és la part més baixa de l’encèfal i la que connecta
el cervell amb la medul·la espinal. Manté el control de cor i pulmons
i coordina molts reflexos importants.
• Medul·la espinal: transmet missatges nerviosos des de i fins al cervell i és
el lloc on s’estableixen els actes reflexos.
Figura 2.2.

Sistema nerviós
central: components principals
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Les meninges són tres membranes que protegeixen l’encèfal i la medul·la
espinal. Es localitzen sota els ossos del crani i vèrtebres, respectivament, i
contenen el líquid cefalorraquidi (LCR). Tot plegat representa una barrera
física enfront d’infeccions, substàncies tòxiques i possibles cops, tal i com
es pot apreciar a la figura 2.3.
Figu r a 2 . 3 . Meninges

Font: Wikipedia

El sistema nerviós perifèric (SNP) està format pels nervis perifèrics que
connecten les zones receptores d’estímuls externs, interns i propioceptius (sentit
de la posició d’òrgans i d’un mateix) amb l’SNC i viceversa. Els nervis perifèrics
es classifiquen en:
• 12 parells de nervis cranials que surten de l’encèfal i que innerven la
musculatura craniofacial; vegeu la figura 2.4.
• 31 parells de nervis raquidis o espinals que surten de la medul·la espinal.
Tenen 2 arrels: una dorsal (aferent o sensitiva) i una altra ventral (eferent o
motora), que innerven la musculatura de coll, tronc i extremitats.
A la figura 2.5 podeu veure, per una banda, una esquema posterior de la medul·la
espinal amb nervis perifèrics espinals (raquidis), ganglis i plexes nerviosos; i, per
l’altra, un esquema lateral dret (amb nomenclatura vertebral) de la innervació
perifèrica a la columna vertebral, i detall dels 31 nervis perifèrics espinals (drets,
en aquest cas).

A l’SNP, es parla de nervis com a conjunt d’axons, de ganglis, com a
agrupacions de cossos neuronals aferents (sensitius) i de plexes, com a xarxa
de nervis (aferents i eferents) que s’entrecreuen.
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F igura 2.4. Parells de nervis perifèrics cranials

F i g u r a 2 . 5 . Esquema posterior i lateral de la medul·la espinal, amb nervis perifèrics
espinals

Font: Dolopedia

Com s’ha mencionat anteriorment, des del punt de vista funcional, l’SNC es
classifica en sistema nerviós simpàtic, parasimpàtic i entèric; vegeu la taula 2.1.
Tau l a 2 . 1 . Comparació del sistema nerviós somàtic i autònom o vegetatiu
Classificació segons el
tipus de SNP

Sistema nerviós somàtic

Classificació segons el
tipus de SNP

Sistema nerviós
autònom o vegetatiu

Control

Voluntari

Control

Involuntari
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Musculatura que
innerva

Esquelètica

Musculatura que
innerva

Llisa
Cardíaca

Resposta

A) Acte voluntari

Resposta

A) Intensifica la funció
dels òrgans.
• Sistema nerviós
simpàtic

B) Acte reflex

B) Torna l’organisme a
l’estat de repòs.
• Sistema nerviós
parasimpàtic
C) Regula funcions
digestives, immunes,
hormonals i
metabòliques.
• Sistema nerviós
entèric

Podeu consultar el següent vídeo, on es parla de l’anatomia i fisiologia del sistema
nerviós:

https://www.youtube.com/embed/AU11srmAhhQ?controls=1

2.2 Fisiologia del sistema nerviós
Les funcions bàsiques del sistema nerviós són tres:
• Rebre senyals químics o elèctrics.
• Integrar els senyals rebuts per determinar si la informació ha de ser
transmesa o no.
• Comunicar o enviar els missatges a les cèl·lules diana.
Aquestes funcions són possibles gràcies als impulsos nerviosos i la sinapsi
neuronal. L’avenç, normalment unidireccional, dels impulsos nerviosos arriba
fins a la part terminal de la neurona (botó sinàptic). Això permet l’alliberament
de neurotransmissors a l’espai entre aquesta neurona i l’òrgan diana, que pot ser:

L’espai entre una neurona i
l’òrgan diana es diu espai
sinàptic.

• Una altra neurona (a partir de la qual continuarà la transmissió de l’impuls
nerviós).
• Una glàndula (que segregarà o deixarà de segregar una determinada substància).
• Una fibra muscular (que normalment portarà a la contracció dels músculs).

Alguns neurotransmissors
Acetilcolina (contraccions
musculars), dopamina
(moviment, comportament, plaer
i memòria), serotonina (equilibra
estat d’ànim) i GABA
(neuromodulador).
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Podeu consultar el següent vídeo, on es parla de la sinapsi neuronal química i
elèctrica.

https://www.youtube.com/embed/AISlYSa6xmw?controls=1

2.3 Patologies del sistema nerviós (trastorns neurològics)

Trobareu informació sobre
els signes i símptomes (no
exclusivament relacionats
amb el sistema
musculoesquelètic)
manifestats per persones
amb trastorns neurològics,
a la secció “Annexos” del
web del mòdul.

Trobareu més informació
sobre les intervencions en
cas de disfunció muscular,
a l’apartat “Tècniques de
mobilització de secrecions
en malalties de l’aparell
respiratori” de la unitat
“Activitats d’assistència
sanitària”.

Les alteracions de qualsevol estructura anatòmica del sistema nerviós s’anomenen
trastorns neurològics. Apareixen per causes diverses i, de vegades, desconegudes.
Pel que fa als símptomes, els trastorns neurològics poden donar lloc a dèficits
neuropsicològics i/o físics (vegeu la taula 2.2).
Tau l a 2 . 2 . Dèficits manifestats en trastorns neurològics
Dèficits neuropsicològics

Dèficits físics

Funcions cognitives

Atenció-concentració,
memòria-aprenentatge,
raonament-intel·ligència,
llenguatge-parla.

Funcions conductuals

Impulsivitat, desinhibició, manca
d’iniciativa, escassa consciència
del propi trastorn, canvi de
caràcter.

Trastorns sensorials, moviment i
marxa, sensibilitat, deglució,
coordinació motora, to muscular i
espasticitat, control d’esfínters.

Símptomes relacionats amb la disfunció muscular
Es manifesten en alguns casos de malalties neurològiques, i és important que la
persona d’atenció directa els conegui, per tal de planificar adequadament les possibles
intervencions; són els següents:

• Rigidesa, engarrotament i espasticitat
• Rampes o espasmes musculars
• Debilitat
• Tremolor
• Fasciculació (petites contraccions musculars involuntàries visibles sota la pell i que no posen
en moviment cap membre)
• Reflexos anòmals
• Paràlisi
• Mala coordinació
• Postura anòmala
• Moviments involuntaris, anòmals o més lents
• Alteracions de la marxa
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• Tendència a caure

Pel que fa al diagnòstic dels trastorns neurològics, cal tenir en compte que
l’exploració neurològica és, juntament amb l’anamnesi, la base del diagnòstic
sistemàtic de la patologia del sistema nerviós, i es basa en els paràmetres següents:
• Nervis perifèrics cranials
• Sensibilitat o capacitat sensitiva
• Signes meningis
• Cerebel
• Coordinació
• Funció motora: amb la inspecció i valoració de la força, el to i els reflexos.
• Funcions corticals superiors: observació i recollida de dades sobre memòria, orientació, activitats quotidianes, canvis d’humor i conducta, vida social
i familiar.
• Moviments anòmals (discinèsies): inclouen la tremolor, corea, bal·lisme,
mioclònia, tics, asterixis, distonia i moviments involuntaris induïts per
fàrmacs.
El tractament dels trastorns neurològics acostuma a ser de suport i simptomàtic,
per mantenir la qualitat de vida i la funcionalitat dels sistemes afectats. Es
combinen i s’adeqüen en funció de la resposta i tolerància de la persona, així com
de l’evolució de la malaltia, tenint en compte els possibles brots. Poden ser els
següents:
• Administració de medicaments (teràpia convencional) per tractar la simptomatologia física, psíquica i/o emocional.
• Cirurgia per corregir alteracions físiques.
• Altres teràpies:
– De rehabilitació per retardar i/o millorar l’alteració motora (postura,
immobilitat articular, debilitat/atròfia muscular, respiració) sense o
amb ajuts tècnics i/o dispositius ortopèdics o ajuts tècnics específics.
– Psicològica: a través de tècniques per treballar la conducta i funcions
cognitives per millorar l’autoestima.
– Logopèdia: per millorar i/o restablir les alteracions de la comunicació
(llenguatge, parla i veu) i les funcions orals no verbals (per exemple,
la deglució).
– Dieteticonutricional: per al control de pes (per obesitat o pèrdua de
pes), de la deshidratació i restrenyiment associat a possible immobilitat.
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La intervenció de diversos professionals i l’externalització de les
cures són decisius per atendre les persones afectades i possibilitar
la independència, millorar l’autoestima, enfortir la possible unitat de
convivència i facilitar les relacions socials. Per a aquells trastorns
caracteritzats per l’afectació neuropsicològica, desorientació, pèrdua
d’equilibri i coordinació de moviments, és important crear un entorn
tranquil i segur, simplificar les ABVD (activitats bàsiques de la vida diària),
supervisar i acompanyar.
Finalment, pel que fa al pronòstic dels trastorns neurològics, l’evolució del
trastorn dependrà de la gravetat que tingui, que alhora dependrà de:
• La localització de l’afectació.
• L’extensió (localitzada o difusa).
• Les funcions afectades.
• La rapidesa amb què s’ha fet el diagnòstic.
• La rapidesa amb què s’ha aplicat el tractament.
• El tractament pel qual s’opta i la tolerància per part de la persona afectada.
• La rapidesa i altres característiques de la progressió del trastorn en cada
persona.

2.3.1 Malalties de la neurona motora (MNM)
Trobareu una llista amb
les malalties del sistema
nerviós (Capítol VI de la
CIM-10), a la secció
“Annexos”, del web del
mòdul.

Són atròfies sistèmiques de l’SNC definides com a trastorns neurològics progressius que destrueixen les neurones motores o motoneurones, encarregades
de l’activitat muscular voluntària (vegeu la :figura 2.6). Les interrupcions en
aquests senyals fan que els músculs no funcionin adequadament. El pronòstic
varia en funció del tipus i l’edat d’aparició. L’evolució pot ser lenta amb períodes
d’estabilitat, però també hi ha formes fatals. Afecten adults i infants. I presenten
les següents característiques:
• Etiologia (causes): poden ser heretades o adquirides, i se’n desconeix
l’agent causal.
• Quadre clínic (simptomatologia): l’afectació pot derivar en un afebliment
gradual, emaciació (pèrdua de massa muscular) i tics incontrolables, espasticitat de les extremitats i hiperreactivitat dels reflexos tendinosos de genolls
i turmells, fins a la pèrdua total del moviment voluntari.
• Classificació: basada en la localització principal de la degeneració de la
neurona motora. Com per exemple:
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– Esclerosi lateral amiotròfica (ELA): afecta les neurones motores
superiors (cervell) i inferiors (tall de l’encèfal i medul·la espinal) i això
fa que s’interrompin tots els senyals dels músculs voluntaris. La baixa
freqüència dins la població fa que es trobi dins de les considerades
“malalties rares”.
– Paràlisi bulbar progressiva: afecta les neurones motores inferiors
del tall cerebral, implicades en la parla o masticació, entre d’altres.
Figu r a 2 . 6 . Neurona motora i unió neuromuscular (placa motora)

Font: Freepick

2.3.2 Malaltia de Parkinson (MP)
Classificada com un trastorn extrapiramidal i de moviment, la malaltia de
Parkinson (MP) és una malaltia progressiva de l’SNC que representa la segona
patologia neurodegenerativa més freqüent després de l’Alzheimer. Afecta adults
ancians, tot i que el 15% dels afectats són menors de cinquanta anys.
És una disfunció dels ganglis basals. Fisiològicament, apareix per una pèrdua
important de les neurones localitzades entre el cervell i la medul·la espinal,
productores del neurotransmissor dopamina i, com a conseqüència, la persona no
és capaç de realitzar els moviments que desitja fer, ni controlar els que no desitja
fer. Es caracteritza per:
• Etiologia (causes): continua sent desconeguda, encara que s’estima que
pot tenir origen genètic, mediambiental i causes derivades de l’envelliment
mateix.
• Quadre clínic (simptomatologia): per facilitar la comprensió, es presenten
en funció de la disfunció:
– Símptomes físics:

Astàsia i Abàsia
Els termes astàsia i abàsia fan
referència a la incapacitat de
mantenir la posició vertical sense
ajut i a la falta de coordinació
motora al caminar,
respectivament, i són d’ús
habitual en neurologia.
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∗ Motors: tremolor en repòs, rigidesa, lentitud dels moviments,
alteracions de la postura i la marxa, problemes d’equilibri i
coordinació.
∗ Altres: restrenyiment, disfunció sexual i falta d’expressió facial.
– Símptomes cognitius: falta d’iniciativa o motivació, alteració de la
memòria i de l’atenció.
– Símptomes emocionals: depressió, por (de fer esforços, de caigudes i
de moure’s).
• Diagnòstic: la no existència d’una prova específica que el permeti pot
arribar a endarrerir el diagnòstic fins a tres anys, amb el conseqüent
empitjorament de la simptomatologia.
Manca de tremolor i
parkinsonismes
La manca de tremolor en repòs
no exclou el diagnòstic de la
malaltia, ja que és un signe
absent en el 30 % de les persones
afectades. D’altra banda, els
parkinsonismes són un grup
d’afectacions neurològiques que
comparteixen alguns dels
símptomes de l’MP, però amb
característiques i evolució
diferents al respecte.

2.3.3 Malaltia d’Alzheimer (MA)
A la figura 2.7 podeu veure una comparació entre un cervell normal (esquerra) i
un altre amb Alzheimer (dreta). En els talls transversals es poden apreciar les tres
zones principals afectades i els efectes produïts per la malaltia.
F i g u r a 2.7. Cervell normal (esquerra) i amb Alzheimer (dreta)

Font:Wikipedia

Classificada com a malaltia degenerativa del cervell i irreversible. Destrueix la
memòria, pensaments, llenguatge, habilitat de portar a terme tasques elementals
i fins i tot la capacitat d’orientar-se. Pot durar entre 7 i 15 anys i la dependència
de les persones cuidadores arriba a ser total. En termes generals, es parla de tres
fases: lleu, moderada i greu.
Fases de l’Alzheimer
Als següents enllaços, trobareu
més informació sobre les tres
fases de l’Alzheimer, lleu,
moderada i greu:
tinyurl.com/yzp3pzlv i
tinyurl.com/yfn6442n.
Trobareu una comparació
de comportaments
quotidians semblants
(oblits) entre una persona
amb malaltia d’Alzheimer
(MA) i una persona gran
amb demència, a la
secció “Annexos”, del web
del mòdul.

Per estadística, una de cada dues persones té una relació directa o indirecta amb
l’MA a través de l’entorn familiar o fora. Actualment, es treballa en la recerca
de marcadors moleculars que informin del risc per tal d’intentar modificar
l’evolució del patró de la malaltia.
La malaltia d’Alzheimer (MA) presenta les característiques següents:
• Etiologia (causes): els científics no han arribat a entendre encara què és
responsable d’aquesta malaltia. No obstant això, sembla haver-hi implicada
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una mutació genètica en les formes d’aparició primerenca. Com a la majoria de malalties de l’SN, la responsabilitat seria d’una sèrie de combinació
de factors que afecten la pròpia estructura complexa del cervell, com ara
no només els gens, sinó factors ambientals i determinats hàbits de vida, en
què l’envelliment és el risc principal per patir la malaltia.
• Quadre clínic (simptomatologia): canvis en el comportament produïts pels
efectes produïts en tres àrees principals de l’encèfal, la qual cosa es tradueix
en dificultat per pensar, planificar, recordar i formar nous records.
• Tractament: actualment no existeix cap tractament efectiu. La possibilitat
de l’existència d’una fase preclínica de llarga durada pot ajudar a anticiparse a l’aparició de la simptomatologia i orientar una teràpia conservadora
d’algunes funcions cerebrals.

El terme demència fa referència a un conjunt de símptomes que apareixen
com a conseqüència d’un dany o una malaltia neurològica. N’hi ha cent tipus
diferents, i la malaltia d’Alzheimer (MA) és la més comuna, especialment
entre la gent gran.

2.3.4 Esclerosi múltiple (EM)
L’esclerosi múltiple (EM) és una malaltia crònica de l’SNC, classificada com a
desmielinitzant, motiu pel qual es dificulta o s’impossibilita la transmissió dels
impulsos nerviosos. Es caracteritza bé per tenir una evolució recurrent-remitent,
és a dir, apareixen símptomes nous i després arriba un període d’estabilitat
caracteritzat per una certa millora, a la majoria de casos, o bé per tenir una
progressió constant sense recaigudes. I és la segona causa de discapacitat dels
països desenvolupats.
L’esclerosi múltiple (EM) presenta les característiques següents:
• Etiologia (causes): és una malaltia autoimmune de causa desconeguda,
amb un origen genètic i/o ambiental.
• Quadre clínic (simptomatologia): depèn de l’àrea afectada i els principals
símptomes afecten el moviment o el seu control (espasticitat, tremolors,
espasmes i atàxia). Acostuma a aparèixer fatiga i dolor, així com problemes
temporals de visió que poden propiciar accidents domèstics (caigudes,
cremades o tallades). Algunes persones afectades poden patir vertigen,
alteració de la sensibilitat (entumiment, picor, formigueig o cremor), de la
deglució (disfàgia), de la comunicació (disàrtria, alteració del volum de la
veu), tristesa, entre d’altres, i símptomes cognitius, com pèrdua de memòria
o capacitat d’atenció.
• Diagnòstic: com a la majoria de trastorns neurològics, pot resultar molt
difícil arribar a un diagnòstic definitiu. Es combina el criteri general per al

Atenció sanitària

54

Anatomia, fisiologia i patologia del sistema osteomuscular i sistema
nerviós

diagnòstic de les malalties neurològiques, basat, especialment, en descartar
totes les possibilitats.
• Tractament: és molt important portar-lo a terme des del moment del
diagnòstic i diferenciar el tractament de modulació i el tractament del brot.
Criteris MacDonald
El 2017 es va actualitzar el
protocol d’EM basat en els
criteris MacDonald per
augmentar la sensibilitat i
precisió diagnòstica, inclús
abans de l’aparició de la
simptomatologia.

2.3.5 Mononeuropatia
Classificada com un trastorn dels nervis, arrels i plexes nerviosos, la mononeuropatia és una lesió d’un nervi perifèric per dany a la beina de mielina, la qual
cosa retarda la transmissió dels impulsos nerviosos. Generalment, significa que hi
ha una causa local. Pot resultar incapacitant per la intensitat del dolor manifestat.
De vegades, pot evitar-se si s’elimina la pressió o lesió traumàtica, o bé es tracten
les afeccions que la puguin propiciar, com la hipertensió arterial o la diabetis.
La mononeuropatia presenta les característiques següents:
• Etiologia (causes): per lesió directa (traumatisme), pressió prolongada
sobre el nervi o en estructures veïnes relacionades amb una malaltia
preexistent (tumor, vasos sanguinis anormals), presència de vies o sondes,
malalties amb neuropatia perifèrica, sagnat intern, posicions quirúrgiques o
de diagnòstic prolongades.
• Quadre clínic (simptomatologia): sensibilitat anormal o absent, formigueig, cremor, dolor, debilitat i paràlisi de la zona afectada.

La neuropatia o neuropatia perifèrica és un tipus de dany dels nervis
perifèrics amb efectes sensorials i motors. Pot causar des de debilitat,
entumiment i dolor, majoritàriament a les mans i peus, fins a paràlisi
muscular i hipersensibilitat. La causa pot estar relacionada amb malalties de
base o exposició a substàncies tòxiques. En molts casos, la simptomatologia
millora quan es tracta la causa, tot i que és preferencial el tractament del
dolor.

2.3.6 Distròfia muscular (DM)
La distròfia muscular (DM) és una malaltia de la unió mioneural i músculs,
inclou un grup de trastorns genètics que provoquen debilitat o pèrdua del teixit
musculari són degeneratius. Alguns tipus de DM afecten el cor, el sistema
gastrointestinal, glàndules endocrines, columna vertebral, ulls, cervell i altres
òrgans.
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La classificació té en compte l’extensió i la distribució de la debilitat muscular,
l’edat d’inici, la taxa de progressió, la gravetat dels símptomes i els antecedents familiars. Actualment, es recullen les següents: de Duchenne, de Becker, d’EmeryDreifuss, congènita, de cintures, distal, fasciohumeral, miotònica d’Steinert i
oculofaringeal.
Tot i que algunes formes apareixen a la infància, altres poden no aparèixer fins a
l’edat mitjana o posterior i la incidència i la gravetat varien.
En el següent enllaç,
trobareu més informació
sobre un tipus de distròfia
muscular:
www.duchenne-spain.org.

2.3.7 Hemiplegia
Classificada dins de l’apartat paràlisi cerebral i altres síndromes perifèrics,
l’hemiplegia és la paràlisi completa o incompleta de la meitat longitudinal del cos
(hemicòs). La profunditat de l’afectació cerebral serà determinant per entendre
la gravetat. Té tres etapes: flacciditat, espasticitat i recuperació relativa. I es
caracteritza per:
• Etiologia (causes): origen vascular, traumàtic, per tumors, malalties de
l’SN (EM o malalties infeccioses), entre d’altres.
• Quadre clínic (simptomatologia): debilitat de la musculatura esquelètica,
inclosa la respiratòria, i cardíaca (de vegades).

2.3.8 Paraplegia i quadriplegia
La paraplegia i la quadriplegia (tetraplegia) són lesions medul·lars que produeixen la paràlisi immediata dels membres i d’alguns òrgans, amb la pèrdua de
sensibilitat i/o pèrdua motora per les zones inferiors a la zona lesionada. Els
dermatomes sensitius, que s’utilitzen per localitzar la lesió medul·lar, tot indicant
que la lesió pot estar en aquell nivell o superior, si es troba hipoestèsia o anestèsia
a nivell sensitiu.
Paraplegia i quadriplegia presenten les característiques següents:
• Etiologia (causes): pot ser deguda a un accident (laboral, esportiu, domèstic) o a malalties que afecten la medul·la espinal, com l’espina bífida,
polineuropatia o certs tipus de tumors.
• Quadre clínic (simptomatologia): depèn del lloc i la gravetat de la lesió,
però es caracteritza per una pèrdua important o incapacitat de moviment
i/o sensibilitat per sota de la regió lesionada. De vegades, es presenta
incapacitat o dificultat per controlar les evacuacions intestinals o la bufeta
urinària, mobilitat de les extremitats, tronc i inclús de la respiració.

Dermatomes sensitius. Un
dermatoma sensitiu és l’àrea de pell
innervada per un nervi espinal i el
seu gangli i correspon a un segment
medul·lar.
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• Pronòstic: la gravetat i evolució dependrà de la localització vertebral i
de l’afectació medul·lar. Poden aparèixer riscos com: alteració de signes
vitals relacionats amb tensió arterial i respiració, lesions a la pell, aparició
de disreflèxia autonòmica, trombosi venosa profunda, embòlia pulmonar,
desnutrició, deshidratació, desànim, depressió, entre d’altes.
Maniobra de Jendrassik i
lesió medul·lar
És una tècnica neurològica
basada en l’examen de reflexos
medul·lars osteotendinosos
(miotàtics) per localitzar una
lesió medul·lar amb molta
precisió i on es compara la
resposta a l’estirament d’ambdós
costats del cos.

La disreflèxia autonòmica (DA) és una condició d’urgència vital en
persones amb lesió medul·lar en T5 o superior.
Es basa en la
descompensació de la tensió arterial entre la part no afectada i l’afectada
després que l’organisme intenti equilibrar-la, sense èxit, degut a l’existència
de la lesió mateixa i d’irritants (orina i/o femtes que no es poden evacuar
–bufeta neurogènica i/o l’intestí neurogènic). Podria donar lloc a un ACV
(accident cerebrovascular) imminent.

2.3.9 Diplegia
La diplegia, o paràlisi motora bilateral (PMB), és un tipus de paràlisi cerebral
que afecta parts simètriques del cos, especialment cames, encara que també és
possible que presenti certs problemes en braços i mans. Queda afectada la marxa
i la destresa manual o la manipulació fina. Pot ser del tipus flàccid o espàstic i,
juntament amb l’hemiplegia, és una de les afectacions més freqüents de paràlisi
cerebral. Es caracteritza per:
• Etiologia (causes): desconeguda, com a la major part de paràlisis cerebrals.
Algunes d’elles, relacionades amb el moment pre-, neo- o perinatal per
compromís respiratori neonatal, prematuritat o altres (infeccions materna
durant l’embaràs).
• Quadre clínic (simptomatologia): si és espàstica, augmenta el to muscular
i la marxa pot resultar peculiar (cames juntes, girades cap endins i peus de
puntetes: “marxa en tisora”), la qual cosa dificulta córrer, saltar i estar dret.
Si és flàccida, els músculs són tous i laxos, la qual cosa pot portar a la pèrdua
total de reflexos cutanis i tendinosos.
• Diagnòstic: des de pediatria, es fa l’anamnesi, l’estudi físic i l’observació
de les dificultats de les habilitats motores associades a l’edat (gatejar,
caminar, córrer) i es proposa l’estudi neurològic pediàtric complet.

Els programes de rehabilitació
motora són una de les múltiples
eines que s’utilitzen per al
desenvolupament d’habilitats
motores en nens amb paràlisi
cerebral (foto: DICYT).

• Pronòstic: la majoria d’infants afectats pel tipus espàstic aconsegueixen
caminar, de vegades amb alguna restricció, i desenvolupar habilitat manual.
Amb el creixement, poden aparèixer problemes motors (luxacions, escurçament o contractures, peu valg).

Atenció sanitària

57

Anatomia, fisiologia i patologia del sistema osteomuscular i sistema
nerviós

La monoplegia consisteix en la debilitat motora que afecta una extremitat.
Si el dèficit no és complet, es parla de monoparèsia. Pot ser sense o amb
atròfia muscular.

Activitats de mobilització,
trasllat i deambulació
Mª Pilar Giraldo Álvarez
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Introducció

L’atenció a persones en situació de dependència té, entre les seves competències
tècniques, personals i socials, determinar, organitzar i realitzar les intervencions
relacionades amb l’estat físic, tot utilitzant protocols establerts i mesures de
prevenció i seguretat, tenint la capacitat de resoldre les possibles contingències
que es puguin esdevenir, amb iniciativa, responsabilitat, autonomia i utilitzant
estratègies de comunicació amb la persona que s’atén, els seus familiars i/o
acompanyants, així com amb els diversos professionals amb qui treballi, de la
manera més adequada a cadascuna de les situacions.
Dins del mòdul professional Atenció sanitària, trobem dues unitats que tracten
sobre la “Mobilització de persones en situació de dependència”: la unitat 4,
“Anatomia, fisiologia i patologia del sistema osteomuscular i sistema nerviós” i
la unitat 5, “Activitats de mobilització, trasllat i deambulació”, que veurem a
continuació.
La mecànica corporal permet conèixer els moviments naturals del cos i ajuda a
adoptar estratègies físiques per tal de disminuir els esforços a l’hora de mobilitzar,
traslladar, ajudar a deambular i ajudar al desplaçament en cadira de rodes a
persones en situació de dependència. Aquestes normes, conegudes amb el nom
de normes de mecànica corporal (NMC) són fonamentals per dur a terme les
intervencions (procediments) relacionades amb el moviment i el manteniment de
la postura d’aquelles persones que tenen aquesta necessitat bàsica limitada.
Al primer apartat, “Mecànica corporal”, es mostra la limitació bàsica de moviment i manteniment de la postura de la PSD i es detalla aquella que està
especialment relacionada amb el propi procés d’envelliment i com, la utilització
d’ajuts tècnics és fonamental perquè els procediments siguin realitzats amb el
mínim d’esforç i mantenint el benestar de la persona a qui s’atén. Així mateix,
tenint present l’entorn com a factor determinant que pot dificultar o ajudar durant
les intervencions que ha de dur a terme el professional seguint les NMC i
mantenint un estat físic el més favorable possible per realitzar la tasca de forma
segura.
Al segon apartat, “Tècniques de mobilització, trasllat i deambulació”, veureu
informació sobre la prevenció de les caigudes durant la realització dels procediments, així com diverses tècniques per aixecar la persona que hagi caigut. Així
mateix, es presenten les posicions anatòmiques de descans, tant a la cadira, com
al llit, i els diversos procediments (intervencions) d’atenció física a les persones
en situació de dependència que tenen limitada la necessitat bàsica de moviment i
manteniment de la postura, bé per causa motora (explicada a la unitat 4, “Anatomia,
fisiologia i patologia del sistema osteomuscular i sistema nerviós”), bé per altres
causes. En totes les situacions, tenint en compte les normes de seguretat, tant per
a la persona en situació de dependència, com per a la persona que fa la seva tasca
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professional, per tal d’evitar riscos físics i psicològics, i la realització del registre
dels resultats.
Per assolir els objectius d’aquesta unitat, serà necessària la lectura i comprensió
del contingut, on té una presència important el suport visual (vídeos) per ajudar
a fer més entenedora l’explicació, tant de les normes de mecànica corporal, com
dels procediments. Així mateix, també serà important així la realització de les
activitats d’aprenentatge i autoavaluació i preparar-se, per tant, per a la realització
dels exercicis d’autoavaluació.

Atenció sanitària
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:
1. Organitza les activitats de mobilització, trasllat i deambulació a persones en situació de dependència relacionant-les amb les seves característiques i necessitats.
• Descriu les principals característiques i necessitats de mobilització, trasllat
i deambulació de les persones en situació de dependència.
• Identifica les característiques de l’entorn que afavoreixen o dificulten l’estat
físic i de salut de la persona usuària.
• Interpreta les prescripcions de mobilització, trasllat i deambulació establertes en el pla de cures.
• Defineix les condicions ambientals favorables per a les activitats de mobilització, trasllat i deambulació.
• Argumenta la importància de la participació de la persona en les activitats
de mobilització.
• Valora la importància de promoure l’autocura.
2. Duu a terme activitats de mobilització, trasllat i deambulació analitzant les
característiques de les persones en situació de dependència.
• Aplica les tècniques més freqüents de posicionament de persones enllitades
adequant-les a l’estat i condicions de les mateixes.
• Aplica les tècniques de mobilització, trasllat i deambulació de persones en
situació de dependència, adaptant-les al seu estat i condicions.
• Aplica procediments que garanteixin una càrrega segura i la prevenció de
l’aparició de possibles lesions en el professional.
• Adopta mesures de prevenció i seguretat.
• Utilitza els ajuts tècnics de mobilització, trasllat, deambulació i posicionament al llit de persones en situació de dependència més adequat al seu estat
i condicions.
• Descriu les tècniques de neteja i conservació de pròtesis i les necessitats
dels materials i productes adequats en funció de l’estat i les necessitats de
la persona usuària.
• Proporciona pautes d’actuació a la persona en situació de dependència i el
seu entorn que afavoreixin la seva autonomia en relació amb la mobilitat i
el manteniment dels ajuts tècnics.

Activitats de mobilització, trasllat i deambulació
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• Mostra sensibilitat cap a la necessitat de potenciar l’autonomia de la persona
usuària.
• Mostra habilitats comunicatives amb la persona usuària durant les activitats
de mobilització, trasllat i deambulació.
• Manifesta la importància de tenir empatia amb la persona usuària durant les
activitats de mobilització, trasllat i deambulació.
• Respecta els materials utilitzats en les activitats de mobilització, trasllat i
deambulació.
3. Fa el control i seguiment de les activitats de mobilització, trasllat i deambulació
analitzant els protocols d’observació i registre establerts.
• Identifica les característiques que han de reunir els protocols de mobilització, trasllat i deambulació de les persones usuàries.
• Emplena protocols d’observació i registre, manuals i informatitzats, seguint
les pautes establertes en cada cas.
• Recull informació correcta i completa sobre les activitats realitzades i les
contingències que s’hagin presentat.
• Obté informació de la persona o persones al seu càrrec mitjançant diferents
instruments.
• Aplica les tècniques i instruments d’observació previstos per fer el seguiment de l’evolució física de la persona registrant les dades obtingudes
segons el procediment establert.
• Registra les dades per a la seva comunicació responsable del pla de cures
individualitzat.
• Transmet la informació dels procediments establerts i en el moment oportú.
• Argumenta la importància del control i seguiment de l’evolució física i
sanitària de la persona per millorar el benestar.
• Interpreta els registres realitzats per altres professionals.

Atenció sanitària
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1. Mecànica corporal

La realització de procediments de manera inadequada és el que s’anomena mala
praxis. Quan aquesta situació es repeteix, fa que puguin aparèixer lesions en
el professional. Quan no són tractades, pot disminuir la qualitat del sistema
osteomuscular de la persona i augmentar la limitació a l’hora de realitzar les
tasques d’atenció física amb la conseqüent cronificació de les dolències. Per a
l’equip professional, a l’igual que per a la persona que les pateix, significarà una
sobrecàrrega física i psicològica.
Les normes de mecànica corporal (NMC) o higiene postural (HP) són una estratègia preventiva per al professional. S’han d’aplicar sempre, però especialment
durant el recolzament de la necessitat bàsica de moviment i/o manteniment de
la postura de les persones en situació de dependència (PSD) amb l’objectiu
de promoure procediments més segurs i minimitzar l’aparició de riscos per a
ambdues parts.
La major part d’aquestes lesions són musculoesquelètiques (LME). La seva
prevenció recau en la capacitat que tingui el professional i l’equip de treball per
aplicar les estratègies per minimitzar-les durant la realització de tasques com les
que s’indiquen a continuació:
• Mobilitzacions o canvis posturals (al llit o a la cadira)
• Trasllats o transferències (d’una superfície de descans a una altra)
• Recolzament durant la deambulació o marxa
• Recolzament durant el desplaçament en cadira de rodes
Per a l’avaluació del risc en relació amb LME, és important tenir en compte els
aspectes següents:
• Limitacions en la necessitat bàsica de moviment i manteniment de la postura
de la PSD
• Aspectes estructurals de l’entorn i ajudes tècniques
• Autocura de les persones responsables en l’atenció directa

1.1 Limitacions en la necessitat bàsica de moviment i manteniment
de la postura de la PSD
Les persones en situació de dependència (PSD) poden tenir una sèrie de factors
que dificultin o impedeixin, temporal o permanentment, la marxa, el trasllat d’una

ABVD i AIVD
Són activitats bàsiques de la vida
diària (ABVD) les relacionades
amb l’autocura personal
(aixecar-se, anar a dormir, fer-se
la higiene personal, vestir-se i
desvestir-se, menjar o caminar).
Són activitats instrumentals de
la vida diària (AIVD) aquelles
de major complexitat perquè
requereixen més autonomia
personal i impliquen la capacitat
de prendre decisions i resoldre
problemes quotidians (fer les
tasques domèstiques, tenir cura
de l’economia de la llar, fer la
compra o desplaçar-se en medi
de transport).
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superfície a una altra, o fins i tot, el canvi de postura en sedestació o al llit. És a
dir, que la seva necessitat bàsica de moviment i correcció de la postura es vegi
compromesa i afecti al desenvolupament de les activitats de la vida diària (AVD).
Les causes a les que s’associa la immobilitat poden resumir-se en els dos factors
següents:
• Orgànics
• No orgànics
Els factors orgànics són els que estan relacionats amb patologia (malaltia)
diagnosticada. Entre ells, destaquen els dos següents:
• Orgànics per causa sistèmica: afecten a un o més sistemes, com els
següents:
1. Musculoesquelètic: per malalties pròpies d’aquest sistema (vegeu
apartat 1 de la unitat 4), entre les que destaquen traumatismes (especialment fractures), osteoporosi, trastorns dels peus, entre d’altres.
2. Nerviós: especialment en trastorns degeneratius i altres caracteritzats
per demència (per exemple, Alzheimer), problemes de coordinació i
equilibri (per exemple, Parkinson), trastorns del moviment (corea,
distonia, atàxia, parkinsonisme, tremolor, entre d’altres), neuropaties,
així com diversos tipus de paràlisis motores d’etiologia i quadre clínic
divers, entre d’altres. (Vegeu apartat 2 de la unitat 4).
3. Cardiorespiratori: per malaltia vascular perifèrica, cardiopatia isquèmica (angina de pit, infart) i/o malalties que cursen amb restricció del
patró respiratori fisiològic, com ara l’MPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica), asma, bronquitis, entre d’altres. La simptomatologia
és coincident entre aquestes pel que fa referència a la fatiga, la qual
cosa, limita les ABVD.
4. Altres: qualsevol trastorn o alteració que comprometi el moviment o
el manteniment de la postura i que no estigui inclosa en cap dels quatre
apartats anteriors, com els trastorns de la visió o processos neoplàsics
greus, entre d’altres.
5. Pluripatologia: alteracions complexes com la desnutrició, anèmia o
desordres del metabolisme que afecten al benestar i a la qualitat de
vida de la persona tenint-hi en compte diversos sistemes.
• Orgànics per altres causes:
1. Dolor: ocasionat per patologia no diagnosticada.
2. Psicològiques: depressió, ansietat, falta de motivació, por a les possibles lesions o accidents (per exemple, por a les caigudes) derivades
del propi moviment.
Els factors no orgànics són els que no estan relacionats amb malaltia diagnosticada. Entre ells destaquen les causes següents:
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• Ambientals: estar en entorns poc amables en relació amb l’espai, la
lluminositat, el mobiliari i/o accessoris, amb barreres arquitectòniques i
sense ajuts tècnics a disposició i/o adequats a la persona o a la necessitat.
• Socials: soledat, falta d’estimulació i/o recolzament (immobilitat forçada),
actituds sobreprotectores, entre d’altres.
• Altres: pels efectes produïts pels tractaments farmacològics o tractaments
no farmacològics, com per exemple, sistemes de contenció o repós.

1.1.1 Immobilitat deguda al propi procés d’envelliment
“Dels ancians amb immobilitat aguda, entesa com la pèrdua ràpida de la independència en
la mobilitat durant un mínim de tres dies, el 33% mor en un termini de tres mesos i més del
50% als 12 mesos.”
Torres Haba, R. i Nieto de Haro, M. D. (2007) Tratado de geriatría para residentes. Capítol
20.

Hi ha una immobilitat per deteriorament de les funcions motores no directament
relacionada a causa orgànica, sinó a la capacitat per dur a terme les activitats de
la vida diària (AVD) .

Tota síndrome d’immobilitat apareix per un deteriorament funcional, però
no tot deteriorament funcional ha d’abocar en una síndrome d’immobilitat.
Moltes vegades es parla de deteriorament funcional i no té repercusió en
altres sistemes de l’organisme. Es pot prevenir i pot ser reversible si s’actua
adequadament. No obstant això, en aquells casos en que la situació no es pot
prevenir, o bé, no s’aplica cap tractament per revertir-la, pot afectar a òrgans i/o
sistemes, com el musculoesquelètic i nerviós (vegeu la taula 1.1).
Taula 1.1. Alguns símptomes d’immobilitat

Sistema osteomuscular

Sistema nerviós

Pèrdua de força muscular

Alteració de la percepció
dels estímuls externs

Osteoporosi

Alteració dels reflexos
de correcció

Marxa senil

Si això succeeix, pot aparèixer una simptomatologia molt diversa que, tot i així, i si
s’actua de manera òptima i regular, també pot ser reversible. Aquesta situació rep
el nom de síndrome d’immobilitat i s’entén com una situació patològica, inici
d’una situació de vulnerabilitat, la fragilitat.
Postura i marxa senil
Es caracteritza per:

• Flexió de tronc, malucs i genolls
• Disminució del balanceig de les extremitats superiors

Fins a un 18% de la
població major de 65 anys i
fins a un 50% dels majors
de 75 tenen dificultats per
mobilitzar-se o sortir de
casa sense ajut.
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• Flexió dels colzes
• Passes curtes
• Ritme lent
• Augment del doble recolzament (ús dels dos peus o un peu i ajut tècnic)

Conseqüències de la immobilitat

Les conseqüències de la immobilitat es poden descriure dins d’un bucle difícil de
trencar sense la col·laboració del recolzament familiar, d’amistats o de professionals. I, de vegades, costa diferenciar quines són les causes; tot i que es poden
resumir en alguna d’aquestes tres:
• Físiques: algunes d’elles són les indicades a la taula 1.2.
• Psicològiques: l’aïllament produït per la immobilitat pot ocasionar afectacions com depressió, ansietat i un estat d’ànim alterat, en general, de tal
manera que pot aparèixer una pèrdua de capacitat per regular les reaccions
emocionals i concentrar-se, així com una pèrdua de la memòria i l’aparició
de pensaments negatius i, de vegades, recurrents.
• Socials: l’afectació psicològica i física combinada poden dur a processos
d’aïllament que poden passar desapercebuts i no contribueixen a la millora
de l’estat d’ànim, ni del l’estat físic de la persona.
Tau l a 1 . 2 . Alteracions físiques dels sistemes en la immobilitat
Alteracions

Descripció

Musculoesquelètiques

Pèrdua de força muscular i atròfia
muscular

Observacions

Ulceracions i ossificacions en
articulacions
Disminució de reflexos i
contraccions musculars
Escurçaments i retraccions
musculars
Disminució massa òssia i
predisposició a osteoporosi
Disminució mobilitat musculatura
respiratòria (diafragma)
Circulatòries

TVP (trombosi venosa profunda) i
TEP (tromboembolisme pulmonar)
Tendència a síncope i fatiga
Intolerància a la postura erecta
(ortostatisme) i/o exercici

Respiratòries

Dificultat ventilatòria

Augment del risc de pneumònies i
atelectàsies

El col·lapse del pulmó es diu
atelectàsia si és parcial i
pneumotòrax si és total.
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Taula 1.2 (continuació)
Alteracions

Descripció

Digestives

Estimulació del reflux
gastroesofàgic (RFGE)

Observacions

Restrenyiment i impactació fecal
Disminució de la gana
Endocrines

Augment de glucosa en sang
(hiperglicêmia

Genitourinàries

Augment d’incontinència urinària,
càlculs renals i infeccions

Nervioses

Disminució de la coordinació,
orientació, equilibri i percepció
dels estímuls externs
Depressió i aïllament social

De la pell

Disminució de la vascularització

La baixa vascularització altera
l’estructura, disminueix l’aportació
de nutritients, l’eliminació
substàncies de rebuig i i porta a
l’envelliment cutani.

Disminució del gruix subcutani
Augment de la pressió dels punts
de recolzament per sedentarisme
prolongat: major susceptibilitat
d’aparició d’UPP (úlceres per
pressió) o úlceres per decúbit
Úlceres per decúbit (fase I) a la
zona lateral de l’hemitòrax dret i al
taló dret. Font: Geneaupp. Banc
d’imatges. Imatges cedides per a
la seva divulgació

Prevenció de la immobilitat

La identificació de la simptomatologia primerenca i l’aplicació dels possibles
tractaments el més aviat possible, adaptats a la persona i al seu entorn, són
fonamentals per evitar les complicacions posteriors. En relació a això, s’acostuma
a seguir les indicacions següents:
• Estimular una pauta d’exercici físic regular: control postural i adopció
de postures antiàlgiques (que eviten el dolor), mobilitzacions i exercicis
progressius, des d’aquells on la persona és independent (mobilitzacions i
exercicis actius), passant pels semi-assistits i fins els totalment passius o
assistits, reforçant-los amb la introducció d’ajuts tècnics (vegeu la taula 1.3).
• Introduir adaptacions que facilitin l’autonomia durant les ABVD, ja que
impliquen desplaçaments, deambulació, trasllats i mobilitzacions.
Taula 1.3. Millores fisiològiques en els diversos sistemes derivades de la pràctica d’exercici físic regular
per prevenir la síndrome d’immobilitat o la situació de fragilitat
Sistema

Millora simptomàtica

Musculoesquelètic

Força muscular (marxa, equilibri,
massa òssia)

Disminució simptomàtica

Practicar exercici físic
Els beneficis de la pràctica
regular d’exercici físic no
disminueixen amb l’edat. Per a
la planificació dels programes
d’activitat, s’acostuma a agrupar
els ancians de la manera següent:
fràgils, malalts, sans (>75), sans
(<75) i entrenats.
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Tau l a 1 . 3 (continuació)
Sistema

Millora simptomàtica

Disminució simptomàtica

Cardiovascular

Capacitat de reserva cardíaca

Resposta hipertensiva

Oxigenació dels teixits
Hiperglicèmia

Endocrí

Triglicèrids
Colesterol dolent (HDL)
Ansietat

Nerviós

Estats depressius

Tractament de la immobilitat

S’acostuma a considerar un tractament general i un individualitzat (per a cadascun
dels sistemes afectats) a dos nivells:
• Farmacològic: Per prevenir i/o alleujar la simptomatologia causada per la
pròpia immobilitat.
• Alternatiu: En combinació amb les possibilitats següents:
– Teràpies rehabilitadores, la fisioteràpia i/o la teràpia ocupacional.
– Establiment d’una dieta adequada a cada circumstància.
– Acompanyament psicològic i seguiment des del respecte i l’empatia
per intentar donar resposta a cada necessitat.
Vegeu el següent vídeo per familiaritzar-vos amb els exercicis de teràpia de
rehabilitació d’una lesió freqüent com és l’omàlgia o espatlla adolorida i que
s’associa moltes vegades a una immobilitat parcial i al deteriorament conseqüent
en la PSD, o bé s’identifica com a risc de lesió en el professional d’atenció directa.

https://www.youtube.com/embed/V0nBBEtHpiE?controls=1

Dolor d’espatlla o espatlla
adolorida
També s’anomenada omàlgia o
periartritis escapulo-húmeral i
correspon a la tendinitis del
manegot dels rotadors
(estructura músculotendinosa),
una patologia per sobreús
(moviments repetitius) que
provoca dolor i discapacitat en
l’espatlla i part superior del braç.
Sovint s’identifica com a
pinçament o bursitis.

Alguns paràmetres importants en la pèrdua de funció muscular s’indiquen a
continuació i donen informació per a la planificació dels procediments terapèutics
(de recuperació) o els relacionats amb el moviment i correcció postural:
• Causes fisiològiques: muscular, nerviosa (de nervis, medul·la, cervell)
• Presentació en el temps: temporal o permanent
• Intensitat: lleu, moderada o greu
• Extensió: local o generalitzada
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• Afectació latero-lateral: unilateral o bilateral
• Disfunció: parcial (parèsia) o total (plegia)
• Afectació apical-caudal: extremitats inferiors (paraparèsia o paraplegia) o
inferiors i superiors (tetraparèsia o tetraplegia)

La mobilització no sempre ajuda a prevenir la immobilització, i inclús
pot produir efectes indesitjables, en persones amb absència absoluta de
motivació o en fase terminal.
Malgrat tenir present els inconvenients de la immobilitat, en estats greus, s’ha
de tenir en compte les contraindicacions de la mobilització, algunes de les quals
s’indiquen a continuació. Serà molt important que el tècnic d’atenció directa sigui
sensible a això:
• Fatiga extrema
• Hipertensió arterial
• Mort súbita
• Infart agut de miocardi
• Lesions
• Deteriorament de l’equilibri i/o debilitat muscular extrema
• Fases agudes d’artritis
• Dolor no controlat amb la mobilització
• Falta absoluta de motivació
Valoració de la mobilitat

L’alteració funcional de les PSD ve confirmada pels resultats de les escales de
valoració amb les que l’equip professional planificarà la necessitat d’ajut (humà
i/o material) en les accions següents:
• Realitzar les ABVD.
• Mobilitzar-se o canviar-se de postura al llit i/o a la cadira.
• Aixecar-se i seure’s.
• Mantenir l’equilibri en posició erecta.
• Realitzar transferències o trasllats (d’una superfície a una altra).
• Deambular o realitzar la marxa, sense o amb ajut tècnic.
• Desplaçar-se en cadira de rodes.
L’experiència pot ajudar a que la planificació sigui el més adequada possible per
tal de disminuir la càrrega assistencial dels tècnics, així com les LME.

Fisioterapeuta
Professional sanitari que ofereix
solucions per prevenir i controlar
LME i dóna indicacions per
aplicar una correcta HP durant
els processos relacionats amb el
moviment i manteniment de la
postura, tant de forma activa,
semi-assistida o assistida.
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1.2 Entorn i ajuts tècnics
L’elecció i utilització dels ajuts tècnics, mobiliari i accessoris, així com l’adaptació
de l’entorn són una part important de la prevenció per reduir les LME en els
professionals d’atenció directa i per millorar la qualitat assistencial de la persona
en situació de dependència.
L’adaptació de l’entorn en que viu la PSD i els ajuts tècnics adequats són mesures
útils per tal que la seva vida sigui més segura, senzilla i independent, tant per
aquelles activitats que pugui realitzar de manera activa i/o semi-assistida, com per
a aquelles que les hagi de realitzar de manera totalment assistida.

D’igual manera, s’ha de comprovar l’estat abans de la seva utilització
i realitzar un manteniment regular per part de persones que se’n
responsabilitzin i que en facin un registre per tal d’evitar possibles
incidències.

1.2.1 Entorn
La llar és l’espai on es
poden prevenir la major part
de caigudes.
Vegeu la secció “Actuació
davant d’una caiguda” a
l’apartat ”Tècniques de
mobilització, trasllat i
deambulació”, d’aquesta
mateix unitat.

Un entorn més segur ha de ser efectiu en totes les ABVD, els procediments de
mobilització, trasllat, deambulació o desplaçaments autònoms, semi-assistits o
assistits, així com ha d’evitar accidents, com per exemple, les caigudes. Per
aquesta raó, s’han de tenir en compte alguns dels aspectes següents:
• Elements necessaris ordenats i a l’abast de la mà.
• Terra antilliscant (especialment a la cuina i lavabo), sec i net; no usar
productes de netejar que provoquin lliscaments.
• Substituir la banyera per una dutxa i utilitzar una catifa antilliscant.
• Col·locar barres de suport on sigui necessari (vàter, zona de bany, esglaons).
• Elevar l’alçada del vàter i posar barres de suport.
• Il·luminació àmplia i sense excés de brillantor per evitar enlluernar. En totes
les estances i escales.
• Interruptors a l’abast, especialment a l’entrada de la llar i de les habitacions
i passadissos.
• Bandes antilliscants i passa-mans a les escales.
• Realitzar les tasques asseguts, si és possible.
• Utilitzar carretó de la compra.
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• Assegurar-se de que l’escombra, fregona i l’aspiradora són de mànec llarg.
• Utilitzar petits electrodomèstics de poc pes.
• Evitar l’ús de tamborets per elevar-se. Demanar ajut.
• Fer atenció amb les mascotes.
Des del punt de vista del professional, serà molt important fer atenció en els punts
següents:
• Ajuts tècnics adaptats al procediment, a la PSD i a l’entorn.
• Entorn i mobiliari adequats, com ara llit articulat, regulat en alçada, amb baranes, rodes i frens per evitar riscos innecessaris sobre el propi professional
i la persona a qui s’atén.

1.2.2 Ajuts tècnics
Les ajudes tècniques (o ajuts tècnics) són els dispositius d’assistència per eliminar
o reduir l’esforç físic realitzat, bé per la persona en situació de dependència,
bé per la persona que l’assisteix per tal de proporcionar seguretat i disminuir els
possibles riscos associats, tant sobre el professional, com sobre la persona atesa,
a les diverses accions.
Es disposa d’un gran nombre de dispositius per millorar la mobilitat de la persona
i prevenir les caigudes. Els més habituals són els que s’indiquen a la taula 1.4,
on es classifiquen en funció del procediment (autònom o assistit) al que recolzin:
• Per als canvis posturals o mobilitzacions: Ajuden a realitzar els canvis de
postura, bé al llit, bé a una cadira.
• Per als trasllats o transferències: Faciliten el desplaçament d’una superfície
a una altra.
• Per a la deambulació o la marxa: Són útils quan hi ha afectació en les
extremitats inferiors, especialment, però també si hi ha debilitat de lleu a
moderada o inclús algun problema d’equilibri i/o coordinació
• Per al desplaçament: Possibiliten autonomia (encara que sigui amb una altra
persona) perquè la persona no quedi sempre al llit o a una butaca.
Taula 1.4. Ajudes tècniques per a la mobilització, transferència, deambulació o desplaçament
Ajuts tècnics

Tipus

Opcions

Per als canvis posturals o
mobilitzacions

Elements que disminueixen o
inclús eviten el fregament.

Llençol lliscant

Grua de mobilització amb
accessoris

Vegeu la secció
“Manteniment d’ajuts
tècnics” en l’apartat
“Tècniques de
mobilització, trasllat i
deambulació”, d’aquesta
mateixa unitat.
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Tau l a 1 . 4 (continuació)
Ajuts tècnics

Tipus

Opcions

Per als trasllats o
transferències

Elements que disminueixen el
fregament i augmenten la
independència.

Taula de transferència

Elements que eviten la torsió del
tronc.

Disc giratori

Accessori de transferència
llit-cadira/“glide” o banana (corva)

Per a la marxa o deambulació

Element que assegura la fixació
del tècnic a la PSD.

Cinturó de trasllat o cinturó
ergonòmic

Augmenta la base de substentació
i els punts de recolzament.

Bastons Rígids, plegables o
extensibles
Bastons amb un o més punts de
recolzament

Faciliten la deambulació si hi ha
afectació d’extremitats inferiors.

Crosses De colze

Crosses D’avanbraç
Crosses Axil·lars
Crosses De braç
Augmenten l’estabilitat i
produeixen una marxa en tres
temps

Caminadors Simples

Caminadors Articulables
Amb rodes (indicats si hi ha risc
de retropulsió; contraindicats si hi
ha risc d’antepulsió)
Amb potes
Combinats
Per al desplaçament

Ha de distribuir el pes de forma
equilibrada; ha de permetre les
transferències. Permeten el
desplaçament quan la marxa és
dificultosa o impossible per motius
musculars i/o neurològics.

Cadires de rodes De propulsió
manual

Cadires de rodes De propulsió
elèctrica

1.3 Promoció d’autocura i mesures de prevenció de les LME
La realització de les tasques relacionades amb el moviment i el manteniment de la
postura de la PSD per part del professional s’associa a un augment d’afectacions
de músculs, articulacions, ossos, així com d’estructures de fixació, com lligaments
i tendons.
Per evitar aquest tipus de lesions i també afavorir la seguretat i confiança de la
persona a qui s’atén, el professional ha de seguir unes recomanacions.
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És important portar roba ampla i còmoda, així com calçat tancat, flexible i
antilliscant per tal de no limitar el moviment durant els procediments i evitar
possibles lesions.

1.3.1 Exercicis de manteniment
La incorporació d’exercici físic regular i constant és important per mantenir una
aptitud física adequada per a la realització correcta de les intervencions i evitar
postures forçades que puguin portar a dolor i/o lesions.
Vegeu el vídeo següent, on es mostren alguns exercicis senzills per al manteniment
de la musculatura de l’esquena.

https://www.youtube.com/embed/2iDZ-uPK0l0?controls=1

1.3.2 Normes de mecànica corporal
La mecànica corporal i l’ergonomia es basen en el coneixement de les possibilitats de moviments i en l’adopció de posicions corporals adequades per part
del professional, ajustades al que s’ha de fer, així com al coneixement de les
necessitats i limitacions físiques i malalties de base de la persona a qui assisteix.
Així mateix, s’han d’adaptar a l’entorn i a l’espai disponible i ha de basar-se en
la utilització d’ajuts tècnics adequats. Abans de començar els moviments, és
important mantenir l’aliniació corporal i interioritzar aquesta postura recta per
evitar lesions. Per facilitar-lo, caldrà tenir present les parts anatòmiques i les
accions següents:
• Cap i coll: estirar-los cap amunt.
• Esquena: estirar-la i relaxar les espatlles.
• Pelvis: bascular-la suaument cap endavant i flexionar-la durant els moviments.
• Cames: flexionar-les lleugerament pels genolls
• Peus: separar-los una mica per tal que hi quedin alineats amb l’amplada dels
malucs aproximadament.

Mètode MAPO
L’aplicació del mètode MAPO és
l’única metodologia disponible
per quantificar el nivell de risc
ergonòmic durant la mobilització
de persones en l’àmbit
sociosanitari.
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Els principis bàsics per a la realització adequada de la mecànica corporal durant la
manipulació manual de persones (MMP) tenen normes comunes a la manipulació
de càrregues. La seva posada en marxa s’ha d’adequar a la intervenció, persona a
qui s’assisteix, ajut tècnic, entorn i espai disponible.
Disminuir el fregament
S’ha d’intentar disminuir el
fregament durant les
mobilitzacions de la PSD per
facilitar la maniobra. Per
exemple, a l’hora de pujar-la cap
al capçal, caldrà demanar-li que
miri a la seva panxa (perquè
separi el cap del matalàs) i/o
demanar-li que flexioni (o
flexionar-li) les cames, si és
possible.

S’ha de tenir en compte que l’aplicació correcta ha d’assegurar el manteniment
de l’equilibri del professional i la disminució del pes del conjunt a mobilitzar o
traslladar, a part de, i fonamentalment, el manteniment de l’esquena recta i la
utilització dels músculs de les cames. Per això, caldrà tenir en compte els aspectes
següents:
1. Ampliar la base de substentació; separar els peus:
• Si el moviment a fer és de davant cap enrera: col·locar una cama
endarrerida i passar el pes de la cama avançada a l’endarrerida (finta
antero-posterior)
• Si el moviment a fer és de costat a costat: col·locar un peu mirant cap
al costat cap a on es vol moure a la persona i passar el pes d’una cama
a l’altra, lateralment (finta lateral).
2. Augmentar els punts de recolzament: tenir els peus junts suposa un punt
de recolzament, si se separen, passaran a ser dos i si es flexionen els genolls
i es tira cap enrere un dels peus i es recolza un genoll al llit, es passa a tenir
tres punts de recolzament. El resultat serà la disminució de l’esforç que s’ha
de fer per mobilitzar una persona al llit, per exemple.
3. Col·locar el centre de gravetat al nivell del pes màxim del conjunt a
mobilitzar, tot ajupint-se, flexionant malucs i genolls (si es fa un trasllat),
o inclinant-se, posant una o les dues cames al llit (si es fa una mobilització).
4. Utilitzar contrapesos i coordinació de moviments: caldrà utilitzar el
nostre pes per tal de mobilitzar a la persona de manera compensada, és a dir,
caldrà mobilitzar-nos amb ella (amb un suau balanceig) per tal de disminuir
l’esforç durant els procediments. Augmentar la base de sustentació i els
punts de recolzament, augmenta el contrapés.
5. Mantenir l’esquena recta: corregir la posició del coll i cap en funció de
la situació. Evitar torsions i inclinació del tronc i utilitzar grans grups
musculars (abdomen i cames).
6. Utilitzar angles fisiològics (naturals) a l’hora de manipular o mobilitzar per
tal d’evitar tendinitis.
7. Establir punts de fixació amples i segurs: utilitzar els palmells de la mà
amb els dits separats, així com avanbraços.
8. Evitar aixecar o manipular per sobre de l’alçada de les espatlles.
Centre i línia de gravetat del cos humà
És el punt on es concentra el pes de tot el cos i es localitza una mica més amunt de la meitat
(56-57%) de la nostra alçada a comptar des del terra, encara que hi pot variar en funció
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de la morfologia, edat, sexe i posició de cada persona. La línia de gravetat segueix un
recorregut que passa pels punts anatòmics següents: orella, espatlla, part anterior de les
vèrtebres dorsals, part posterior de les vèrtebres lumbars, part anterior del sacre i davant
de la part anterior del genoll i de l’articulació del turmell (figura 1.1).

F i g u r a 1 . 1 . Centre de gravetat i línia de
gravetat

Font: Wikipedia

És important tenir en compte què determina l’equilibri a l’hora d’iniciar o recolzar un canvi
postural, un trasllat o iniciar una deambulació: base de sustentació (BS) àmplia, alçada del
centre de gravetat (CG) idèntica a la del conjunt a mobilitzar, línia de gravetat (LG) dins de
la base de sustentació.

El vídeo següent pot ajudar a comprendre millor els principis bàsics de mecànica
corporal:

https://www.youtube.com/embed/8bLvxsc7pgc?controls=1

1.3.3 El mètode Dotte
Aquest mètode planteja cinc posicions fonamentals de les que es desprenen
la resta de moviments per a la mobilització manual de persones (MMP) amb
l’objectiu d’estalviar esforços i prevenir LME. Així mateix també recull postures
específiques que ajuden a la realització dels moviments quotidians de mobilització
de les persones en situació de dependència, com girs sobre un mateix i aixecament
del llit, trasllats d’una persona estirada o aixecaments fins a la posició de sedestació. Segons el mètode Dotte, les posicions bàsiques per repartir el pes de manera
adequada i sense gestos bruscos són les que s’indiquen a la taula 1.5:

LME freqüents en les
persones cuidadores
Són lesions
musculoesquelètiques freqüents
en les persones cuidadores, les
d’esquena, espatlla i braç, podent
ser artràlgies (cervicàlgies,
dorsàlgies, lumbàlgies, omàlgies
i braquiàlgies), tendinopaties i
hèrnies discals.
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Tau l a 1 . 5 . Les cinc posicions fonamentals del mètode Dotte
Posició

Imatge

Objectiu

Banqueta

Possibilita mantenir l’esquena recta, amb les
cames flexionades, per col·locar els colzes sobre
els genolls i suportar millor el pes.

Rappel

Variant de la banqueta, permet desplaçar el cos
cap enrere fent contrapés amb la PSD.

Arquer

Per a desplaçaments de tracció vertical.

Finta lateral

Orientat a desplaçar la càrrega de forma lateral
amb el traspàs del pes d’una cuixa a l’altra. (Hi ha
una variant -finta lateral oblícua- quan es traspassa
el pes de la cama avançada a la que està
endarrerida.

Cadireta

Utilitza la cuixa de la persona que assisteix com a
suport de la PSD.

Cavaller

Amb un genoll recolzat al terra, facilita l’aproximació
a l’objecte i augmenta l’estabilitat. Quan es puja, la
força serà realitzada per la musculatura de la cuixa
no agenollada i allibera l’esforç centrat a l’esquena.
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Taula 1.5 (continuació)
Posició

Imatge

Halterofília

Objectiu
Amplia la base de sustentació amb la separació
dels peus, baixa el centre de gravetat amb la flexió
dels malucs, genolls i turmells. Augmenta
l’estabilitat i l’equilibri i prepara per a un
desplaçament, o bé un aixecament de la càrrega,
amb la força controlada per la musculatura de les
cuixes.

Vegeu el vídeo següent, on es posa en evidència les NMC que aplica el professional
d’atenció directa; així com la utilització d’alguns ajuts tècnics menors, durant
mobilitzacions al llit i trasllats de PSD:

https://www.youtube.com/embed/gtaXp8Z7O8E?controls=1

Mecànica corporal: recull d’actuacions
Una mecànica corporal adequada s’ha de centrar en que el moviment ha de ser el més breu
possible, ha d’implicar poc esforç, s’han d’utilitzar ajuts tècnics sempre que sigui possible,
o bé l’ajut d’altra o altres persones i ha de permetre el màxim nombre de repeticions de
tasques sense posar en risc, ni la salut del professional, ni la de la PSD.
És per això que el professional d’atenció física, amb la col·laboració del conjunt de
professionals, ha d’actualitzar els seus coneixements sobre procediments, adaptacions
tècniques, humanes i materials, així com incorporar descansos periòdics ajustats al tipus
d’activitat i alternar tasques de diferents intensitats musculars durant la jornada laboral, amb
l’objectiu de minimitzar les LME i augmentar la confiança en la persona a qui s’assisteix.

Activitats de mobilització, trasllat i deambulació
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Les persones que es troben en situació de dependència (PSD) poden tenir limitada
la necessitat bàsica per moure’s de manera rítmica, coordinada i voluntària, així
com per mantenir una postura corporal correcta, la qual cosa dificulta l’eficàcia
de processos biològics com el retorn venos i la respiració eficaç, entre d’altres.
És per això que el tècnic d’atenció directa té la responsabilitat de donar suport a
aquesta necessitat bàsica limitada amb la realització de procediments i el registre
dels resultats que facilitin el control i seguiment de l’evolució de la PSD, així com,
la presa de decisions entre els diversos membres de l’equip de treball, durant les
situacions que es detallen a continuació:
• Enllitament: És la situació on la PSD està la major part del temps al llit i on
són clau canvis posturals per prevenir lesions i procurar benestar.
• Sedestació: És la posició anatòmica de descans a la vora o fora del llit
(en una cadira) on la PSD queda asseguda. Permet canviar d’horitzontal
a vertical, estimular l’equilibri i preparar-la bé per posar-se dreta i iniciar la
marxa, bé per ser traslladada.
• Trasllats: Permeten el canvi d’una superfície on es troba la PSD a una altra,
bé per proporcionar benestar o cobrir una necessitat bàsica, com passar del
llit a una cadira de rodes per desplaçar-se, o passar d’una cadira de rodes al
vàter, per exemple.
• Bipedestació: És el pas previ a iniciar la deambulació, si és possible, o bé,
per canviar d’una superfície de descans a una altra.
• Deambulació: Coneguda com a marxa, s’ha de realitzar sempre en entorns
segurs i amb l’ajut tècnic que s’adapti millor a les característiques de la PSD.
És posterior a la posició de bipedestació i proporciona autonomia.
• Desplaçament amb cadira de rodes: Per a aquelles PSD que tenen limitació
motora, o bé per alguna malaltia o simptomatologia no relacionada amb el
sistema osteomuscular. El seu ús per part de la PSD proporciona autonomia.

2.1 Prevenció de caigudes durant els procediments
Les caigudes són la conseqüència de qualsevol esdeveniment sobtat que precipiti
l’individu cap al terra contra la seva voluntat (OMS, 2004). Constitueixen un dels
problemes més freqüents entre les PSD (institucionalitzades o no) per les lesions
que hi poden causar a curt o llarg termini.

Activitats de mobilització, trasllat i deambulació
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Entre les persones grans, formen part del que s’anomena grans síndromes
geriàtriques i tenen gran repercusió sobre la seva mortalitat i morbilitat. Per
això, la seva prevenció és un dels indicadors de la qualitat i seguretat de
l’atenció, especialment entre les PSD amb afectació del sistema nerviós i/o
osteoarticulomuscular.

2.1.1 Factors de risc
Els riscos associats a les caigudes es poden classificar en dos grups::
• Factors intrínsecs o propis de la persona:
– Història de caigudes prèvies
– Alteracions: Físiques (per malalties, trastorns, processos postquirúrgics i/o hàbits tòxics), cognitives i/o conductuals.
• Factors extrínsecs relacionats amb:
– L’entorn: Vegeu la secció “Entorn” dins l’apartat “Mecànica corporal”
d’aquesta unitat.
– El calçat: inadequat, mal ajustat
– L’efecte del transport
– L’execució inadequada dels procediments i/o utilització d’ajuts tècnics
– Clima i caracteristiques del terreny
– Riscos derivats de la intervenció d’altres persones o mascotes
– Factors socials: Capacitació nul·la o inadequada de la xarxa de
recolzament (persones cuidadores professionals i no professionals família i/o acompanyants habituals).

2.1.2 Consells generals
Cal tenir present els passos següents i/o ensenyar-los a les PSD a qui s’atén:
1. Valorar la seguretat de l’entorn, ajuts tècnics i/o altres adaptacions (baranes,
frens, recolza-peus, etc.).
2. Escollir i posar-se el calçat i la roba adequadament.
3. Demanar ajuda sempre que sigui necessari.
4. Preparar-se físicament: Fixar la mirada durant uns segons i respirar tranquil.lament unes dos o tres vegades abans d’iniciar qualsevol activitat.
Evitar mirar al terra.
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5. Parar l’acció sempre que sigui necessari: per l’entorn, l’ajut tècnic i/o
simptomatologia de la pròpia PSD. Asseure’s o estirar-se, si s’escau.
6. Informar sempre de qualsevol caiguda.
Vegeu aquest vídeo per tal de tenir en compte conceptes bàsics sobre prevenció
de caigudes:

https://www.youtube.com/embed/tJGUdJrJl0I?controls=1

S’aconsella també que els professionals realitzin un registre de caigudes on
s’indiqui, entra d’altres:
• Si és la primera vegada.
• Valoració clínica del resultat (lleu, moderat, greu)
• On i quan ha caigut.
• Què feia abans i què volia fer.
• Si ha estat una acció planificada o sobtada (per una emergència, per
exemple).
• Si ha utilitzat algun dispositiu de recolzament habitual o no.
• Si ha demanat ajuda abans o no.
• Com s’ha sabut que ha caigut (si la persona ho ha explicat o algú ho ha vist).
• Si anava calçada i/o vestida apropiàdament.
• Si portava algun objecte o mascota.
• Si havia estat implicada alguna persona o mascota.
• Descripció del lloc on ha caigut (exterior; interior: ascensor, passadissos,
escales, estances; il·luminació; obstacles...).

2.1.3 Aixecament després d’una caiguda
La caiguda d’una PSD és un dels riscos que s’ha d’evitar, però, quan succeeix, no
s’ha d’actuar precipitadament i s’ha d’assegurar el bon estat d’aquesta abans de
fer res. Per això es poden seguir els passos que es detallen a continuació:
• Abans de a l’aixecament:
1. Protegir-se un mateix, a tercers i a la PSD.

Ajut tècnic portàtil
Vegeu el següent enllaç a un
vídeo on s’usa un ajut tècnic
portàtil per aixecar a una persona
que ha caigut:bit.ly/2PnRjzZ.
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2. Mantenir la calma.
3. Comprovar que la persona es troba bé.
4. Demanar ajut segons el protocol de la institució on es trobi, o bé, si és
al domicili, trucar al 112 o utilitzar els dispositius de teleassistència,
si es valora que podria haver algun risc per a la persona.
5. No deixar-la sola mai.
• Aixecament: Si no suposa cap risc per a la PSD, ni per al tècnic, a partir de:
1. Una posició de panxa tocant al terra (perquè la persona ha quedat així
en caure, o bé perquè se l’ha pogut girar -o ho ha fet sola), passar a
gateig i aproximar-se a una cadira en dues situacions:
(a) Quan es té menor dependència i sense assistència. Vegeu el
vídeo:

https://www.youtube.com/embed/Bhn7T5e1RR8?controls=1

(b) Quan la persona té major dependència i amb l’assistència d’una
sola persona. Vegeu el vídeo:

https://www.youtube.com/embed/hHOnv3_ym2U?controls=1

2. Una posició de panxa enlaire i col·locar-li per l’esquena una de les
peces següents:
– Un cinturó de transferència (o en el seu defecte, una tovallola
doblegada longitudinalment) que sobresurti per sota dels braços.
Asseure-la, estirant dels extrems i flexionar-li les cames. Des
d’una posició vostra ajeguda, aixecar-la (i vosaltres amb ella),
estirant de cada extrem del cinturó i frenant els seus peus amb
els vostres; es pot fer amb dos tècnics.
– Un llençol (lliscant o no) a sota i que la cobreixi de cap a peus.
Traslladar-la, bé a la cadira, bé al llit, per arrossegament suau i
aixecament posterior segur, entre dues persones.
– Un arnés per traslladra-la amb una grua a la cadira o al llit.

2.2 Posicions anatòmiques de descans
Superfícies especials
Són aquelles dissenyades
específicament per reduir la
pressió de determinades zones
anatòmiques. Poden ser:
matalassos, matalassets i coixins
especials (antiescares).

La PSD, en determinades situacions, ha d’estar moltes hores enllitada o asseguda.
Per això, una correcta posició de descans ha d’assegurar els aspectes següents:
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• Mantenir comfort i l’alineació corporal cap-columna amb cintures (escapular i pèlvica) equilibrades.
• Deixar sense pressió punts de recolzament propis de cada posició:
– Sedestació: isqui, 5è metatars
– Decúbit supí: occipital, escàpules, sacre-còccix, colzes, talons
– Decúbit lateral: espatlla, maluc (cresta ilíaca), trocànter, genoll (còndil femoral), turmell
– Decúbit pron: cresta iliaca, cresta tibial, ròtula (genoll)
• Mantenir la posició funcional de mans i peus (evitar peu equí); Opcional:
col·locar arc metàl·lic, a l’últim terç del llit i sota la llenceria per evitar que la
roba pressioni sobre els peus, és especialment important en casos de molta
fragilitat.
• Facilitar la respiració, motiu pel qual s’acostuma a inclinar el primer terç
del llit uns 30º, a menys que estigui contraindicat.
• Facilitar el retorn venós, motiu pel qual s’acostuma a inclinar l’últim terç
del llit uns 15-30º, a menys que estigui contraindicat.
És per aquest motiu que el tècnic en atenció directa ha de conèixer les principals
posicions de descans, així com les indicacions i les contraindicacions en funció
de les característiques fisiopatològiques de la persona a qui atén. A la taula 2.1 es
fa una descripció.

Evitar l’equinització del peu (“peu de ballarina” o “peu equí”) assegura la
posició plantígrada (peu en angle natural o en posició fisiològica) i evita la
retracció (escurçament) del tendó d’Aquil·les i del tríceps sural.
Taula 2.1. Posicions de descans (i acrònims), descripció, tolerància, precaucions i/o objectius
Posició
Decúbit supí (DS) o decúbit dorsal

Descripció

Persona estirada amb l’esquena recolzada al pla
horitzontal, braços i cames estirats

Tolerància

Bona si no hi ha contraindicacions (per exemple:
dificultat respiratòria o dolor).

Coixins

Sota de cap i coll, braços i mans, turmells; entre les
cames; als costats de malucs i cuixes; a la planta
dels peus

Precaucions

Separar lleugerament les cames entre elles. Evitar
rotació externa dels malucs.

Activitats de mobilització, trasllat i deambulació
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Tau l a 2 . 1 (continuació)
Posició
Decúbit pron (DP) o decúbit ventral

Descripció

Persona estirada, amb el cap de costat, tòrax i
abdomen recolzats al pla horitzontal per alleujar
zones posteriors i aconseguir extensió completa dels
malucs; braços estirats en paral·lel al tronc, o bé,
flexionats per davant del cap.

Tolerància

Baixa. Desaconsellada freqüentment.

Coixins

Sota de cap (si és molt pla), tòrax (especialment en
dones), abdomen, cuixes, cames i turmells.

Precaucions

Evitar hiperextensió cervical i lumbar. Assegurar-se
que les vies respiratòries estan lliures.

Decúbit lateral, dret o esquerre (DLD/DLE)

Descripció

Persona de costat (dret o esquerre) amb braços
(semi-flexionats, normalment) cap al costat en que la
persona està girada, cames lleugerament
flexionades, o amb la inferior estirada i la superior
lleugerament flexionada.

Tolerància

Bona en tant que afavoreix la flexió del tronc, malucs
i genolls, però ha d’intentar-se que no sigui molt
mantinguda perquè afavoreix UPP dels malucs (a
nivell del trocànter major del costat en que està
girada la persona).

Coixins

Sota cap i coll, braç contralateral al costat en que es
gira, cama i peu contralateral al costat en que està
girada la PSD; darrera de l’esquena per evitar que
rodolí cap a l’altre costat.

Precaucions i/o objectius

Avançar l’espatlla homolateral al costat en que està
girada la PSD. Assegurar-se de que el braç
homolateral al costat cap a on està girada la persona,
si està estirat, no quedi atrapat entre les baranes o el
propi cos. Assegurar que l’orella homolateral al gir no
queda doblegada contra el matalàs.
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Taula 2.1 (continuació)
Posició
De Sims o semi-pron dret/esquerre (de Sims D/E)

Descripció

Persona estirada entre un DP i un DL (amb la pelvis
mig recolzada al matalàs, d’un costat, i mig aixecada,
de l’altre costat). Cap de costat. La cama
contralateral al gir està flexionada i avançada cap al
pit. El braç homolateral al gir està darrera de
l’esquena i estirat, normalment.

Tolerància

Bona. Relaxa la zona lumbar.

Coixins

Sota cap i coll (opcional). Sota la cama flexionada
(per elevar genoll i turmell). Sota el peu de la cama
flexionada. Sota el turmell de la cama estirada. Sota
l’abdomen (opcional).

Precaucions

Assegurar que l’orella homolateral no queda
doblegada contra el matalàs. Controlar els horaris de
canvis posturals perquè augmenta la pressió a la
zona dels malucs i hi ha risc d’aparició d’UPP en
aquesta zona.

Fowler (asseguda/semi-asseguda)

Descripció

Persona semiasseguda amb una inclinació, del
matalàs respecte a l’horitzontal del llit, d’entre 45-60º
amb les cames flexionades preferentment.

Tolerància

Bona, especialment per al moment dels àpats.
Desaconsellada de forma mantinguda perquè
augmenta la pressió a la zona del sacre-còccix i
talons.

Coixins

En cap i regió cervical i lumbo-sacra, sota la zona
poplítia (darrera dels genolls), si no té somier
articulable, sota turmells; sota braços i mans

Precaucions

No utilitzar anelles de cautxú, ni pneumàtics sota la
zona dels glutis; els punts de recolzament s’han de
modificar amb la mateixa freqüència que en les altres
posicions; evitar: hiperextensió cervical, cifosi lumbar,
compressió dels espais poplitis (sota els genolls) per
facilitar el correcte retorn venós, peu equí,
estrangulament de vies.
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Tau l a 2 . 1 (continuació)
Posició
Variants

Fowler alt: Inclinació d’entre 60-90º

semi-Fowler: Inclinació d’entre 30-45º

Fowler baix: Inclinació d’entre 15-30º

En sedestació (asseguda en cadira)

Descripció

Persona asseguda a la cadira o butaca

Tolerància

Igual que en posició Fowler o variants.

Coixins

Darrera de cap i coll, zona lumbar, braços, mans i
cuixes

Precaucions

Les mateixes que en posició de Fowler o variants.
Per assegurar la posició funcional dels peus, col·locar
una banqueta a sota (plana o amb inclinació) per
facilitar el retorn venós. S’aconsella l’ús de llençol
tubular lliscant al seient que permeti la recol·locació
postural.
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Durant el descans, la posició pot variar, inclús la persona pot adoptar
postures antiàlgiques (per evitar o disminuir el dolor). Assegurar la posició
adequada i la comoditat amb suports materials (plans d’articulació del llit,
coixins, fèrules i/o ajuts tècnics) i intervencions preventives (recol·locació
i mobilitzacions pautades) és responsabilitat del tècnic d’atenció directa.

2.3 Procediments per recolzar la necessitat bàsica de moviment i/o
manteniment de la postura
Els procediments per recolzar la necessitat bàsica de moviment i/o manteniment
de la postura de la PSD tenen l’objectiu comú de prevenir i/o millorar la qualitat
de vida de qui té limitacions motores. Els que s’expliquen en aquesta unitat són
els següents:
• Exercicis d’arc complet de moviment (E-ACM)
• Canvis posturals
• Transferències
• Recolzament durant la deambulació
• Recolzament durant el desplaçament en cadira de rodes
Més enllà de les particularitats, és important tenir en compte els aspectes comuns
a tots els procediments; tal com s’exposen en el quadre següent:
Aspectes comuns a tots els procediments
1. Tenir present la pauta i/o indicacions.
2. Obtenir informació prèvia sobre característiques físiques, cognitives i conductuals de la PSD.
3. Adaptar, si s’escau, cada procediment a les possibles vies, apòsits, immobilitzacions, ferides,
zones de fragilitat o sensibilitat, així com a les limitacions sensorials (visuals i/o auditives),
malalties o simptomatologia que pugui manifestar cada PSD.
4. Comprovar que no existeixen contraindicacions per dur a terme cada procediment.
5. Respectar les preferències de la persona, sempre que sigui possible.
6. Fer ús sempre dels ajuts tècnics disponibles, comprovar el seu estat i/o funcionament i seguir
les indicacions de les fitxes tècniques.
7. Demanar ajut sempre que sigui possible i/o necessari. Evitar fer alguns procediments sols.
8. Assegurar-se de tenir el coneixement adequat sobre el procediment a realitzar i com es pot
adaptar a les característiques de la PSD, als ajuts tècnics disponibles i/o a l’entorn.
9. Respectar les precaucions indicades per l’equip professional.
10. Planificar la tècnica abans d’iniciar-la.
11. Seguir tots els passos de cada procediment, a menys que s’hagi optat per fer-ne alguna
adaptació.
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12. Seguir les NMC (Normes de Mecànica Corporal).
13. Escollir moviments naturals que no siguin forçats ni per a la PSD ni per a vosaltres.
14. Si la PSD hi col·labora, que sigui després d’explicar-li bé l’objectiu i com es farà, que ho faci
a la vostra indicació, la qual heu d’avançar de forma clara, concreta i coordinada.
15. Observar en tot moment els possibles senyals de no tolerància, descoordinació, falta de
participació o canvi de conducta per prevenir les possibles reaccions adverses i poder actuar
en cas necessari.
16. Anotar, si s’han pogut resoldre i com, les possibles incidències.
17. Anotar qualsevol altre aspecte que us pugui semblar d’interès.
Trobareu un recull dels
diferents protocols
d’aquest apartat a la
secció “Annexos” del web
del mòdul.

2.3.1 Exercicis d’arc complet de moviment
Les PSD amb poca mobilitat poden tenir debilitat i alteracions osteoarticulomusculars que facin que les transferències d’una superfície a l’altra no siguin suficients
per evitar el deteriorament i inclús pot associar-se a situacions de perill.
És per aquesta raó que se sol establir una rutina d’exercicis anomenats d’arc
complet de moviment (E-ACM), o de rang complet de moviment(E-RCM), per
mantenir i millorar el rang de mobilitat articular; la qual cosa pot contribuir a
desaccelerar, o inclús revertir, processos limitants, especialment si s’apliquen de
forma regular en les primeres fases de la presentació de la simptomatologia.
Els beneficis d’aquests exercicis s’associen a:
• Augment del moviment i funció articular
• Disminució del dolor articular
• Augment de la independència de la PSD
Els E-ACM acostumen a ser
realitzats per un/a
fisioterapeuta (o sota la
seva supervisió) i es poden
realitzar també a l’aigua
pels seus efectes
amortidors.

La seva classificació es relaciona amb la dependència de la PSD, establint-se en
tres nivells:
• Pasius o assistits: Si la PSD no pot col·laborar, són realitzats per una altra
persona.
• Semi-assistits: Si la PSD pot col·laborar en una part de la seva realització.
• No assistits o actius: Si la PSD pot realitzar-los, només sota supervisió, però
sense la col·laboració directa de ningú.
El vídeo que teniu a continuació, mostra alguns E-RCM (range of motion exercices, en anglés) en una persona enllitada. Per facilitar la seva comprensió, a la
taula 2.2, trobareu les parelles de moviments per articulació, tal i com ho realitzen
al vídeo, en sentit proximal-distal, des de l’espatlla fins als dits de la mà i des del
maluc fins als dits del peu, només a l’hemicòs (meitat del cos) dreta:
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https://www.youtube.com/embed/t6hE_ntz4Ho?controls=1

Taula 2.2. Exercicis d’arc complet de moviment (E-ACM) en extremitat superior i extremitat inferior de
l’hemicós dret en decúbit supí
Zona a exercitar

Parelles de moviment

Espatlla

Flexió-extensió
Abducció-adducció
Rotació externa-rotació interna (espatlla amb angle de 90º)

Colze

Flexió-extensió
Supinació-pronació

Canell

Flexió-extensió-hiperextensió
Flexió radial-flexió cubital

Dits de la mà

Polze: Abducció-adducció
Polze: oponibilitat amb cadascun dels altres 4 dits
Dits 2, 3, 4 i 5: Abducció-adducció individual
Dits 2, 3, 4 i 5: Flexió-extensió en bloc (els 4 dits a la vegada)

Maluc

Flexió-extensió
Abducció-adducció
Rotació externa-rotació interna

Genoll

Flexió-extensió

Turmell

Plantiflexió-dorsiflexió
Rotació externa-rotació interna

Dits del peu

Abducció-adducció
Flexió-extensió en bloc (els 5 dits a la vegada)

És important tenir en compte les següents indicacions sobre els E-ACM:
• Es poden realitzar:
– Amb la PSD en bipedestació, sedestació o decúbit.
– En una o més extremitats i en un o en els dos hemicossos.
– Amb sèries repetides un número de vegades que determinarà el
fisioterapeuta (al vídeo, es pot observar que són 2 les repeticions de
cada moviment).
– Una o més vegades al dia, bé en les mateixes articulacions, o en unes
altres.
• S’han de realitzar:
– Només quan les condicions (físiques i conductuals) siguin òptimes.
– Per un persona especialitzada o sota supervisió.

Activitats de mobilització, trasllat i deambulació
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– Si no hi ha cap incidència o simptomatologia, com dolor, que ho
impedeixi.
– Seguint les NMC, seguretat i higiene.
– Demanant consentiment i col·laboració i preservant la intimitat de la
PSD.
• Han de finalitzar:
– Acomodant a la PSD.
– Fent el registre del que s’ha fet.
– Comunicant les possibles incidències.

2.3.2 Canvis posturals o mobilitzacions (procediments)
Vegeu l’apartat “Mecànica
corporal” per tenir present
les NMC durant els
procediments per evitar
lesions
musculoesquelètiques
(LME) en el tècnic i
possibles accidents, com
les caigudes, en la PSD.

Els canvis posturals o mobilitzacions són modificacions de la posició del cos en la
superfície de recolzament on es trobi la persona. Tenen com a objectiu augmentar
la qualitat de vida a partir de les consideracions següents:
• Proporcionar comfort.
• Evitar pressió prolongada.
• Facilitar la interacció amb les altres persones.
• Facilitar l’acte de menjar i/o beure.
• Facilitar algunes intervencions d’higiene i/o terapèutiques.

Els canvis posturals constitueixen una de les mesures bàsiques per a la
prevenció de les UPP i s’han de combinar amb la inclinació controlada de
la superfície de descans (llit, seient i recolza-peus/braços) i amb materials
de suport específics.
Per aquesta raó, les persones responsables de l’atenció directa han de tenir present
alguns aspectes:
• Tota persona detectada com de risc d’immobilitat ha de ser canviada de
posició, si no hi ha contraindicació segons una pauta.
• Els canvis de posició s’entenen tant a la cadira (en sedestació), com al llit.
• S’han d’incloure, sempre que sigui possible, les posicions bàsiques de
descans: sedestació (també al llit) i DS, DLD i DLE (al llit).
• Han d’assegurar el benestar amb l’alineació cap-columna, l’equilibri de
les cintures (escapular i pèlvica), el repartiment del pes corporal, la posició
funcional de mans (dits en semiflexió) i peus (evitar l’equinització), la respiració no forçada, el retorn venós, l’eliminació punts de pressió prolongada
i proporcionar un descans reparador.
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• Han de realitzar-se amb seguretat: Prevenir caigudes i dolor, no bloquejar
vies o sondes, no recolzar la persona sobre les seves lesions, no mobilitzar
per arrossegament, evitar postures forçades durant la mobilització i durant
el descans per tal d’evitar complicacions articulars (com les contractures),
evitar constrènyer roba de llit o pròpia de la persona per tal d’evitar plecs
i facilitar la circulació, deixar accessible zones de tractament i/o control
rutinari i assegurar que les necessitats quedin cobertes.
• La freqüència de canvi no ha d’excedir les dues hores, tot i que es pot
desplaçar fins a les quatre hores durant la nit i ha d’estar indicada.
• La pauta o rutina de canvi s’ha de recollir en el pla de cures de la PSD,
amb les posicions (indicades i desaconsellades), les hores dels canvis i les
precaucions, especialment quan hi ha determinats símptomes o malalties
diagnosticades.
• S’han de col·locar coixins o altres materials preventius de suport per
alleujar la pressió sobre les prominències òssies i conservar la posició
funcional de les diferents parts corporals. Tenir present que són materials
complementaris que mai han de substituir la pauta o rutina de mobilització.
• Les PSD que poden realitzar els canvis posturals de forma autònoma han
de rebre formació per tal de conèixer posicions bàsiques i alternatives, els
riscos i els beneficis en funció de les seves característiques, així com la
freqüència de canvi i els materials de suport.
La classificació pot realitzar-se tenint en compte els punts següents:
• En funció del grau de dependència de la persona:
– Actius o no assistits: són els que pot realitzar la PSD per si mateixa,
sota la supervisió d’un professional o amb formació.
– Semi-assistits: són els que la PSD pot realitzar amb la col·laboració
d’un professional.
– Passius o assistits: són els que la PSD no pot realitzar sense la
participació directa d’un professional.
• En funció de la superfície on es trobi la persona (i com es descriuen a partir
d’ara):
– A la cadira (en sedestació)
– Al llit
D’una banda, els canvis posturals en sedestació són especialment importants per
a aquelles persones que es desplacen en cadira de rodes. Per comprendre’ls, s’ha
de tenir present la postura neutral, indicada a la taula 2.3.

Metodologies de
mobilització
Algunes metodologies de
mobilització de persones són: de
Max Abric, de Paul Dotte,
mètode GAPA (Gestos i
Activació gestual de la Persona
Anciana) i manutenció manual
de malalts (MMM).
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Tau l a 2 . 3 . Postura neutral en sedestació
Cap

Columna

Pelvis

Recte
Sense inclinació
Sense rotació
Sense balanceig

Recta
Sense rotació
Sense corbatures laterals
Amb corbatures normals: lordosi
cervical i lumbar i cifosi dorsal i
sacrecoccígia

Sense inclinació
Sense rotació
Sense balanceig

En el següent enllaç podreu tenir més informació i veure imatges sobre les
posicions incorrectes en la cadira de rodes i que es detallen a continuació
(hub.permobil.com):
• Retropulsió (inclinació anterior) de la pelvis
• Antepulsió (inclinació posterior) de la pelvis, hiperlordosi lumbar i cervical
• Rotació de la pelvis
• Balanceig de la pelvis
• Deformitat de la pelvis
El procediment de canvi postural en sedestació es basa en els punts següents:
1. Elevar-se o elevar el cos del seient per alliberar els isquis del pla de la cadira
cada 10-15 minuts.
2. Assegurar un angle de 90º dels malucs per evitar pressió excessiva sobre els
isquis. Per això caldrà regular l’alçada del recolza-peus.
3. Vigilar les prominències òssies en contacte amb la superfície de la cadira
en cada elevació. Canviar de posició els coixins per alliberar la pressió.
4. Recol·locar a la PSD, si s’escau (vegeu vídeo).
5. Precaucions:
(a) Evitar seients reclinables.
(b) Usar sempre els coixins antiescares i vigilar el seu estat: inflat i forma
correcta, que no siguin durs, que siguin els indicats pels especialistes
i que estiguin homologats.
(c) Controlar el pes: evitar sobrepés i aprimament.
(d) Assegurar una higiene regular amb hidratació de la pell.
Escales de valoració
Dues escales de valoració
validades i disenyades per al risc
de patir UPPs són la de Norton
modificada (1962) i la de Braden
(1987), tal com indica el Grup
Nacional per a l’Estudi i
Assessorament en Úlceres per
Pressió (GNEAUPP) i ferides
cròniques.

El següent vídeo us ajudarà a comprendre com un ajut tècnic menor (l’estora de
reposicionament) us pot ajudar a disminuir l’esforç durant el procediment de tornar
a una posició correcta a una PSD que ha lliscat a la cadira o cadira de rodes.
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https://www.youtube.com/embed/Z059WW0QjOU?controls=1

D’altra banda, els procediments de canvis posturals al llit són els que s’indiquen
a continuació (vegeu la taula 2.1 per recordar el significat dels acrònims):
• Reposicionament de la persona. Apropar al capçal (taula 2.4)
• Apropament a la vora del llit (taula 2.5)
• Pas de DS a decúbit lateral DL, posició de Sims o a decúbit pron DP (taula
2.6)
• Asseure la persona a la vora del llit (taula 2.7)
En qualsevol cas, és important tenir en compte:
• La utilització de coixins abductors (separadors de les extremitats respecte
a la línia medial del cos) entre les cames per tal d’evitar les luxacions per
rotació interna dels fèmurs.
• Donar suport visual a la PSD, col·locant-se al davant per tal d’evitar
sensació de mareig (vertígen postural paroxístic benigne).
• La utilització d’ajuts menors com el llençol tubular lliscant i/o el cinturó
de transferència perquè disminueixen sobreesforços durant els procediments.
Reposicionament de la PSD al llit. Apropar al capçal

A la taula 2.4 teniu el protocol a seguir en cas de reposicionament de la persona.
A continuació, trobareu dos vídeos que us permetran veure el procediment per
reposicionar la PSD cap al capçal del llit (amb la col·laboració d’un o dos tècnics
i amb llençol tubular lliscant).
Taula 2.4.
PROTOCOL DE CANVI POSTURAL AL LLIT. REPOSICIONAMENT DE LA PSD: APROPAR AL CAPÇAL

DEFINICIÓ
Protocol de recol·locació de la PSD al llit.
OBJECTIU
• Apropar al capçal del llit per evitar incomoditat i lesions en una PSD que ha relliscat .
MATERIAL NECESSARI
• Guants (i resta d’equip de protecció individual -EPI- sanitari, si s’escau)
• Pauta d’actuació, full de registre i bolígraf
• Material de suport: coixins i ajut tècnic específic (llençol tubular lliscant)
PROCEDIMENT

Activitats de mobilització, trasllat i deambulació
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Tau l a 2 . 4 (continuació)
PROTOCOL DE CANVI POSTURAL AL LLIT. REPOSICIONAMENT DE LA PSD: APROPAR AL CAPÇAL
1. Preparar el material:
1) Seleccionar-ho
2) Col·locar-ho a l’abast (al carro de material o a una cadira quan sigui necessari), sense que sigui un obstacle,
ni per a la PSD, ni per al tècnic
3) Comprovar que s’adequa a l’entorn, a la PSD i al procediment
4) Comprovar que està en bones condicions
2. Preparar-se el tècnic:
1) Portar roba còmoda i calçat adequat (antilliscant, tancat i ben subjecte al peu)
2) Utilitzar mesures d’higiene: rentat bàsic de mans (RBM) i desinfecció amb solució hidroalcohòlica (SHA),
col·locació de guants i resta de l’EPI, quan sigui necessari
3. Preparar la PSD:
1) Identificar-la pel seu nom
2) Saludar-la i presentar-se
3) Explicar-li què es farà de manera clara i senzilla
4) Demanar-li el seu consentiment i la seva col·laboració, sempre que es pugui
5) Preservar la seva intimitat.
4. Preparar l’entorn:
1) Adequar temperatura i il·luminació
2) Revisar l’espai i/o recorregut de treball i eliminar possibles obstacles
3) Utilitzar mesures de seguretat: frens i baranes de llit, comandament per articular-lo i/o regular l’alçada
4) Ajustar, si és possible, l’alçada del llit als vostres malucs
5) Col·locar el llit pla, sempre i quan no estigui contraindicat.
5. Canvi postural:
5.1. Col·locar-se al costat del llit des d’on es començarà a treballar.
5.2. Destapar la PSD i recol·locar-li bé la roba, si s’escau.
5.3. Retirar els coixins, si n’hi ha, i deixar-los al carro de material o a la cadira.
5.4. Comprovar si hi ha algun obstacle material (sondes, vies, immobilitzadors -guixos o embenats...) que
precissin adaptació del procediment per a cada cas concret.
5.5. Baixar la barana, si n’hi ha.
5.6. Col·locar el llençol tubular lliscant, bé a sota o a sobre del travesser. La posició correcta del llençol lliscant
ha de ser amb les parts tancades per sota de les espatlles i cuixes per permetre el lliscament longitudinal de la
PSD en el llit.
5.7. Recollir els braços de la PSD sobre el seu tronc.
5.8. Flexionar-li les cames, si és possible.
Opció a. Un o dos tècnics (a cada costat del llit)
(5.9a). Passar un braç sota les espatlles i l’altre sota les cuixes de la PSD.
(5.10a). Informar del moviment i demanar-li que es miri la panxa, si és possible, a la vostra indicació.
(5.11a). Desplaçar-la en un sol moviment cap al capçal de forma coordinada si hi participen dos tècnics.
Opció b. Dos tècnics (un a cada costat del llit) i amb travesser
(5.9b). Enrotllar amb les vostres mans el travesser des de cada vora del llit fins a tocar a la PSD, de manera
que quedi el més a prop possible del seu cos. Les vostres mans estaran col·locades a nivell de les cintures
(escapular i pèlvica) de la persona per enrotllar el travesser i per fer el desplaçament posterior. La posició de
les mans serà en puny i la visió serà dorsal.
(5.10b). Informar del moviment i demanar-li que es miri la panxa, si és possible, a la vostra indicació.
(5.11b). Desplaçar-la en un sol moviment cap al capçal de forma coordinada si hi participen dos tècnics.
6. Acomodar-la
• Col·locar els coixins als llocs adequats en funció de la postura de descans final.
• Assegurar-se que no queden plecs, ni a la roba, ni a la llenceria de llit.
• Tapar-la i evitar l’equinització dels peus.
• Pujar la/les barans/es, si s’escau.
• Posicionar el llit segons estigui pautat o ho prefereixi la persona, sempre i quan no estigui desaconsellat. (Pot
fer-se amb la inclinació del primer terç del llit, o bé, posant suports que elevin les potes del capçal del llit per
evitar la inclinació dels malucs i carregar la zona del sacre).
7. Deixar els objectes que necessiti al seu abast.
8. Recollir el material i l’entorn.
9. Treure’s els guants i fer un RBM.
10. Acomiadar-se.
11. Registrar l’actuació.
12. Comunicar les possibles incidències per la via adequada a la persona adequada.
OBSERVACIONS
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Taula 2.4 (continuació)
PROTOCOL DE CANVI POSTURAL AL LLIT. REPOSICIONAMENT DE LA PSD: APROPAR AL CAPÇAL
• Seguir les NMC: Ampliar la base de sustentació, orientar un peu cap al capçal, mantenir l’esquena recta amb
la flexió dels malucs i del genoll i turmell de la cama més allunyada del capçal i passar el pes d’aquesta a
l’altra, fent una finta latero-lateral quan es faci el moviment.

Fixeu-vos, en els vídeos següents, en certes adaptacions per disminuir sobreesforços i fregament:
1. La longitud del llençol tubular lliscant
2. L’ús combinat del llençol tubular lliscant amb altre ajut tècnic menor
(cinturó)
3. La inclinació del pla inferior del llit per tal que s’elevin les cames.
Poseu també especial atenció en la col·locació i retirada dels ajuts tècnics menors,
per tal de disminuir la fricció amb la pell de la PSD el mínim possible:

https://www.youtube.com/embed/bwcpHKZtiM4?controls=1

https://www.youtube.com/embed/SinQCDfL8n8?controls=1

https://www.youtube.com/embed/F9bzzhfX1ow?controls=1

Apropament a la vora del llit

A la taula 2.5 podeu veure el protocol per a l’apropament a la vora del llit; a banda,
el vídeo que trobareu a continuació, us permetrà veure l’opció per ”Reposicionar
la PSD cap al capçal del llit” amb la col·laboració de dos tècnics (un a cada costat)
i el llençol tubular lliscant (amb o sense llençol tubular lliscant a sota del llençol
travesser):
Taula 2.5.
PROTOCOL DE CANVI POSTURAL. APROPAR A LA VORA DEL LLIT EN DS

DEFINICIÓ

Teniu una versió
imprimible d’aquest i de la
resta de protocols
d’aquest apartat als
annexos de la unitat.
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Tau l a 2 . 5 (continuació)
PROTOCOL DE CANVI POSTURAL. APROPAR A LA VORA DEL LLIT EN DS
Protocol previ a altres per facilitar-ne l’execució dels mateixos.
OBJECTIU
• Preparar la PSD per realitzar un canvi postural que requereixi aquest pas previ.
MATERIAL NECESSARI
• Guants (i resta d’equip de protecció individual -EPI- sanitari, si s’escau)
• Pauta d’actuació, full de registre i bolígraf
• Material de suport: ajut tècnic específic (llençol tubular lliscant)
PROCEDIMENT
1. Preparar el material:
1) Seleccionar-ho
2) Col·locar-ho a l’abast (al carro de material o a una cadira quan sigui necessari), sense que sigui un obstacle,
ni per a la PSD, ni per al tècnic
3) Comprovar que s’adequa a l’entorn, a la PSD i al procediment
4) Comprovar que està en bones condicions.
2. Preparar-se el tècnic:
Portar roba còmoda i calçat adequat (antilliscant, tancat i ben subjecte al peu)
Utilitzar mesures d’higiene: rentat bàsic de mans (RBM) i desinfecció amb solució hidroalcohòlica (SHA),
col·locació de guants i resta de l’EPI, quan sigui necessari.
3. Preparar la PSD:
Identificar-la pel seu nom
Saludar-la i presentar-se
Explicar-li què es farà de manera clara i senzilla
Demanar-li el seu consentiment i la seva col·laboració, sempre que es pugui
Preservar la seva intimitat.
4. Preparar l’entorn:
Adequar temperatura i il·luminació
Revisar l’espai i/o recorregut de treball i eliminar possibles obstacles
Utilitzar mesures de seguretat: frens i baranes de llit, comandament per articular-lo i/o regular l’alçada
Ajustar, si és possible, l’alçada del llit als malucs
Col·locar el llit pla, sempre i quan no estigui contraindicat.
5. Canvi postural. Un tècnic i per parts:
5.1. Col·locar-se al costat del llit cap a on es vol apropar la PSD.
5.2. Destapar la PSD i recol·locar-li bé la roba, si s’escau.
5.3. Retirar els coixins, si n’hi ha, i deixar-los al carro de material o a la cadira.
5.4. Comprovar si hi ha algun obstacle material (sondes, vies, immobilitzadors -guixos o embenats...) que
precissin adaptació del procediment per a cada cas concret.
5.5. Baixar la barana, si n’hi ha.
5.6. Col·locar el llençol tubular lliscant sota la persona o sota el travesser, a partir d’una posició inicial de la
PSD en DS.
5.7. Col·locar-li les extremitats:
• Braços recollits sobre el tronc
• La cama més allunyada sobre la més propera al costat cap a on es vol apropar.
(5.8 Opció a.) Col·locar els vostres braços a sota de la persona per a cadascun dels segments corporals
(espatlles-lumbars, lumbars-cuixes i cuixes-cames/turmells). Desplaçar-la per apropar-la cap a la vora del llit
en cadascun dels segments.
(5.8. Opció b.) Enrotllar el travesser amb les mans de tal manera que hi quedi el mínim espai entre les vostres
mans i la PSD. Agafeu el travesser amb les mans tancades, en puny visió dorsal. Estirar molt suaument pels
mateixos tres segments indicats a l’opció a.
5.9. Repetir els tres moviments, si cal, perquè hi quedi ben a la vora del llit. És preferible repetir-los que fer
sobreesforços associats a desplaçaments llargs.
6. Continuar amb el següent procediment de mobilització, o bé, acomodar-la:
• Col·locar els coixins als llocs adequats en funció de la postura de descans final.
• Assegurar-se que no queden plecs, ni a la roba, ni a la llenceria de llit.
• Tapar-la i evitar l’equinització dels peus.
• Pujar la/les barans/es, si s’escau.
• Posicionar el llit segons estigui pautat o ho prefereixi la persona, sempre i quan no estigui desaconsellat. (Pot
fer-se amb la inclinació del primer terç del llit, o bé, posant suports que elevin les potes del capçal del llit per
evitar la inclinació dels malucs i carregar la zona del sacre).
7. Deixar els objectes que necessiti al seu abast.
8. Recollir el material i l’entorn.
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Taula 2.5 (continuació)
PROTOCOL DE CANVI POSTURAL. APROPAR A LA VORA DEL LLIT EN DS
9. Treure’s els guants i fer un RBM.
10. Acomiadar-se.
11. Registrar l’actuació.
12. Comunicar les possibles incidències per la via adequada a la persona adequada.
OBSERVACIONS
• En persones fràgils, utilitzar llençol tubular lliscant preferentment.
• Seguir les NMC: Ampliar la base de sustentació, col·locar una cama endarrerida, apropar-se a la persona i
mantenir recta l’esquena amb la flexió dels malucs i del genoll i turmell de la cama avançada. Desplaçar-la
amb una finta antero-posterior o diagonal passant el pes de la cama flexionada i avançada a l’altra (més
endarrerida i estirada a l’inici del moviment).
• Adaptació 1. Amb tres tècnics (tècnica en bloc), de tal manera que cadascú es desplaça cadascun dels tres
segments corporals a la vegada seguint qualsevol de les dues opcions.
• Adaptació 2. Amb un tècnic que empeny des del costat contrari cap a on es vol desplaçar la PSD. Pot ser
per parts, o bé en un sol moviment, col·locant les mans a nivell d’espatlla i maluc, en aquest últim cas.

Teniu una versió
imprimible d’aquest i de la
resta de protocols
d’aquest apartat als
annexos de la unitat.

Girar a la PSD

A partir d’una posició de DS, la PSD es pot girar en tres posicions (DL, de Sims
o DP) en funció de les indicacions de la pauta de mobilitzacions. En aquest sentit,
el canvi postural al llit pot referir-se a:
• Posar de costat: girar de DS a DL (dret o esquerre).
• Posar de semi-costat: girar de DS a posició de Sims (dret o esquerre).
• Posar bocaterrosa: girar de DS a DP.
A la taula 2.6 podeu veure el protocol per portar a terme el canvi postural de DS
a DL (dret o esquerre), a posició de Sims (dreta o esquerra) o a DP.
Taula 2.6.
PROTOCOL DE CANVI POSTURAL AL LLIT. POSAR DE COSTAT: GIRAR DES DE DS

DEFINICIÓ
Mobilització al llit per canviar la posició de decúbit des de DS a DL (dret o esquerre), a de Sims (dret o
esquerre) o a DP.
OBJECTIU
• Canviar de posició en decúbit a la persona enllitada pel motiu que sigui necessari: alleujar punts de pressió,
seguir la rutina de mobilització, proporcionar comoditat, realitzar higiene, canvi de llenceria de llit, realització de
determinades intervencions.
MATERIAL NECESSARI
• Guants (i resta d’equip de protecció individual -EPI- sanitari, si s’escau)
• Pauta d’actuació, full de registre i bolígraf
• Material de suport: coixins

PROCEDIMENT
1. Preparar el material:
1) Seleccionar-ho
2) Col·locar-ho a l’abast (al carro de material o a una cadira quan sigui necessari), sense que sigui un obstacle,
ni per a la PSD, ni per al tècnic
3) Comprovar que s’adequa a l’entorn, a la PSD i al procediment
4) Comprovar que està en bones condicions.
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Tau l a 2 . 6 (continuació)
PROTOCOL DE CANVI POSTURAL AL LLIT. POSAR DE COSTAT: GIRAR DES DE DS
2. Preparar-se el tècnic:
1) Portar roba còmoda i calçat adequat (antilliscant, tancat i ben subjecte al peu)
2) Utilitzar mesures d’higiene: rentat bàsic de mans (RBM) i desinfecció amb solució hidroalcohòlica (SHA),
col·locació de guants i resta de l’EPI, quan sigui necessari.
3. Preparar la PSD:
1) Identificar-la pel seu nom
2) Saludar-la i presentar-se
3) Explicar-li què es farà de manera clara i senzilla
4) Demanar-li el seu consentiment i la seva col·laboració, sempre que es pugui
5) Preservar la seva intimitat.
4. Preparar l’entorn:
1) Adequar temperatura i il·luminació
2) Revisar l’espai i/o recorregut de treball i eliminar possibles obstacles
3) Utilitzar mesures de seguretat: frens i baranes de llit, comandament per articular-lo i/o regular l’alçada
4) Ajustar, si és possible, l’alçada del llit als vostres malucs
5) Col·locar el llit pla, sempre i quan no estigui contraindicat.
5. Canvi postural:
5.1. Col·locar-se al costat del llit, contrari respecte a on es vol girar la PSD.
5.2. Destapar la PSD i recol·locar-li bé la roba, si s’escau.
5.3. Retirar els coixins, si n’hi ha, i deixar-los al carro de material o a la cadira. (Per passar a DL o a posició de
Sims, no és necessari retirar el coixí del cap).
5.4. Comprovar si hi ha algun obstacle material (sondes, vies, immobilitzadors -guixos o embenats...) que
precissin adaptació del procediment per a cada cas concret.
5.5. Baixar la barana, si n’hi ha.
5.6. Preparar la PSD a partir d’una posició inicial en DS i apropar-la a la vora contrària de cap a on es vol girar.
5.7. Pujar la barana, si n’hi ha.
5.8. Col·locar-se al costat del llit, cap a on es vol girar la PSD. Baixar la barana.
5.9. Preparar la PSD per ser girada:
De DS a DL (dret o esquerre):
1) Girar el cap de la PSD cap al lateral cap a on es vol girar.
2) Col·locar-li les extremitats: Braç contralateral al gir a sobre del tronc; Braç homolateral al gir en un angle
d’entre 45-90º respecte al tronc, bé amb el braç estirat, o bé, amb el colze flexionat, en funció de la possibilitat
de moviment articular de la PSD; Cama contralateral al gir bé flexionada o estirada i a sobre de l’altra i amb un
coixí entre ambdues (especialment en persones fràgils) per evitar la luxació del maluc contralateral al gir.
De DS a posició de Sims (dret o esquerre):
1) Girar el cap de la PSD cap al lateral cap a on es vol girar.
2) Col·locar-li les extremitats: Braç contralateral a sobre del tronc; Braç homolateral estirat, paral·lel al cos i
amb la mà sota la cuixa; Cama contralateral, bé flexionada, bé estirada a sobre de l’altra i amb un coixí entre
ambdues (especialment en persones fràgils) per evitar la luxació del maluc contralateral.
De DS a DP:
1) Girar el cap de la PSD cap al costat contrari respecte al gir que es vol fer.
2) Col·locar-li les extremitats: Ambdós braços estirats, paral·lels al cos i amb cadascuna de les mans sota
cadascuna de les cuixes; Cama contralateral al gir estirada a sobre de l’altra (o no) i amb un coixí entre
ambdues (especialment en persones fràgils) per evitar la luxació del maluc contralateral.
5.10. Girar-la
Opció 1. Subjecció directa amb les mans a nivell d’espatlla i per la cuixa-maluc contralaterals. Girar-la de
manera contínua, suau i assegurant l’estabiliat de la persona abans de separar les mans del seu cos.
Opció 2. Amb llençol travesser: Subjectar la PSD amb el llençol travesser enrotllat (ben a prop del seu cos) i
a nivell de l’espatlla i maluc-cuixa contralaterals. Girar-la amb molta suavitat amb l’ajut del llençol travesser.
6. Acomodar-la amb la correcció de la postura i la col·locació adequada dels coixins:
En DL: Avançar-li l’espatlla homolateral al gir per evitar pressió a l’acromi. Col·locar-li adequadament els
braços per tal que no quedin atrapats amb la barana. Col·locar els coixins: darrera l’esquena, sota el braç
contralateral al costat de gir, entre les cuixes i cames (la contralateral al gir pot estar una mica flexionada, a
sobre de l’altra o una mica separada).
En posició de Sims: Col·locar-li el braç que queda per darrera de l’esquena una mica flexionat en direcció al
cap o bé estirat, paral·el al cos. Col·locar-li l’altre braç flexionat amb un coixí a sota i assegurar-se de que no
quedarà atrapat amb la barana. Flexionar-li la cama contralateral al gir en direcció al pit i col·locar-li un coixí a
sota fins al turmell.
En DP: Col·locar-li els braços paral·lels al tronc, o bé flexionats en direcció al cap. Col·locar-li coixins sota el
cap (ha de ser molt pla; moltes vegades no es posa), sota el tòrax (especialment en dones), sota la panxa (per
evitar la corvatura excessiva a nivell lumbar) i sota les cames (de vegades també sota les cuixes).
• Tapar-la.
• Pujar la/les barans/es, si s’escau.
• Posicionar el llit segons estigui pautat o ho prefereixi la persona, sempre i quan no estigui desaconsellat. (Pot
fer-se amb la inclinació del primer terç del llit, o bé, posant suports que elevin les potes del capçal del llit per
evitar la inclinació dels malucs i carregar la zona del sacre).
7. Deixar els objectes que necessiti al seu abast.
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Taula 2.6 (continuació)
PROTOCOL DE CANVI POSTURAL AL LLIT. POSAR DE COSTAT: GIRAR DES DE DS
8. Recollir el material i l’entorn.
9. Treure’s els guants i fer un RBM.
10. Acomiadar-se.
11. Registrar l’actuació.
12. Comunicar les possibles incidències per la via adequada a la persona adequada.
OBSERVACIONS
• Seguir les NMC: Ampliar la base de sustentació, col·locar una cama endarrerida, apropar-se a la persona i
mantenir recta l’esquena amb la flexió dels malucs i del genoll i turmell de la cama avançada. Desplaçar-la
amb una finta antero-posterior o diagonal passant el pes de la cama flexionada i avançada a l’altra (més
endarrerida i estirada a l’inici del moviment).
• Assegurar la respiració eficaç amb la correcció de la posició del cap i vigilar no doblegar-li l’orella.
• Assegurar posició fisiològica de mans i peus.
• Assegurar-se que no queden plecs, ni a la roba, ni a la llenceria de llit.

En el següent vídeo, podeu veure el cas d’una PSD que té afectació motora de
l’hemicós dret i es posa en evidència algunes consideracions a tenir en compte
quan la persona queda sobre el costat afectat.

https://www.youtube.com/embed/uirRTApVCT4?controls=1

En el següent canal de Youtube trobareu una sèrie de vídeos per tal de comprovar
com l’ús de la grua i l’adaptació dels seus components facilita els procediments de
canvis posturals i/o transferències de les PSD, especialment en casos de fragilitat
i/o sobrepés: bit.ly/3a3xANW.
Asseure la persona a la vora del llit

A la taula 2.7 podeu veure el protocol per asseure la persona a la vora del llit.
Taula 2.7.
PROTOCOL PER ASSEURE LA PERSONA A LA VORA DEL LLIT

DEFINICIÓ
Mobilització al llit per canviar la posició de decúbit a sedestació.
OBJECTIU
• Passar-la a una posició prèvia a la bipedestació o preparar-la per fer una transferència a la cadira.
MATERIALS NECESSARIS
• Guants (i resta d’equip de protecció individual -EPI- sanitari, si s’escau).
• Pauta d’actuació, full de registre i bolígraf
PROCEDIMENT
1. Preparar el material:
1) Seleccionar-ho
2) Col·locar-ho a l’abast (al carro de material o a una cadira quan sigui necessari), sense que sigui un obstacle,
ni per a la PSD, ni per al tècnic
3) Comprovar que s’adequa a l’entorn, a la PSD i al procediment
4) Comprovar que està en bones condicions.

Teniu una versió
imprimible d’aquest i de la
resta de protocols
d’aquest apartat als
annexos de la unitat.
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Tau l a 2 . 7 (continuació)
PROTOCOL PER ASSEURE LA PERSONA A LA VORA DEL LLIT
2. Preparar-se el tècnic:
1) Portar roba còmoda i calçat adequat (antilliscant, tancat i ben subjecte al peu)
2) Utilitzar mesures d’higiene: rentat bàsic de mans (RBM) i desinfecció amb solució hidroalcohòlica (SHA),
col·locació de guants i resta de l’EPI, quan sigui necessari.
3. Preparar la PSD:
1) Identificar-la pel seu nom
2) Saludar-la i presentar-se
3) Explicar-li què es farà de manera clara i senzilla
4) Demanar-li el seu consentiment i la seva col·laboració, sempre que es pugui
5) Preservar la seva intimitat.
4. Preparar l’entorn:
1) Adequar temperatura i il·luminació
2) Revisar l’espai i/o recorregut de treball i eliminar possibles obstacles
3) Utilitzar mesures de seguretat: frens i baranes de llit, comandament per articular-lo i/o regular l’alçada
4) Ajustar, si és possible, l’alçada del llit als vostres malucs
5) Col·locar el llit pla, sempre i quan no estigui contraindicat.
5. Canvi postural:
5.1. Col·locar-la en DL del costat per on es vol aixecar.
5.2. Flexionar-li les dues cames.
5.3. Col·locar-li el braç contralateral al gir per sobre del tronc i l’homolateral, es pot separar una mica, per tal de
facilitar-vos el procediment.
5.4. Elevar el primer pla del llit, si és possible.
5.5. Col·locar el vostre braç més proper al capçal per sota l’espatlla homolateral al gir per tal d’empènyer i
elevar mentre amb l’altre braç es facilita que les cames quedin fora del llit. Si es fa a la vegada aquest doble
moviment (com un gir) ajudarà a adoptar una postura asseguda amb facilitat.
5.6. Subjectar la persona per sobre de les espatlles i preguntar-li què tal es troba.
5.7. Baixar el llit per tal que toqui amb els peus al terra. Si no és possible, es pot utilitzar una petita plataforma
o tamboret amb potes antilliscants.
5.8. Col·locar-li les sabatilles i la roba que necessiti, si s’escau.
5.9. Continuar amb altre procediment, si s’escau o bé, en aquesta posició durant el temps indicat o que
necessiti.
6. Acomodar-la.
7. Deixar els objectes que necessiti al seu abast.
8. Recollir el material i l’entorn.
9. Treure’s els guants i fer un RBM.
10. Acomiadar-se.
11. Registrar l’actuació.
12. Comunicar les possibles incidències per la via adequada a la persona adequada.

OBSERVACIONS
• Preparar el calçat i la roba (per exemple una bata o jaqueta) prèviament.
• Ajudar a col·locar-se el calçat i la roba que s’ha preparat, si s’escau.
• No deixar-la mai sola.
• Assegurar-se que es troba bé i no perd l’equilibri.

Teniu una versió
imprimible d’aquest i de la
resta de protocols
d’aquest apartat als
annexos de la unitat.

2.3.3 Transferències de PSD
Les transferències o trasllats són els canvis de la PSD d’una superfície a una
altra, motiu pel qual el risc d’accident és major que en els canvis posturals per
l’associació que hi ha amb el risc de caigudes, entre d’altres possibles lesions.
D’aquí la importància de que l’equip tècnic sigui coneixedor de les possibles
adaptacions de l’entorn, ús d’ajuts tècnics i dels propis procediments.
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Les més habituals són les que es detallen a continuació, sent les dues últimes poc
freqüents en institucions sociosanitàries i/o domicilis:
• Del llit a la cadira
• De la cadira al llit
• D’una cadira a una altra
• Del llit a la llitera
• De la llitera al llit
És important destacar que la transferència llit-cadira té un pas previ molt important
per a les persones enllitades. Aquest és la bipedestació. Tot i que no hi ha un
protocol específic, en aquesta ocasió, s’ha volgut destacar aquesta acció que dona
seguretat, tant a la PSD, com al tècnic i que és el pas previ, no només d’una
transferència a la cadira, sinó a l’inici de la deambulació.
A la taula 2.8 podeu veure el procediment per passar la persona d’asseguda a la
vora del llit a bipedestació i/o asseguda a la cadira.
Taula 2.8.
PROTOCOL DE TRANSFERÈNCIA. PASSAR LA PERSONA D’ASSEGUDA A LA VORA DEL LLIT A
BIDEPESTACIÓ I/O A LA CADIRA
DEFINICIÓ
Passar a una persona des de la vora del llit on està asseguda a la posició de bipedestació o a la cadira.
OBJECTIU
• Proporcionar comoditat, canviar de posció, canviar de superfície de descans, preparar-la per la deambulació
o el desplaçament en cadira de rodes.
MATERIALS NECESSARIS
• Guants (i resta d’equip de protecció individual -EPI- sanitari, si s’escau).
• Pauta d’actuació, full de registre i bolígraf
• Material de suport: ajuts tècnics per a la transferència (cinturó, disc giratori, taula de transferència), si s’escau.
PROCEDIMENT
1. Preparar el material:
1) Seleccionar-ho
2) Col·locar-ho a l’abast (al carro de material o a una cadira quan sigui necessari), sense que sigui un obstacle,
ni per a la PSD, ni per al tècnic
3) Comprovar que s’adequa a l’entorn, a la PSD i al procediment
4) Comprovar que està en bones condicions.
2. Preparar-se el tècnic:
1) Portar roba còmoda i calçat adequat (antilliscant, tancat i ben subjecte al peu)
2) Utilitzar mesures d’higiene: rentat bàsic de mans (RBM) i desinfecció amb solució hidroalcohòlica (SHA),
col·locació de guants i resta de l’EPI, quan sigui necessari.
3. Preparar la PSD:
1) Identificar-la pel seu nom
2) Saludar-la i presentar-se
3) Explicar-li què es farà de manera clara i senzilla
4) Demanar-li el seu consentiment i la seva col·laboració, sempre que es pugui
5) Preservar la seva intimitat.
4. Preparar l’entorn:
1) Adequar temperatura i il·luminació
2) Revisar l’espai i/o recorregut de treball i eliminar possibles obstacles
3) Utilitzar mesures de seguretat: frens i baranes de llit, comandament per articular-lo i/o regular l’alçada
4) Ajustar, si és possible, l’alçada del llit als vostres malucs
5) Col·locar el llit pla, sempre i quan no estigui contraindicat.

Activitats de mobilització, trasllat i deambulació
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Tau l a 2 . 8 (continuació)
PROTOCOL DE TRANSFERÈNCIA. PASSAR LA PERSONA D’ASSEGUDA A LA VORA DEL LLIT A
BIDEPESTACIÓ I/O A LA CADIRA
5. Recolzament durant la deambulació:
Persona que necessita poc ajut:
5.1. Col·locar la cadira frenada al costat cap a on es vol seure la persona.
5.2. Convidar-la a recol·locar els glutis ben a la vora, fent moviment d’avançar primer un maluc i després un
altre, poc a poc i les vegades que sigui necessari. Es pot ajudar de la barana, si aquesta és de les que no
ocupa tot el lateral del llit.
5.3. Amb els dos peus al terra, endarrerir la cama més feble per tal de fer la força amb l’altra cama.
5.4. Convidar-lo a fer un petit balanceig diverses vegades fins que finalment s’aixequi amb l’ajut dels braços a
la barana, sobre les seves cuixes, sobre el respatller d’una cadira, la butaca o amb el vostre ajut.
5.5. Si aquest procediment és difícil, per tal d’augmentar l’autonomia, es pot convidar a que quedi amb els
malucs una mica inclinats a la vora del llit (el tronc inclinat cap endavant) i aixecar-se des d’aquesta posició, tot
agafant-se amb els suports dels que s’ha parlat abans.
5.6. Si la persona pot, només caldrà ajudar-la a aixecar-se. A continuació, poc a poc, podem acompanyar-la a
fer un petit gir i a que segui. Si cal, es pot col·locar un disc giratori (ajut menor) al terra sobre el qual la persona
col·locarà els peus abans d’aixecar-se de la vora del llit on està asseguda. Aquest ajut tècnic possibilitarà el gir
en bipedestació sense esforços. A continuació s’asseurà a la persona a la cadira.
Persona que necessita més ajut (no pot posar-se dreta):
5.1. Col·locar la cadira frenada al costat cap a on es vol seure la persona.
5.2. Entrecreuar els vostres peus amb els de la persona que voleu aixecar. Un d’ells frenarà la cama de la
persona més allunyada de la cadira. L’altre apuntarà cap a la cadira.
5.3. Flexionar malucs, genolls i turmells.
5.4. Agafar la persona per l’esquena: una mà a l’alçada de l’escàpula i una altra per sota el gluti contrari.
5.5. Convidar-la a que us agafi de la cintura, si pot. (Quan més amunt col·loqui els braços a sobre vostre, més
difícil serà la vostra tasca).
5.6. Fer un balanceig vàries vegades, aviseu-la i feu l’aixecament, el gir i asseieu-la en un sol moviment.
6. Acomodar a la cadira de rodes
6.1. Demanar que inclini una mica el cos cap endavant:
• Si està sola: recular primer un maluc i després l’altre.
• Si és amb ajut: endarrerir-li els peus per tal de poder empènyer cap enrere agafant-la pels genolls.
6.2. Des del darrera, només en casos en que asseguren no fer-vos mal. Creuar els braços de la persona sobre
el tronc i passar les vostres mans per sota de les seves aixelles i per sobre dels seus braços. Subjectar com si
fos l’empunyadura d’una bicicleta. Utilitzar les NMC amb una cama endarrerida i estirada; passar el pes de la
cama avançada i flexionada a l’altra que també s’acabarà flexionant.
6.3. Sempre serà important col·locar un llençol lliscant, si és possible i després retirar-lo.
6.4. És una bona opció, tornar a aixecar a la persona i tornar a seure-la millor, per tal d’evitar una reposició
complicada per motius diferents.
7. Deixar els objectes que necessiti al seu abast.
8. Recollir el material i l’entorn.
9. Treure’s els guants i fer un RBM.
10. Acomiadar-se.
11. Registrar l’actuació.
12. Comunicar les possibles incidències per la via adequada a la persona adequada.

Teniu una versió
imprimible d’aquest i de la
resta de protocols
d’aquest apartat als
annexos de la unitat.

Vegeu el vídeo següent per saber com seure la PSD a la vora del llit i com realitzar
la transferència a la cadira de rodes sense ajut tècnic:

https://www.youtube.com/embed/NTMLjDaMD7w?controls=1

És important tenir en compte els procediments següents com a accions repetitives
al llarg del dia, després o abans de començar la marxa o fer un trasllat, però a
la vegada, es poden fer servir com a exercicis per evitar llargues estones sense
moure’s de la posició de sedestació:
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• El procediment per asseure’s és el següent:
1. Posar-se d’esquenes a la cadira.
2. Inclinar el cap cap endavant com si la barbeta volgués tocar el pit.
3. Flexionar una mica els genolls.
4. Recolzar les mans en els recolzabraços de la butaca o en els laterals
del seient de la cadira.
5. Anar baixant poc a poc fins a la vora del seient.
6. Recol·locar el cos de manera correcta: inclinar el tronc cap endavant
i retrocedir amb la pelvis cap enrere, primer un costat i després un
altre, les vegades que siguin necessàries. Deixar l’esquena el més recta
possible i col·locar coixins per corregir la postura i alleujar els punts
de pressió.
• El procediment per aixecar-se és el següent:
1. Realitzar el moviment invers a l’últim per a la col·locació correcta
del cos un cop estem asseguts a la cadira, és a dir, avançar poc a poc
cadascun dels costats de la pelvis fins trobar-se a la vora de la cadira.
2. Recolzar els peus al terra amb fermesa. Es pot col·locar un més
avançat, acostuma a ser la cama més forta.
3. Col·locar les mans a les vores del seient o als recolzabraços.
4. Estirar les cames i elevar-se.
5. Tenir a l’abast l’ajut tècnic per a la marxa, si s’escau.
Vegeu el següent vídeo on es mostra la mobilització al llit, asseure a la PSD a la
vora del llit i la transferència del llit a la cadira de rodes:

https://www.youtube.com/embed/1WxoWefo7gQ?controls=1

2.3.4 Tècniques per ajudar a la deambulació
El recolzament a la marxa o deambulació és una de les responsabilitats del
tècnic d’atenció directa relacionades amb el moviment de la PSD. Per facilitar
la comprensió, es parlarà de cama afectada (C/A) i cama no afectada (C/NA),
tot i que hi haurà casos on les dues cames estiguin afectades. Pot fer-se, segons
s’indica a la taula 2.9 amb els ajuts tècnics següents:
• Bastó
• Crossa o bastó anglès
• Caminador

Activitats de mobilització, trasllat i deambulació
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Tau l a 2 . 9 .
PROTOCOL DE RECOLZAMENT DURANT LA DEAMBULACIÓ
AMB AJUT TÈCNIC
DEFINICIÓ
Marxa amb dispositiu de recolzament per afavorir-la. Els dispositius poden ser: bastó anglès o crossa, trípode
o bastó amb tres potes i caminador.
OBJECTIU
• Proporcionar els coneixements necessaris perquè les PSD amb limitacions per a la deambulació o marxa
autònoma puguin fer-ho potenciant la força física i augmentant la sensació d’independència.
MATERIALS NECESSARIS
• Pauta d’actuació, full de registre i bolígraf
• Material de suport: ajut tècnic específic (bastó, crossa o caminador)
• Calçat i roba còmoda.
• Suport, si precisa, per a sondes, per exemple.
PROCEDIMENT
1. Preparar el material:
1) Seleccionar-ho
2) Comprovar que s’adequa a l’entorn, a la PSD i al procediment
3) Comprovar que està en bones condicions i funciona adequadament.
2. Preparar-se el tècnic:
1) Portar roba còmoda i calçat adequat (antilliscant, tancat i ben subjecte al peu)
2) Utilitzar mesures d’higiene: rentat bàsic de mans (RBM) i desinfecció amb solució hidroalcohòlica (SHA),
col·locació de guants i resta de l’EPI, quan sigui necessari.
3. Preparar la PSD:
1) Identificar-la pel seu nom
2) Saludar-la i presentar-se
3) Explicar-li el procediment de marxa i l’itinerari de manera clara i senzilla
4) Demanar-li el seu consentiment i la seva col·laboració, sempre que es pugui
5) Proporcionar a la PSD les pròtesis i òrtesis que necessiti (audiòfons, ulleres...) per afavorir la seva seguretat
6) Preservar la seva intimitat.
4. Preparar l’entorn:
1) Adequar temperatura i il·luminació
2) Revisar l’espai i/o recorregut de treball i eliminar possibles obstacles
3) Utilitzar mesures de seguretat: planificar la marxa a prop de baranes de subjecció.
5. Deambulació amb ajut tècnic:
Amb bastó o crossa:
5.1. Ajustar l’alçada del bastó perquè l’empunyadura arribi a l’alçada del maluc i permeti que el colze presenti
un angle entre 20-30º.
5.2. Col·locar-se el bastó o crossa al costat contralateral respecte del costat afectat (cama afectada, C/A).
5.3. Separar lateralment la puntera del peu aproximadament uns 15 cm.
5.4. Iniciar la marxa
• Col·locar el bastó uns 15 cm per davant de la C/NA.
• Descansar el pes del cos a sobre de la C/NA i avançar el bastó uns 10 cm.
• Distribuir el pes entre la C/NA i el bastó i avançar la C/A fins a l’alçada del bastó.
• Avançar la C/NA fins que el taló sobrepassi el bastó lleugerament.
• (Repetir).
Amb ajut de dues crosses:
Opció a. Marxa alterna en quatre punts (la PSD no pot sostenir el seu pes sobre les extremitats inferiors).
5.1. Col·locar-se les crosses, una a cada costat.
5.2. Ajustar l’alçada perquè l’empunyadura arribi a l’alçada dels malucs i permeti que els colzes presentin un
angle entre 20-30º:
• Separar lateralment les punteres dels peus aproximadament uns 15 cm.
• Col·locar les crosses uns 15 cm per davant de les cames (el bastó anglés o crossa ha de permetre que la
PSD adopti una posició erecta còmoda, sense forçar la musculatura, i el colze estigui també flexionat, com
amb el bastó, uns 20-30º.
5.3. Iniciar la marxa:
• Avançar crossa dreta uns 15 cm (o fins que la PSD se senti segura).
• Avançar el cama esquerra fins al nivell de la crossa esquerra.
• Avançar crossa esquerra.
• Avançar cama dreta fins al nivell de la crossa dreta (sempre s’avança primer una crossa i a continuació la
cama contrària fins al nivell de la crossa més propera).
• (Repetir).
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Taula 2.9 (continuació)
PROTOCOL DE RECOLZAMENT DURANT LA DEAMBULACIÓ
AMB AJUT TÈCNIC
Opció b. Marxa en tres punts (la PSD pot suportar el pes sobre una cama i sostenir-lo parcialment sobre
l’altra):
• Avançar ambdues crosses.
• Avançar C/A (cama més afectada, en aquest cas).
• Avançar C/NA (cama no tan afectada, en aquest cas.
• (Repetir).
Opció c. Marxa amb oscil·lació a través de dues crosses (la PSD no pot suportar el pes amb les cames
però té força als braços):
• Avançar les dues crosses a la vegada.
• Aixecar el pes corporal amb els braços i balancejar-lo fins aliniar-lo amb les crosses.
• (Repetir).
Amb ajut del caminador (per a PSD amb major necessitat de recolzament que la proporcionada per un o dos
bastons):
5.1. Subjectar el caminador amb les dues mans.
5.2. Ajustar-se el caminador:
• Ajustar l’alçada perquè les empunyadures arribin a l’alçada dels malucs i permeti que els colzes presentin un
angle entre 20-30º per tal d’afavorir l’aliniació correcta.
5.3. Iniciar la marxa:
• Avançar el costat dret del caminador i la cama esquerra.
• Avançar el costat esquerre del caminador i la cama dreta (si una extremitat inferior està més afectada que
l’altra, avançar el caminador i la C/A uns 15 cm. Seguidament, avançar la C/NA).
6. Acomodar, específicament per a aquest procediment, la PSD: Ajudar-la a seure’s o a estirar-se es finalitzar
el desplaçament.
7. Deixar els objectes que necessiti al seu abast.
8. Recollir el material i l’entorn.
9. Treure’s els guants i fer un RBM.
10. Acomiadar-se.
11. Registrar l’actuació.
12. Comunicar les possibles incidències per la via adequada a la persona adequada.
OBSERVACIONS
• Assegurar-se de que la PSD pot mantenir l’equilibri amb l’ajut tècnic abans de començar la marxa.
• Fer-li mirar cap endavant durant la marxa; evitar que miri cap al terra.
• Corregir la posició corporal durant la marxa
• Observar curosament les reaccions durant la marxa
• Optar per un recorregut curt i segur en front a recorreguts llargs on la persona pugui col·lapsar i posar en
perill la seva integritat o la vostra.
• Interrompre la deambulació si la PSD manifesta descoordinació, desequilibri, es mareja o necessita
descansar (asseguda o estirada).
• Observar com és la deambulació amb l’ajut tècnic.
• Valorar l’evolució durant la marxa i en relació amb desplaçaments anteriors.

Al marge de la deambulació en pla, també s’ha de tenir present alguns procediments per pujar i baixar escales, sense o amb ajut tècnic:
Procediment per pujar sense ajut tècnic:
1. Recolzar-se amb el passa mans.
2. Iniciar l’ascens amb la cama més forta (menys adolorida).
3. Avançar, aleshores, la cama menys forta, bé fins a l’esglaó on es troba la
cama que ha pujat prèviament (per als casos amb més dificultat), o bé, fins
a un esglaó més.
Procediment per baixar sense ajut tècnic:

Teniu una versió
imprimible d’aquest i de la
resta de protocols
d’aquest apartat als
annexos de la unitat.
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1. A la inversa que per pujar.
2. Recolzar-se amb el passa mans.
3. Iniciar el descens amb la cama més adolorida o menys forta.
4. Continuar el descens baixant la cama més forta, bé fins a l’esglaó on es
troba la cama que ha pujat prèviament (per als casos amb més dificultat), o
bé, fins a un esglaó més.
Procediment per pujar amb ajut tècnic:
1. Recolzar-se amb el passa mans.
2. Iniciar l’ascens amb el bastó, o bé amb el bastó i la cama més forta (menys
adolorida).
3. Avançar, aleshores, la cama menys forta, bé fins a l’esglaó on es troba la
cama que ha pujat prèviament (per als casos amb més dificultat), o bé, fins
a un esglaó més.
Procediment per baixar amb ajut tècnic:
1. A la inversa que per pujar.
2. Recolzar-se amb el passa mans.
3. Iniciar el descens amb el bastó i a continuació la cama més adolorida o bé
bastó i cama més adolorida a la vegada.
4. Continuar el descens baixant la cama més forta, bé fins a l’esglaó on es troba
la cama que ha baixat prèviament (per als casos amb més dificultat), o bé,
fins a un esglaó més.

2.3.5 Desplaçament en cadira de rodes
El rang de necessitats de les PSD que s’han de desplaçar en cadira de rodes és
molt ampli, ja que algunes d’elles la necessitaran de forma puntual i altres al llarg
de tot el dia per recórrer distàncies, pujar i baixar del cotxe, practicar esport, etc.
En aquest apartat, es presenta un protocol (vegeu taula 5.2.10) molt general per
recolzar el desplaçament en cadira de rodes de les persones que no ho poden fer
soles.
Tau l a 2 . 1 0 . Accions recomanades i desaconsellades per al desplaçament en cadira de rodes
Recomanat

Desaconsellat

Empènyer

Estirar

Braços o mans separades l’amplada del tronc o
espatlles

Braços o mans molt juntes o molt separades
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Taula 2.10 (continuació)
Recomanat

Desaconsellat

Utilitzar la força de les cames o de tot el cos durant el
desplaçament.

Utilitzar la força dels braços durant el desplaçament.

Esquena plana i genolls flexionats

Esquena inclinada

Buscar l’equilibri ampliant la base de sustentació
amb un peu al darrere.

No ampliar la base de sustentació.

Si s’ha d’aixecar la cadira, fer-ho per l’estructura on
s’han d’unir les rodes petites.

Si s’ha d’aixecar la cadira, fer-ho pels recolzabraços.

A la taula 2.11 es pot veure el protocol per realitzar un desplaçament en cadira de
rodes.
Taula 2.11.
PROTOCOL DE DESPLAÇAMENT EN CADIRA DE RODES A UNA PSD

DEFINICIÓ
El desplaçament en cadira de rodes substitueix la deambulació en persones amb mobilitat reduïda.
OBJECTIU
• Conèixer els passos a seguir i les precaucions a tenir en compte en els desplaçaments en cadira de rodes en
superfícies planes o inclinades, a l’entrar en un ascensor i per pujar o baixar una vorera.
MATERIAL NECESSARI
• Pauta d’actuació, full de registre i bolígraf
• Material de suport: coixins i ajut tècnic específic (llençol tubular lliscant, cadira de rodes)
• Objectes personals i medicació, si s’escau
• Manta per protegir del fred, parasol per protegir de la calor, si s’escau
PROCEDIMENT
1. Preparar el material:
1) Seleccionar-ho
2) Comprovar que s’adequa a l’entorn, a la PSD i al procediment
3) Comprovar que està en bones condicions i funciona adequadament.
2. Preparar-se el tècnic:
1) Portar roba còmoda i calçat adequat (antilliscant, tancat i ben subjecte al peu)
2) Utilitzar mesures d’higiene: rentat bàsic de mans (RBM) i desinfecció amb solució hidroalcohòlica (SHA),
col·locació de guants i resta de l’EPI, quan sigui necessari.
3. Preparar la PSD:
1) Identificar-la pel seu nom
2) Saludar-la i presentar-se
3) Explicar-li el procediment de marxa i l’itinerari de manera clara i senzilla
4) Demanar-li el seu consentiment i la seva col·laboració, sempre que es pugui
5) Proporcionar a la PSD les pròtesis i òrtesis que necessiti (audiòfons, ulleres...) per afavorir la seva seguretat
6) Preservar la seva intimitat.
4. Preparar l’entorn:
1) Adequar temperatura i il·luminació
2) Revisar l’espai i/o recorregut de treball i eliminar possibles obstacles.
5. Recolzament al desplaçament en cadira de rodes:
5.1. Col·locar-se darrera de la cadira de rodes i assegurar-se de que està frenada.
5.2. Verificar la posició corporal correcta i, en cas que sigui necessari, corregir-la o demanar-li que ho faci: cap
recte, esquena recta, cintures (escapular i pèlvica) equilibrades, cames ben col·locades i peus ben col·locats
als recolza-peus (en posició plantígrada) i els braços als recolza-braços o a sobre de les cuixes. Ajudar-se dels
coixins, si és necessari, especialment del que es troba a sobre del seient. Ajudar-se del llençol lliscant per
recol·locar la persona, si s’escau.
5.3. Posar-li una mà sobre una espatlla i comunicar-li que comenceu el desplaçament.
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Tau l a 2 . 1 1 (continuació)
PROTOCOL DE DESPLAÇAMENT EN CADIRA DE RODES A UNA PSD
5.4. Desplaçaments:
En pla (habitual):
1) Desfrenar la cadira o convidar-ho a fer a la persona assistida.
2) Avançar de manera pausada.
3) Frenar la cadira o convidar-ho a fer a la persona assistida quan finalitza el desplaçament o sigui necessari.
Pujar una rampa:
1) Desfrenar la cadira o convidar-ho a fer a la persona assistida.
2) Avançar de manera pausada. (Assegurar-se de mantenir l’esquena plana i augmentar la força feta amb el
cos, especialment amb les cames. Evitar fer força exclusivament amb els braços.
3) Frenar la cadira o convidar-lo a fer a la persona assistida quan finalitza el desplaçament o sigui necessari.
Baixar una rampa:
1) Col·locar-se (el tècnic i la cadira de rodes ocupada) d’esquena al desplaçament.
2) Desfrenar la cadira o convidar-lo a fer a la persona assistida.
3) Avançar de manera pausada. (Assegurar-se de mantenir l’esquena plana i augmentar la força feta amb el
cos, especialment amb les cames. Evitar fer força exclusivament amb els braços).
4) Frenar la cadira o convidar-ho a fer a la persona assistida quan finalitza el desplaçament o sigui necessari.
Entrar i sortir d’un ascensor:
1). Desfrenar la cadira o convidar-ho a fer a la persona assistida.
2) Opció 1. Avançar de cara de manera pausada. Frenar-la o demanar-li que ho faci, si pot. Desfrenar-la o
demanar-li que ho faci. Sortir d’esquena.
2). Opció 2. Avançar d’esquena de manera pausada. Frenar-la o demanar-li que ho faci, si pot. Desfrenar-la o
demanar-li que ho faci. Sortir de cara, si no és possible donar la volta per tal de sortir d’esquena.
Baixar una vorera:
1) Col·locar-vos de cara a la vorera.
2) Trepitjar la barra posterior de la cadira per tal que s’inclini cap a vosaltres.
3) Mantenir la posició fins que baixin les dues rodes grans a la vegada. (Caldrà flexionar els genolls per
augmentar l’equilibri i fer força amb les cuixes).
4) Baixar la inclinació de la cadira, fent que les rodes petites tornin a tocar el terra.
Pujar una vorera:
1) Col·locar-la de cara a la vorera.
2) Trepitjar la barra posterior per tal que la cadira s’inclini cap a vosaltres i s’aixequin les rodes petites.
3) Avançar les rodes petites de la cadira sobre la vorera i recolzar-les sobre aquesta.
4) Pujar les rodes grans.
6. Acomodar-la.
7. Deixar els objectes que necessiti al seu abast.
8. Recollir el material i l’entorn.
9. Treure’s els guants i fer un RBM.
10. Acomiadar-se.
11. Registrar l’actuació.
12. Comunicar les possibles incidències per la via adequada a la persona adequada.
OBSERVACIONS
Assegurar-se que de la cadira de rodes es coneixen:
• Les parts
• Les dimensions i el pes.
• Com es munta i desmunta.
• Com es plega i desplega.
• El funcionament.
• El manteniment.
• Les adaptacions que se li poden fer.
• Les trinxes o nanses (d’alguna motxilla o bossa que estigui penjada o guardada sota el seient de la cadira de
rodes) que puguin sobresortir i quedar enganxades en entrar o sortir de l’ascensor o en passar per portes.

Teniu una versió
imprimible d’aquest i de la
resta de protocols
d’aquest apartat als
annexos de la unitat.

Assegurar-se que la persona:
• Rep informació de l’itinerari, si és necessari, i se li avança la informació de les maniobres demanant-li la seva
col·laboració, si és possible, per evitar moviments i/o desequilibris inesperats que puguin produir lesions.
• Queda protegida davant de possibles obstacles i les condicions meteorològiques.
• No té els colzes sobresurtint dels recolza-braços per tal d’evitar possibles cops amb l’ascensor o portes.
• Us escolta bé. Valorar si cal apropar-se a l’orella quan es parla.
• Queda direccionada adequadament a la dreta o a l’esquerra quan calgui en aquells casos on el cap està fixat
amb un accessori especial o es té dificultat per moure’l.
• Queda ben col·locada (i amb la cadira frenada) i amb el que necessita al seu abast quan finalitza el
desplaçament. (Mai mirant contra una paret, d’esquena a altres persones, en zones que obstaculitzin el pas
dels altres, a prop de voreres o en altres llocs o hi quedi en perill).
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Vegeu el següent vídeo, en relació al desplaçament en pla, pujada o baixada de
desnivells en el desplaçament en cadira de rodes on la persona a qui s’assisteix
està acompanyada per una persona professional.

https://www.youtube.com/embed/pWv3_KsGlKk?controls=1

Vegeu el vídeo següent, per comprendre millor el procediment de baixar i pujar
un esglaó, com podria ser una vorera, en el desplaçament en cadira de rodes.

https://www.youtube.com/embed/1Qqw-dClBFI?controls=1

2.3.6 Educació en el recolzament als procediments de moviment i
manteniment de la postura
Resultarà d’utilitat poder ensenyar a la PSD, si és possible, així com als familiars
i/o acompanyants habituals una sèrie d’aspectes per tal de facilitar els procediments relacionats amb la necessitat bàsica de moviment i manteniment de la
postura, tal i com s’indiquen a continuació:
• Ensenyar com poden col·laborar en el procediment segons les seves possibilitats.
• Ensenyar uns exercicis previs abans d’utilitzar els ajuts tècnics per tal
d’enfortir la musculatura.
• Explicar que és possible que porti temps l’aprenentatge i arribar a aconseguir la destresa desitjada dins de les possibilitats de cada PSD.
• Tenir en compte la realització de moviments lents al principi com a mesura
de seguretat.
• Incloure demostracions durant les explicacions i fer-los col·laborar en
aquestes.
• Informar que els procediments s’han de realitzar en entorn segur sempre.
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2.3.7 Manteniment d’ajuts tècnics, pròtesis i ortopròtesis
Els ajuts tècnics (menors o majors), les pròtesis i òrtesis són elements indispensables per millorar la qualitat de vida de la PSD en determinades situacions, així
com per disminuir l’esforç de la persona que l’assisteix.
En la seva elecció, s’ha de tenir present la condició física de la PSD, la dels
cuidadors i les característiques de l’entorn.
És important tenir present que el tècnic d’atenció directa té la responsabilitat de
vetllar pel seu manteniment i comprovar el seu estat i funcionament abans de cada
procediment. A continuació, es detalla com realitzar-lo en funció de la naturalesa
de les seves peces:
• Peces de teixit:
– Netejar: a mà o a màquina; amb sabó neutre; temperatura de l’aigua
no superior a 80ºC.
– Eixugar: a l’aire o a mà; amb drap net, suau i sense borrissol.
– Desinfectar: amb el mètode (químic o físic) indicat pel fabricant.
• Peces de plàstic i/o metall:
– Netejar: a mà o a màquina; amb sabó neutre; temperatura de l’aigua
no superior a 80ºC; amb drap net, suau i sense borrissol.
– Eixugar: a l’aire o a mà; amb drap net, suau i sense borrissol.
– Desinfectar: amb el mètode (químic o físic) indicat pel fabricant, tot i
que la recomanació general acostuma a ser: amb alcohol o desinfectant
de superfícies (que no sigui lleixiu) i amb drap net, suau i sense
borrissol.
Tot i que moltes vegades es confonen, és molt important tenir clara la diferència
entre els dos elements següents, tal i com es pot veure també a la taula 2.12:
• Les pròtesis reemplacen la funció d’una part del cos que no existeix (per
amputació o agenèsia).
• Les òrtesis recolzen aspectes funcionals o estructurals del sistema neuromusculoesquelètic. Es poden classificar en base a la seva funció en
estabilitzadores, funcionals, correctores o protectores.
En ambdós casos, i per tal de millorar el seu manteniment (igual que amb els ajuts
tècnics), s’ha de:
• Seguir les instruccions del fabricant i/o distribuïdor.
• Substituir les peces o parts que ho permetin degut al seu deteriorament o
per adaptar-la a la PSD que la utilitza.
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Taula 2.12. Òrtesis i pròtesis
Òrtesi

Pròtesi

De canell dret

D’avanbraç i mà dreta i esquerra

Font: Wikipedia

En qualsevol cas, es recomana la compra d’articles de qualitat, en quant a
matèria primera i fabricació; que segueixin la normativa de la unió europea per a
productes relacionats amb la salut de les persones.

La fitxa tècnica de tots els productes indica la composició, les parts, el
mètode i els productes per a un correcte manteniment. Per això resulta
interessant consultar-la.
El mateix passa amb la garantia del producte, la qual permetrà la substitució
de les parts o inclús de tot el producte, si no funciona bé o si es deteriora o
trenca abans del que es preveu, sempre i quan l’ús hagi estat l’adequat i
s’hagin respectat les indicacions.

2.4 Control, seguiment i registre de les intervencions de mobilització,
trasllat i deambulació
El control i seguiment de les intervencions i, per tant de l’estat de la PSD,
es reflexa al registre (de vegades anomenat full de cures), el qual es basa en
la valoració, diagnòstic, planificació i execució de les cures en funció de les
necessitats individuals amb l’objectiu de donar una atenció de qualitat.
És un document escrit (manual o informatitzat) on consta els esdeveniments o
antecedents, les necessitats, les cures o procediments i els resultats. Constitueix
una part fonamental de l’assistència i es troba amb la documentació de la persona,
la qual cosa implica responsabilitat professional i legal. És per aquest motiu que
és necessari que hi hagi rigor a l’hora d’elaborar-los i omplir-los.
La utilització d’un llenguatge adequat i estandaritzat, permet comparar i identificar les intervencions més eficaces després de l’avaluació dels resultats, així com
proposar-ne modificacions.
Alguns paràmetres de registre són:

Tot el que no es registra,
ningú sap que s’ha fet; és
com si no s’hagués fet.
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1. Identificació de la PSD
2. Esdeveniments o antecedents (què ha passat), si s’escau.
3. Intervenció a realitzar:
• Nom
• Tipus de dispositiu d’ajuda, si s’escau.
• Superfície de recolzament (en les mobilitzacions: estàtiques o dinàmiques)
• Planificació (data, hora d’inici i finalització, freqüència; en canvis
posturals: posició inicial i final, si s’escau)
• Evolució i tolerància de la PSD durant la realització
• Resultats obtinguts
• Observacions:
– Preferències i col·laboració
– Precaucions
– Complicacions o incidències que puguin aparèixer relacionades
amb: la PSD, els ajuts tècnics i/o l’entorn, i com s’han resolt, si
han hagut.
– (De vegades, es poden acompanyar d’algun dibuix, especialment
per localitzar, o bé, descriure l’aspecte d’UPP, en les mobilitzacions).
4. Identificació de les persones que hi intervenen.
El registre pot realitzar-se tenint en compte la totalitat d’intervencions, o bé, de
forma individualitzada, per intervencions, per a cadascuna de les PSD, segons la
necessitat bàsica del moviment i manteniment de la postura.

2.4.1 Comunicació amb l’equip interdisciplinar
La qualitat dels resultats de les intervencions és responsabilitat de l’equip de tots
els professionals d’atenció directa. L’objectiu és el benestar de les persones a qui
s’atén i depén, en gran mesura, de l’eficàcia de la comunicació, la qual ha de ser:
• Adequada a la situació i clara i senzilla en el missatge que es vol donar
perquè sigui entés per tots els components de l’equip.
• Regular en el temps.
• Basada en la participació de tothom, el respecte, la confiança i l’empatia,
especialment durant la presa de decisions.
• Resolutiva, és a dir, capaç de detectar els errors en els procediments i
proposar-ne millores.
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• Estimuladora de posar en valor els bons resultats i mantenir-los després
d’identificar els paràmetres d’èxit.
Tenir present que és responsabilitat de tot l’equip integrar a cadascun dels membres, entre ells al tècnic d’atenció directa a la PSD, posa en marxa competències
personals i socials que permeten evolucionar tècnicament, gaudir de la feina
diària i assolir un nivell òptim de qualitat professional.
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Suport en la ingestió
Àurea Peralba Marcó

Atenció sanitària

Atenció sanitària

Suport en la ingestió

Índex

Introducció

5

Resultats d’aprenentatge

7

1

2

3

Anatomia, fisiologia i patologies de l’aparell digestiu
1.1 Anatomia de l’aparell digestiu . . . . . . . . . . .
1.1.1 Tub gastrointestinal o tub digestiu . . . . .
1.1.2 Òrgans digestius accessoris . . . . . . . . .
1.2 Fisiologia de l’aparell digestiu . . . . . . . . . . .
1.2.1 Ingestió . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2 Masticació . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3 Deglució . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4 Secreció, digestió i absorció . . . . . . . .
1.2.5 Emmagatzematge i eliminació . . . . . . .
1.2.6 Efecte de l’envelliment en l’aparell digestiu
1.3 Patologies digestives . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1 Càncers gastrointestinals . . . . . . . . . .
1.3.2 Cirrosi hepàtica . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.3 Gastritis i úlcera gastroduodenal . . . . . .
1.3.4 Gastroenteritis . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.5 Síndrome de l’intestí irritable . . . . . . .
1.3.6 Pancreatitis . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

9
10
10
14
17
17
18
18
19
20
20
21
21
22
23
24
24
25

Anatomia, fisiologia i patologies del sistema excretor
2.1 Anatomia de l’aparell excretor . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1 Els ronyons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2 Les vies urinàries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 El sòl pelvià . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Fisiologia de l’aparell excretor . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1 Procés de formació de l’orina . . . . . . . . . . . . .
2.2.2 Procés d’excreció de l’orina . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3 Manteniment de l’homeòstasi . . . . . . . . . . . . .
2.2.4 Canvis en l’aparell excretor produïts per l’envelliment
2.3 Patologia de l’aparell excretor . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1 Infeccions del tracte urinari . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2 Càlculs a les vies urinàries (litiasi) . . . . . . . . . . .
2.3.3 Insuficiència renal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.4 Bufeta neurogènica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.5 Glomerulonefritis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

27
27
28
31
32
33
33
35
35
36
37
37
38
40
42
43

Suport en la ingestió
3.1 La nutrició . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1 Tipus de nutrients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2 Equilibri nutricional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45
45
46
50

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Atenció sanitària

Suport en la ingestió

3.1.3 La dieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.4 El servei de menjars en institucions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 El suport en la ingestió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1 Anàlisi de les condicions ambientals en l’alimentació i el suport a la ingestió . . . . .
3.2.2 Estratègies per a la promoció de l’autocura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Necessitats d’atenció per a l’alimentació i el suport a la ingestió de les persones en situació de
dependència . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1 Patró funcional II: nutricional/metabòlic. Valoració i diagnòstic d’infermeria . . . . .
3.3.2 Patró funcional II: nutricional/metabòlic. Pla de cures . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.3 Signes i símptomes freqüents relacionats amb alteracions en la ingestió . . . . . . . .
3.4 Tècniques d’administració de l’alimentació oral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5 Dispositius per a l’administració d’aliments per via enteral . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5.1 La sonda nasogàstrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5.2 Les sondes de gastrostomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6 Tècniques d’administració del preparat nutricional per via enteral . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.1 La nutrició enteral extrahospitalària . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7 Riscos i complicacions de la nutrició enteral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7.1 Complicacions de la nutrició enteral per sonda nasogàstrica . . . . . . . . . . . . . .
3.7.2 Complicacions de la nutrició enteral per sonda de gastrostomia . . . . . . . . . . . . .
3.8 La nutrició parenteral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.9 Aplicació d’ajuts tècnics per a la ingestió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.10 Prevenció de situacions de risc associades a l’alimentació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.10.1 Deshidratació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.10.2 Malnutrició . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.10.3 Inapetència . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.10.4 Sobrepès i obesitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.10.5 Una moda del segle XXI: el culte al cos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.10.6 Broncoaspiració . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.10.7 Ennuegament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4

Suport en l’eliminació
4.1 Patró funcional III: eliminació. Valoració i diagnòstic d’infermeria . .
4.2 Patró funcional III: eliminació. Pla de cures . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Signes i símptomes freqüents relacionats amb alteracions en l’excreció
4.3.1 Alteracions de l’excreció intestinal . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.2 Alteracions en l’excreció vesical . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Intervencions relacionades amb l’excreció intestinal . . . . . . . . . .
4.4.1 Intervencions en cas d’incontinència fecal . . . . . . . . . . .
4.4.2 Intervencions en cas de diarrea . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.3 Intervencions en cas d’estrenyiment . . . . . . . . . . . . . .
4.5 Intervencions en cas d’ostomia digestiva excretora . . . . . . . . . . .
4.6 Intervencions relacionades amb l’excreció vesical . . . . . . . . . . .
4.6.1 Intervencions en cas d’incontinència urinària . . . . . . . . .
4.6.2 Intervencions en cas de buidatge incomplet de la bufeta . . . .
4.6.3 Intervencions en cas d’urostomia . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

50
53
54
54
55
57
58
61
62
65
68
68
73
73
79
79
79
81
81
82
83
83
84
85
85
86
88
89
91
92
93
94
94
97
100
101
103
104
114
116
117
123
135

Atenció sanitària

5

Introducció

La unitat “Suport en la ingestió” descriu l’anatomia i fisiologia dels aparells
digestiu i excretor, així com les intervencions relacionades amb els patrons
funcionals d’infermeria: patró II, nutricional/metabòlic, i el patró funcional III,
eliminació.
Ambdues funcions biològiques són imprescindibles per al manteniment de la vida,
ja que una aporta els nutrients necessaris per a la reposició, generació i regeneració d’estructures biològiques (com per exemple parets cel·lulars, molècules
bioactives...) i la producció d’energia per al funcionament general de l’organisme,
i la segona perquè n’elimina els tòxics ingerits o produïts durant els processos
metabòlics, cosa que permet mantenir el medi intern equilibrat i salubre.
Al primer apartat, “Anatomia, fisiologia i patologies de l’aparell digestiu”,
es descriu anatòmicament l’aparell digestiu, se n’analitza el funcionament per
comprendre com el nostre organisme es nodreix i s’hi introdueixen algunes
patologies com els càncers gastrointestinals, la cirrosi hepàtica, la gastritis i
l’úlcera gastroduodenal, la gastroenteritis, entre altres.
El segon apartat, “Anatomia, fisiologia i patologies del sistema excretor”,
descriu anatòmicament l’aparell excretor i el seu funcionament per destacar
la importància de l’eliminació de residus metabòlics i altres tòxics del nostre
organisme, i s’hi introdueixen les patologies més freqüents com les infeccions
del tracte urinari, els càlculs a les vies urinàries, la insuficiència renal, la bufeta
neurogènica i la glomerulonefritis.
El tercer apartat, “Suport en la ingestió”, descriu la nutrició i l’elaboració de
dietes en institucions sociosanitàries, detalla condicions i estratègies durant el
suport en la ingestió així com els factors i signes i símptomes que es relacionen
amb alteracions en la ingestió per poder detectar-los precoçment. Es presenten les
diverses vies de nutrició humana i les tècniques més adients quan cal realitzar-ne
el suport, així com les precaucions, possibles complicacions i resolució d’incidències. S’hi mostren alguns ajuts tècnics per a la ingestió, i també s’analitzen
diverses situacions de risc associades a l’alimentació i com es poden prevenir.
El quart apartat, “Suport en l’eliminació”, descriu les diverses intervencions
en el patró funcional III: eliminació, tant fecal com urinària, els dispositius que
s’utilitzen per regular-la, i les tècniques i procediments més habituals relacionats
amb l’excreció. S’hi descriuen els signes i símptomes més freqüents relacionats
amb alteracions en l’excreció per poder detectar-los precoçment.
Per assolir els objectius d’aquesta unitat satisfactòriament, són necessàries la
lectura i la comprensió dels continguts que s’hi exposen, la visualització i pràctica
dels procediments que s’hi descriuen i la realització de les activitats d’aprenentatge
i d’autoavaluació proposades abans d’afrontar els exercicis d’avaluació continuada
i les proves d’avaluació final de la unitat.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:
1. Organitza les activitats d’administració d’aliments i suport a la ingestió per a
persones en situació de dependència relacionant-les amb les seves característiques
i necessitats.
• Descriu les característiques anatomofisiològiques bàsiques i les alteracions
més freqüents dels sistemes digestiu i excretor.
• Descriu les principals característiques i necessitats relacionades amb l’alimentació i la ingestió de les persones en situació de dependència.
• Identifica les característiques de l’entorn que afavoreixen o dificulten l’alimentació i la ingestió de la persona usuària.
• Interpreta les prescripcions dietètiques establertes en el pla de cures.
• Defineix les condicions ambientals favorables per a l’alimentació.
• Argumenta la importància de la participació de la persona en les activitats
d’administració d’aliments i suport a la ingestió.
• Valora la importància de promoure l’autocura.
2. Duu a terme activitats d’alimentació i suport a la ingestió seleccionant les
tècniques, instruments i ajuts necessaris.
• Efectua la distribució i servei dels menjars en la institució seguint les
prescripcions del full de dietes.
• Descriu les característiques específiques de l’alimentació de les persones
grans, de les persones amb discapacitat i de les persones convalescents.
• Aplica diferents tècniques de suport a la ingestió, en funció de les característiques i necessitats de la persona.
• Informa la persona en situació de dependència i la família sobre la correcta
administració d’aliments.
• Comprova que la ingestió de les persones s’ajusta al pla de cures.
• Descriu les tècniques de la recollida d’eliminacions en diferents tipus
de persones usuàries, en funció del grau de dependència i de les seves
necessitats, aplicant els protocols establerts.
• Assessora la persona i la família sobre la utilització dels materials de
recollida d’excrements i la seva posterior eliminació.

Suport en la ingestió
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• Mostra sensibilitat cap a la importància que l’hora del menjar sigui un
moment agradable per a la persona.
• Identifica els possibles riscos associats a les situacions d’ingestió.
• Adopta mesures de seguretat i prevenció de riscos.
• Mostra habilitats comunicatives amb la persona usuària durant les activitats
d’administració d’aliments i suport a la ingestió.
• Manifesta la importància de tenir empatia amb la persona usuària durant les
activitats d’administració d’aliments i suport a la ingestió.
• Mostra tenir cura i respecte pels materials utilitzats en les activitats d’administració d’aliments i suport a la ingestió.
• Respecta les normes de mecànica corporal durant l’administració d’aliments i el suport a la ingestió.
3. Fa el control i seguiment de les activitats d’administració d’aliments i de suport
a la ingestió analitzant els protocols d’observació i registre establerts.
• Identifica les característiques que han de reunir els protocols d’administració d’aliments i de suport a la ingestió de les persones usuàries.
• Emplena protocols d’observació i registre, manuals i informatitzats, seguint
les pautes establertes en cada cas.
• Recull informació correcta i completa sobre les activitats realitzades i les
contingències que s’hagin presentat.
• Obté informació de la persona o persones al seu càrrec mitjançant diferents
instruments.
• Aplica les tècniques i instruments d’observació previstos per fer el seguiment de l’evolució física de la persona registrant les dades obtingudes
segons el procediment establert.
• Registra les dades per a la seva comunicació responsable del pla de cures
individualitzades.
• Transmet la informació pels procediments establerts i en el moment oportú.
• Argumenta la importància del control i seguiment de l’evolució física i
sanitària de la persona per millorar el seu benestar.
• Interpreta els registres realitzats per altres professionals.
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1. Anatomia, fisiologia i patologies de l’aparell digestiu

El cos humà necessita contínuament el subministrament d’aigua, electròlits i
nutrients per abastir les constants demandes de cada una de les cèl·lules de les
quals estem fets per tal de desenvolupar la seva funció i, en definitiva, mantenirse en vida. Aquest subministrament el realitza l’aparell digestiu mitjançant
la combinació de secrecions, moviments i temps precisos, i una coordinació
complexa amb el sistema nerviós i hormonal, que serveixen per aconseguir
l’extracció dels nutrients de l’aliment ingerit i poder-los absorbir i transportar pel
sistema circulatori fins a abastir les necessitats cel·lulars en tot moment.

L’aparell digestiu és un conjunt d’òrgans diferents encarregats d’aportar
aigua i nutrients al nostre organisme.
Per aconseguir-ho, cal que sigui capaç de:
• Conduir l’aliment al llarg de tot el tub digestiu.
• Segregar sucs digestius per transformar l’aliment en substàncies més senzilles.
• Absorbir l’aigua i els nutrients requerits per al funcionament correcte de
l’organisme.
• Transportar a la sang els nutrients absorbits i repartir-los per la resta de
cèl·lules del nostre cos.
• Excretar les restes d’aliments que no són absorbits ni aprofitats.
• Controlar i coordinar totes aquestes funcions mitjançant els sistemes nerviós
i hormonal.
Tot aquest procés de transformació de l’aliment en nutrients s’anomena digestió
i n’estudiarem els òrgans que hi participen, de quina manera hi intervenen, així
com les alteracions més freqüents que s’hi poden donar i les seves repercussions
en l’organisme.
Els nutrients
El nostre cos és un conjunt de cèl·lules especialitzades i organitzades. Cada cèl·lula
és una unitat bàsica i fonamental, que necessita “petites peces” per obtenir energia,
formar i renovar estructures cel·lulars, o conduir i dinamitzar reaccions metabòliques vitals,
necessita els nutrients.
Hi ha nutrients d’origen orgànic (que provenen d’altres éssers vius: glúcids, lípids,
proteïnes i vitamines) i d’origen inorgànic (aigua i minerals). Al mateix temps, n’hi ha
que els necessitem en grans quantitats (macronutrients: glúcids, proteïnes, lípids i aigua)
i altres en petites quantitats (micronutrients: vitamines i minerals). N’hi ha que són
essencials, o sigui, vitals, i que si no n’ingerim les nostres cèl·lules no en poden obtenir.
En canvi, n’hi ha que no són essencials perquè les nostres cèl·lules els poden produir.

Suport en la ingestió
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1.1 Anatomia de l’aparell digestiu
Anatòmicament i funcionalment, l’aparell digestiu es pot dividir en (vegeu la
figura 1.1):
• Tub gastrointestinal o tub digestiu: cavitat oral, faringe, esòfag, estómac,
intestí prim, intestí gros.
• Òrgans accessoris de la digestió: dents, llengua, glàndules salivals, fetge,
vesícula biliar, pàncrees.
F i g u ra 1.1. Anatomia de l’aparell digestiu

Font: Jordi March; ca.viquipedia.org, amb llicència CC

1.1.1 Tub gastrointestinal o tub digestiu
L’aparell digestiu de l’ésser humà és un tub obert a l’exterior que creua
l’organisme des de la part cefàlica fins a la part caudal, és una continuació del
medi extern i es troba colonitzat principalment per bacteris, però també per altres
microorganismes. Així doncs, no és una estructura asèptica.
A l’extrem cefàlic hi ha la boca per on és introduït l’aliment dins l’organisme i,
després de l’acte voluntari de la deglució, aquest serà transportat involuntàriament
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per contraccions musculars a través d’aproximadament nou metres de longitud en
direcció a l’altre extrem, l’anus.
Aquest transport es fa en una sola direcció i permet que diferents regions del
tub digestiu estiguin especialitzades en diferents funcions, com si fos una cadena
d’esmicolar, per tal d’obtenir les peces més petites: els nutrients. D’aquesta
manera, poden ser absorbits per les cèl·lules que entapissen el tub digestiu i fer-les
passar cap a la sang o la limfa per distribuir-les a totes les cèl·lules de l’organisme.
Cavitat oral

Situada a la cara, sota les fosses nasals, hi ha la cavitat bucal o oral que es manté
tancada pels llavis. La boca és la part inicial del tub digestiu i està formada per
dues arcades de dents, situades als maxil·lars superior i inferior, i la llengua.
Els maxil·lars s’articulen entre si mitjançant l’articulació temporomandibular i
múltiples músculs en permeten l’obertura i el tancament. A la cavitat bucal té
lloc la masticació i és on s’ensaliva l’aliment ingerit, però també intervé en la
respiració i en la fonació.
Faringe

La faringe és musculosa i és encara part anatòmica compartida amb l’aparell
respiratori. S’inicia al final de la cavitat bucal, on s’uneix amb les coanes de
les fosses nasals. S’hi troben estructures importants com les amígdales (teixit
limfàtic del sistema immunològic), la desembocadura de les trompes d’Eustaqui
provinents de les oïdes i l’epiglotis (cartílag de la laringe que s’eleva en el moment
de la deglució evitant el pas de líquids i sòlids a l’aparell respiratori).
Esòfag

L’esòfag és un conducte musculós que propulsa el bol alimentari de la faringe a
l’estómac mitjançant moviments ondulatoris anomenats moviments peristàltics
que es produeixen relaxant la musculatura de l’esòfag que hi ha davant del bol
alimentari i contraient-ne la que queda situada darrere del bol (vegeu la figura
1.2).
Figura 1.2.

Els moviments peristàltics fan
avançar el bol alimentari per l’esòfag fins arribar a
l’estómac

Font: pazienti.it
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En l’última porció de l’esòfag, abans d’arribar a l’estómac, hi ha l’esfínter
esofàgic, que es relaxa per deixar passar el bol alimentari a l’estómac. És un
mecanisme valvular que impedeix que la pressió de compressió a l’estómac durant
la digestió (o fins i tot durant una respiració profunda) pugui fer retornar el
contingut gàstric cap a l’esòfag, situació que podria causar una úlcera esofàgica.
Estómac

L’estómac és una part del tub digestiu dilatada, en forma de bossa, que emmagatzema gran quantitat de bol alimentari. En el seu interior, el bol és transformat
en quim mitjançant l’acció dels sucs gàstrics i després es va buidant lentament
a una velocitat adequada per tal que l’intestí prim pugui anar digerint i absorbint
el quim correctament. Aquest òrgan pot dividir-se en tres porcions principals:
el fons, el cos i l’antre. La paret de l’estómac està entapissada per nombroses
cèl·lules secretores (vegeu la taula 1.1).
Tau l a 1 . 1 . Cèl·lules secretores de l’estómac
Tipus de cèl·lules

Secreció

Funció

Cèl·lules caliciformes

Moc

Protegeix les cèl·lules epitelials de revestiment de
l’estómac de l’àcid clorhídric.

Cèl·lules parietals

Àcid clorhídric

Fa baixar el pH de l’estómac per la digestió de les
proteïnes.

Cèl·lules principals

Enzim pepsina

Intervé en la digestió de les proteïnes.

Cèl·lules anàlogues

Histamina i serotonina

Regulen el funcionament del tub digestiu.

Cèl·lules G

Hormona gastrina

Secretada a la sang, estimula la secreció d’àcid
clorhídric.

Cèl·lules D

Hormona somatostatina

Intervé en el metabolisme dels glúcids.

A més a més, l’estómac també secreta factor intrínsec necessari per a l’absorció
de la vitamina B12, la qual és molt important per la maduració dels glòbuls
vermells a la medul·la òssia. Per aquest motiu, les persones a qui els han
extirpat quirúrgicament l’estómac (gastrectomia), han de rebre suplements orals
d’ambdós components, per evitar l’anèmia perniciosa.
Recentment també s’ha vist que l’estómac secreta l’hormona grelina, que augmenta poc abans dels àpats i disminueix en finalitzar-los. Això podria servir de
senyal al cervell per regular la gana.

Anèmia
És qualsevol situació que
comporti una concentració
anormalment baixa
d’hemoglobina, un recompte
baix de glòbuls vermells, o
ambdós. L’anèmia ferropènica,
causada per una carència de
ferro, és la més comuna. En
l’anèmia perniciosa la carència
de vitamina B12 repercuteix en
la formació de glòbuls vermells
grans i amb massa ferro.
L’anèmia aplàstica és deguda a la
destrucció de la medul·la òssia
per productes químics o
irradiació.

En general, l’estómac secreta una barreja de secrecions i aigua molt àcida
anomenada suc gàstric que representa al voltant dels 2-4 litres al dia.
Intestí prim

L’intestí es divideix en dues parts: l’intestí prim i l’intestí gros. L’intestí prim és
la porció entre l’esfínter pilòric de l’estómac i la vàlvula ileocecal que s’obre a
l’intestí gros. S’anomena prim perquè té el diàmetre més estret que l’intestí gros.
Es divideix en tres parts: el duodè (25 cm de longitud), el jejú (2,5 m) i l’ili
(3,5 m). Al duodè hi desemboquen la vesícula biliar i el conducte pancreàtic, que
secreten bilis i sucs pancreàtics respectivament.
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A més a més de la llargada, l’estructura de l’intestí prim permet augmentar la
superfície d’absorció per 600 gràcies a plecs transversals (visibles a simple
vista), criptes i vellositats (visibles al microscopi òptic) i microvellositats de les
cèl·lules epitelials, amb la vora de raspall, que recobreixen la seva llum (visibles
únicament al microscopi electrònic) (vegeu la figura 1.3).
Figura 1.3. Secció de l’intestí prim observant els plecs transversals, les vellositats intestinals i les microvellositats (cèl·lules epitelials amb la
vora de raspall)

Font: Profe Josema a flickr.com

Les vellositats són plecs en forma de dit que es dirigeixen cap a la llum de l’intestí
i estan recobertes per cèl·lules epitelials, que tenen la vora externa de raspall
formant microvellositats. Cada vellositat té una xarxa de capil·lars que recolliran
els aminoàcids i els monosacàrids absorbits, i també un vas limfàtic central que
recull els lípids (vegeu la figura 1.4).
Figura 1.4. Secció de l’intestí prim que mostra les diferents capes mucosa del peritoneu visceral,
musculatura longitudinal, musculatura circular, vasos sanguinis i epiteli de recobriment formant les
vellositats intestinals

Font: BioPUNT

Intestí gros

L’intestí gros és l’últim tros de tub digestiu. Té una longitud aproximada d’un
metre i mig, i s’estén des de la vàlvula ileocecal fins l’anus, recorrent la cavitat
abdominal des del flanc dret en sentit horari fins a la regió hipogàstrica. Es divideix
en cec, còlon ascendent, còlon transvers, còlon descendent, còlon sigmoide,
recte i conducte anal.
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Al cec s’hi troba una evaginació curta i estreta anomenada apèndix. L’apèndix
no té funció digestiva, però conté nombrosos nòduls limfàtics, la qual cosa el fa
vulnerable a la inflamació (apendicitis). Si degut a la inflamació l’apèndix es
trenca, el material fecal es dispersa per la cavitat abdominal i provoca la inflamació
del peritoneu (peritonitis).
Les parets de l’intestí gros no tenen vellositats, però tenen prominències que
formen unes bosses o evaginacions que, si hi queden restes orgàniques, poden
desenvolupar inflamació (diverticulitis). (Vegeu la figura 1.5).
Figura 1.5.

Secció de l’intestí gros amb la
formació de diverticles al còlon sigmoide

Font: Exploraciones Digestivas Funcionales

A continuació del cec hi ha el còlon ascendent, que va de la fossa ilíaca dreta
verticalment cap a l’hipocondri dret. Allà canvia de direcció formant el còlon
transvers, creuant la cavitat abdominal de dreta a esquerra fins arribar a l’hipocondri esquerre, on torna a canviar de direcció i descendeix cap a la fossa ilíaca
esquerra (còlon descendent).
Trobareu més informació
sobre les regions
abdominals a la unitat
“Activitats d’assistència
sanitària”.

Acte seguit, el còlon va cap a la línia mitjana del cos fent com una forma de
essa (còlon sigmoide), i finalment a l’altura de la tercera vèrtebra sacra baixa a
l’ampul·la del recte (aprox. 15 cm) fins al canal anal (de 2,5 a 4 cm de llarg), que
desemboca a l’anus. Al canal anal és on es troben els músculs de l’esfínter intern
(de contracció involuntària) i de l’esfínter extern (de contracció voluntària).

1.1.2 Òrgans digestius accessoris
Entre els òrgans digestius accessoris distingim: les dents, la llengua, les glàndules
salivals, el fetge, la vesícula biliar i el pàncrees.
Les dents són estructures calcificades localitzades a la cavitat bucal, són dures i
serveixen per mastegar el menjar. Disposades en dos arcs als maxil·lars superiors
i inferiors, presenten també diferents morfologies. Les incisives són les més
anteriors amb forma de pala i amb l’extrem tallant. A continuació hi ha els canins,
més punxeguts per esqueixar el menjar. I després els premolars i molars, més
robustos i amb la superfície més gran i rugosa per aixafar i triturar.
La llengua, situada també dins la cavitat oral, és musculosa i coberta de papil·les
gustatives. Les papil·les gustatives són receptors organolèptics que permeten
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la detecció dels diferents gustos dels aliments que, juntament amb els receptors
olfactius de les fosses nasals permeten al cervell integrar la informació i crear
els sabors. La llengua també intervé en la insalivació de l’aliment, la deglució i
l’articulació del llenguatge.
A la cavitat bucal hi desemboquen les glàndules salivals, que són cinc: dues
glàndules paròtides, dues glàndules mandibulars i una glàndula submandibular.
A més a més, tota la cavitat està entapissada de glàndules salivals simples que
contínuament secreten saliva i la mantenen humida. La saliva facilita la deglució
i la parla, així que situacions patològiques o fàrmacs que redueixen la secreció
salivar dificultaran també aquestes activitats.
D’altra banda, el fetge està situat a la cavitat abdominal, a l’hipocondri dret, sota
el diafragma. Pesa aproximadament 1,3 kg i és l’òrgan intern més gran del cos
humà. Tot i així, està ple de grans espais capil·lars, fent que la sang estigui en
contacte íntim amb els hepatòcits (cèl·lules hepàtiques).

Capacitat de regeneració
El fetge té gran capacitat de
regeneració. Així doncs, el teixit
danyat per toxines o infeccions
es regenera, però no les lesions
produïdes per l’alcohol ni
l’hepatitis vírica, que produeixen
fibrosi hepàtica.

Els productes de la digestió s’absorbeixen per una xarxa de capil·lars sanguinis
que envolten l’intestí. Abans de passar a la circulació general, primer passen pel
fetge. Ho fan descarregant primer a la vena porta hepàtica, que condueix la sang
cap als capil·lars de l’interior del fetge. Un cop la sang ha passat per aquesta
segona xarxa de capil·lars, és recollida per la vena hepàtica, que descarrega a la
circulació general a nivell de la vena cava inferior (vegeu la figura 1.6).
Figu r a 1 . 6 . Circulació enterohepàtica

Font: Google.Sites sota llicència CC

El fetge té diverses funcions:
• Producció i secreció de bilis (250-1500 ml cada dia). El fetge conté
bilirubina (pigment), sals biliars, fosfolípids (fonamentalment lecitina),
colesterol i ions inorgànics. La bilis és produïda pel fetge, emmagatzemada
a la vesícula biliar i secretada al duodè durant la digestió. Aquesta particular
composició de la bilis permet emulsionar el greix que conté el quim al seu
pas pel duodè. El 95% dels àcids biliars alliberats al duodè són absorbits
a l’ili, recirculant de sis a deu vegades cada dia, i molt poca quantitat és
excretada per les femtes.

Emulsió
Dos líquids com l’aigua i el greix
no es mesclen, tendeixen a
separar-se. Però amb un
dissolvent orgànic (que en el cas
de la digestió seria la bilis, entre
altres secrecions) es pot
aconseguir fer gotes
microscòpiques de greix dins
l’aigua. Això permetrà poder
absorbir els greixos.
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• Detoxificació de la sang. El fetge és capaç d’eliminar hormones, fàrmacs
i altres molècules actives de la sang mitjançant la seva alteració química,
excretant-les amb la bilis o fagocitant-les. Un exemple és l’amoníac produït
per l’anabolisme de les proteïnes i pels bacteris de l’intestí. Aquest amoníac
és transformat en urea, menys tòxica i que posteriorment serà eliminada pels
ronyons. Com aquest exemple, n’hi ha molts altres, d’hormones, fàrmacs i
altres compostos que serien tòxics per a l’organisme, i que gràcies a aquesta
transformació retornen al tub digestiu mitjançant la bilis per ser expulsats
amb la femta, o passen al torrent sanguini en forma menys tòxica, o no
tòxica, i amb una composició que permet que siguin expulsats pels ronyons
amb l’orina.
• Regulació de la concentració de glucosa en sang. El fetge pot eliminar o
afegir glucosa a la sang depenent de les necessitats de l’organisme. Quan hi
ha abundants nivells de glucosa en sang, una part pot ser emmagatzemada
en forma de glucogen. I al revés, en dejú, el glucogen és degradat a glucosa
que s’allibera a la sang per mantenir-ne els nivells. Recordem que uns
nivells baixos de glucosa en sang poden perjudicar greument el cervell,
òrgan consumidor principal d’aquest hidrat de carboni.
• Metabolisme dels lípids. El fetge també pot eliminar o afegir lípids a la
sang. Els triglicèrids són emmagatzemats i posteriorment convertits en
cossos cetònics durant el dejuni, la inanició o quan es pateix diabetis. Els
nivells alts de cossos cetònics a la sang es poden detectar per l’olor d’acetona
a l’alè de la persona afectada, i si són mantinguts durant molt de temps poden
produir un desajustament en el pH fisiològic i al sistema nerviós.
• Síntesi de proteïnes. El fetge produeix albúmina plasmàtica, globulines
(excepte immunoglobulines i anticossos), així com factors de coagulació
(fibrinogen i protrombina) i angiotensinogen. Les globulines tenen moltes
funcions com el transport del colesterol, triglicèrids i d’hormones.
Unida i situada sota el fetge trobem la vesícula biliar, que té forma de pera d’uns 710 cm. Aquest òrgan emmagatzema i concentra la bilis que contínuament produeix
el fetge (uns 35-100 ml). La bilis és un líquid groguenc-verdós que per contracció
de la musculatura que envolta la vesícula és expulsat a través del colèdoc cap al
duodè quan aquest conté el quim. En canvi, quan el duodè està buit, l’esfínter
d’Oddi situat a l’extrem del colèdoc es tanca i no flueix la bilis.
Finalment, situat darrere de l’estómac trobem el pàncrees; òrgan glandular
(endocrí i exocrí) de 12-15 cm de longitud. La funció endocrina la realitzen els
illots pancreàtics o illots de Langerhans, que segreguen les hormones insulina i
glucagó a la sang, mentre que la funció exocrina la realitzen els acins pancreàtics
que produeixen i segreguen sucs pancreàtics al duodè. El suc pancreàtic conté
aigua, bicarbonat i molts enzims digestius diferents com:
• L’amilasa: per la digestió del midó;
• La tripsina: per la digestió de les proteïnes;
• La lipasa: per la digestió dels triglicèrids.
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L’acció conjunta dels sucs pancreàtics i dels enzims de la vora de raspall de les
cèl·lules de la paret de l’intestí prim permet la digestió completa de les molècules
d’aliment.
Glàndules exocrines i endocrines
Les glàndules exocrines són un tipus de glàndules que secreten el seu contingut fora
del cos. Per exemple: les glàndules mamàries, les glàndules sudorípares, les glàndules
mucoses (del tracte respiratori, del tracte digestiu o del tracte vaginal), les glàndules que
secreten al tub digestiu com les glàndules salivals, i algunes glàndules del pàncrees, entre
altres.
Les glàndules endocrines són un tipus de glàndules que secreten el seu contingut a la
sang. Principalment sintetitzen i alliberen hormones. Per exemple: algunes glàndules del
pàncrees, la glàndula tiroide, els ovaris i els testicles, l’hipotàlem...

1.2 Fisiologia de l’aparell digestiu
El funcionament de l’aparell digestiu inclou diverses fases i processos complexos
encadenats per tal d’obtenir dels aliments els nutrients que l’organisme necessita
per viure. Aquestes fases són:
1. Ingestió: introducció d’aliments al tracte digestiu.
2. Masticació: esmicolar i predigerir els aliments convertint-los en una massa
tova (bol alimentari).
3. Deglució: pas del bol alimentari a les vies digestives evitant-ne el pas a les
vies respiratòries.
4. Secreció, digestió i absorció: processos complexos per a l’obtenció de
nutrients.
5. Emmagatzematge i eliminació: recuperació d’aigua i minerals, i excreció
del material ingerit no absorbit (la femta).

1.2.1 Ingestió
L’alimentació és vital, però es tracta d’un acte voluntari condicionat per factors
biològics, socials, econòmics i culturals.
Internament, els nivells de glucosa en sang tenen un efecte estimulant a curt
termini, mentre que les reserves de teixit adipós el tenen a llarg termini. Els
mecanismes cerebrals desencadenats a l’hipotàlem regulen la sacietat i la gana.
Així doncs, la grelina augmentarà la gana mentre que la leptina inhibirà la ingesta.
L’estómac, l’intestí i el fetge tenen receptors que detecten la presència o absència
de nutrients.

Trobareu més informació
sobre les glàndules a la
unitat “Anatomia, fisiologia
i patologia del sistema
cardiorespiratori, sistema
endocrí i aparell
reproductor”.
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Però, a més a més de la part fisiològica de l’alimentació, hi ha tot un component
conductual complex on una olor, una fotografia, un record o un estat emocional
(fins i tot avorriment o falta de son) poden activar la sensació de gana. D’altra
banda, també trobem signes com l’autoexigència de seguir una dieta sense motiu,
menjar veloçment i a soles, la percepció errònia del propi cos o el rebuig al
sobrepès, que podrien indicar un trastorn de la conducta alimentària.
Així doncs, al tractar-se d’un procés vital però voluntari cal parar-hi especial
atenció per procurar mantenir en equilibri l’estat fisiològic (nutritiu) i l’estat
psicològic de l’alimentació.

1.2.2 Masticació
Dins la boca, les dents esquincen, aixafen i trituren l’aliment, mentre la llengua el
barreja amb la saliva excretada per les glàndules salivals. La saliva està formada
en un 99,5% per aigua, però també conté sals minerals i enzims especialitzats en
la digestió parcial dels glúcids. Així doncs, l’aliment comença a digerir-se i és
transformat en bol alimentari.
A l’anar-se esmicolant, l’aliment va alliberant substàncies químiques que es perceben i registren com sabors. Les papil·les gustatives localitzades principalment a la
llengua són les estructures sensorials especialitzades en la percepció del gust. Part
d’aquestes substàncies químiques ascendeixen cap al nas per les coanes implicant
també els receptors olfactius en la percepció del gust (per això quan estem refredats
la percepció del gust no és la mateixa). Així doncs, el gust, juntament amb
l’olfacte, estimulen la secreció de saliva i sucs gàstrics, preparant l’organisme a
realitzar la digestió de l’aliment.

1.2.3 Deglució
Després de la masticació, s’inicia una activitat voluntària anomenada deglució
(acció d’empassar), en què el bol és empès per la llengua cap al fons de la cavitat
oral i passa a la faringe. En aquest moment s’eleva la laringe per tal que l’epiglotis
cobreixi l’entrada cap a l’aparell respiratori evitant així el pas d’aliment a les vies
respiratòries, o sigui, la broncoaspiració. La deglució té tres fases: oral, faríngia
i esofàgica, que requereixen la contracció coordinada de 25 parells de músculs.
Un cop iniciada la deglució oral ja no es pot detenir perquè les fases faríngies i
esofàgiques són involuntàries.
Un cop superada la faringe, el bol alimentari arriba a l’esòfag. Aquest conducte,
a diferència de la tràquea de l’aparell respiratori, no té estructures rígides que el
mantinguin obert, sinó que és musculós i les seves parets es toquen. Així doncs,
calen contraccions peristàltiques en forma d’ona per conduir el bol alimentari cap
a l’estómac. L’esòfag, a través de l’esfínter esofàgic, comunica amb la zona de
l’estómac anomenada càrdies.
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1.2.4 Secreció, digestió i absorció
L’estómac és un òrgan buit en forma de jota i és la part del tub digestiu que més
es pot distendre (pot multiplicar fins a 30 el seu volum, per això quan està buit,
s’observen plecs a les seves parets). Precisament aquesta capacitat de distensió
és la que es dona en persones obeses, a les quals, quan els canvis dietètics no
funcionen per baixar de pes, se’ls fa una reducció d’estómac. L’estómac té tres
parts: la part més cefàlica s’anomena fons, la part central s’anomena cos i per
últim hi ha l’antre, on l’esfínter pilòric regula el pas del contingut gàstric cap a
l’intestí. Les funcions de l’estómac són emmagatzemar, triturar i barrejar el bol
alimentari amb els sucs gàstrics, iniciar la digestió de les proteïnes i propulsar la
barreja cap a l’intestí prim en forma d’un material pastós anomenat quim.

Les funcions de l’intestí prim són: digestió química, absorció, secreció
d’hormones, metabolisme, eliminació de toxines i defensa.
Al duodè es fa la digestió química dels glúcids gràcies als sucs pancreàtics i dels
lípids gràcies a les sals biliars. L’absorció de glúcids, lípids, aminoàcids, calci i
ferro es produeix fonamentalment al duodè i al jejú. Les sals biliars, la vitamina
B12, l’aigua i els minerals dissolts s’absorbeixen sobretot a l’ili.
Arribats al final de l’intestí prim, l’aliment que inicialment havia entrat per la
boca ara conté gran quantitat de líquids segregats per les glàndules salivals,
l’estómac, el pàncrees, el fetge i la vesícula biliar (entre set i nou litres diaris).
El quil passa a l’intestí gros, on se n’absorbeix l’aigua (deixant-ne menys de 200
ml), els electròlits i les vitamines. D’aquesta manera es va compactant i es va
emmagatzemant al recte formant la femta, que serà excretada finalment a través
de l’anus.
La flora microbiana intestinal o microflora que habita al còlon produeix gran
quantitat de vitamina K i àcid fòlic, que s’absorbeixen al mateix intestí gros.
La microflora intestinal està composta per més de 400 espècies diferents (per
exemple, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Streptococcus faecalis, etc.) i
conté un nombre total de deu vegades més cèl·lules que les cèl·lules humanes de
l’organisme. En el nostre intestí, la microflora obté nutrients i una llar anaeròbia
i de temperatura constant.
A canvi, ens proporcionen nombrosos beneficis, com l’aportació de vitamines
B i K, però també àcids grassos de cadena curta que són energia directa per
a les cèl·lules de revestiment del còlon i que inverteixen en l’absorció de sodi,
bicarbonat, calci, magnesi i ferro del quim i n’eviten la pèrdua a través de les
femtes. A més a més, també redueixen la capacitat de dany de les espècies
patògenes i són una barrera immunitària de primera línia, i ajuden a reduir la
inflamació.

Compte amb els antibiòtics
L’ús d’antibiòtics pot reduir la
població normal de la microflora
i tornar-nos més vulnerables a
infeccions intestinals, i està
relacionat amb l’augment en la
incidència de malalties
intestinals inflamatòries.
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1.2.5 Emmagatzematge i eliminació
La femta acumulada a l’ampul·la del recte augmenta la pressió a les parets i
estimula la relaxació de l’esfínter anal intern i desencadena la necessitat de defecar.
En el cas que es contradigui la necessitat de defecar, s’impedeix que aquestes
passin al conducte anal i queden al recte o fins i tot retrocedeixen, allargant
l’exposició de la mucosa intestinal a les toxines de rebuig i augmentant l’absorció
d’aigua de les femtes, el que pot comportar el restrenyiment o fins i tot la retenció
i enduriment d’aquestes formant un fecaloma.
Durant la defecació, els músculs rectals es contreuen, augmenta la pressió rectal i
es relaxen els esfínters anals interns i externs, permetent l’expulsió de la femta a
l’exterior de l’organisme a través de l’anus.

1.2.6 Efecte de l’envelliment en l’aparell digestiu
Amb el pas dels anys, l’aparell digestiu perd ritme i tonicitat:
• La força de les contraccions esofàgiques disminueix;
• La capa de revestiment de l’estómac disminueix, provocant més risc d’úlcera gastroduodenal;
• La capacitat de l’estómac i la seva velocitat de buidament disminueixen;
• Disminució dels nivells de lactasa ocasionant intolerància als productes
làctics;
• Augmenta la incidència de la síndrome de proliferació bacteriana, que causa
dolor, inflor i pèrdua de pes, dificultat d’absorció de vitamina B12, ferro i
calci;
• El pàncrees disminueix de volum i presenta teixit cicatricial, però la seva
funció no es veu alterada;
• La capacitat de metabolització del fetge disminueix i, per tant, és més fàcil
la intoxicació farmacològica;
• Les substàncies tòxiques pel fetge són més nocives en persones grans, ja
que la reparació de les cèl·lules hepàtiques és més lenta;
• La producció i el flux de bilis disminueixen, afavorint la formació de càlculs
biliars;
• L’estrenyiment és més freqüent per l’alentiment dels moviments peristàltics,
la disminució de les contraccions quan el recte és ple, l’ús de fàrmacs i
menor activitat física.
• El recte augmenta de mida i per tant de capacitat d’emmagatzematge de les
femtes, afavorint la retenció de femtes dures.
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1.3 Patologies digestives
Les malalties digestives no transmissibles amb major incidència de mortalitat són
els càncers gastrointestinals i la cirrosi hepàtica, mentre que la gastroenteritis i
les hepatitis B i C són les principals causes de mort per malaltia transmissible,
especialment entre els col·lectius de persones amb delicat estat de salut o nutrició,
i estan principalment relacionades amb les pràctiques higièniques bàsiques (rentat
de mans) insuficients o descuidades.

1.3.1 Càncers gastrointestinals
Quatre dels set càncers amb més taxa de mortalitat són càncers gastrointestinals o
de l’aparell digestiu: el càncer de còlon (el segon amb més mortalitat 16%, després
del de pulmó), el càncer d’estómac, el càncer de fetge i el càncer d’esòfag:
• Etiologia. La causa concreta dels càncers gastrointestinals no es coneix
però s’ha vist que estan relacionats amb certs factors de risc:
– Edat (>50 anys).
– Pòlips colorectals.
– Cirrosi hepàtica.
– Antecedents familiars de càncer gastrointestinal.
– Alteracions genètiques.
– Malalties inflamatòries intestinals (com la colitis ulcerosa o la malaltia
de Crohn).
– Dieta rica en greix animal, pobre en fruites i verdures, i baixa en fibra.
– Inactivitat física i sobrepès.
– Tabaquisme i alcoholisme.
• Simptomatologia. Els símptomes dels càncers gastrointestinals són diversos i poc específics. Els més comuns són:
– Molèsties abdominals: dolor, inflor, gasos, sensació de sacietat i còlics
– Canvis en el ritme intestinal
– Diarrea, estrenyiment o sensació d’evacuació incompleta
– Pèrdua de gana
– Pèrdua de pes
– Sang a les femtes
– Anèmia
– Fatiga o cansament persistent
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• Diagnòstic. Se sol efectuar anàlisi de sang per marcadors tumorals, tests de
detecció de sang en femta, i proves de diagnòstic per la imatge (radiografies;
ecografies com la colonoscòpia, gastroscòpia, ecografia d’alta sensibilitat;
ressonància magnètica) i biòpsia del tumor.
• Tractament. Com en altres càncers, s’inicia amb quimioteràpia per reduir
el tumor i la possibilitat de disseminació, i es prossegueix amb la cirurgia
per l’extirpació del tumor o ablació de la part afectada (per laparoscòpia o
cirurgia major), seguit de més quimioteràpia. En cas necessari i possible,
es valora el trasplantament.
• Prevenció. Al voltant del 30-50% dels casos es poden prevenir evitant
factors de risc controlables com:
– Consum de tabac
– Consum d’alcohol
– Obesitat i sedentarisme
– Ingesta diària pobra en verdures i fruita fresca
Així com prenent mesures preventives:
• Vacunes de l’hepatitis
• Cribratges per a una detecció precoç
Càncer de còlon
Recomanem el següent vídeo,
sobre la detecció i cura del
càncer de còlon i recte:
bit.ly/33uJI8x.

1.3.2 Cirrosi hepàtica
La cirrosi hepàtica es caracteritza per la substitució del teixit hepàtic danyat per
teixit conjuntiu fibrós (formant cicatrius i nòduls):
• Etiologia. La cirrosi hepàtica està causada principalment per l’alcoholisme,
l’hepatitis B i C.
• Simptomatologia. La cirrosi hepàtica no té símptomes específics, però els
més comuns són:
– Fatiga
– Pèrdua de gana
– Pèrdua de pes
– Edema a les extremitats inferiors i a l’abdomen (ascites)
– Picor a la pell
– Envermelliment dels palmells de les mans
– Coloració groguenca de la pell i l’escleròtica (icterícia)
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• Diagnòstic. La cirrosi hepàtica es pot detectar a partir d’una anàlisi de sang
rutinària i posteriorment confirmar mitjançant proves de diagnòstic per la
imatge com l’elastografia per ressonància magnètica, que permet detectar
l’enduriment o rigidesa del fetge. En cas necessari, es fa una biòpsia.
• Tractament. Es tracta la causa de base (l’alcoholisme o l’hepatitis) per
endarrerir la progressió de la formació de teixit cicatricial. En cas necessari,
es valora la necessitat i possibilitat del trasplantament hepàtic.
• Prevenció. Les mesures preventives per reduir el dany hepàtic són:
– No beure alcohol;
– Mantenir una dieta sana amb abundants fruites i verdures, grans
integrals i baixa en greixos animals;
– Reduir el risc d’hepatitis (no compartir agulles i practicar sexe segur).

1.3.3 Gastritis i úlcera gastroduodenal
El dany en la mucosa (teixit de recobriment) de l’estómac o del duodè es coneix
com a gastritis o úlcera gastroduodenal:
• Etiologia. La causa més freqüent és la infecció bacteriana per Helicobacter
pylori, present en les femtes, la saliva i la placa dental i, per tant, fàcilment
transmesa de persona a persona, sobretot dins la mateixa família, i entre
persones que viuen agrupades, com és el cas de les residències de gent
gran. Altres causes de la gastritis i l’úlcera gastroduodenal poden ser el
propi àcid estomacal o els propis enzims digestius, quan la capa de moc i
bicarbonat de l’estómac no és prou eficaç o es debilita per l’acció de fàrmacs
antiinflamatoris no esteroidals (AINE).
• Simptomatologia. Pot passar que aquestes lesions a més a més siguin
hemorràgiques i per tant la persona afectada pot presentar melenes o
hematèmesis, o fins i tot hemorràgies massives que posin la seva vida en
perill.
• Diagnòstic. Se sol diagnosticar pels símptomes, una analítica de sang i
una anàlisi de les femtes, però a vegades també es recorre a una endoscòpia
digestiva alta i a una biòpsia.
• Tractament. El tractament consisteix principalment en eliminar l’agent
causal, mesures dietètiques, administració sota prescripció mèdica de fàrmacs antiàcids, tractament antibiòtic si està causada per H. pylori, i si hi ha
sang potser també tractament quirúrgic.
• Prevenció. Per evitar la gastritis i les úlceres gastroduodenals és important
evitar factors irritants, com aliments de difícil digestió, alcohol, i també l’ús
indiscriminat d’analgèsics i antiinflamatoris.
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1.3.4 Gastroenteritis
La gastroenteritis és la inflamació de la mucosa gàstrica i intestinal:
• Etiologia. Principalment està causada per microorganismes causants d’infecció (virus i bacteris principalment) però també pot donar-se per la
ingestió de fàrmacs o toxines químiques.
• Simptomatologia. Provoca diarrea, nàusees, vòmits i dolor abdominal,
especialment intensos en les primeres 48h, arribant a provocar deshidratació
i desequilibri electrolític.
• Diagnòstic. Mitjançant la simptomatologia s’arriba al seu diagnòstic, però
la causa és més complicada de saber. Cal estudiar els contactes que ha tingut
la persona amb menjar (marisc, maionesa, enllaunats) o aigua contaminada,
altres persones infectades, l’ús d’antibiòtics o altra medicació.
• Tractament i prevenció. La millor prevenció és un bon rentat de mans
abans i després d’anar al bany i abans de menjar, així com la bona cocció
dels aliments. La gastroenteritis no sol ser greu en persones adultes sanes,
però pot causar deshidratació i desequilibri electrolític i ser fins i tot mortal
en persones molt malaltes o dèbils, nens petits i persones grans.

1.3.5 Síndrome de l’intestí irritable
La síndrome de l’intestí irritable és un trastorn digestiu que produeix dolor
abdominal recurrent i estrenyiment o diarrea. Afecta el 10-15% de la població:
• Etiologia. La síndrome de l’intestí irritable sol desencadenar-se per diferents substàncies i emocions (per exemple, estrès, ansietat, depressió i por).
• Simptomatologia. Produeix dolor abdominal recurrent, inflamació abdominal, flatulències, i restrenyiment o diarrea.
• Diagnòstic. En la síndrome de l’intestí irritable no apareixen anomalies
estructurals i per tant les proves (anàlisi de sang, ecografia, endoscòpia...)
surten normals, però la persona presenta els símptomes característics.
• Tractament. Normalment, els canvis en l’alimentació (evitar els aliments
desencadenants, més fibra per evitar l’estrenyiment) i la medicació prescrita
pel personal mèdic n’alleugeren els símptomes. L’activitat física regular
també ajuda al bon funcionament del tub digestiu.
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1.3.6 Pancreatitis
La pancreatitis és la inflamació del pàncrees:
• Etiologia. La pancreatitis pot ser deguda a càlculs biliars que obstrueixen
l’ampul·la de Vater (espai compartit entre el conducte pancreàtic i el colèdoc). També pot ser conseqüència de l’alcoholisme crònic, traumatismes
o infeccions víriques, així com també pel consum de fàrmacs (analgèsics i
antiinflamatoris, entre altres).
• Simptomatologia. La pancreatitis sol causar dolor intens a la part superior
de l’abdomen, sovint acompanyat de nàusees i vòmits. Les femtes poden ser
pàl·lides, greixoses i fètides (esteatorrea). Si la inflamació persisteix pot
produir danys funcionals i permanents del pàncrees (hemorràgia i necrosi).
• Diagnòstic. Mitjançant anàlisi de sang, ecografia i TAC. També pot ser
necessària una colangiografia per avaluar la permeabilitat de les vies biliars.
• Tractament. Repòs, canvis en la dieta (baix contingut en greix), prohibició
de l’alcohol, fàrmacs prescrits pel personal mèdic i en algunes ocasions,
cirurgia. Cal proporcionar suport emocional al pacient, controlar el balanç
hídric, proporcionar comoditat i cures higièniques.
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2. Anatomia, fisiologia i patologies del sistema excretor

El cos elimina els residus nocius del metabolisme cel·lular per diverses vies,
algunes de les quals són:
• L’aparell respiratori elimina el diòxid de carboni en les exhalacions.
• El sistema tegumentari (la pell) a través de la suor.
• L’aparell digestiu a través de les femtes.
• L’aparell excretor (els ronyons) a través de l’orina.

L’aparell excretor és la via principal d’eliminació dels productes de rebuig
cel·lular, mitjançant un complex procés de filtració de la sang i la producció
d’orina que té lloc als ronyons.
A més a més de l’excreció de productes de rebuig, l’aparell excretor participa en
el manteniment del medi intern regulant:
• El volum de líquids corporals
• L’equilibri àcid-base
• L’equilibri osmòtic (l’intercanvi de líquids dins i fora de les cèl·lules)
Com a tècnics en atenció a persones en situació de dependència, és important
conèixer l’estructura i el funcionament de l’aparell excretor, així com algunes de
les seves alteracions i patologies, i l’efecte que tenen en l’organisme i la qualitat
de vida en les persones que les pateixen.

2.1 Anatomia de l’aparell excretor
L’aparell excretor es troba a la cavitat abdominal i està format per (vegeu la figura
2.1):
• Els ronyons
• Les vies urinàries:
– Urèters
– Bufeta urinària
– Uretra
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F igura 2.1. Anatomia de l’aparell excretor

Font: aula2005.com

2.1.1 Els ronyons
El cos humà té dos ronyons situats a banda i banda de la columna vertebral, per
sota del diafragma i el fetge. Se situen per sobre de la tercera vèrtebra lumbar,
tot i que el ronyó dret es troba lleugerament més avall per deixar lloc al fetge.
Els ronyons tenen forma de mongeta seca, pesen uns 160 g i mesuren uns 11
cm de llarg i 5-7 cm d’ample, o sigui, tenen la mida aproximada d’un puny.
Contínuament, a cada ronyó es forma l’orina que drena cap a la pelvis renal, i
d’allà és dirigida cap a les vies urinàries, concretament, als urèters.
Sistema circulatori renal

Per fer la seva principal funció, l’eliminació de substàncies tòxiques de la sang,
els ronyons estan altament vascularitzats i reben uns 1.200 ml de sang per minut.
La sang arriba als ronyons directament de l’aorta descendent mitjançant l’artèria
renal, i retorna a la vena cava inferior per la vena renal.
L’artèria renal s’introdueix al ronyó per la depressió interna de l’òrgan (zona
còncava per on també surt l’urèter). Dins el ronyó es ramifica successivament
en arterioles aferents fins arribar a cada una de les unitat funcionals del ronyó,
les nefrones (vegeu la figura 2.2).
Cada ronyó té més d’un milió de nefrones i són les responsables de la formació
de l’orina. Quan una arteriola aferent arriba a una nefrona, s’entortolliga formant
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com una bola o cabdell de capil·lars (l’anomenat glomèrul renal o de Malpighi)
i aquest és englobat per la càpsula glomerular o de Bowman de la nefrona.
Figura 2 . 2 . Anatomia microscòpica del ronyó: la nefrona

Font: aula2005.com

Unitat renal bàsica: la nefrona

La nefrona és la unitat bàsica estructural i funcional dels ronyons. La seva
estructura es pot diferenciar en dues parts contínues però funcionalment diverses:
• La càpsula glomerular (o càpsula de Bowman). Envolta el glomèrul
(cabdell de capil·lars sanguinis arterials).
• El túbul, envoltat per una xarxa de capil·lars peritubulars formada per
l’arteriola eferent quan surt del glomèrul. Aquesta xarxa de capil·lars
peritubulars és on es reabsorbeixen gran quantitat d’aigua i sals minerals i
s’hi secreten activament algunes substàncies de rebuig que encara quedaven
a la sang. El túbul presenta tres parts anatòmiques:
– El túbul contornejat proximal
– La nansa de Henle
– El túbul contornejat distal
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Estructura renal

Diversos túbuls contornejats distals de diferents nefrones desemboquen en un
túbul col·lector. Aquests desemboquen als calzes renals (menors i majors),
i posteriorment a la pelvis renal que comunica amb l’urèter (vegeu la figura
2.3). Paral·lelament, la xarxa de capil·lars peritubulars es recull en vènules que
desemboquen a la vena renal que sortirà del ronyó cap a la cava inferior.
F i g u r a 2.3. Anatomia macroscòpica del ronyó: secció frontal del ronyó
esquerre

Font: aula2005.com

Mitjançant una secció frontal del ronyó (vegeu la figura 2.3) i observant-lo des de
la part medial (còncava) cap al lateral (convexa), es distingeixen diferents zones i
estructures:
• L’hil: fissura per on entren i surten les artèries i les venes renals, els nervis
i l’urèter. Comunica amb la pelvis renal.
• La pelvis renal: és com un embut que recull l’orina dels nombrosos calzes
renals i la condueix cap a l’urèter.
• Els calzes majors i menors: els calzes majors són la unió de dos o més
calzes menors, que són la unió de diverses piràmides de Malpighi.
• Medul·la renal: és la zona central del ronyó i està formada per les
piràmides de Malpighi, que es formen per la unió de diversos túbuls
col·lectors (que recullen l’orina de diverses nefrones). En aquesta zona
també hi ha alguns túbuls de la nefrona, com la nansa de Henle.
• Còrtex renal: és la zona cortical que conté els corpuscles renals (el conjunt
de glomèrul renal i la càpsula de Bowman de la nefrona).
• Càpsula renal: capa de teixit conjuntiu fibrós i resistent que envolta el
ronyó. Està recoberta externament per una gruixuda capa de teixit adipós
que protegeix el ronyó de cops, esmorteint els moviments.

Atenció sanitària

31

• Càpsula suprarenal: són glàndules endocrines situades a la part apical dels
ronyons. Regulen la resposta a l’estrès, segreguen adrenalina i cortisol.
Les nefrones no poden ser regenerades. Així doncs, les lesions, les patologies
renals i l’envelliment produeixen una pèrdua progressiva del nombre de nefrones
de cada ronyó, i s’estima en una reducció del 10% cada deu anys a partir dels
quaranta anys d’edat. No obstant això, les nefrones restants s’adapten i mantenen
la funcionalitat del ronyó.

2.1.2 Les vies urinàries
Les vies urinàries són estructures de conducció i emmagatzematge d’orina, fins
que aquesta és alliberada a l’exterior de l’organisme. Estan compostes pels urèters,
la bufeta urinària i la uretra.
De cada ronyó en surt un urèter. Són conductes llargs d’aproximadament 27 cm
que connecten els ronyons amb la bufeta urinària. Estan envoltats de musculatura
llisa que fa contraccions peristàltiques (similars a les del tub digestiu) que faciliten
el buidatge renal i la conducció de l’orina fins a la bufeta. Els dos urèters
desemboquen a la part posteroinferior de la bufeta urinària.
La bufeta urinària és un òrgan buit muscular de forma piramidal que a l’omplir-se
adquireix una forma ovoide. La bufeta urinària conté i emmagatzema l’orina fins
que és expulsada del cos. Els meats uretrals (orificis d’entrada dels urèters) i el coll
uretral (que connecta amb la uretra) formen el que s’anomena trígon vesical. En
el coll uretral s’hi troben els esfínters intern (de contracció involuntària) i extern
(de contracció voluntària). (Vegeu la figura 2.4).
F i g u r a 2 . 4 . Estructures de la bufeta urinària

Font: 3aexcretor2014.blogspot.com

La bufeta urinària està situada darrere el pubis. En la dona té una posició més
anterior que en l’home per la presència de l’úter. La capacitat també es veu reduïda
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per aquest motiu i es fa notòriament significatiu durant l’embaràs. En l’home, està
situada una mica més amunt per la presència de la pròstata que se situa just a sota.
Finalment, de la part inferior de la bufeta (el coll vesical) surt un sol conducte
anomenat uretra que durant la micció condueix l’orina fins al meat urinari,
orifici que comunica amb l’exterior del cos. En les dones, la uretra té una longitud
aproximada de 4 cm i arriba a l’exterior a l’espai situat entre els llavis menors, per
sota del clítoris. En els homes, la uretra té una longitud aproximada de 20 cm,
arriba a l’exterior a la punta del penis, i és un conducte compartit amb l’aparell
reproductor i la pròstata, així que la uretra masculina pot eliminar orina o semen.
Trobareu més informació
sobre les estructures
reproductores masculines
de la unitat “Anatomia,
fisiologia i patologia del
sistema cardiorespiratori,
sistema endocrí i aparell
reproductor”.

2.1.3 El sòl pelvià
El sòl pelvià o zona perineal és un conjunt de músculs, lligaments, teixits
conjuntius i nerviós que estan situats a la part baixa de l’abdomen, a la cavitat
pelviana. Embolcallen els òrgans ubicats a l’interior de la pelvis: la bufeta urinària,
el recte i l’úter en el cas de les dones.
Juntament amb la musculatura abdominal i les cadenes musculars antigravitatòries, el sòl pelvià fa de sosteniment i de funció antigravitatòria amb l’objectiu de
mantenir els òrgans de la cavitat pelviana en la posició correcta i assegurar-ne el
seu bon funcionament.
A més a més, el sòl pelvià intervé en processos fisiològics com:
• Funció de continència: pel bon funcionament de la micció i la defecació,
controlant els esfínters uretral i anal.
• Funció reproductiva: en el moment de l’expulsió del fetus.
• Funció sexual: necessària per la sensibilitat en les dones i l’ejaculació en
els homes.
L’envelliment, l’embaràs, el part, les intervencions quirúrgiques i altres processos
patològics poden provocar la debilitació de la musculatura del sòl pelvià, i poden
aparèixer disfuncions fisiològiques (incontinència urinària i/o fecal), disfuncions
sexuals i fins i tot el prolapse (caiguda dels òrgans sostinguts pel sòl pelvià).
Els mals hàbits com retenir molt de temps l’orina, expulsar-la amb força durant la
micció, l’ús de roba ajustada o faixes, així com l’obesitat i el restrenyiment, també
n’afavoreixen el debilitament. És per això que cal tonificar-lo mitjançant exercicis
de Kegel i exercicis abdominals hipopressius.
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2.2 Fisiologia de l’aparell excretor
Una de les principals funcions dels ronyons és eliminar l’excés d’ions i productes
de desfet de la sang, netejant-la o aclarint-la i rebutjant les toxines mitjançant
l’orina (vegeu la figura 2.5).
Figura 2.5. Esquema del procés d’excreció

Font: recursos.cnice.mec.es/biosfera; adaptada.

2.2.1 Procés de formació de l’orina
En el procés de formació de l’orina es diferencien tres fases principals:
1. Filtració glomerular
2. Reabsorció tubular
3. Secreció tubular
Filtració glomerular

Els capil·lars glomerulars i la paret de la càpsula de Bowman que hi està en
contacte tenen grans porus, estan fenestrats. D’aquesta manera es filtra plasma
sanguini (aigua, ions com sodi, potassi, clorur, bicarbonat i fosfat, i molècules
dissoltes com glucosa i aminoàcids) però els porus són suficientment petits per
evitar la filtració de proteïnes o components cel·lulars de la sang.
El líquid que entra a la càpsula de Bowman s’anomena filtrat o ultrafiltrat i es
forma degut a la pressió que porta la sang arterial en aquests capil·lars glomerulars.
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Aproximadament el volum net de filtrat és de 115-125 ml per minut (cosa que
suposaria 180 l al dia!) així que cada 40 minuts es filtra la totalitat del volum
sanguini del nostre cos.
Al filtrat també se li afegeixen algunes molècules, com la urea, que passen per
difusió facilitada (proteïnes transportadores la fan passar de la sang a la càpsula
de Bowman).
Importància dels ions
El sodi plasmàtic és important
per regular el volum i la pressió
sanguínia. El control dels nivells
de potassi plasmàtic és necessari
per mantenir una bona funció de
la musculatura cardíaca i
esquelètica. Els ossos
emmagatzemen calci i fosfat, i
col·laboren amb els ronyons per
regular les concentracions
sanguínies d’aquest ions.

Reabsorció tubular

L’aigua i alguns ions del filtrat són retornats al torrent sanguini:
• el 65% en el pas del filtrat pel túbul contornejat proximal, i
• el 20% en el pas per la branca descendent per la nansa de Henle.
Aquest retorn és passiu (sense consum d’energia) en el cas de l’aigua, el clor i
la urea, però actiu (amb consum d’energia) en el cas del sodi. Així doncs, el
filtrat s’anirà concentrant a través del seu pas pels diferents segments de la nefrona
fins que es converteix en orina (1-2 l al dia). En situacions de deshidratació, el
cos únicament excretarà com a mínim 400 ml, que és el que es coneix com a
pèrdua d’aigua obligatòria, perquè és el mínim per eliminar el rebuig metabòlic
de l’organisme.
La glucosa i els aminoàcids presents al filtrat glomerular són també reabsorbits
completament, paral·lelament amb el sodi, i retornats a la sang i per tant seran
absents a l’orina. Quan hi ha alts nivells de glucosa al filtrat, aquests transportadors
es saturen i no donen a l’abast de retornar-la a la sang, i llavors queda glucosa
a l’orina (glucosúria), com passa en el cas d’hiperglucèmia d’una persona amb
diabetis mellitus no controlada.
Aquest desajust que fa augmentar l’excreció d’aigua per l’orina, pot provocar
deshidratació i si és perllongat en el temps malmet els ronyons i pot desenvolupar
una nefropatia diabètica.
Secreció tubular

Hi ha molècules considerades tòxiques per l’organisme que són activament
secretades des dels capil·lars sanguinis cap al túbul de la nefrona mitjançant
transportadors poliespecífics (actuen sobre un ampli ventall de molècules). Això
permet eliminar ràpidament els tòxics de la sang. Així doncs, l’excreció urinària
es pot expressar de la següent manera:

Excreció urinària = filtració glomerular - reabsorció tubular + secreció
tubular
Quan el filtrat finalitza el recorregut pels túbuls de la nefrona, l’orina ja està
formada. Llavors és recollida pels túbuls col·lectors, passa per les piràmides de
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Malpighi, els calzes menors i majors, i arriba a la pelvis renal, on és conduïda
cap a l’urèter i d’aquí impulsada cap a la bufeta urinària mitjançant contraccions
peristàltiques d’aquests conductes. A la bufeta urinària s’emmagatzema fins que la
distensió vesical desencadena el reflex de micció per expulsar l’orina a l’exterior.

2.2.2 Procés d’excreció de l’orina
L’ompliment de la bufeta urinària activa els receptors d’estirament i envien
impulsos al centre reflex de micció situat a la regió sacra de la medul·la espinal.
En activar-se, es desencadenen contraccions rítmiques del múscul detrusor de la
bufeta urinària i el relaxament de l’esfínter uretral intern (vegeu la figura 2.4).
És en aquest moment que el cervell rep la senyal de sensació d’urgència de micció,
però encara exerceix el control voluntari de l’esfínter uretral extern, mantenintlo tancat i per tant l’orina no flueix a l’exterior. Quan es produeix la relaxació
conscient de l’esfínter extern, es contreu el múscul detrusor de la bufeta urinària i
l’orina flueix per la uretra fins que s’expulsa totalment a l’exterior de l’organisme
a través del meat urinari.
Quan alguns dels mecanismes de control, coordinació, percepció o desencadenament de la resposta falla, apareixen la incontinència urinària i altres pressions
intravesicals que poden afavorir el reflux de l’orina cap a les vies urinàries
superiors i causar-hi danys.
La distensió i atròfia del múscul detrusor i/o dels lligaments que sostenen la
bufeta urinària, la flaccidesa del sòl pelvià i el prolapse dels òrgans interns causen
disfunció en el buidat vesical. I l’orina residual propicia l’aparició d’infeccions
urinàries recurrents que danyen i debiliten les vies urinàries.
Medicaments diürètics
Les persones amb hipertensió arterial, edema o insuficiència cardíaca congestiva
(acumulació de líquid al voltant del cor que el fa anar més lent), prenen medicaments
anomenats diürètics. Aquests augmenten la secreció de líquid per l’orina reduint així el
volum sanguini i per tant la pressió arterial. Hi ha diferents tipus de diürètics que actuen
sobre la nefrona de diferent manera, o en diferents parts de la nefrona.

2.2.3 Manteniment de l’homeòstasi
La capacitat dels ronyons per mantenir el volum sanguini i la composició química
de la sang en concordança amb les necessitats canviants de l’organisme requereix
una funció de gran complexitat, que requereix la coordinació de les funcions renals
amb altres sistemes del cos humà:
• El sistema circulatori: el cor secreta el pèptid natriurètic auricular que
ajuda a regular la funció dels ronyons; l’eritropoetina dels ronyons estimula

L’homeòstasi és l’equilibri i
estabilitat de la composició
dels fluids interns de
l’organisme.
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la producció de glòbuls vermells; els ronyons filtren la sang per regular el
volum, la pressió i la composició de la sang.
• El sistema respiratori: l’excreció de CO2 als pulmons col·labora amb els
ronyons en la regulació del pH sanguini.
• El sistema esquelètic: emmagatzema calci i fosfat, col·laborant amb els
ronyons en la regulació de les concentracions d’aquests ions a la sang.
• El sistema tegumentari: la pèrdua d’aigua per evaporació a través de la
pell ajuda a regular la temperatura corporal però els efectes sobre el volum
sanguini han de ser compensats pel ronyó.
• El sistema endocrí:
– L’hormona antidiürètica estimula la reabsorció d’aigua als túbuls
renals.
– L’aldosterona estimula la reabsorció de sodi i la secreció de potassi
dels ronyons.
– Les hormones natriurètiques estimulen la secreció de sodi dels ronyons.
– Els ronyons produeixen l’hormona eritropoetina.
– Els ronyons secreten renina.

2.2.4 Canvis en l’aparell excretor produïts per l’envelliment
El pas del temps i el desgast de l’organisme afecta també l’aparell excretor
ocasionant:
• Disminució del pes dels ronyons i enfosquiment per acumulació de pigments.
• Disminució del nombre de nefrones, així com dels glomèruls funcionals.
• Les artèries que irriguen els ronyons tenen acumulacions de col·lagen i
perden elasticitat.
• Disminució de la taxa de filtració glomerular (velocitat a la que el plasma
sanguini és filtrat en travessar els ronyons).
• Disminució de la capacitat de la bufeta urinària i aparició de diverticles.
• Augment de la freqüència de micció i del volum d’orina residual (que queda
dins la bufeta després de la micció).
• Augment del volum de la glàndula prostàtica per hipertròfia, pressionant la
uretra i dificultant la micció (en homes).
Genera les conseqüències següents:
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• Més incidència d’infeccions urinàries i risc més alt de pielonefritis (moltes
vegades inadvertida).
• La sensació d’orinar apareix quan la bufeta està molt plena, així que les
persones grans moltes vegades tenen por d’allunyar-se del lavabo i tenir
incontinència.
• Augmenta la freqüència de micció durant la nit, cosa que implica un
augment en el risc de caigudes.

2.3 Patologia de l’aparell excretor
Les malalties de l’aparell excretor són diverses, però la majoria acaben produint
el deteriorament de les nefrones i per tant la pèrdua en la funcionalitat renal.
Les patologies més freqüents de l’aparell excretor són: les infeccions del tracte
urinari, els càlculs a les vies urinàries (litiasi), la insuficiència renal, la bufeta
neurogènica i la glomerulonefritis.

2.3.1 Infeccions del tracte urinari
Les vies urinàries són estèrils en persones sanes i per tant la bufeta urinària
conté orina estèril, lliure de bacteris o altres microorganismes. No obstant això,
qualsevol segment de les vies urinàries pot infectar-se.
S’anomenen infeccions urinàries baixes quan es tracta de la infecció de la bufeta
urinària (cistitis), o infecció urinària alta quan es tracta de la infecció dels ronyons
(pielonefritis).
• Etiologia. Els microorganismes causants de la infecció poden arribar a les
vies urinàries per dues vies: el meat urinari i el torrent sanguini.
La majoria de les infeccions urinàries són d’origen bacterià (com
l’Escherichia coli), tot i que també poden donar-se per virus (com l’Herpes
simple), fongs (com la C. albicans) i paràsits (com la Trichomonas vaginalis).
Més del 85% de les infeccions bacterianes arriben per la primera via, el meat
urinari, i són causades per bacteris provinents de l’intestí o de la vagina, però
generalment són expulsats per arrossegament amb el raig d’orina durant la
micció. En homes, com que la uretra és més llarga, és més difícil la infecció
per aquesta via. Però a partir dels cinquanta anys, la incidència és igual en
ambdós sexes.
Els factors que faciliten l’entrada de microorganismes infecciosos a
través de la uretra són:
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– L’obstrucció de les vies urinàries per càlculs.
– Malalties neurològiques que impedeixen el buidatge correcte de la
bufeta de l’orina.
– Pèrdua del to de l’esfínter uretral i, per tant, més facilitat d’accedir a
la bufeta des de l’exterior.
– Inserció de sondes vesicals o altre instrumental mèdic a través de la
uretra.
– Les relacions sexuals.
– Connexió anòmala (fístula) entre la bufeta urinària i la vagina o
l’intestí.
– Hipertròfia o infecció de pròstata en homes.
– Les infeccions urinàries propagades des de la sang són poc freqüents,
però pot donar-se en casos de septicèmia (infecció generalitzada de la
sang) o d’infecció de les vàlvules cardíaques.
• Simptomatologia. En cas de cistitis, els símptomes principals són: disúria,
tenesme vesical, dolor, incontinència, nictúria i orina tèrbola. En canvi, en
la pielonefritis la persona afectada pot tenir calfreds, febre, dolor lumbar,
nàusees i vòmits. En persones grans pot aparèixer deliri o confusió.
• Diagnòstic. Cal efectuar una anàlisi d’orina ràpida, com les tires reactives
per la detecció de nitrits produïts pels bacteris, així com també un antibiograma i una anàlisi més detallada al microscopi per a la detecció de glòbuls
vermells i glòbuls blancs en l’orina. El cultiu d’orina és interessant per
conèixer el tipus de microorganisme causant de la infecció i així poder
realitzar un tractament més específic i efectiu. De vegades també cal fer
una anàlisi de sang i proves de diagnòstic per la imatge, com una ecografia
o una tomografia computeritzada helicoidal.
• Tractament. El seu tractament serà pautat pel personal mèdic i pot consistir
en l’administració de fàrmacs antibiòtics (un o diversos), antifúngics o
antiparasitaris, analgèsics i, si està causada per una obstrucció, caldrà una
intervenció quirúrgica.
• Prevenció. Una ingesta correcta de líquids, evitar llargs períodes sense
evacuar, tractar el restrenyiment, així com una bona higiene que eviti el
pas de restes fecals cap a la zona del meat urinari i cuidar la flora vaginal
són mesures preventives de les infeccions urogenitals.

2.3.2 Càlculs a les vies urinàries (litiasi)
Els càlculs o pedres són masses dures de cristalls minerals (calci, àcid úric,
cistina...) que es formen a les vies urinàries. No solen tenir una superfície llisa, i
per tant el seu desplaçament causa dolor i fins i tot lesió amb hemorràgia, facilitant
la infecció o fins i tot bloquejant el flux d’orina.
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Els càlculs es formen al ronyó, però poden augmentar de mida a l’urèter o a la
bufeta urinària. Depenent d’on estigui situat el càlcul s’anomena: càlcul renal,
càlcul uretral o càlcul vesical. El càlcul en asta de cérvol o coral·liforme és un
tipus de càlcul gran i ramificat que pot arribar a ocupar gairebé tota la pelvis renal
i els conductes que hi desemboquen (els calzes).
L’orina estancada en el lloc de la litiasi pot facilitar la proliferació de bacteris
i produir una infecció. Quan l’obstrucció és important i dura molt de temps,
l’orina queda atrapada al ronyó, provocant un augment de pressió per la inflamació
(hidronefrosi) fins a lesionar-lo.
• Etiologia. Els càlculs es formen quan l’orina està massa saturada de sals
minerals, com per exemple en casos de deshidratació, però també com a
conseqüència d’una dieta rica en proteïna animal i vitamina C, o un consum
insuficient d’aigua o calci. Els antecedents familiars també hi influeixen.
• Simptomatologia. Els càlculs renals, si són molt petits, poden ser asimptomàtics, però quan obstrueixen la pelvis renal o l’urèter produeixen dolor
lumbar, de vegades insuportable. Aquest dolor sol ser intermitent, augmenta
gradualment fins a la seva màxima intensitat, i desapareix al cap de 20-60
minuts. Aquests símptomes tan intensos són coneguts com a còlic renal i
poden anar acompanyats de vòmits, nàusees, sudoració, calfreds, presència
de sang a l’orina, febre, orina fètida i tèrbola, i coïssor en orinar.
• Diagnòstic. Els símptomes i la palpació dolorosa a l’esquena, a més de la
presència de sang a l’orina, són suficients per al diagnòstic. No obstant això,
el dolor abdominal intens també pot donar-se en casos de peritonitis, còlic
biliar, obstrucció intestinal, pancreatitis o aneurisma aòrtic, i per tant caldrà
recórrer a tècniques de diagnòstic per la imatge per millorar el diagnòstic.
L’ecografia abdominal és una tècnica sense exposició a la radiació, útil
quan els càlculs són grans però no quan són petits i localitzats a l’urèter,
ni per localitzar exactament l’obstrucció de les vies urinàries. En canvi, la
tomografia computeritzada helicoidal permet localitzar els càlculs i indicar
el grau d’obstrucció, i fins i tot descartar l’aneurisma aòrtic o l’apendicitis.
No obstant això, aquesta tècnica exposa la persona explorada a la radiació i
per tant no és un tècnica a utilitzar en persones amb càlculs recurrents.
• Tractament. El tractament en cas de còlic consisteix en l’administració de
fàrmacs antiinflamatoris. Els càlculs que no s’eliminen a través de les vies
urinàries es poden eliminar amb litotrícia (trencament dels càlculs mitjançant ones de xoc) o mitjançant la col·locació d’un stent i posteriorment una
tècnica endoscòpica d’extracció. Com a alternativa per drenar l’obstrucció
urinària i evitar la hidronefrosi, es pot fer la inserció d’un tub de drenatge a
l’esquena fins a l’interior del ronyó (tub de nefrostomia).
• Prevenció. De vegades, la formació de càlculs es pot evitar amb canvis en
la dieta o augmentant la ingesta de líquids (8-10 gots de 300 ml al dia). Si
els càlculs són de calci, les dietes pobres o en excés de calci n’afavoreixen
l’aparició, així com les dietes riques en proteïna animal i els aliments rics en
oxalats (com per exemple els espinacs i el cacau) i cal augmentar la ingesta
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de vitamina B6. Els càlculs d’àcid úric estan causats per acidesa en l’orina
i, igual que en el cas anterior, cal reduir la ingesta de proteïna animal i
augmentar el consum d’aigua.

2.3.3 Insuficiència renal
En la insuficiència renal els ronyons són incapaços d’eliminar els productes de
rebuig i regular les concentracions d’electròlits de la sang, ja sigui de forma
temporal o permanent. Això provoca el desequilibri del pH sanguini en un període
de temps relativament curt (entre hores i dies), un augment de la pressió arterial i
urèmia (augment de concentració d’urea a la sang) i augment de ions potassi a la
sang.
Quan la insuficiència renal és crònica, els ronyons perden capacitat de sintetitzar
eritropoetina i apareix anèmia, i també perden capacitat de produir calcitriol, i
això afecta el creixement ossi en nens i debilita els ossos en nens i adults.
• Etiologia. La insuficiència renal pot estar causada per la destrucció de
nefrones, que provoca la glomerulonefritis crònica, la infecció de la pelvis
renal i de les nefrones (pielonefritis), o la pèrdua d’un ronyó, així com la
disminució de la funcionalitat d’aquests degut a la diabetis mellitus, la disminució del flux sanguini per isquèmia o arterioesclerosi, o per l’obstrucció
per càlculs renals. Fins i tot l’ús excessiu de determinats fàrmacs (com els
antiinflamatoris no esteroides o AINEs) o dietes desequilibrades amb excés
de proteïna, que també poden provocar insuficiència renal.
• Simptomatologia:
– Cansament i fatiga
– Alteracions de la visió
– Pell resseca i amb taques
– Alteracions de la micció: poliúria o oligúria
– Edemes als turmells
– Alteracions en l’orina: hematúria o albuminúria
– Set
– Rampes musculars
– Hipertensió arterial
• Diagnòstic. El control del balanç hídric, fins i tot podria ser d’utilitat l’ús
de sonda vesical amb uròmetre per mesurar la diüresi horària. Les anàlisis
de sang amb els nivells de creatinina, urea i altres proteïnes a nivells elevats,
així com les tècniques de diagnòstic per la imatge com les ecografies, els
TACs o les ressonàncies magnètiques són necessàries per al diagnòstic de
la insuficiència renal.
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• Tractament. En la insuficiència renal és important mantenir l’equilibri
hídric restringint la ingesta de líquids, administrant únicament 500 ml més
del que s’elimina en 24h (seria la corresponent a pèrdues insensibles com
la respiració, les femtes...).
La dieta ha de ser baixa o sense proteïnes, baixa en potassi i elevada en hidrats de
carboni.
Aquest tipus de patologia requereix l’administració de gran varietat de fàrmacs
com antihipertensius, suplements de ferro i àcid fòlic, antiàcids o diürètics. Cal
tenir en compte que l’administració d’aquests fàrmacs amb la disminució de la
funció renal poden ocasionar intoxicació i per tant cal controlar-ne i reajustar-ne
la dosi sistemàticament.
A més a més, les persones amb insuficiència renal que presenten o que potencialment poden tenir urèmia, cal sotmetre-les a un tractament renal substitutiu
mitjançant un aparell de diàlisi, o sigui, amb un “ronyó artificial”, per tal de
realitzar la separació de molècules tòxiques de la sang (hemodiàlisi). És freqüent
realitzar l’hemodiàlisi tres vegades per setmana durant diverses hores cada sessió.
Aquest tractament ha fet que la insuficiència renal passi de ser una malaltia mortal
a una malaltia crònica, però el seu elevat cost econòmic ha de plantejar la gran
importància d’una bona prevenció.
Una tècnica més recent anomenada diàlisi peritoneal ambulatòria contínua
(DPAC) utilitza les membranes peritoneals (les que envolten la cavitat abdominal)
de la persona amb insuficiència renal per realitzar la diàlisi. Consisteix en introduir
líquid de diàlisi a la cavitat i passat un temps eliminar-la juntament amb els
productes de rebuig. Es pot fer diverses vegades al dia fins i tot pels mateixos
pacients, i és més còmoda i menys costosa que l’hemodiàlisi, però menys eficaç i
freqüentment es complica amb infeccions.
En casos extrems d’insuficiència renal, pot ser necessari fins i tot el trasplantament
renal.
En tots els casos, el suport emocional del pacient és de gran importància.
• Prevenció. Per cuidar els ronyons i prevenir la insuficiència renal és
important:
– Mantenir una estil de vida actiu i saludable.
– Beure aigua (sobretot recordar-ho a infants i gent gran).
– Evitar el sobrepès i l’obesitat.
– Controlar la dieta, no carregar-la de proteïnes per no estressar els
ronyons.
– Reduir el consum de sal.
– Evitar els aliments processats o amb fosfats.
– Reduir el consum de sucre, alcohol, begudes ensucrades i carbonatades.
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– Evitar el consum d’antiinflamatoris sense prescripció mèdica.
– No fumar.
– Controlar els nivells d’urea, creatinina i glucosa en sang i orina.

2.3.4 Bufeta neurogènica
La falta de control del buidatge de la bufeta urinària degut a una alteració del
sistema nerviós que danya o interfereix amb els nervis que controlen la bufeta
urinària o l’esfínter uretral s’anomena bufeta neurogènica.
Hi ha diferents tipus de bufeta neurogènica:
• Flàccida: la bufeta no es contrau fins que no està totalment plena i goteja.
• Espàstica: hi ha contraccions vesicals involuntàries, normalment descoordinades amb l’esfínter urinari, i la persona percep la necessitat d’orinar
encara que la bufeta no estigui plena o fins i tot quan està buida.
• Mixta: quan la persona presenta elements d’ambdós tipus de bufeta.
Les persones amb bufeta neurogènica presenten més risc d’infeccions, càlculs i
també d’hidronefrosi per acumulació d’orina en els ronyons.
• Etiologia. Persones que han patit una lesió o traumatisme medul·lar,
ictus, esclerosi lateral amiotròfica (ELA), Parkinson, esclerosi múltiple,
neuropatia diabètica o lesions durant una cirurgia pelviana, poden presentar
bufeta neurogènica.
• Simptomatologia. El símptoma principal és la incontinència urinària
(pèrdua incontrolable d’orina), pèrdua contínua de petites quantitats d’orina,
nictúria i tenesme vesical.
• Diagnòstic. El diagnòstic de bufeta neurogènica es fa mesurant la quantitat
d’orina excretada en cada micció, també mitjançant la realització d’una
ecografia de les vies urinàries, i de vegades també és necessària una
cistografia (proves de diagnòstic per la imatge amb administració de contrast
mitjançant un catèter introduït per la uretra).
• Tractament i prevenció. El tractament consisteix en el buidatge periòdic
de la bufeta urinària, ja sigui per sondatge intermitent o permanent (mitjançant un catèter) i/o fàrmacs. També cal regular la ingesta de líquids, i en
molt pocs casos es pot realitzar cirurgia. En tots els casos, un tractament
precoç i un seguiment mèdic regular poden prevenir la disfunció permanent
i el dany renal.
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2.3.5 Glomerulonefritis
La glomerulonefritis és la inflamació dels glomèruls renals, que provoca que
la quantitat de glomèruls viables es redueixi i que s’augmenti la filtració a les
proteïnes plasmàtiques, produint l’acumulació de líquid al ronyó (hidronefrosi).
L’evolució d’aquesta patologia pot ser aguda, d’aparició brusca, però que es
resolgui en poc temps (de vegades sense tractament), o subaguda o crònica, i en
aquests casos es desencadena una insuficiència renal crònica.
• Etiologia. Es pensa que es tracta d’una malaltia autoimmunitària (els
propis anticossos de la persona actuen en aquesta estructura, malmetentla). També pot produir-se com a conseqüència de la resposta a infeccions
estreptocòccies (p. ex. una amigdalitis estreptocòccia).
• Simptomatologia. En cas de glomerulonefritis l’orina és rosada per la
presència de sang (hematúria) i espumosa per la presència de proteïnes
(proteïnúria). A més a més, la persona presenta la pressió arterial alta i
edema (retenció de líquids) que provoca la inflamació de la cara, les mans,
l’abdomen i les extremitats inferiors.
• Diagnòstic. Anàlisis d’orina i de sang, proves del funcionament renal o fins
i tot una biòpsia seran necessàries pel seu diagnòstic.
• Prevenció i tractament. La seva prevenció i tractament són similars als de
la insuficiència renal. El personal mèdic pot prescriure també antibiòtics o
immunosupressors, depenent de la causa.
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3. Suport en la ingestió

L’alimentació és un acte elaborat que comprèn l’obtenció, la preparació i la
ingestió d’aliments. L’alimentació té per finalitat aportar-nos, mitjançant els
aliments, substàncies que el nostre organisme necessita per obtenir energia pels
processos vitals, per créixer, per mantenir els òrgans i teixits corporals, per
substituir estructures malmeses o envellides, per produir mecanismes de defensa
enfront de les malalties (transmissibles i no transmissibles), per mantenir el medi
intern hidratat i amb les concentracions d’ions adequada, i un llarg etcètera.
Aquestes substàncies tan importants per al nostre organisme són els nutrients.
Els aliments tenen propietats organolèptiques (color, sabor, textura i olor) que
els fa més o menys atraients per ser menjats. Els aliments canvien les seves
propietats i esdevenen més digeribles quan són cuinats, tot i que també perden
algunes qualitats.
Els aliments no només contenen nutrients, sinó altres substàncies, com:
• Substàncies pròpies no digeribles ni absorbibles com la cel·lulosa, la
quitina...
• Substàncies afegides com els additius alimentaris: conservants, colorants,
potenciadors de sabor, modificadors de textura, enriquidors (nutrients fabricats artificialment)... que, en definitiva, són substàncies químiques que
absorbim.

3.1 La nutrició
La nutrició és el conjunt de processos que segueixen els aliments que ingerim fins
que n’absorbim les seves substàncies. Una bona nutrició es caracteritza per tenir
nutrients de qualitat i en les proporcions més equilibrades segons les necessitats
individuals. Igual que els requeriments nutricionals no són els mateixos al llarg
de les diferents etapes de la vida, tampoc ho són per a persones amb diferents
intensitats d’activitat física, ni tampoc per a persones amb diferents alteracions de
salut.

Important: alimentar-se no és el mateix que nodrir-se.

Suport en la ingestió
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3.1.1 Tipus de nutrients
Els nutrients que necessitem en més quantitat són els glúcids, els lípids, les
proteïnes i l’aigua. Són coneguts com a macronutrients. Però també n’hi ha que
els necessitem amb menor quantitat, com les vitamines i els minerals, coneguts
com a micronutrients.
Glúcids

Els glúcids o carbohidrats es coneixen popularment com a hidrats de carboni,
sucres i farines. Estan formats per molècules senzilles com la glucosa, la fructosa,
la manosa o la galactosa, que s’agrupen en estructures més complexes com el
glicogen, el midó, la cel·lulosa o la pectina. L’aparell digestiu absorbeix molècules
senzilles, i es troba en diverses formes:
• Glúcids d’absorció ràpida: seran els glúcids simples ingerits que no
cal que l’aparell digestiu fragmenti per ser absorbits i per tant passen
ràpidament a la sang, com la glucosa i la fructosa de les fruites i el sucre de
taula o la farina blanca.
• Glúcids d’absorció lenta: seran els glúcids complexos digeribles, o sigui
que l’aparell digestiu és capaç de fragmentar en unitats més petites (principalment en glucosa) i absorbir-les. És el cas del midó dels tubercles, com
la patata i dels cereals integrals, o el glicogen de les carns.
• Glúcids no absorbibles: seran els glúcids complexos com la cel·lulosa o
la pectina que ingerim amb els vegetals però que són tan complexos que el
nostre aparell digestiu no és capaç de fragmentar. És el que es coneix com
fibra alimentària, molt necessària per a la formació de la femta i per evitar
l’estrenyiment, però no absorbibles.
Els glúcids absorbits s’utilitzen principalment per a la producció d’energia, especialment en el cervell, el fetge i el ronyó, però els glúcids també tenen funció
estructural, ja que absorbeixen molta aigua i són ideals per formar part de la
matriu extracel·lular, del teixit conjuntiu, del líquid sinovial (conferint viscositat i
lubricació a les articulacions).
Matriu extracel·lular
Xarxa d’unió entre les cèl·lules
per on passen els nutrients,
l’aigua i l’oxigen cap a l’interior
de les cèl·lules (per exemple:
l’àcid hialurònic).

La ingesta de glúcids d’absorció ràpida incrementarà els nivells de glucosa en sang
en poc temps, mentre que els glúcids d’absorció lenta aniran entrant al torrent
sanguini gradualment. La velocitat d’absorció dels glúcids és important de tenir
en compte a l’hora de repartir l’energia entre els àpats, per fer activitat física
intensa i també pel control de la glucèmia en persones amb diabetis.
Quan la glucosa no és consumida per les cèl·lules, passa a formar:
• Glicogen: s’emmagatzema al fetge per anar regulant els nivells de glucosa
en sang entre els àpats, i al múscul com a reserva per l’alta demanda de
glucosa durant la contracció muscular.
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• Lípids de reserva: el fetge converteix l’excés de glúcids en àcids grassos
que s’acumulen en el teixit adipós.
Així com el glicogen és fàcilment degradat per obtenir glucosa ràpidament en
moments de necessitat, els lípids de reserva s’utilitzen com a últim recurs per a
l’obtenció de glucosa (per exemple en casos d’inanició o diabetis mal controlada),
ja que aquest procés allibera a la sang gran quantitat de cossos cetònics tòxics i
perjudicials per a l’organisme que s’excreten principalment per l’orina (sobrecarregant els ronyons) i pels pulmons (conferint una olor característica a l’alè).
Lípids

Els lípids o greixos són nutrients complicats d’absorbir perquè no es dissolen en
l’aigua. És per això que calen les sals biliars i els sucs pancreàtics per emulsionarlos i formar microgotes absorbibles. Els menjars rics en greixos són pesats de
digerir. Els greixos que trobem en els aliments són molt variats i per facilitar-ne
la descripció els separarem segons el requeriment nutricional en:
Lípids essencials i de consum necessari:
• Àcids grassos insaturats: són triglicèrids monoinsaturats i poliinsaturats
(omega 3 i omega 6): l’organisme no els pot sintetitzar i els necessitem
obtenir de la dieta; a més a més la seva absència està relacionada amb
l’augment d’incidència de patologies cardiovasculars. Els obtenim principalment d’olis vegetals (d’oliva, de gira-sol...) i peix blau.
• Colesterol d’alta densitat (HDL): són lipoproteïnes amb baix contingut
de greix i que ajuden a eliminar els triglicèrids de la sang transportant-los
al fetge perquè els elimini amb les secrecions biliars cap a l’intestí.
Lípids no essencials i de consum limitat: el seu consum s’ha relacionat amb un
risc més alt de patologies cardiovasculars. Són:
• Àcids grassos saturats: són triglicèrids provinents principalment d’aliments d’origen animal (embotits, carns grasses...).
• Àcids grassos trans: són greixos hidrogenats, creats artificialment per
canviar les propietats organolèptiques i conservar aliments processats (margarines i pastisseria industrial).
• Colesterol de baixa o molt baixa densitat (LDL i VLDL): són lipoproteïnes capaces de formar plaques d’ateroma als vasos sanguinis.
Els lípids desenvolupen importants funcions en el nostre organisme.
• Són estructurals: els fosfolípids i colesterol formen les membranes
cel·lulars.

HDL, LDL i VLDL
Són les sigles en anglès de high
density lipids (‘lípids d’alta
densitat’), low density lipids
(‘lípids de baixa densitat’) i very
low density lipids (‘lípids de
molt baixa densitat’).
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• Regulen activitats biològiques: formen hormones com les hormones
esteroides (sexuals i les suprarenals).
• Són missatgers intracel·lulars: fosfolípids de membrana que davant de
certs senyals extracel·lulars activen/desactiven reaccions metabòliques internes de la cèl·lula.
• Són missatgers intercel·lulars: tromboxans, leucotriens, prostaglandines,
entre altres, desencadenen potents reaccions d’inflamació, contracció o
elevació de la temperatura corporal.
• Absorbeixen vitamines: com la vitamina A, D, E i K, perquè són vitamines
liposolubles.
• Transporten electrons: les quinones lipídiques situades a les mitocòndries,
per la producció d’ATP, l’energia de la cèl·lula.
• Fan reserva i protecció: són reserves energètiques i de protecció de
vísceres, així com aïllant de temperatura externa.
Tot i haver de moderar la ingesta de lípids per obtenir una dieta equilibrada, els
greixos són necessaris per a un bon funcionament de l’organisme.
Proteïnes

Les proteïnes dels aliments es degraden en molècules més petites, els aminoàcids,
que al ser absorbits per l’organisme no solen utilitzar-se per a la producció
d’energia (excepte si hi ha carència de glúcids i lípids) sinó per formar noves
proteïnes, fan de recanvi proteic, ja que les proteïnes del nostre cos realitzen
nombroses funcions com:
• Transport de molècules: per exemple l’hemoglobina dels eritròcits que
transporta oxigen o diòxid de carboni.
• Regulació de reaccions químiques i enzimàtiques: per exemple l’ADNpolimerasa que duplica l’ADN durant la divisió cel·lular.
• Reserva i nutrició: per exemple les proteïnes de la llet materna per al nadó.
• Contràctil o motriu: per exemple l’actina i la miosina dels músculs
esquelètics.
• Estructural: per exemple les fibres de col·lagen de la pell, l’elastina dels
lligaments.
• Defensa: per exemple immunoglobulines o anticossos fabricades pels
leucòcits.
• Regulació: per exemple les hormones, com la insulina que regula el
metabolisme dels glúcids.
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Hi ha centenars d’aminoàcids en els aliments, però només vint formen les
proteïnes humanes. I d’aquests vint, nou els hem d’obtenir de la ingesta d’aliments
com la carn i els llegums, perquè el nostre metabolisme no els pot sintetitzar.
En situacions d’excés de proteïna en la dieta, és utilitzada per obtenir energia,
però implica un sobreesforç per a l’organisme. Concretament, el fetge haurà de
transformar en urea l’amoníac alliberat a la sang per les cèl·lules i els ronyons per
eliminar per l’orina l’excés d’urea a la sang.
Aigua

L’aigua representa el 60-70% del nostre pes, i es troba majoritàriament formant
part del citoplasma cel·lular, en el líquid intersticial que banya les cèl·lules i en
els líquids interns com la sang i la limfa. Les principals funcions de l’aigua en
l’organisme són:
• Cohesió: fa les cèl·lules incompressibles, els dona volum.
• Regulació: de la temperatura corporal.
• Dissolvent: participa en el transport de substàncies.
• Amortidora: el líquid cefalorraquidi, el líquid sinovial de les articulacions,
entre altres, fan de coixí als òrgans que envolten.
• Catalitzadora: participa en les reaccions cel·lulars.
Vitamines

Les vitamines són molt variades i regulen les reaccions metabòliques (per
exemple en la calcificació dels ossos), formen part d’hormones, són antioxidants...
Majoritàriament han de ser aportades per la ingesta perquè el cos no les sintetitza.
N’hi ha d’hidrosolubles, que es perden per l’orina perquè no es poden emmagatzemar, i altres que són liposolubles, que es poden emmagatzemar en el teixit
adipós però poden esdevenir tòxiques si s’acumulen en excés.
Minerals

Els minerals es troben en petites quantitats en els aliments però el nostre cos
els necessita absorbir de la dieta perquè no els pot fabricar. Els minerals estan
implicats en nombroses funcions:
• Regulació: la composició del líquid intra i extracel·lular, la transmissió
neuronal, l’entrada de substàncies a la cèl·lula, processos metabòlics, el
funcionament immunològic, el pH del medi intern.
• Estructural: d’ossos i dents.
Tot i que n’hi ha en poca quantitat, l’excés o la mancança d’aquest nutrient provoca
greus desajusts en l’organisme.
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3.1.2 Equilibri nutricional
Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), les dietes insalubres i la manca
d’activitat física són els principals factors de risc per a la salut arreu del món.
Cada persona en funció de l’etapa de la vida en què es trobi, el seu sexe, la seva
activitat física i el seu estat de salut, té uns requeriments nutricionals concrets
que s’han de cobrir mitjançant la dieta. Les calories han de ser aportades per:
• Glúcids (55-65%): màxim el 10% provinents de sucre lliure.
• Proteïnes (15-25%): tant d’origen vegetal com animal.
• Greixos (màxim el 30%): principalment reduint els greixos saturats i trans,
i afavorint els greixos insaturats procedents de peixos, alvocats, fruits secs i
oli d’oliva).
A més a més, una dieta saludable també:
• Limita el consum de sal per sota dels 5 grams diaris: cal tenir present no
només la sal de taula sinó també aquella que es troba en processats i preparats industrials de purés, sopes, cremes, salses... i fins i tot medicaments
efervescents.
• Conté fibra dietètica: menjant 400 g o cinc porcions de fruita i verdures al
dia.
Com més rica i variada sigui la nostra dieta, més fresca i provinent de cultius i
produccions exemptes de químics i conservants, més qualitat tindran els nutrients
que ingerim i més beneficis n’obtindrem per la nostra salut.
Els desequilibris nutricionals poden reduir la capacitat immunològica, augmentar la vulnerabilitat a les patologies (diabetis, cardiopaties, ictus i càncers), alterar
el desenvolupament físic i mental, i reduir la capacitat reproductora.

3.1.3 La dieta
La dieta ha de subministrar l’energia i els nutrients essencials en quantitat
suficient segons els requeriments de cada persona, evitant les carències de dietes
massa restrictives. Així doncs, cal que sigui el màxim d’individualitzada possible,
fins i tot en centres i institucions assistencials.
La dieta terapèutica és una dieta equilibrada, amb aliments de tots els grups
i amb excepcions nutricionals adequades a la patologia, doncs els objectius són
evitar o reduir els símptomes de la patologia, disminuir la morbiditat d’aquesta i
en definitiva, millorar la qualitat i l’esperança de vida de la persona malalta.
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En institucions i centres assistencials, el servei de menjars ha d’estar molt ben
planificat per tal de cobrir els requeriments nutricionals de les persones a qui
assisteixen. Per tal de sistematitzar el procés, els centres disposen de manuals de
dietes en els quals queden recollides les dietes que s’ofereixen. Aquest document
ha d’incloure diversos aspectes:
• Viabilitat: els recursos humans, tècnics i econòmics per posar en pràctica
la dieta.
• Eficàcia: l’efecte terapèutic desitjat.
• Criteris dietètics i gastronòmics: pautes de manipulació, preparació,
elaboració i presentació dels menús:
– Tipus d’aliments indicats
– Pes per ració
– Condiments adequats
– Dietes equilibrades, variades i agradables
– Presentació, temperatura i quantitats adequades
– Adaptació estacional
– Hàbits alimentaris (preferències i necessitats)
La manera més pràctica per assolir aquests objectius és partir d’una dieta basal,
que és l’adequada per a una persona sana que no requereix modificació específica
segons edat, sexe i grau d’activitat física. La dieta basal és suficient per cobrir les
demandes metabòliques de macro i micronutrients, és equilibrada i amb aliments
de tots els grups. A partir d’aquesta dieta basal es dissenyen els menús per tal
que amb el menor nombre de plats es pugui cobrir la demanda individual. A
continuació s’estudia cada plat valorant els seus ingredients i tècniques culinàries
per elaborar-lo i s’adapta a les característiques particulars de cada dieta, obtenint
així les dietes terapèutiques i les dietes amb modificació de textura.
Les variacions més habituals dels plats de la dieta basal són:
• Els canvis de textura dels plats (aixafat, triturat, púding i nèctar).
• Variació de la quantitat d’un o diversos ingredients del plat.
• Introducció o exclusió d’un ingredient o aliment específic.
• Utilització de tècniques culinàries alternatives.
• Substitució de la guarnició.
El manual de dietes inclou:
• El receptari: amb el nom del plat, els ingredients i les quantitats per ració.
• L’anàlisi nutricional: aportació calòrica i de nutrients i la seva relació amb
la ingesta diària recomanada.
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• La descripció de la dieta: perfil nutricional al qual va dirigit, quin objectiu
pretén, les característiques i per quines situacions patològiques o especials
està indicada.
• La distribució de les preses diàries: tot i que els àpats principals de dinar
i sopar centren la major atenció i complexitat, la resta de preses han d’estar
especificades en composició i volum energètic.
En la mesura del possible, cal prioritzar pautes dietètiques equilibrades i amb
productes de qualitat, com per exemple:
• Augmentar el consum de llegums.
• Evitar aliments fregits o arrebossats, prioritzant la planxa, el forn, el vapor,
els bullits...
• Substituir la brioixeria industrial per cereals (millor si són integrals).
• Fraccionar la ingesta calòrica diària en 5 o 6 preses (sobretot en persones
amb diabetis, afeccions gàstriques, úlceres, hèrnies de hiat, dispèpsies i el
tractament de la malnutrició tant per obesitat com per desnutrició).
• Oferir un menú opcional (tot i que complica el disseny i el seguiment
nutricional).
• Moderar l’ús de la sal en tots els casos i substituir-la per herbes aromàtiques,
nou moscada o pebre.
• Realitzar totes les preparacions amb oli d’oliva verge.
Les dietes amb modificació de textura i terapèutiques que solen tenir els centres
són:
• Fàcil masticació o tova mecànica
• Triturada o túrmix
• Protecció gàstrica
• Rica en fibra
• Pobra en fibra
• Diabetis
• Hipocalòrica
• Hiperlipèmies
• Hepatobiliar
També tenen pautes i recomanacions dietètiques per a casos més concrets, com
hipertensió arterial, nefropaties, hepatopaties, malalties biliars, patologia òssia i
articular, disfàgia i desnutrició.
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En resum, la dieta saludable és...
• Equilibrada: cobreix les recomanacions alimentàries diàries (RDA).
• Suficient: cobreix les demandes energètiques segons les necessitats de la persona usuària,
evitant les situacions de malnutrició ja sigui per excés o per defecte.
• Variada: en aliments, receptes i tècniques de cocció per una aportació nutricional correcta,
especialment de vitamines i minerals.
• Satisfactòria: que sigui un plaer i no una obligació o monotonia. Els plats variats, de
temporada i regionals coneguts per les persones usuàries (en aquest cas mediterranis) són
més ben acceptats i valorats.

Podeu consultar el següent vídeo, on es tracta l’alimentació en persones grans:

https://www.youtube.com/embed/RgAoiexuj6I?controls=1

3.1.4 El servei de menjars en institucions
El servei de menjars en institucions pot venir proporcionat per la direcció o
gerència del centre (servei de cuina pròpia), gestionat per una empresa externa
(cuina pròpia però gestió externa) o mitjançant un servei extern amb transport
i servei d’àpats (cuina i gestió externalitzada). El servei de cuina pròpia
requereix una infraestructura i instal·lacions de cuina i magatzem d’aliments,
així com personal dirigit i gestionat pel mateix centre. Això permet llibertat de
decisió i poder adaptar-se millor a les preferències i requeriments de les persones
usuàries, però al mateix temps molta dedicació, ja que cal també supervisar tot el
circuit d’alimentació (homologació de proveïdors, compres, registres de seguretat
alimentària...).
En canvi, quan les instal·lacions de cuina i magatzem són al propi centre però
gestionats per una empresa externa que aporta els treballadors i els aliments, la
càrrega de treball queda compartida, però cal eficàcia i acords per ambdues bandes
tant pel que fa als requeriments nutricionals de les persones usuàries com als costos
econòmics d’aquest tipus de servei.
Finalment, el servei de cuina externalitzada comporta la contractació d’una
empresa amb cuina localitzada fora de la institució. Allà s’elabora, es conserva i
després es transporta el menjar fins al lloc de consum. Això comporta un servei
de línia calenta (els plats elaborats es mantenen a temperatura superior als 65 °C
fins que són servits) o d’una línia freda (els plats es conserven per sota del 4 °C,
es transporten i es reescalfen a la institució just abans de ser servits). La línia freda
sol ser la més utilitzada, perquè garanteix més seguretat alimentària.

Servei d’àpats en un centre
hospitalari (font: Banc d’Imatges
Infermeres, www.coib.cat)
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Aquest tipus de servei permet optimitzar en espai i manteniment d’una cuina
pròpia i només s’ha de gestionar un únic proveïdor. Però l’elaboració de plats
tradicionals o la personalització dels menús és menor perquè aquests tipus de serveis sovint serveixen a nombrosos i diversos col·lectius (escoles, hotels, hospitals,
centres residencials...).

3.2 El suport en la ingestió
L’alimentació és un acte important per al manteniment de la vida. Per aquest motiu,
és important realitzar aquesta activitat en unes condicions ambientals adequades
que l’afavoreixin i no n’alterin el desenvolupament.

Alimentar-se és un acte vital, per tant, cal implicar la persona en
situació de dependència en la seva realització, en la mesura del possible,
però fomentant al màxim la seva autocura relacionada amb el procés
d’alimentació.

3.2.1 Anàlisi de les condicions ambientals en l’alimentació i el suport
a la ingestió
L’activitat d’alimentació, sigui quin sigui l’estat de la persona, s’ha de fer en
certes condicions per garantir-ne un desenvolupament correcte. Aquestes són les
principals recomanacions:
Trobareu més informació
sobre els suports i ajuts
tècnics a la persona
usuària, en aquest mateix
apartat.

1. Sempre s’ha d’efectuar en un lloc adequat, net, ventilat, amb temperatura
confortable, tranquil i sense sorolls ni distraccions (s’aconsella apagar els
televisors i els equips de música, o altres aparells electrònics com tauletes
o mòbils).
2. S’ha de facilitar que la persona usuària pugui menjar tota sola sense
necessitat de suport. Per això cal:
• Supervisió durant els àpats per afavorir la recuperació de les alteracions de la deglució i per la seguretat de la persona amb disfàgia.
• Adaptar a les necessitats de la persona usuària tant l’espai (taula i
seient) com els utensilis necessaris per a l’alimentació.
3. L’horari dels àpats, si és possible, ha de ser sempre el mateix, evitant les
hores de cansament o somnolència.
4. És preferible realitzar els àpats amb companyia agradable. Per tant, si és
possible, afavorir que la persona triï amb qui vol realitzar els àpats.
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5. Verificar el tipus de dieta prescrita, així com possibles restriccions per raons
mèdiques, culturals o preferències de la persona usuària.
6. Comprovar i supervisar l’administració de la medicació, si escau.
7. La persona encarregada de donar suport en l’alimentació ha de mostrar
calma i seguretat, seient davant de la persona usuària i a la mateixa alçada,
anticipant amb paraules el que li està a punt de donar per menjar i ensenyantn’hi el contingut.
8. No s’ha d’utilitzar el menjar com a premi o càstig, sinó reforçar petits
avenços com tastar un aliment nou.
9. No forçar les persones usuàries a menjar, donar el temps necessari però
alhora intentar que la durada de l’àpat no sigui superior a 30-40 minuts i
que el temps entre plat i plat no sigui excessiu.
10. No és bo tenir a la vista tot l’àpat, perquè en ocasions crea neguit o sensació
de sacietat abans de completar l’àpat sencer.
11. Cal mantenir la boca neta i la mucosa oral hidratada per estimular la
salivació i evitar que quedin restes d’aliment a la boca. Unes gotes de
llimona a l’aigua estimulen la salivació.
12. Si la persona usuària porta pròtesi dental, se n’ha de fer la higiene i assegurar
que està ben ajustada per evitar problemes de masticació.

3.2.2 Estratègies per a la promoció de l’autocura
Mitjançant els coneixements i les habilitats comunicatives, els professionals de la
salut (personal mèdic, d’infermeria i tècnics), han de contribuir, amb una actitud
oberta, a una relació més compartida amb la persona que atenen, promovent
l’autoresponsabilització i l’autocura mitjançant:
• L’establiment d’un vincle de confiança mútua que facilita la formació i
l’educació de la persona atesa;
• Donar-li a conèixer la responsabilitat que l’afecta en el procés de curació
i dels comportaments que pot adoptar per millorar el seu estat de salut o
qualitat de vida;
• Promoure la presa de decisions compartida.
Per aconseguir-ho, cal una alfabetització en salut no només de la persona atesa
sinó de la ciutadania en general durant totes les etapes del cicle vital, mitjançant
la informació i la formació de totes les parts implicades en el procés i trencar
amb el model paternalista que fins ara s’ha utilitzat. Això implica també treballar
i escoltar com a experts les persones en situació de dependència i les persones
cuidadores (vegeu la figura 3.1).
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F i g u r a 3.1. Sessió d’educació alimentària a pacient diabètic

Autors: Ariadna Creus i Àngel García. Banc d’Imatges Infermeres: www.coib.cat

Paral·lelament, també s’està treballant en la implantació d’un nou model d’educació sanitària relacionat amb l’ús de recursos assistencials com el consentiment
informat, el document de voluntats anticipades i el pla de decisions anticipades,
així com en el projecte “Decisions compartides”, que relaciona l’evidència
científica amb les preferències i els valors dels pacients.
Focalitzant-nos en l’atenció i el suport en la ingesta, la promoció de l’autocura ha
d’anar encaminada a l’educació sanitària de la persona en situació de dependència
en els àmbits relacionats amb:
• Procés de la malaltia: establir hàbits nous, fer un pacte de cures, alertar
dels factors de risc relacionats amb la malaltia.
• Estratègies d’adaptació a la nova situació: ajudar a trobar alternatives
a les preocupacions que es puguin generar, estimular la responsabilitat i
l’autocura.
• Dieta: disseny conjunt adequant gustos i necessitats i suport en el compliment.
• Entrenament a la tècnica requerida: per exemple en la tècnica complexa
de cures de l’estoma; prevenció de complicacions de l’estoma (signes
d’alarma i actuació).
• Compliment de les indicacions terapèutiques prescrites: la presa de
medicació, les activitats permeses o desaconsellades...
També cal establir el pla de cures davant les reaccions emocionals derivades de
l’afectació dels canvis en relació amb l’activitat d’alimentació:
• Risc de deteriorament de l’adaptació al nou estat de salut:
– Suport d’afrontament davant el trastorn de la imatge corporal (per
exemple si a la persona se li ha practicat una ostomia).
– Suport emocional per encoratjar la persona a afrontar els canvis.
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– Reforç positiu en el compliment dels canvis imposats.
– Implicar el cuidador informal (la família) com a suport davant la nova
situació.
• Risc de baixa autoestima situacional:
– Escolta activa envers la persona en situació de dependència.
– Mantenir l’autoestima de la persona en situació de dependència.
– Estimular l’expressió dels sentiments.
• Temor i por:
– Escolta activa envers la persona en situació de dependència.
– Comunicació que permeti l’expressió i reconducció d’emocions negatives.
– Procurar el repòs i el descans nocturn de la persona en situació de
dependència.

3.3 Necessitats d’atenció per a l’alimentació i el suport a la ingestió
de les persones en situació de dependència
L’estil de vida i la manera d’alimentar-se són punts clau en l’augment de l’esperança de vida. Per conservar l’autonomia i la salut és necessària una alimentació
adequada a les característiques individuals, adaptada a la situació fisiològica i
funcional de la persona, que permeti un bon estat de salut i un bon control de
les patologies associades (en cas d’haver-n’hi) i i alhora realitzar les activitats de
la vida diària amb la màxima normalitat.

Les persones en situació de dependència poden presentar dificultats en
l’alimentació i, en conseqüència, una mala nutrició. Serà important, doncs,
fer-ne una valoració per determinar el millor pla de cures relacionat amb la
ingestió.
D’entre els diferents models d’infermeria utilitzats en l’atenció sanitària, el més
utilitzat és el model de Virginia Henderson, que permet realitzar el diagnòstic
d’autonomia i el diagnòstic d’independència de la persona usuària en cada una de
les diferents necessitats bàsiques per al desenvolupament de la vida diària.
La manifestació de dependència d’una persona són les conductes o indicadors de
conductes (evidència observable) de la persona que resulten erronis, inadequats i/o
insuficients per satisfer les necessitats bàsiques, actualment o en el futur, d’acord
amb la seva situació de vida.
Hi ha diferents causes que poden desenvolupar una manca d’autonomia en la
nutrició de les persones (per exemple una malaltia de base com la fibrosi quística,
en què la persona produeix molt moc que altera la funció respiratòria i digestiva,
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un ictus que paralitza musculatura relacionada amb la deglució, un trastorn
de la conducta alimentària...) i aquesta manca d’autonomia es manifesta per
característiques definitòries i observables (per exemple problemes de deglució,
debilitat i disminució de to muscular, augment de l’activitat física per compensar
la ingesta d’aliments).
Aquestes característiques definitòries poden ser degudes a tres àrees de dependència:
• Falta de coneixements: no saber què fer ni com fer-ho, no percebre, ni
processar, ni recordar la informació (per exemple en les demències) o tenir
la informació però ignorar-la (per exemple en trastorns mentals).
• Falta de força:
– Física: manca de capacitat física i habilitats. La manca de capacitat
psicomotriu, força o to muscular (per exemple en cas d’ictus).
– Psíquica: manca de capacitat psicològica. Ignorar els beneficis de les
accions que ha de dur a terme, no relacionar-les amb la seva situació
de salut, no ser capaç de prendre una decisió o prendre’n una que no
és l’adequada (per exemple en els trastorns de conducta alimentària
com l’anorèxia nerviosa i la bulímia).
• Falta de voluntat: voler-ho fer implica una conducta adequada mantinguda
en el temps amb freqüència i intensitat suficients. En la manca de voluntat
la persona expressa la decisió adequada, manifesta el desig de posar-la en
pràctica però no persisteix amb prou intensitat o durant el temps necessari.
Així doncs, és important analitzar quina de les àrees de dependència és la que
presenta la persona usuària per abordar-la i millorar-la per afavorir l’autocura
personal.

3.3.1 Patró funcional II: nutricional/metabòlic. Valoració i diagnòstic
d’infermeria
Pel que fa a la necessitat bàsica de menjar i beure, la seva valoració recull dades
objectives (mesurables i observables de l’exploració física) i dades subjectives
(idees, sentiments, percepcions) tant del que diu la persona com la família (vegeu
la figura 3.2).
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Figura 3.2 . Valoració d’infermeria de la necessitat de menjar i beure

Font: www.ibsalut.es/apmallorca

Cal tenir en compte, també, altres manifestacions i factors relacionats, com ara:
• Disminució o falta d’activitat física (estil de vida sedentari o incapacitat
física) o, al contrari, augment desmesurat de l’activitat.
• Desequilibri entre activitat física i ingesta calòrica.
• Ingesta com a gratificació substitutiva o en resposta a factors emocionals
(ansietat, avorriment, estrès, culpa, conflictes emocionals, depressió...).
• Patró alimentari inadequat (per falta de coneixements nutricionals, coneixement erronis, o per influència familiar o cultural).
• Canvi en les necessitats metabòliques (canvi d’etapa de la vida, canvis
d’activitat física...).
• Tractament amb medicaments que alteren la percepció de la gana.
• Imatge corporal negativa.
• Falta de suport per la pèrdua/guany de pes en l’entorn social.
• Pèrdua d’autocontrol.
• Disminució de l’autoestima.
• Aïllament social.
• Trastorns de l’assimilació o la malabsorció.
• Alteració del sentit del gust o de l’olfacte.
• Disfàgia.
• Dispnea.
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• Afeccions bucals.
• Dificultat o incapacitat per mastegar (pròtesis desajustades, manca de peces
dentàries...).
• Trastorns de salivació (xerostomia deguda a medicació o a l’edat).
• Trastorns de la consciència.
• Nivell socioeconòmic.
• Gestió dels recursos.
A més a més de l’anamnesi, cal realitzar una valoració nutricional de l’estat de la
persona mitjançant la recollida de dades antropomètriques, com són:
• Mesures bàsiques: pes i talla per al càlcul de l’índex de massa corporal,
indicador bàsic de l’estat nutricional de la persona.
• Altres mesures biomètriques: perímetre cranial, perímetre braquial i plec
tricipital.
• Patrons de creixement: per observar la velocitat de creixement i el perfil
de desenvolupament en infants i adolescents.
També poden ser d’utilitat altres exploracions complementàries:
• Analítiques de sang i orina.
• Anàlisi de composició corporal: densiometria òssia, radiografia del carp en
infants, exploració de malalties específiques (paràsits, celiaquia, malaltia
inflamatòria...).
Així com els tests de valoració nutricional adaptats a situacions concretes, com
són:
• Pacients adults (comunitat): malnutrition universal screening tool
(MUST). Eina dissenyada per identificar persones adultes malnodrides per
excés (obesitat) o per defecte (desnutrició), incloses directrius de tractament
per al desenvolupament del pla de cures individualitzat.
• Pacients hospitalitzats: nutritional risck screening (NRS). Inclou ítems
del test MUST i hi afegeix un grau de severitat a la patologia de la persona
ingressada que reflecteix l’increment de requeriments nutricionals. Així
doncs, dues persones ingressades amb la mateixa patologia poden tenir
requeriments diferents.
• Persones grans: mini-nutritional assessment (MNA). Senzill, ràpid i
fiable, i es troba disponible en 34 idiomes diferents. És recomanable
repetir-lo cada tres mesos en persones institucionalitzades i en persones
identificades com a desnodrides o en risc de malnutrició, així com quan
hi hagi qualsevol canvi en la situació clínica de la persona.
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En finalitzar la valoració, s’elabora el diagnòstic, individuant els aspectes rellevants que cal tenir supervisats segons les circumstàncies particulars de cada
persona usuària.

3.3.2 Patró funcional II: nutricional/metabòlic. Pla de cures
El pla de cures sempre és individualitzat i inclou el grau d’autonomia en la persona
usuària:
• Totalment dependent: la persona no pot fer l’activitat sense ajuda i li cal
un suport total.
• Necessita ajuda: que pot ser un suport intermitent de supervisió i ajuda
o la utilització d’ajuts tècnics facilitadors i potenciadors de l’autonomia
personal.
• Totalment independent: la persona pot fer l’activitat sense ajuda.
També cal tenir en compte les seves circumstàncies personals de patologia que,
com veurem a continuació, poden incloure diferents vies d’alimentació:
• Via oral: a través de la boca.
• Via enteral: a través del tub digestiu però no per la boca, a través d’una
sonda.
• Via parenteral: a través d’un catèter intravenós es subministren els nutrients directament al torrent sanguini.
El pla de cures serveix per anticipar i planificar les intervencions que cal fer
entorn de l’activitat d’alimentació relacionades amb el diagnòstic de la persona
en situació de dependència; tal com podem observar a la taula 3.1.
Taula 3.1. Pla de cures: intervencions segons el diagnòstic
Diagnòstic

Intervencions

Dèficit d’autocura: alimentació

• Ajuts tècnics
• Suport en la ingesta

Deteriorament de la deglució

• Suport en la ingesta
• Risc de broncoaspiracions

Nàusees i vòmits

• Risc de deshidratació
• Actuació en cas de vòmits
• Cura de la boca

Desequilibri nutricional: per excés
o per defecte

• Educació sanitària: dieta
• Control: ingesta, deposicions, vòmits i activitat física.

Nutrició enteral per sonda
nasogàstrica

• Preparació i administració de la nutrició per sonda nasogàstrica
• Cura de la sonda nasogàstrica: valoració de la permeabilitat
• Comprovació de les fixacions
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Tau l a 3 . 1 (continuació)
Diagnòstic

Intervencions

Nutrició enteral per ostomia

• Cures de l’estoma
• Preparació i administració de la nutrició enteral per ostomia
• Cura de la sonda de gastrostomia

Nutrició parenteral

• Administració del preparat nutricional
• Higiene bucal
• Balanç hídric

Cal recordar que totes les intervencions han de quedar correctament registrades
als fulls de registre i a les històries personals per:
• Tenir constància que s’han realitzat.
• Deixar constància d’incidències i observacions per seguir-ne l’evolució.
• Poder reavaluar l’evolució global de la persona en situació de dependència
i valorar possibles canvis en el pla de cures individualitzat.
El pla de cures individualitzat és un document viu, que cal anar adaptant segons
l’aparició, extinció o evolució del diagnòstic de la persona en situació de dependència. Per la proximitat i regularitat d’atenció, les aportacions dels tècnics són
de gran valor perquè proporcionen una atenció ajustada a les necessitats de la
persona en situació de dependència. Per aquest motiu, revisem alguns dels signes
i símptomes freqüents relacionats amb alteracions en la ingestió.

3.3.3 Signes i símptomes freqüents relacionats amb alteracions en
la ingestió
Les alteracions durant la ingestió o immediatament després d’aquesta poden
advertir la presència d’algun trastorn en l’organisme. Per això és necessari l’hàbit
d’observació i registre de les alteracions observades durant l’atenció a les persones
en situació de dependència. Les més freqüents són: regurgitació i ruminació,
dificultat per empassar, nàusees i vòmits, hemorràgies digestives i dispèpsia.
Regurgitació i ruminació

La regurgitació és el retorn a la cavitat bucal de menjar que ja es trobava a
l’esòfag, sense nàusees ni contraccions fortes de la musculatura abdominal. Quan
aquesta circumstància es dona sense causa física aparent, sense dolor ni dificultat
per empassar, es parla de ruminació.
Aquestes secrecions de gust àcid o amarg poden contenir moc o menjar no
digerit. Entre l’esòfag i l’estómac hi ha un esfínter (anell muscular) que evita
la regurgitació, però aquesta es pot donar quan hi ha un control nerviós anòmal
que afecta la seva coordinació (acalàsia), o hi ha una obstrucció o un diverticle.
L’estrès o els trastorns emocionals poden provocar regurgitació ocasional, però si
és molt repetitiu o dilatat en el temps cal descartar una alteració física.
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Dificultat per empassar

La dificultat en la deglució (disfàgia) es dona quan els aliments i/o els líquids no es
desplacen correctament des de la gola (faringe) cap a l’estómac, amb una sensació
com si quedessin encallats. No s’ha de confondre amb un nus a la gola (sensació
de globus) en què es té una sensació de tenir una massa a la gola quan en realitat
no s’hi té res, i a més a més no hi ha dificultat per empassar i sol relacionar-se amb
un estat emocional de tristesa o orgull molt intens.
Els perills de la disfàgia són l’aspiració de secrecions bucals (saliva) o aliment o
beguda, o sigui, que aquests passaran a l’aparell respiratori en comptes de seguir
el seu camí per l’aparell digestiu. Això pot provocar infecció i pneumònia aguda,
o fins i tot, si es dona durant un llarg període de temps, una malaltia pulmonar
crònica. A més a més, es corre el risc de tenir una mala alimentació i perdre pes.
La deglució implica la coordinació inconscient de nombrosos músculs de la gola i
l’esòfag, que s’han de contreure eficaçment i de forma seqüenciada per empènyer
el bol alimentari de la part posterior de la boca cap a l’esòfag. Al mateix temps,
cal una relaxació de la part inferior de l’esòfag per permetre l’entrada del bol
alimentari a l’estómac. La deglució es veu alterada en trastorns cerebrals o
neurològics (com l’ictus, el Parkinson, l’esclerosi múltiple i l’ELA), trastorns
musculars (com la distròfia muscular, la miastènia greu i la dermatomiositis).
Cal fer una valoració mèdica quan la persona amb disfàgia presenta símptomes,
com ara:
• Tos o ofec cada vegada que menja o beu
• Baveig o incapacitat per empassar res en absolut
• Pèrdua de pes
• Dolor a l’empassar (odinofàgia)
• Aparició de problemes cerebrals
• Sortida de menjar pel nas
L’exploració mèdica en aquests casos és general, per cercar signes de debilitat
en qualsevol part del cos, falta d’equilibri, problemes en la marxa, moviments
involuntaris com ara tremolors o sense coordinació (atàxia), dificultat per parlar,
entre altres. També pot ser necessari fer una endoscòpia digestiva alta, proves amb
sensors de pressió per valorar la motilitat esofàgica, o fins i tot una ressonància
magnètica mentre la persona engoleix una farineta amb bari (RM amb contrast).
La manera de tractar la disfàgia és tractant-ne la causa. Però hi ha algunes accions
que poden ajudar, com ingerir petits volums i mastegar correctament l’aliment,
col·locar el cap inclinat cap al tòrax, o fins i tot exercicis de força i coordinació de
la llengua. Si tot i així la persona no pot empassar, caldrà valorar la col·locació
d’una sonda a través d’una ostomia abdominal que arribi a l’estómac o a l’intestí
prim.
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Amb l’envelliment, les persones poden patir disfàgia degut a la debilitació de la
musculatura implicada en la deglució, especialment si la persona porta pròtesi
dental. També l’efecte d’alguns fàrmacs en la disminució de la producció de saliva
empitjora la situació.
Nàusees i vòmits

Les nàusees són la sensació desagradable de necessitar vomitar desencadenada
per estímuls al centre del vòmit del bulb raquidi. Poden o no desencadenar en
vòmits.
El vòmit és l’expulsió sobtada i forçada (per tant violenta) del contingut gàstric
per la contracció involuntària de la musculatura abdominal.
Els vòmits intensos poden provocar deshidratació, alteracions electrolítiques
(alcalosi metabòlica amb hipopotassèmia) o hematèmesi (sang en el vòmit).
Hipopotassèmia o
hipocalèmia
És un trastorn en l’equilibri
hidroelectrolític del cos que es
caracteritza per un descens en els
nivells d’ions potassi en sang.
Aquest desajustament pot
provocar cansament i debilitat,
rampes, alteracions en l’activitat
elèctrica del cor, restrenyiment i
paràlisi intestinal.

Tant les nàusees com els vòmits poden tenir etiologia digestiva, del sistema nerviós
o de malalties sistèmiques. Les causes més comunes són la gastroenteritis, els
fàrmacs i les toxines.
Hemorràgies digestives

La sang al tub digestiu pot donar-se en qualsevol punt entre la boca i l’anus (vegeu
la taula 3.2). Depenent del punt on s’ocasioni pot tractar-se d’una hemorràgia
manifesta (observable a simple vista) o d’una hemorràgia oculta (quantitats massa
petites per ser observades). Aquesta última és únicament detectable mitjançant
una anàlisi química de les femtes.
Tau la 3.2. Tipus d’hemorràgies digestives, característiques i origen
Sang en...

Nom tècnic

Coloració i significat

Provinença

Vòmit

Hematèmesi

Vermell intens: hemorràgia activa i persistent.

Tub digestiu alt (estómac o duodè).

Pòsit de cafè: hemorràgia detinguda i digerida en
part.
Femta

Melena

Fosca, brillant i enganxosa (tipus quitrà).

Esòfag, estómac o intestí prim.

Hematoquèzia

Vermell viu en poca quantitat sobre les femtes o al
paper higiènic.

Patologia anorectal.

Rectorràgia

Vermell viu en gran quantitat i barrejada amb les
femtes.

Intestí gros o hemorràgia molt activa procedent de la
part alta del tub digestiu.

Les pèrdues abundants i brusques de sang poden produir una acceleració del
pols, descens de la pressió arterial, sensació de fred, disminució de la circulació
cerebral, i causar confusió, desorientació, somnolència i fins i tot estat de xoc. Per
altra banda, les pèrdues lentes i perllongades en el temps produeixen anèmia, i
causar debilitat, cansament, pal·lidesa, dolor toràcic i mareig.
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El terme indigestió és un terme imprecís i genèric que comunament es fa servir
per a un ventall ampli de símptomes com el dolor a la part alta de l’abdomen
(dispèpsia), nàusees i vòmits, regurgitació i sensació de tenir “un nus a la gola”
(sensació de globus).

3.4 Tècniques d’administració de l’alimentació oral

Els problemes d’alimentació de persones en situació de dependència
depenen de les característiques i necessitats individuals. Així doncs, no
requereix el mateix suport durant els àpats una persona amb patologia mental
que una persona amb dificultats motores.
Hi ha certes pautes bàsiques que ajuden a regular algunes conductes de rebuig
envers l’alimentació:
• Descartar problemes metabòlics: al·lèrgies i intoleràncies que desenvolupen conductes de rebuig pel malestar que produeixen.
• Analitzar el perfil sensorial: quines textures, temperatures, gustos són més
ben acceptats.
• Establir rutines: tant d’horaris com dels espais on es fan els diferents àpats,
evitant que coincideixin els espais de joc o lleure amb els d’alimentació.
• Utilitzar una rutina molt motivadora per després de l’alimentació: per
exemple primer menjar i després mirar la tele.
• Buscar reforçadors: explorar quins aliments escull la persona davant una
varietat (per exemple a l’hora de berenar, posar diversos aliments com
quicos, xocolata, crispetes, rosquilles, galetes, rosquilles... i observar quins
escull i en quin ordre).
• No forçar a menjar aliments que no agraden, anar-los alternant amb altres
més tolerats.
• Introduir nous aliments poc a poc, acompanyats d’altres més tolerats,
servits en poca quantitat i analitzar si els aspectes com la temperatura, la
textura, la mescla d’aliments o altres factors poden estar influint en l’acceptació o rebuig del nou aliment; utilitzar els reforçadors per aconseguir la
ingesta; reforçar inicialment les petites quantitats provades, i posteriorment
espaiar el reforç, fins aconseguir augmentar progressivament la quantitat
del nou aliment. Mantenir la calma i respectar els temps són importants per
aconseguir l’objectiu.

Suport en la ingestió
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• Treballar també els hàbits alimentaris i l’autonomia: moltes vegades no
només són els aliments el problema sinó tot el que envolta els àpats. Per tant,
cal treballar els hàbits a taula (seure en una bona posició; ajudar a parar i
recollir la taula, per exemple utilitzant una plantilla d’estovalles; posar-se
aigua; netejar-se la boca durant l’àpat; l’ús correcte dels coberts; rentar-se
les mans abans i després de menjar; rentar-se les dents després dels àpats) i
reforçar l’execució d’aquests hàbits de forma autònoma, cosa que requereix
l’ús de tècniques de modelatge (o sigui, mostrant com es fa o acompanyar
mà amb mà, sense parlar ni donar instruccions), tenir molta constància i
paciència, i proporcionar les ajudes tècniques més adients en cada cas.
Les tècniques bàsiques per a la ingesta oral d’aliments s’apliquen quan la persona
usuària presenta una sèrie de mancances que impedeixen el seu desenvolupament
autònom de l’alimentació però la funció gàstrica no està afectada (vegeu la figura
3.3 i el protocol de la taula 3.3).
F igura 3.3. Suport en la ingesta oral

Autors: Ariadna Creus i Àngel García. Banc d’Imatges Infermeres:
www.coib.cat

Tau l a 3 . 3 . Protocol de suport en la ingestió oral
PROTOCOL DE SUPORT EN LA INGESTA ORAL
El suport en l’alimentació oral consisteix en introduir a la boca de la persona usuària el menjar inclòs en la seva
dieta.
OBJECTIU
• Facilitar la ingestió oral d’aliments.
MATERIAL NECESSARI
• Graella de dietes
• Safata individual amb el menjar i la beguda adequats
• Estris per als àpats: coberts i got (convencionals o adaptats, segons calgui)
• Tovalló
• Pitet (si cal)
PROCEDIMENT
1. Preparar el material.
2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants, si cal.
3. Comprovar la identitat de la persona usuària preguntant-li el nom o comprovant el braçalet identificador.
4. Comprovar que els aliments corresponen a la dieta del pacient (amb l’ajuda de la graella de dietes).
5. Informar la persona usuària del procediment que ens disposem a fer i demanar-li el seu consentiment i
col·laboració. Preservar la seva intimitat.
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Taula 3.3 (continuació)
PROTOCOL DE SUPORT EN LA INGESTA ORAL
6. Col·locar-la en posició Fowler alta (90°) si ha de menjar al llit i no hi ha contraindicació, o asseure-la en una
cadira (preferiblement al menjador amb altres persones usuàries, si és possible). La posició del cap ha de ser
lleugerament inclinada endavant.
7. Regular la taula o la superfície on s’hagi de col·locar la safata amb el menjar.
8. Col·locar el pitet o el tovalló al voltant del coll per evitar embrutar la roba.
9. Col·locar la safata amb el menjar a la taula i ajudar el pacient segons les seves necessitats:
• En cas de baixa visió, ajudar a localitzar el menjar o els estris amb indicacions com si fossin les agulles del
rellotge.
• En cas de manca de força o tremolor, acompanyar la mà de la persona usuària.
• En cas d’immobilitat o absència de les extremitats superiors, donar el menjar a la boca.
• Administrar el menjar en petites porcions per evitar que s’ennuegui i facilitar la deglució.
• Oferir líquid cada tres o quatre mossegades o cullerades, per facilitar la deglució de tot el contingut oral.
• Animar a menjar però sense forçar.
• Netejar amb el tovalló la sortida de menjar de la cavitat oral.
10. Un cop es dona per finalitzat l’àpat, treure el pitet i recollir la safata.
11. Netejar les restes de menjar de la roba i del llit o cadira (segons el cas).
12. Col·locar la persona usuària en una posició semiasseguda, còmoda i estable, que li permeti fàcil accés al
timbre i als objectes personals, almenys durant 15-30 minuts després de l’àpat.
13. Recollir el material utilitzat i rebutjar els residus als contenidors corresponents.
14. Acomiadar-se de la persona usuària.
15. Treure’s els guants i fer la higiene de mans.
16. Registrar el procediment i el control d’ingesta, així com les incidències o observacions (per exemple:
aparició de dolor, fatiga, nàusees, inapetència...).
OBSERVACIONS
En cas de disfàgia:
• Els aliments freds i condimentats estimulen la deglució, també unes gotes de llimona a l’aigua.
• Els aliments han de ser homogenis i amb la textura adequada segons el cas.

Hi ha situacions en què no és possible mantenir una ingesta adequada de nutrients
mitjançant l’alimentació oral. Llavors la persona necessita suport nutricional.
Si el tracte digestiu és funcional, la tècnica de suport nutricional consistirà en
l’administració de preparats nutricionals a través de sondes. És l’anomenada
nutrició enteral (vegeu la figura 3.4).
En canvi, quan el tracte digestiu no és funcional o requereix repòs (com en el cas
de cirurgies o d’algunes patologies), la tècnica de suport nutricional consistirà
en l’administració de preparats extradigestius directament al torrent circulatori,
sense la intervenció del procés digestiu ni el filtre hepàtic. És l’anomenada
nutrició parenteral, que pot ser parcial quan proporciona només un complement
a l’aportació feta per via enteral, o total quan és exclusiu (vegeu la figura 3.4).

Trobareu una versió
imprimible d’aquest i
altres protocols als
annexos de la unitat.
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F i g u r a 3.4. Vies d’administració nutricional enteral (sondes) i parenteral
(intravenosa)

Font: www.pinterest.com / healthosphere.com

3.5 Dispositius per a l’administració d’aliments per via enteral
La nutrició enteral està indicada en casos de nadons prematurs, pacients cremats,
malnutrició, algunes cardiopaties i broncodisplàsies, incapacitat per deglutir degut
a alteracions orofaríngies, alteracions metabòliques en les quals la persona no pot
estar temps prolongats en dejú, fibrosi quística... Però, en qualsevol cas, la persona
no ha de tenir obstrucció intestinal.

Aquest tipus de suport nutricional manté la funcionalitat de l’aparell
digestiu i és compatible amb la ingesta oral i amb la nutrició parenteral.
Hi ha diferents tipus de sondes, depenent del temps previst de la durada de
la nutrició enteral. Bàsicament tenim la sonda nasogàstrica i les sondes de
gastrostomia.

3.5.1 La sonda nasogàstrica
S’utilitza si és per un temps curt (menys d’un any). S’introdueix per un dels orificis
nasals i connecta l’exterior directament amb l’estómac. En cas que l’estómac
no funcioni correctament, sigui absent o necessiti repòs, es col·loca una sonda
transpilòrica que pot ser nasoduodenal (quan vessa al duodè) o nasojejunal (quan
vessa al jejú). S’utilitzen sondes de silicona o poliuretà de llarga durada, flexibles
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i toves, que no s’endureixen un cop col·locades i d’un diàmetre fi per evitar
incomoditats (ja que els vòmits fàcilment les expulsen). N’hi ha de diferents tipus
(vegeu la taula 3.4).
Les sondes porten una guia radioopaca que cal extreure un cop comprovada que
està col·locada correctament mitjançant raig-X. Les sondes transpilòriques porten,
a més a més, un petit llast (pes) a la part distal per facilitar-ne la col·locació i
mantenir-ne la posició.
Taula 3.4. Tipus de sondes nasogàstriques: Levin, Salem i Freka
Descripció

Imatge

Sonda Levin
• És de les més utilitzades.
• És semirígida i disposa de material
radioopac que en permet visionar la
ubicació radiològicament.
• La mida de sonda més utilitzada en
adults és de 14 frenchs.

Sonda nasogàstrica (font: Wikimedia
Commons. Autor: Nanoxyde)

Sonda Salem
• Utilitzada per a buidatge o drenatge
gàstric.
• És gruixuda i disposa d’entrada d’aire
(vegeu el punt 1 de la imatge).
• És rígida.
• Disposa de material radioopac que
permet visionar-ne la ubicació
radiològicament.
Sonda Freka
• S’utilitza per administrar nutrició enteral.
• És més fina (8-12 frenchs) i disposa de
fiador metàl·lic per facilitar la col·locació.
• És flexible i de llarga durada.
• Disposa de material radioopac que
permet visionar-ne la ubicació
radiològicament.

Tot i que el sondatge nasogàstric és una tècnica d’infermeria, és important que el
tècnic la conegui per poder col·laborar en la seva col·locació (vegeu taula 3.5) i en
la seva retirada (vegeu taula 3.6).
Taula 3.5. Protocol de col·locació de sondatge nasogàstric i col·laboració del tècnic
PROTOCOL DE COL·LOCACIÓ DE SONDATGE NASOGÀSTRIC I COL·LABORACIÓ DEL TAPD
La col·locació de la sonda nasogàstrica (NSG) és una tècnica que duu a terme el personal d’infermeria
però el tècnic ha de conèixer el material necessari i el desenvolupament de la tècnica per col·laborar i
fer un manteniment adequat de la sonda.
OBJECTIU

Unitats French (Fr)
És la unitat de mesura del calibre
(diàmetre) de l’instrumental
mèdic tubular com les sondes i
els catèters. Una unitat french
equival a un terç de mil·límetre,
és a dir: 3 Fr = 1 mm.

Atenció sanitària

70

Suport en la ingestió

Tau l a 3 . 5 (continuació)
PROTOCOL DE COL·LOCACIÓ DE SONDATGE NASOGÀSTRIC I COL·LABORACIÓ DEL TAPD
• La tècnica de sondatge nasogàstric consisteix en la introducció d’una sonda a través de les fosses
nasals fins a l’estómac i així mantenir una via d’accés a la cavitat gàstrica des de l’exterior. La finalitat
pot ser preventiva, terapèutica i/o diagnòstica:
- Evacuar el contingut gàstric
- Fer un rentat gàstric
- Administrar alimentació enteral
- Administrar medicació
- Obtenir mostres per analitzar
MATERIAL NECESSARI
• Guants d’un sol ús
• Tovallola estèril o amarador
• Sonda nasogàstrica
• Got d’aigua
• Retolador
• Gases estèrils
• Lubrificant hidrosoluble
• Mocadors de paper
• Xeringa de 50 ml amb con ample
• Fonendoscopi
• Esparadrap antial·lèrgic o material de fixació
• Bossa col·lectora amb suport o tap de sonda
• Batea
PROCEDIMENT
1. Preparar el material.
2. Rentar-se les mans i posar-se els guants.
3. Comprovar la identitat de la persona usuària preguntant-li el nom o comprovant el braçalet
identificador.
4. Informar la persona usuària del procediment que ens disposem a fer i demanar-li el seu
consentiment i col·laboració. Preservar la seva intimitat.
5. Col·locar la persona usuària en posició de Fowler si està conscient i és possible. Si està inconscient
o obnubilat, col·locar-la en posició de decúbit lateral esquerre.
6. Observar l’estat de les fosses nasals. Demanar a la persona usuària que es moqui o netejar-li les
fosses nassals amb una gassa humida i escollir l’orifici que no presenti deformitats ni obstruccions.
Mantenir una correcta higiene bucal.
7. Col·locar la tovallola o l’amarador damunt del tòrax de la persona usuària.
8. Determinar la longitud de la sonda que s’ha d’introduir mesurant amb la mateixa sonda la distància
des de la punta del nas fins al lòbul de l’orella i d’aquí fins a l’apèndix xifoide de l’estèrnum.

9. Marcar la distància de la sonda que cal introduir amb un retolador.
10. Lubrificar l’extrem de la sonda.
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Taula 3.5 (continuació)
PROTOCOL DE COL·LOCACIÓ DE SONDATGE NASOGÀSTRIC I COL·LABORACIÓ DEL TAPD
11. Demanar a la persona usuària que tiri el cap enrere (hiperextensió del coll) i introduir lentament la
sonda per la fossa nasal. En passar pels cornets nasals es pot provocar llagrimeig. Cal proporcionar
mocadors a la persona usuària. Si es nota resistència, retirar, lubricar i canviar de fossa. No s’ha de
forçar l’entrada per evitar lesions.
12. En passar la sonda per l’orofaringe, la persona usuària pot presentar nàusees. Se li ha de demanar
que tiri el cap endavant i que empassi saliva i, si no està contraindicat, que faci petits xarrups d’aigua.
Introduir la sonda cada vegada amb més rapidesa fins a arribar a la longitud marcada. Si la sonda no
segueix la via digestiva, sinó que s’introdueix a la via respiratòria, desencadenarà tos, dispnea i, si no
és retirada, cianosi.
13. Per comprovar que la sonda està ben col·locada i que arriba a l’estómac:
• Aspirar contingut gàstric mitjançant una xeringa d’alimentació.
• Col·locar el fonendoscopi a l’epigastri i injectar 20 ml d’aire amb una xeringa. Cal sentir un soroll
característic “gloc-gloc” si està ben col·locada.
• Realitzar una radiografia si és una sonda radioopaca i hi ha indicacions mèdiques.
14. Fixar la sonda amb esparadrap a l’aleta nasal de la persona usuària (formant una “corbata”) per
evitar traccions i la sortida de la sonda.

15. Depenent de les indicacions mèdiques, la sonda:
• Es deixa tapada: per exemple si la pauta és nutrició enteral intermitent amb xeringa o una prova
diagnòstica.
• Es connecta a la nutrició enteral (regulada per bomba d’infusió o per gravetat).
• Es connecta al sistema de buidatge gàstric: a la bossa col·lectora situada sempre per sota el nivell de
l’estómac o a l’aspirador.
16. Retirar el material i acomodar la persona usuària.
17. Treure’s els guants i realitzar la higiene de les mans.
18. Registrar el procediment realitzat, dia, hora,
tipus de sonda, calibre i motiu del sondatge, així
com possibles incidències.
19. Anotar característiques del líquid drenat (si escau).
OBSERVACIONS
• Sempre cal comprovar la correcta col·locació de la sonda, especialment en usuaris inconscients o
amb l’agitació motriu.
• Si la sonda porta un fiador radioopac, no s’ha de retirar fins que s’hagi comprovat radiològicament la
ubicació correcta de la sonda.
• Comprovar la permeabilitat de la sonda abans d’utilitzar-la o, si està protocol·litzat, en cada torn. La
comprovació es pot realitzar amb rentats amb aigua no destil·lada (és hipotònica).
• Cal comprovar que no hi hagi retenció gàstrica abans d’administrar la següent presa.
• En cas d’aspiració gàstrica o quan la sonda està connectada a la bossa col·lectora, planificar controls
del contingut drenat segons la pauta prescrita i anotar la quantitat recollida i característiques.
• En cas de rentat gàstric, anotar i planificar fulls de balanços d’entrades i sortides.
• Tenir en compte la màxima durada segons el tipus de sonda utilitzada.
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Tau l a 3 . 5 (continuació)
PROTOCOL DE COL·LOCACIÓ DE SONDATGE NASOGÀSTRIC I COL·LABORACIÓ DEL TAPD
Com a tècnics, es col·labora en:
• L’orientació i col·locació de la persona usuària en els diferents moments del procediment.
• Sostenir el got d’aigua amb una canyeta per tal que la persona usuària pugui fer glops quan el
personal d’infermeria ho indiqui i facilitar la introducció de la sonda.
• Donar suport psicològic a la persona usuària (tranquil·litzant-la, agafant-li la mà, animar
assossegadament...).
• Proporcionar el material a mesura que es vagi necessitant: esparadrap de fixació, bossa col·lectora o
nutrició, fonendoscopi...)
• Netejar l’orifici nasal amb una gasa humida.
• Aplicar lubricant hidrosoluble a l’orifici nasal.
• Conservar la integritat de la mucosa nasal i bucal diàriament, fent-ne la higiene i la humidificació
corresponent.
• Mobilitzar la sonda canviant els punts de recolzament cada dia i l’esparadrap quan sigui necessari per
evitar nafres per pressió.
• Controlar periòdicament que la marca d’inserció no es desplaci, i si és així, comunicar-ho
immediatament.
• Controlar el bon estat de la sonda i comunicar immediatament si aquesta presenta esgrogueïment,
rigidesa o algun canvi d’aspecte.
• Mantenir el pacient incorporat 30° per evitar reflux gastroesofàgic.

Trobareu una versió
imprimible d’aquest i
altres protocols als
annexos de la unitat.

Tau l a 3 . 6 . Protocol de retirada de la sonda nasogàstrica
PROTOCOL DE RETIRADA DE LA SONDA NASOGÀSTRICA
La retirada de la sonda nasogàstrica (NSG) és una tècnica que duu a terme el personal d’infermeria però el
tècnic ha de conèixer el material necessari i el desenvolupament de la tècnica per col·laborar-hi.
OBJECTIU
• La tècnica de sondatge nasogàstric consisteix en la introducció d’una sonda a través de les fosses nasals fins
a l’estómac i així mantenir una via d’accés a la cavitat gàstrica des de l’exterior.
MATERIAL NECESSARI
• Guants d’un sol ús
• Tovallola estèril o amarador
• Sonda nasogàstrica
• Got d’aigua
• Retolador
• Gases estèrils
• Lubrificant hidrosoluble
• Mocadors de paper
• Xeringa de 50 ml amb con ample
• Fonendoscopi
• Esparadrap antial·lèrgic o material de fixació
• Bossa col·lectora amb suport o tap de sonda
• Batea
PROCEDIMENT
1. Preparar el material
2. Rentar-se les mans i posar-se els guants
3. Comprovar la identitat de la persona usuària preguntant-li el nom o comprovant el braçalet identificador
4. Informar la persona usuària del procediment i de quina manera pot col·laborar.
5. Desconnectar la sonda del sistema d’aspiració o del sistema de nutrició enteral, si cal i pinçar-la.
6. Retirar la fixació de la sonda del nas.
7. Demanar a la persona usuària que realitzi una aspiració profunda i aguanti l’aire.
8. Retirar la sonda amb suavitat i rapidesa.
9. Proporcionar a la persona usuària mocadors de paper per netejar-se el nas.
10. Anotar al registre: dia, hora, tipus de sonda, calibre i motiu de la retirada del sondatge, i les incidències.

Trobareu una versió
imprimible d’aquest i
altres protocols als
annexos de la unitat.

Podeu consultar el següent vídeo, on es mostra la col·locació d’una sonda
nasogàstrica:
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https://www.youtube.com/embed/cbXmNq6PLrc?controls=1

Complicacions i cures
Podeu ampliar la informació
amb el següent enllaç:
bit.ly/2Wmxbm6.

3.5.2 Les sondes de gastrostomia
En canvi, quan es preveu una alimentació per sonda de durada llarga o les
vies digestives altes no són funcionals (per lesions, problemes de deglució...),
s’instaura una gastrostomia endoscòpica percutània, o sigui, mitjançant una
intervenció quirúrgica es realitza una obertura artificial que connecta l’exterior
amb l’estómac. Inicialment, s’utilitza una sonda PEG (per les sigles en anglès)
que es substitueix després de sis mesos per un botó gàstric. En alguns casos, és
possible que a les persones amb una gastrostomia endoscòpica percutània se’ls
pugui administrar algun tipus d’aliment per via oral, per mantenir la funcionalitat
de les vies digestives altes i per gaudir dels sabors, però al mateix temps a través de
la sonda es garanteix una alimentació equilibrada i adequada a les seves condicions
de salut.
Podeu consultar el següent vídeo, on es tracta la informació principal que cal saber
del botó gàstric:

https://www.youtube.com/embed/pOLnQ6wV9XU?controls=1

Botó gàstric i cura de la
PEG

3.6 Tècniques d’administració del preparat nutricional per via enteral

La infusió o administració d’alimentació enteral pot fer-se mitjançant la
nutrició enteral fraccionada o la nutrició enteral contínua (per gravetat o amb
bomba d’infusió).
La nutrició enteral fraccionada es fa a l’estómac. És molt simple i requereix poc
material. Dona mobilitat a la persona amb sonda i l’estímul anabòlic és millor.
Però hi ha més risc de vòmit i aspiracions, ja que el volum intragàstric és més
alt que en els altres mètodes. L’administració de l’embolada amb xeringa: és
l’administració manual del preparat nutricional mitjançant una xeringa de 50 ml.

Podeu ampliar la informació
amb els següents enllaços: sobre
el botó gàstric, bit.ly/2x2FSaS;
sobre la cura de la PEG,
bit.ly/2IV5gBV.
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Cal repetir la injecció a petits volums diverses vegades i cal controlar molt bé la
velocitat d’injecció per evitar reflux i malestar (vegeu la figura 3.5).
F igura 3.5. Material necessari per a la nutrició enteral
fraccionada: pinça de plàstic, xeringa de 50 ml i sonda
nasogàstrica

La nutrició enteral contínua permet l’administració de més volum de nutrients
i afavoreix la tolerància digestiva. A vegades aquest tipus de nutrició és fa de nit,
permetent ingesta oral durant el dia. Hi ha dos tipus d’infusió:
• Per gravetat: la velocitat d’infusió es controla amb un mecanisme que
disminueix el calibre de la via. Material necessari per a la nutrició
enteral contínua per gravetat: preparat nutricional, sistema d’administració,
regulador i tub de connexió amb la sonda. Cal penjar el preparat ja connectat
al pal de sèrum, uns 20 cm per sobre el cap del pacient. El tub de connexió té
una segona entrada per si cal administrar medicació (fletxa verda). (Vegeu
la figura 3.6).
F igura 3.6. Nutrició enteral contínua per gravetat

• Bomba d’infusió: assegura un flux constant, redueix el volum de fórmula
retinguda a l’estómac reduint així el risc d’aspiració (vegeu la figura 3.7).

Atenció sanitària

75

Figura 3.7.

Bomba d’infusió de preparat nutricional
administrat per via enteral

Banc d’Imatges i So, Ministeri d’Educació i Formació Professional. Autora:
Clarissa Rodríguez González

Trobeu detallat en els protocols com preparar i administrar la nutrició enteral per
sonda nasogàstrica (vegeu taula 3.7) i per sonda de gastrostomia (vegeu taula 3.8).
Taula 3.7. Protocol de preparació i administració de nutrició enteral per sonda nasogàstrica
PROTOCOL DE PREPARACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE NUTRICIÓ ENTERAL PER SONDA
NASOGÀSTRICA
La nutrició enteral es fa quan la persona no pot efectuar o no està recomanada la ingestió oral. La
sonda nasogàstrica és un tub que s’introdueix per una de les fosses nassals i arriba a l’estómac o a
l’intestí prim (al duodè s’anomena sonda nasoduodenal, i al jejú s’anomena nasojejunal).
L’administració de l’alimentació per sonda nasogàstrica pot efectuar-se de forma intermitent amb
xeringa o per gravetat, o de forma contínua amb bomba d’infusió.
MATERIAL NECESSARI
• Guants no estèrils.
• Recipient amb preparat nutricional.
• Dues xeringues de 50 ml (una per a l’aliment i l’altra per al rentat amb aigua).
• Got d’aigua.
• Pinces Kocher de plàstic.
• Ronyonera.
• Tovallola o xopador.
Per gravetat també necessitarem:
• Envàs del preparat nutricional (ampolla de vidre o plàstic).
• Equip o línia d’administració (plàstic).
• Peu de sèrum per penjar el preparat amb l’equip.
PROCEDIMENT
1. Preparar el material necessari.
2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants, si cal.

Suport en la ingestió

Atenció sanitària

76

Suport en la ingestió

Tau l a 3 . 7 (continuació)
PROTOCOL DE PREPARACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE NUTRICIÓ ENTERAL PER SONDA
NASOGÀSTRICA
3. Comprovar la identitat de la persona usuària preguntant-li el nom o comprovant el braçalet
identificador.
4. Informar la persona usuària del procediment que ens disposem a fer i demanar-li el seu
consentiment i col·laboració, preservant-ne la intimitat. Col·locar-la en posició Fowler, si no està
contraindicat.
5. Pinçar la sonda amb el Kocher de plàstic, destapar-la i connectar la xeringa buida. Despinçar la
sonda i aspirar per comprovar el residu gàstric. Pinçar la sonda i desconnectar la xeringa.

6. Carregar 20 ml d’aigua amb la xeringa, connectar-la a la sonda, despinçar i introduir l’aigua per
comprovar-ne la permeabilitat i eliminar residus i l’aire. Pinçar la sonda i desconnectar la xeringa.
7. Comprovar el bon estat i la temperatura del preparat nutricional.
8. Administrar el preparat en:
Embolada en xeringa:
8.1 Carregar 50 ml amb la xeringa d’alimentació i connectar a la sonda.
8.2 Despinçar la sonda i pressionar l’èmbol de la xeringa lentament per introduir l’aliment. La velocitat
d’administració ha de ser inferior a 20 ml per minut.
8.3 Un cop administrat el volum total prescrit, pinçar la sonda.
Infusió per gravetat:
8.1 Tancar el regulador i connectar l’extrem d’infusió a l’envàs del preparat nutricional.

8.2 Penjar l’envàs i l’equip d’administració que hi està connectat al peu de sèrum, a uns 60 cm per
damunt del cap de l’usuari.
8.3 Purgar el sistema obrint el regulador per permetre el pas del preparat fins al final del sistema
d’administració. Tancar el regulador.
8.4 Connectar l’equip d’infusió a la sonda, despinçar-la i regular la velocitat d’administració en funció
del volum i velocitat prescrites.
8.5 Un cop administrat el volum total prescrit, pinçar la sonda i desconnectar l’equip d’administració.
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Taula 3.7 (continuació)
PROTOCOL DE PREPARACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE NUTRICIÓ ENTERAL PER SONDA
NASOGÀSTRICA
9. Carregar 30 ml d’aigua amb la xeringa de rentats. Connectar-la a la sonda, despinçar i realitzar el
rentat (lentament).
10. Pinçar la sonda, desconnectar la xeringa i col·locar el tap a la sonda. Despinçar i comprovar que la
col·locació i fixació de la sonda són correctes.
11. Acomodar la persona usuària, en posició estable i còmoda, amb el timbre i els objectes personals a
l’abast. Cal mantenir-la en posició de Fowler per evitar reflux gàstric.
12. Recollir el material utilitzat i rebutjar els residus als contenidors corresponents.
13. Treure’s els guants i fer la higiene de les mans.
14. Acomiadar-se de la persona usuària.
15. Registrar el procediment i les incidències que
s’hagin pogut donar.
PRECAUCIONS
• Comprovar que no hi hagi retenció gàstrica abans d’administrar la següent presa.
• Si hi ha presència de residu gàstric abundant caldrà avisar per valorar la interrupció de la nutrició.
• Comprovar la identitat de l’usuari, el producte, l’hora, la dosi i la via d’administració.
• Comprovar que l’usuari no pateix al·lèrgies.
• Comprovar la data de caducitat del producte i, si s’ha obert prèviament, comprovar-ne la conservació.
• Si el producte està en nevera, s’haurà de treure 30 minuts abans perquè el producte ha d’estar a
temperatura ambient.
• Mantenir la sonda pinçada amb una pinça Kocher de plàstic quan la connectem o desconnectem a la
xeringa o l’equip d’infusió. D’aquesta manera evitarem l’entrada d’aire a la cavitat gàstrica.
OBSERVACIONS
• Es recomana no mantenir el preparat nutricional més de vuit hores. Si cal continuar l’administració
s’haurà de renovar el preparat.
• Si l’envàs ja està començat cal conservar-lo a la nevera i treure’l uns 30 minuts abans de
l’administració mantenint-lo fora de la llum solar o la calefacció, per arribar a la temperatura ambient
adequada.
• Si durant l’administració s’observa que l’usuari presenta nàusees o vòmits, aturar l’alimentació i avisar
el personal d’infermeria.
• Per administrar la medicació per sonda nasogàstrica, s’utilitza la mateixa tècnica que l’administració
de nutrició amb xeringa. Evidentment, la medicació ha d’estar en estat líquid.
• Durant el procediment s’ha de mantenir la sonda pinçada per evitar l’entrada d’aire a la cavitat
gàstrica i el reflux.

Taula 3.8. Protocol de preparació i administració de nutrició enteral per gastrostomia
PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ DE NUTRICIÓ ENTERAL PER GASTROSTOMIA
La nutrició enteral es fa quan la persona no pot efectuar o no està recomanada la ingestió oral. La
gastrostomia és una sonda introduïda quirúrgicament que travessa la paret abdominal per connectar
l’estómac (gastrostomia) o l’intestí (enterostomia) amb l’exterior.
MATERIAL NECESSARI
• Guants no estèrils.
• Recipient amb preparat nutricional.
• Dues xeringues de 50 ml (una per a l’aliment i l’altra per al rentat amb aigua).
• Got d’aigua.
• Pinces Kocher de plàstic.
• Ronyonera.
• Tovallola o xopador.
PROCEDIMENT
1. Preparar el material necessari.
2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants, si cal.
3. Comprovar la identitat de la persona usuària preguntant-li el nom o comprovant el braçalet identificador.
4. Informar la persona usuària del procediment que ens disposem a fer i demanar-li el seu consentiment i
col·laboració, preservant-ne la intimitat. La persona en situació de dependència ha d’estar incorporada 30-45°
durant l’administració i fins una hora després.

Purgar el sistema obrint el regulador
per permetre el pas del preparat fins
al final del sistema d’administració

Trobareu una versió
imprimible d’aquest i
altres protocols als
annexos de la unitat.
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Tau l a 3 . 8 (continuació)
PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ DE NUTRICIÓ ENTERAL PER GASTROSTOMIA
5. Es comprova el residu gàstric només si hi ha indicació mèdica (no per sistema com en l’SNG). Si el volum
aspirat és igual o superior al 30% de l’aliment administrat en la presa anterior, cal rebutjar-lo i esperar una hora
abans d’administrar la nova presa.
6. Comprovar el bon estat i la temperatura del preparat nutricional.
7. Cal utilitzar el material i les línies d’administració adequades a cada sistema.
8. En finalitzar l’administració, netejar la sonda amb aigua per mantenir la permeabilitat. Utilitzar 5-20 ml
(depenent de l’edat de la persona usuària).
9. Acomodar la persona usuària, en posició estable i còmoda, amb el timbre i els objectes personals a l’abast.
La persona en situació de dependència ha d’estar incorporada 30-45° durant l’administració i fins una hora
després.
10. Recollir el material utilitzat i rebutjar els residus als contenidors corresponents.
11. Treure’s els guants i fer la higiene de les mans.
12. Acomiadar-se de la persona usuària.
13. Registrar el procediment i les incidències que s’hagin pogut donar.
OBSERVACIONS
Per a un bon manteniment de la gastrostomia és necessari:
• Fer la higiene perigastrostòmica irrigant amb aigua o aigua bidestil·lada i assecant per contacte suaument
amb una gasa.
• Mantenir el voltant de l’ostomia sempre sec i net.
• Mantenir sempre la sonda ben tancada.
• Mobilitzar cada dia la sonda per evitar adherències, fent-la rodar circularment i fent-la lliscar endins i enfora
(suaument, sense treure-la ni fer mal).
• Passar aigua després de cada presa per evitar obstrucció.
• Comprovar un cop al mes que el volum d’aigua bidestil·lada que conté el globus es manté constant. Si no és
així, s’ha de reomplir.
• En cas de sortida accidental, col·locar una sonda Foley a l’ostomia i anar a urgències per a una bona
col·locació de la sonda.

Trobareu una versió
imprimible d’aquest i
altres protocols als
annexos de la unitat.

Podeu consultar el següent vídeo, on es mostra l’administració del preparat
nutricional a través de la sonda nasogàstrica:

https://www.youtube.com/embed/RSNma-qlhic?controls=1

Podeu consultar el següent vídeo, on es tracten les pautes d’alimentació d’una
persona amb gastrostomia endoscòpica percutània (portadora de sonda PEG):

https://www.youtube.com/embed/P1J-K9kcoOU?controls=1
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3.6.1 La nutrició enteral extrahospitalària
Quan la situació clínica de la persona portadora de sonda enteral és estable i la
malaltia de base està controlada, per tal de no allargar l’estada hospitalària es
valora la possibilitat d’alimentació enteral en el seu domicili o centre de residència.
És necessari valorar no només la necessitat mèdica, psicològica i financera de la
persona portadora de sonda enteral, sinó també:
• La tolerància demostrada durant l’ingrés pel que fa a la nutrició enteral.
• La voluntat i habilitat de la persona portadora de sonda enteral i/o de les
persones que en tenen cura.
• La certesa que la persona portadora de sonda enteral es beneficiarà de
continuar portant la sonda.
L’estratègia per aconseguir una nutrició enteral extrahospitalària satisfactòria
inclou un entrenament d’uns 4-6 dies, i és recomanable que hi intervinguin tant
la persona que la porta (promocionar l’autocura sempre que sigui possible), com
diversos membres de la família i persones cuidadores. La informació sempre ha de
ser clara i concisa per evitar confusió i ansietat, així com completa (entrenament de
la cura de la sonda, manipulació dels preparats nutricionals i detecció de possibles
complicacions).
També cal subministrar tot el material necessari, en màxima consonància amb
l’estil de vida de la persona portadora de sonda enteral. Cal sempre una valoració
evolutiva de les necessitats de mantenir o retirar la nutrició enteral i de la
possibilitat o no de la promoció concomitant de l’alimentació oral.

3.7 Riscos i complicacions de la nutrició enteral
La nutrició enteral comporta un risc de contaminació de la fórmula. La
contaminació pot succeir en qualsevol punt a través de la producció, preparació,
emmagatzemament i administració de la fórmula, especialment si es tracta de
preparats en pols que cal reconstituir en aigua. Els reconstituïts no poden guardarse més de quatre hores a temperatura ambiental o 24h refrigerades, per això és
important anotar al contenidor l’hora i el dia de reconstitució.

Tant en preparats reconstituïts com en preparats líquids llestos per utilitzar,
la manipulació ha de ser asèptica (bon rentat de mans i ús de guants).

3.7.1 Complicacions de la nutrició enteral per sonda nasogàstrica
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La nutrició enteral és una tècnica bastant segura sempre que el mètode d’administració, la fórmula nutricional i el seguiment de monitoratge per part de professionals sanitaris siguin els apropiats, i per tant les complicacions es minimitzen. De
totes maneres cal tenir present que és una forma agressiva de suport nutricional,
amb un alt cost personal i econòmic, i cal conèixer quines complicacions podrien
donar-se, com evitar-les i com actuar en cas que es donin per minimitzar-ne les
conseqüències:
• Aspiració pulmonar. És la complicació més important i sol ocórrer quan
el buidatge gàstric està alterat. Depèn de la quantitat i les característiques
del preparat nutricional administrat, que pot fer que l’estómac es buidi
massa lentament i per tant que el preparat al no cabre a l’estómac ompli
l’esòfag, arribi a la faringe i s’introdueixi a les vies respiratòries. Per això és
important administrar el preparat a la temperatura correcta, a una velocitat
lenta, i amb la persona portadora de sonda enteral en posició semi-Fowler
(30° d’inclinació del tors) si no pot estar en Fowler o asseguda, durant
l’administració i 30 minuts després.
• Infeccions. Especialment infeccions d’oïda, laringe i faringe en persones
amb sonda nasogàstrica, per la qual cosa són importants la higiene i la
hidratació oral (oferir per glopejar aigua diverses vegades al dia, glopejar
col·lutori dues vegades al dia; si la persona no pot glopejar, utilitzar una gasa
o una turunda humides, evitant que regalimin, perquè la persona portadora
d’SNG podria aspirar el líquid).
• Complicacions mecàniques de la sonda:
– Obstrucció: pot donar-se quan hi ha restes seques de preparat nutricional o medicamentós a l’interior. Per això que és important fer-ne
un rentat (pas de 50 ml d’aigua tèbia) després de les administracions,
i fer-ne un ús correcte (no introduir aliments triturats o preparats no
ben homogeneïtzats o reconstituïts massa espessos o amb grumolls).
– Retirada accidental o desplaçament: per tracció o vòmits. Per això
cal fixar-la correctament amb un apòsit adhesiu realitzant una corbata
i si pot ser també a la galta (veure figura) i assenyalar amb retolador
permanent el límit exterior de la sonda, per visualitzar-ne fàcilment la
possible descol·locació (vegeu la figura 3.8).
F igura 3.8. Sistemes de fixació de la sonda nasogàstrica
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• Irritació o ulceració de l’orifici nasal: és deguda a la pressió o la fricció
que produeix la sonda amb la pell. Per això cal anar canviant el punt de
pressió, netejar i hidratar la zona amb locions adequades.
• Nàusees o vòmits: cal interrompre l’administració del preparat nutricional
entre 1 i 2 hores i comprovar si el problema podria ser:
– La velocitat d’administració: massa alta (màxim 20 ml per minut).
– La posició de la persona portadora de la sonda: massa horitzontal.
– Massa contingut gàstric: fer aspiració per comprovar si s’aspiren
fluids o preparats nutricional.
– La mala col·locació de la sonda: comprovar la marca del límit
exterior.
• Diarrea: pot ser deguda a una administració massa ràpida o per la contaminació del preparat.
• Estrenyiment: pot ser deguda a la manca de fibra o a la immobilitat de la
persona portadora de sonda. Si és possible, fer-la passejar.

3.7.2 Complicacions de la nutrició enteral per sonda de gastrostomia
La cura i higiene del botó gàstric és fonamental per tal d’evitar complicacions en
la nutrició per sonda de gastrostomia i estar atents a les possibles complicacions:
• Endarreriment de la cicatrització: comporta la sortida de contingut
gàstric així que cal mantenir l’administració contínua, separar la creueta
externa, fer-ne rotació i mantenir la zona seca per evitar que els àcids gàstrics
irritin la zona.
• Pèrdua de contingut gàstric i cremada gàstrica: cal protegir la pell amb
vaselina i/o gases, i resoldre el que la provoca (infecció de vies digestives,
infecció del tracte urinari, obstrucció intestinal...).
• Ruptura accidental del baló de subjecció: comportaria la sortida o
descol·locació de la sonda, que ha de ser substituïda immediatament per
evitar el tancament de l’ostomia. Transitòriament pot utilitzar-se una sonda
Foley durant el desplaçament al centre sanitari.
• Infecció local o granuloma: són molt poc probables després de la cicatrització.

3.8 La nutrició parenteral
La nutrició parenteral és l’administració intravenosa dels nutrients. Es recorre
mèdicament a aquesta situació quan no es pot utilitzar el tracte digestiu, quan la
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persona es nega a l’alimentació oral o quan no pot ingerir o digerir les necessitats
cetòniques i proteiques diàries.

La nutrició parenteral més habitual és la via perifèrica (si és temporal) o la
via central, però depèn del cas pot estar inserida en altres punts del sistema
venós.

3.9 Aplicació d’ajuts tècnics per a la ingestió
L’autonomia de la persona usuària ha de ser prioritària. En l’àmbit de les activitats
domèstiques, els ajuts tècnics fabricats especialment o disponibles per facilitar,
donar suport i reduir les limitacions o restriccions en la participació de la persona
en situació de dependència en els àpats i preparació d’aquests, són variats.

Tots els ajuts tècnics estan catalogats per la norma UNE-EN-ISO
9999:2011.
Els ajuts tècnics que són útils per a activitats relacionades amb l’alimentació
es troben als grups ISO 15 Productes de suport per a activitats domèstiques
(n9.cl/dezc) i ISO 24 Productes de suport per manipular objectes i dispositius
(n9.cl/hg53), ja que serviran per cobrir les activitats bàsiques com:
• Apropar la beguda a la boca
• Tallar o trossejar el menjar
• Utilitzar els coberts per portar el menjar a la boca
Però també altres activitats més elaborades, com:
• Preparar menjar i beguda: agafar el menjar, obrir paquets/ampolles/llaunes,
cuinar...
• Servir el menjar
• Anar a comprar
• Rentar els estris de cuina
Recull d’ajuts tècnics
Trobareu un recull d’ajuts
tècnics per facilitar l’alimentació
a les persones amb diversitat
funcional a l’article de J.
Gorgues: tinyurl.com/rzoh5ap. I
al catàleg de productes de suport
del CEAPAT (Centre de
Referència Estatal d’Autonomia
Personal i Ajudes Tècniques):
tinyurl.com/m27qnkz.

El següent vídeo mostra el funcionament del Liftware, un dispositiu electrònic
desenvolupat per Lift Labs i comprat i millorat per Google, que permet detectar
els moviments de la mà i cancel·lar-ne les tremolors o les posicions antigravetat,
estabilitzant la cullera i evitant així la caiguda del menjar que conté:
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https://www.youtube.com/embed/v=5tuRyHga3Lg?controls=1

També podeu consultar el següent vídeo, on es mostra l’ús d’ajuts tècnics relacionats amb l’alimentació:

https://www.youtube.com/embed/N9JsJ-AL6DA?controls=1

I en aquest vídeo, veureu diferents estratègies per promocionar l’autonomia
personal de les persones en situació de dependència a l’hora dels àpats:

https://www.youtube.com/embed/M6TQEzL9ydM?controls=1

3.10 Prevenció de situacions de risc associades a l’alimentació
Els canvis fisiològics propis de l’envelliment (com en la percepció de la set o dels
sabors), alteracions digestives o de l’estat de salut de la persona, situacions que
produeixen inseguretat, alteració en la percepció de la pròpia imatge, la qualitat i
quantitat d’allò que ingerim, els accidents, entre altres, són factors predisposants
de situacions de risc envers l’estat nutritiu de la persona.

Caldrà prevenir situacions de risc, com ara: la deshidratació, la malnutrició,
la inapetència, el sobrepès i l’obesitat, el “culte al cos”, la broncoaspiració i
l’ennuegament.

3.10.1 Deshidratació
L’aigua és essencial per al nostre organisme i n’és l’element més abundant. La
ingesta d’aigua és vital i el seu requeriment varia segons l’edat, l’activitat física,
la temperatura ambiental i situacions patològiques especials (per exemple: vòmits
i diarrea, febre, grans cremats...). Es recomana la ingesta de 20-45 ml d’aigua per
quilogram de pes corporal, cosa que equivaldria a 1,5-3 litres d’aigua diaris per a
una persona de 70 kg (cal tenir en compte que els aliments també aporten aigua).

Suport en la ingestió

Atenció sanitària

84

Suport en la ingestió

Un balanç hídric equilibrat és fonamental per al bon funcionament del nostre
organisme. Els infants i les persones grans són més vulnerables a la deshidratació
i és per això que cal insistir-los en la presa de líquids. Una bona hidratació ajuda al
trànsit intestinal, a la salut de les vies urinàries i a la fluïdificació de les secrecions
del tracte respiratori.
Protocol de maneig en cas de vòmits
Què podem fer quan una persona vomita?
• Si la persona està conscient, calmar-la i proporcionar-li mocadors.
• Vigilar amb les pròtesis dentals i retirar-les si és possible.
• Afluixar la roba que oprimeixi la gola i la cintura.
• Refrescar la cara i el clatell de la persona amb un drap net i humit.
• Si la persona està al llit, col·locar-la de costat, semiasseguda. Protegir la roba de llit amb una
tovallola o palangana per facilitar la neteja.
• Si la persona està inconscient, col·locar-la de costat o girar-li el cap per evitar
broncoaspiracions i ofec amb el propi vòmit. Avisar a infermeria o a urgències.
• Registrar l’hora, el procés del vòmit, quantitat i característiques (color, restes d’aliments,
sang...), l’estat de la persona abans i després del vòmit.

Cura de les dents en cas de vòmit
Després del vòmit, glopejar al més aviat possible aigua o aigua amb bicarbonat, sense
utilitzar el raspall de dents.
Els àcids de l’estómac desmineralitzen les dents, i les fan més vulnerables a l’erosió si
immediatament les rentem amb el raspall de dents. Així doncs, cal evitar-ho fins passades
unes hores.
En cas de bulímia nerviosa, malalties digestives (malaltia de Crohn, regurgitacions),
xerostomia, acidesa de la saliva..., en les quals el pH intraoral es veu alterat, cal aplicar
Tooth Mousse a nivell tòpic sobre les corones per afavorir la remineralització de l’esmalt.
Un cop al dia, després de la higiene bucal, s’aplica una petita quantitat amb el dit net i
es deixa actuar 3 minuts, després es passa la llengua però no s’ha d’empassa ni escopir
durant uns altres 1-2 minuts i deixar actuar. És important no menjar fins 30 minuts després
de l’aplicació (per això és recomanable aplicar-lo a la nit).

3.10.2 Malnutrició
L’alimentació ha de ser suficient per cobrir les necessitats energètiques de la
persona. Un excés o un dèficit en l’aportació d’energia pot comportar situacions
de malnutrició. Per aquest motiu, és molt important el registre de la ingesta per
assegurar una bona comunicació interna entre els diferents torns i professionals, i
facilitar el seguiment o evolució de la ingesta de la persona usuària.
Així doncs, els registres d’avisos com “Avui no ha sopat”, “Ha vomitat perquè
diu que la pera li ha fet fàstic” o “Ha menjat molts bombons que li ha portat la
família”..., són observacions rellevants de cara als següents àpats i, fins i tot, per
detectar possibles desajustos dietètics, alteracions fisiològiques o trastorns de
conducta alimentària.
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3.10.3 Inapetència
Amb la disminució o falta de gana, o inapetència (anorèxia), la persona no té ganes
de menjar. La inapetència per un breu període sol anar associada a una malaltia
aguda. Quan és de llarga duració (crònica) va lligada a malalties greus com el
càncer, la sida, l’MPOC, i la insuficiència cardíaca, renal o hepàtica greu. La fase
terminal de patologies greus i algunes medicacions també la provoquen.
L’anorèxia no s’ha de confondre amb la caquèxia, pèrdua del 10-20% del pes
corporal degut al deteriorament del teixit adipós i el múscul esquelètic, molt
freqüent en el càncer. La causa primària de la caquèxia no és l’anorèxia ni la
disminució de la ingesta calòrica, sinó un quadre metabòlic complex que implica
catabolisme (destrucció) tissular.
Tampoc s’ha de confondre amb els trastorns de la conducta alimentària com
l’anorèxia nerviosa o la bulímia nerviosa, en els quals la persona té gana però
restringeix la ingestió d’aliments o vomita després d’ingerir-los per l’excessiva
preocupació a augmentar de pes.

3.10.4 Sobrepès i obesitat
El sobrepès i l’obesitat són l’acumulació anormal o excessiva de greix que pot
ser perjudicial per la salut. Segons l’OMS, la prevalença de l’obesitat a escala
mundial s’ha triplicat des de 1975. El 2016 es van registrar mundialment les xifres
de 1.900 milions d’adults amb sobrepès i 650 milions amb obesitat, i 340 milions
de nens i adolescents (de 5 a 19 anys) i 41 milions de nens menors de cinc anys
amb sobrepès o obesitat.
Per identificar les situacions de sobrepès i obesitat en adults s’utilitza l’índex de
massa corporal (IMC) que relaciona el pes i la talla (kg/m2), els valors iguals o
superiors a 25 són indicadors de sobrepès i igual o superior a 30 indiquen obesitat.
En el cas dels nens i adolescents no és tan senzill i cal tenir en compte el patró
de creixement individual. Per aquest motiu és important el seguiment anual a
pediatria.
La causa fonamental del sobrepès i l’obesitat és el desequilibri energètic entre
calories consumides i gastades, principalment degut a:
• Augment d’ingesta d’aliments d’alt contingut calòric que són rics en greixos.
• Disminució de l’activitat física, sedentarisme.
El sobrepès i l’obesitat incrementen el risc de malalties com:
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• Les malaltes cardiovasculars (principalment cardiopaties i accidents cerebrovasculars).
• Trastorns de l’aparell locomotor (osteoartritis, malaltia degenerativa i altament discapacitat).
• Alguns càncers (endometri, mama, ovaris, pròstata, fetge, vesícula biliar,
ronyons i còlon).
L’obesitat infantil s’associa a una probabilitat més alta d’obesitat, mort prematura i
discapacitat en l’edat adulta. A més d’aquests riscos futurs, els nens amb obesitat
pateixen dificultats respiratòries, més risc de fractures i hipertensió, i presenten
marcadors precoços de malalties cardiovasculars, resistència a la insulina i efectes
psicològics.
Segons l’OMS, l’estratègia de prevenció del sobrepès i l’obesitat individualment
són:
• Limitar la ingesta energètica procedent de greixos totals i sucres simples.
• Augmentar el consum de fruites i verdures, llegums, cereals integrals i fruits
secs.
• Fer activitat física periòdica (60 minuts diaris en joves i 150 minuts
setmanals en adults).
Socialment, cal ajudar les persones a seguir les recomanacions mencionades. I pel
que fa a la indústria alimentària:
• Reduir el contingut de greixos, sucres i sal en els aliments processats.
• Assegurar que les opcions saludables i nutritives estiguin disponibles i
siguin assequibles per a tots els consumidors.
• Limitar la comercialització d’aliments rics en sucres, sal i greixos, sobretot
els aliments destinats a infants i adolescents.
• Garantir la disponibilitat d’opcions alimentàries saludables i donar suport a
la pràctica d’activitats físiques periòdiques en el lloc de treball.
La morbiditat associada al sobrepès i l’obesitat és notòria i això ha fet augmentar
els costos en despesa sanitària. D’aquí les fortes campanyes de prevenció i foment
de l’estil de vida saludable de les polítiques governamentals en temes de salut
comunitària.

3.10.5 Una moda del segle XXI: el culte al cos
La pressió social per estar prim ja no només ens prové de missatges del sectors
de l’estètica personal (moda, cosmètica i higiene personal) que a través de la
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publicitat dels seus productes reparteixen missatges subliminals dels cànons o
models de bellesa, sinó que actualment també rebem nombrosos missatges de les
indústries alimentàries.
Constantment rebem missatges (TV, premsa escrita, cartells publicitaris, eslògans
en llocs més inversemblants, SMS, bàners en jocs del mòbil, correus electrònics,
a internet, a les xarxes socials...); principalment dels sectors:
• Tèxtil quan no trobem les talles de roba que ens estan bé o no es corresponen
a l’edat (com passa amb la roba infantil).
• Cosmètica i la higiene personal mostrant “cossos perfectes”, ben musculosos.
• Indústries alimentàries: amb missatges enganyosos com “zero en calories”
però l’únic que amaguen és un baix valor nutricional (perquè substitueixen
nutrients naturals per versions químiques i additius).
Ens fan viure pendents de la nostra imatge, de si agradem als altres pels likes
que obtenim a les nostres fotografies, de menjar porqueria però sense calories,
d’anar al gimnàs no per mantenir-nos sans sinó per fer sobreesforços fins a marcar
músculs. Aquesta obsessió i falsa creença d’estar-se cuidant està derivant en
l’augment de la incidència en malalties com:
• La dismorfisme muscular: desproporcions en el cos, esquinços, falta
d’agilitat i escurçament de músculs i tendons.
• Els trastorns hormonals i metabòlics provocats per les dietes miracle amb
restriccions abusives, desequilibris nutricionals i plenes de complements
alimentaris.
• Els trastorns de la conducta alimentària: l’avançament de l’edat d’aparició
dels trastorns de conducta alimentària; la seva prevalença deixa de ser quasi
exclusivament del sexe femení, amb inicis precoços (abans dels dotze anys).
Ja el 2011 l’Associació en Contra de l’Anorèxia i la Bulímia (ACAB) alertava del
perillós augment en el nombre de pàgines web que promouen i defensen l’anorèxia
nerviosa i la bulímia nerviosa com un estil de vida, noves xarxes socials que inciten
conductes de risc perilloses per a la salut i que donen suport a curses per perdre pes
sense control mèdic, així com també la manca de marc legal per tal de regular-ho
i de compromís o interès per part dels proveïdors d’informació.
Segons l’OMS, el paper dels governs és fonamental, permetent que les persones
puguin adoptar i mantenir pràctiques alimentàries sanes, mitjançant la inversió
en polítiques comercials, alimentàries i agrícoles que promoguin l’alimentació
saludable i protegeixin la salut pública; com per exemple:
• Més incentius al comerç de proximitat de fruita i verdura fresca.
• Penalitzar la producció de productes processats amb excés de greixos, sal, i
sucre (com l’impost de begudes ensucrades).
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• Disponibilitat d’aliments saludables, nutritius, innocus i assequibles en
centres educatius, centres públics, i llocs de treball.
• Revisar les racions.
• Promoure programes educatius de nutrició i aptituds culinàries.
• Facilitar la informació nutricional de l’etiquetat de forma exacta, normalitzada i comprensible.
• Oferir assessorament nutricional i alimentari als centres d’atenció primària.
Tal com promou l’ACAB, l’afirmació “Les persones som molt més que el nostre
físic” ha de ser la frase més repetida i compartida; el criteri crític el més aplicat
davant dels mitjans de comunicació i la cerca d’assessorament professional (i
segones opinions professionals), la principal font d’informació experta en temes
relacionats amb la salut.

3.10.6 Broncoaspiració
El pas de partícules minúscules de la boca cap a les vies respiratòries s’anomena
broncoaspiració. Normalment aquestes partícules s’expulsen per mecanismes
naturals de defensa com la tos i el moc. Però quan aquests mecanismes fallen
o el volum del material aspirat és massa gran, hi pot haver inflamació i infecció, i
es pot desenvolupar una pneumònia per aspiració. Quan aquest contingut no prové
de la boca o la gola, sinó del reflux gàstric, al ser molt àcid pot produir greus danys
als pulmons.
Les persones que són més propenses a realitzar broncoaspiracions són:
• Persones grans.
• Persones debilitades.
• Persones amb problemes de deglució (com pot ser per paràlisi a conseqüència d’un ictus).
• Persones intoxicades per alcohol o drogues.
• Persones inconscients degut a anestèsia, fàrmacs sedants o altres patologies.
• Persones que estan vomitant.
• Persones a qui se’ls ha realitzat algun procediment dental, respiratori o
digestiu.
• Persones que pateixen alguna malaltia per reflux gastroesofàgic.
Els símptomes de la pneumònia per aspiració comencen en 24-48h i el més
freqüent és presentar tos acompanyada d’esput (moc espès i acolorit) que fa mala
olor. També apareix febre, dispnea i molèsties toràciques.

Atenció sanitària

89

Suport en la ingestió

El risc d’aspiració es pot reduir mitjançant diferents accions:
• Realitzar els àpats en posició asseguda o incorporada a 60°-80° si la ingesta
és oral. Si és per sonda nasogàstrica o gastrostomia, elevar el tronc com a
mínim 30° per elevar el cap més amunt de l’estómac). Aquesta posició s’ha
de mantenir 15-30 minuts abans i després de la ingesta.
• Modificar la textura fent-la més homogènia i espessir els líquids amb farines,
sèmola o espessidors comercials neutres (vegeu la figura ??).
• Utilitzar diferents temperatures i sabors per estimular la deglució.
• No utilitzar ni canyes ni xeringues, sinó culleres (sopera, postres o cafè) per
assegurar donar la quantitat d’aliment que la persona usuària pugui manejar
millor dins la boca i comprovar que s’ha empassat tot el contingut abans de
donar la següent cullerada.
• Ensenyar estratègies posturals a la persona usuària, com per exemple, a
deglutir mentre manté el cap inclinat endavant i el mentó tocant el pit,
recordant-ho amb un toc suau al mentó després de cada cullerada.
• Ensenyar estratègies facilitadores a la persona usuària, com per exemple, a
mantenir la respiració just abans d’empassar i tossir immediatament després,
cosa que fa tancar les vies respiratòries i eliminar els residus que puguin
quedar.
Podeu consultar el següent vídeo, on es mostren diverses actuacions per la
prevenció de la broncoaspiració:

https://www.youtube.com/embed/rRu5O0h7f-c?controls=1

3.10.7 Ennuegament
Per evitar l’ennuegament cal:
• Menjar a poc a poc i sense presses.
• Posar poca quantitat de menjar a la boca.
• Mastegar bé els aliments.
• Trossejar amb els coberts els aliments durs abans d’introduir-los a la boca.
• No parlar amb la boca plena ni amb restes de menjar.

Espessidors comercials
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• Supervisar les persones usuàries durant els àpats, especialment les que
presenten problemes de deglució o prenen fàrmacs sedants.
Els menjadors de centres assistencials solen tenir polsadors d’alarma per tal que
els/les tècnics en atenció a les persones en situació de dependència que facin suport
a la ingestió puguin alertar com més aviat millor davant d’un cas d’ennuegament.
Tècniques d’emergència en cas d’ennuegament
Principalment, si la víctima tus, cal animar-la a tossir. Si no tus, cal:

• Afluixar la roba del coll.
• Examinar la boca i si observem el que produeix l’ennuegament, retirar-ho amb el dit; si no ho
veiem, no posar el dit ja que empitjoraríem la situació.
• Des del costat de la víctima, inclinar-la cap endavant, col·locar una mà al seu pit i amb l’altra
donar tres cops interescapulars en direcció cefàlica.
• Si no expulsa el que li produeix l’ennuegament, ni comença a tossir, col·locar-nos darrere la
víctima, abraçant-la i col·locant un puny tancat tres dits per sobre el melic afermant-lo amb
l’altra mà, realitzar tres cops secs cap endins i cap amunt, pressionant l’abdomen per sota les
costelles.
• En cas que no es resolgui la situació, repetir els tres cops interescapulars i les tres
compressions abdominals.
• Si hi ha pèrdua de consciència, s’han d’iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar.
Trobareu més informació
sobre les tècniques
d’emergència que cal
realitzar en cas
d’ennuegament, al Mòdul
10, “Primers Auxilis”.
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4. Suport en l’eliminació

Imaginem el nostre cos com una gran ciutat, on cada cèl·lula és un habitatge on es
consumeixen recursos i es generen residus. Si guardéssim els residus dins de casa,
es farien malbé i ens acabaríem posant malalts i fins i tot perjudicaríem els veïns.
Hem d’afegir que no només hi ha habitatges a la nostra ciutat, sinó també tallers,
fàbriques, centre sanitaris..., amb activitats molt diferents de les domèstiques i
que generen residus també molt diferents que fins i tot s’han de tractar de forma
especialitzada.
En el moment que en aquesta ciutat hi ha problemes en la gestió o en l’eficiència
de la recollida de residus, s’amunteguen les escombraries pels carrers, incentivant
la proliferació de plagues d’insectes i rosegadors, posant en perill de malaltia els
vianants i en definitiva, generant problemes de salubritat a tota la ciutat. Doncs
dins nostre passa el mateix.
Salubritat

L’alimentació genera residus molt diversos dins l’organisme que s’han
eliminar; si no, comprometran la salut, el benestar i fins i tot la vida.
En finalitzar la digestió, dins el tub digestiu hi queda la part de l’aliment que no
s’absorbeix ni es digereix, així com també residus de les reaccions químiques del
procés digestiu.

Conjunt de condicions sanitàries
idònies per al consum d’un
aliment o producte alimentari
(composició correcta i absència
de contaminants i impureses.
Una cosa és salubre quan és
favorable a la salut.

A més a més, totes i cada una de les cèl·lules, ja sigui realitzant la funció per la que
estan especialitzades, o per mantenir-se vives, generen metabòlits de rebuig que
excreten al medi intern, van a parar a la sang i hi circulen fins que són eliminades
a l’exterior.
Com menys temps estiguin els metabòlits de rebuig dins l’organisme millor,
perquè no es quedin atrapats en llocs difícils de treure, o perjudiquin estructures i
cèl·lules sensibles o fins i tot arribin a intoxicar l’organisme sencer.
Els principals productes de rebuig que genera l’organisme humà són la femta i la
urea, i les principals vies d’eliminació de substàncies de rebuig seran, doncs, el
propi sistema digestiu mitjançant l’expulsió de la femta en la defecació i l’aparell
excretor amb la formació i excreció de l’orina.
Les persones en situació de dependència poden presentar dificultats o alteracions
en el patró d’eliminació majoritàriament en l’eliminació intestinal i/o en la vesical.

Metabòlit
Nom genèric dels compostos
químics, existents en els éssers
vius, que participen en les
reaccions químiques del
metabolisme o hi són produïts.
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4.1 Patró funcional III: eliminació. Valoració i diagnòstic d’infermeria
El patró funcional III: eliminació, segons la classificació de patrons funcionals
de Virginia Henderson, és el que serveix al personal d’infermeria per fer la
valoració de la resposta de la persona atesa envers el procés vital d’excreció de
residus orgànics o dels problemes de salut, reals o potencials, que puguin afectar
aquesta necessitat bàsica.
Recordem que els instruments de valoració dels patrons funcionals, juntament amb
la sistematització en la recollida i registre de dades, permet la presa de decisions
pertinents basada en les dades de la persona atesa i així ajustar-se al màxim a les
seves necessitats reals o potencials.
Pel que fa a l’eliminació, és necessari conèixer aspectes relacionats amb l’excreció
intestinal, vesical i cutània, però també el sagnat vaginal en les dones; i també si
la dona està en l’etapa vital de la menopausa (vegeu la figura 4.1). Els principals
aspectes que cal tenir en compte per a una valoració correcta són:
• Rutines personals: regularitat i freqüència; ingesta de líquids; tipus de
dieta...
• Ús de dispositius o materials per al seu control o producció: absorbents,
bolquers, sondes i ostomies; ús de diürètics o laxants;
• Característiques de les excrecions: consistència, color, olor, volum, si són
doloroses...
F i g u r a 4 . 1 . Valoració d’infermeria de la necessitat d’eliminar

Font: www.ibsalut.es

Altres manifestacions i factors relacionats que cal tenir en compte en la valoració
són:
• Activitat física insuficient i debilitat dels músculs abdominals.
• Situacions anòmales durant l’excreció: falta de temps, males posicions,
poca intimitat.
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• Canvis ambientals recents i hàbits d’excreció irregulars.
• Estat anímic alterat: estrès, depressió...
• Medicació amb efectes en l’excreció.
• Lesions a la zona perianal: fístules, hemorroides, fissures, abscessos...
• Deteriorament neurològic.
• Mals hàbits alimentaris: poca fibra, pocs líquids i canvis de tipus d’alimentació.
• Desequilibri electrolític i deshidratació.
• Mala dentició i higiene oral insatisfactòria.
• Obesitat.
• Alteracions digestives: prolapse rectal, estenosi, megacòlon, tumors...
• Consum d’alcohol.
• Alteració de consciència.
• Debilitat de les estructures pelvianes de suport.
En finalitzar la valoració s’elabora el diagnòstic individualitzant els aspectes
rellevants que cal tenir supervisats segons les circumstàncies particulars de cada
persona usuària i se’n planifiquen les intervencions que es faran.

4.2 Patró funcional III: eliminació. Pla de cures
El pla de cures sempre és individualitzat i té en compte el grau d’autonomia de
la persona usuària. Es valora si la persona és totalment independent per realitzar
les tasques d’eliminació, si requereix ajuda d’un dispositiu o d’una altra persona,
o requereix ajuda d’una persona i d’un dispositiu.
El pla de cures serveix per anticipar i planificar les intervencions que haurem
d’efectuar durant l’atenció. Algunes de les intervencions relacionades amb
l’excreció es recullen en les taula 4.1 i la taula 4.2).
Taula 4.1. Pla de cures: intervencions segons el diagnòstic en l’excreció intestinal
Diagnòstic

Intervencions

Incontinència fecal

• Entrenament
• Dispositius d’absorció
• Dispositius obturadors
• Col·locació de sonda col·lectora Flexi-Seal®
• Manteniment de la sonda Flexi-Seal®

Diarrea

• Pautes generals: dieta, hidratació i repòs
• Balanç hídric

Trobareu més informació
sobre el grau d’autonomia
de la persona a l’apartat
“Suport en l’eliminació”,
d’aquesta mateixa unitat.
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Tau l a 4 . 1 (continuació)
Diagnòstic

Intervencions

Restrenyiment o risc de
restrenyiment

• Pautes generals: dieta, esport i rutina
• Massatge per estimular l’evacuació intestinal
• Eliminació de gasos mitjançant sonda
• Irrigació intestinal
• Extracció manual d’un fecaloma

Colostomia

• Cura de l’estoma
• Canvi de bossa de colostomia

Tau l a 4 . 2 . Pla de cures: intervencions segons el diagnòstic en l’excreció vesical
Diagnòstic

Intervencions

Incontinència urinària

• Pautes generals: dieta, esport i rutina
• Rehabilitació del sòl pelvià
• Dispositius externs: absorbents, col·lectors
• Dispositius interns: injecció de substàncies, compressors artificials,
cintes i cabestrells suburetrals, esfínter artificial

Buidatge incomplet de la bufeta
urinària (retenció d’orina)

• Maniobres de Valsalva i Credé
• Maniobres d’estimulació
• Sondatge vesical intermitent o autònom
• Sondatge vesical permanent
• Sondatge suprapúbic

Urostomia

• Cura de l’estoma
• Canvi de bossa d’urostomia

4.3 Signes i símptomes freqüents relacionats amb alteracions en
l’excreció
Les alteracions en l’excreció poden advertir de la presència d’algun trastorn en
l’organisme; és per això que és necessari l’hàbit d’observació i registre de les
alteracions observades durant l’atenció a les persones en situació de dependència.

4.3.1 Alteracions de l’excreció intestinal
El funcionament intestinal varia d’una persona a una altra, i també durant el dia
i en diferents moments de la nostra vida. En general, el nombre de deposicions
varia entre 2-3 a la setmana o 2-3 al dia.
També es poden observar canvis en la consistència (mesurada amb l’escala de
Bristol) i el volum de les femtes, així com la presència de sang (com són les
melenes, hematoquèzia i rectorràgia), mucositat, pus, excés de matèria greixosa
(esteatorrea) o canvis en la coloració (com l’acòlia, que són femtes clares amb
absència de pigments biliars) que podrien indicar una patologia.
A vegades, es perd fins i tot la capacitat de controlar els esfínters (incontinència
fecal). Vegem, doncs, quins són els signes relacionats amb trastorns digestius.
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Són deposicions amb major volum, fluïdesa o freqüència de l’habitual. Sol anar
acompanyada de gasos, còlics (dolor agut) i urgència per evacuar. SI és causada
per un microorganisme infecciós o per una substància tòxica, també apareixen
nàusees i vòmits.
La diarrea comporta deshidratació i pèrdua d’electròlits de la sang com sodi,
potassi, magnesi, clor i bicarbonat, arriba a produir debilitat i disminució de
la pressió arterial, i pot arribar a provocar desmai (síncope), arrítmies i altres
trastorns greus, sobretot en nens molt petits i persones molt grans.
La diarrea aguda sol estar causada per:
• Infecció microbiològica (gastroenteritis).
• Intoxicació alimentària.
• Per efectes secundaris als medicaments.
La diarrea crònica (més de quatre setmanes de duració) sol estar causada per:
• Síndrome de l’intestí irritable o còlon irritable.
• Malaltia inflamatòria intestinal.
• Efectes secundaris als medicaments.
• Malabsorció.
Les femtes es van formant a mesura que passen per l’intestí gros i se’n reabsorbeix
l’aigua que porten. Quan el curs per l’intestí gros és massa ràpid, es produeix la
diarrea. També hi ha substàncies o aliments que augmenten la velocitat del trànsit
intestinal, ja sigui perquè són irritants o perquè causen intolerància. L’estrès i
l’ansietat també són causes freqüents.
Estrenyiment o restrenyiment

Les deposicions difícils o poc freqüents, femtes dures o la sensació de que no s’ha
evacuat completament, s’anomena restrenyiment. Pot ser agut o crònic, ja sigui
d’aparició sobtada i manifesta, o d’inici gradual, i persistir durant mesos o anys,
respectivament.
Les complicacions més habituals de l’estrenyiment són:
• Hemorroides: quan la pressió sobre les venes que envolten l’anus és
excessiva.
• Prolapse rectal: protrusió (sortida) del recte a través de l’anus.
• Fissura anal: ruptura de la pell de l’anus.
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• Malaltia diverticular: la pressió que ha de fer l’intestí gros per moure
les femtes endurides provoca la formació de petits sacs a la seva paret
(diverticles) que poden obstruir-se (omplir-se de residus fecals) i inflamarse (diverticulitis). A vegades els diverticles sagnen i poden arribar a trencarse i causar peritonitis (infecció i inflamació de la membrana que entapissa
la cavitat abdominal, el peritoneu).
• Retenció fecal: es tracta de l’enduriment de les femtes al recte i a la part
inferior de l’intestí gros, formant una massa dura i compacta (fecaloma) que
bloqueja completament el pas de les femtes. De vegades al voltant surten
femtes líquides o mucositat, d’aparença d’una falsa diarrea. La retenció
fecal és especialment freqüent en persones grans (sobretot si estan enllitades
o han disminuït l’activitat física), en dones embarassades i persones a qui
se’ls ha administrat bari per a la realització de proves de diagnòstic per la
imatge.
El restrenyiment té, principalment, les següents causes:
• Canvis en la dieta (per exemple: disminució de líquids, dieta baixa en fibra
i/o consum d’aliments astringents).
• Consum de fàrmacs que alenteixen l’evacuació.
• Defecació desordenada (disquèzia) o aguantar massa estona l’impuls defecatori.
• Ús excessiu de laxants.
Incontinència fecal

L’encopresi, incontinència fecal o defecació involuntària consisteix en la fuga de
femtes líquides de forma involuntària (generalment) a l’exterior tacant la roba. Se
sol confondre amb la diarrea, però sol ser un símptoma d’estrenyiment crònic.
En l’estrenyiment crònic, el recte es va dilatant i l’ampul·la del recte cada vegada
té més capacitat d’emmagatzemar femtes i perd també la capacitat de reconèixer
l’estímul defecatori. Com que les femtes romanen més tempsa la zona rectal, hi ha
més absorció d’aigua de la mateixa massa de femta i per tant aquesta s’endureix
i es compacta, i és molt difícil d’expulsar per la seva grandària, però pressiona i
dilata els esfínters anals.
Aquesta massa compacta de femtes endurides rep el nom de fecaloma. Les femtes
líquides provinents del còlon que van arribant al recte, al no poder ser-hi retingudes
perquè ja està ocupat pel fecaloma, flueixen en direcció a l’anus, i al trobar-se
dilatat surten involuntàriament cap a l’exterior sense control, amb aparença de
diarrea (vegeu la figura 4.2).
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Figura 4.2 . Retenció de les femtes al recte en situació normal (esquerra) i incontinència
fecal en cas de restrenyiment crònic (dreta)

Font: www.continence.org.nz. Adaptada.

Ascites

L’acumulació de líquid amb proteïnes dins la cavitat abdominal s’anomena ascites.
Augmenta de forma notòria el volum abdominal i causa pèrdua de gana i dificultat
i incomoditat per respirar. Pot ser causada per molts trastorns que alteren
la regulació dels líquids corporals: insuficiència cardíaca, insuficiència renal,
pancreatitis, tuberculosi, hepatitis vírica i cirrosi (cicatrització greu del fetge).
Meteorismes o flatulències

Els gasos (també coneguts com a meteorismes o flatulències) són producte de la
fermentació de la fibra alimentària per part de la flora intestinal. S’acumulen a
l’intestí gros i inflen l’abdomen, provocant dolor i malestar.

4.3.2 Alteracions en l’excreció vesical
Les alteracions patològiques de l’aparell urinari no acostumen a causar símptomes
fins que el problema està molt avançat, ja que s’inicien amb quadres molt generals
de malestar, inapetència o nàusees, i en gent gran, amb confusió.
Els símptomes que indiquen la presència d’un problema renal o urinari són
majoritàriament tres:
• Dolor als flancs
• Edema a les extremitats inferiors
• Problemes amb la micció
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Dolor als flancs

La percepció de dolor al flanc o a la regió lumbar pot arribar fins al centre de
l’abdomen. Quan aquest dolor és constant, pot donar-se per la inflamació ràpida
del ronyó (deguda per exemple a pielonefritis). Quan, en canvi, el dolor és en
episodis de 20-60 minuts i després para, pot donar-se per l’entrada d’un càlcul en
un dels urèters. Si aquest dolor és molt intens, pot anar acompanyat de nàusees i
vòmits.
Problemes amb la micció

Els problemes relacionats amb la micció són els que tenen a veure amb la
freqüència i el volum de micció, quan la micció és dolorosa o amb sensació de
coïssor, quan és imperiosa i la micció involuntària.
Freqüència i volum de micció. En registrar la diüresi d’una persona adulta
observaríem que aquesta seria d’entre 700 i 3.000 ml d’orina en 24h, repartida
en 4-6 miccions realitzades principalment durant el dia. La micció excessiva pot
referir-se a:
• L’excés de volum excretat (poliúria) quan és superior a 2,5 litres en 24 h. Es
pot donar en casos d’ingesta excessiva d’aigua, ingesta de diürètics, diabetis
insípida, deficiència d’hormona aldosterona....
• L’augment de la freqüència de necessitat de realitzar la micció sense
augmentar el volum excretat (pol·laciúria). Pot anar acompanyada de la
necessitat urgent d’orinar (tenesme vesical) i pot ser deguda a una infecció
urinària, incontinència urinària, patologies prostàtiques o càlculs del tracte
urinari. També es dona durant el tercer trimestre de l’embaràs i en lesionats
medul·lars.
• Nictúria: emissió d’orina principalment durant la nit i de forma excessiva o
incontrolada. Pot ser deguda a insuficiència cardíaca, glomerulonefritis crònica, malaltia d’Addison, hipertensió arterial, hiperaldosteronisme primari
o diabetis.
En canvi, quan el volum és inferior al normal trobem:
• El volum excretat és inferior a 400-600 ml en 24 h (oligúria). Es pot donar
en casos de disminució del filtrat glomerular, augment de reabsorció tubular
o obstrucció de les vies urinàries baixes.
• El volum excretat és inferior a 100 ml (anúria). Pot ser degut a una manca
de secreció renal o per obstrucció renal per càlculs o tumors, obstrucció de
l’artèria o vena renal, hipertensió arterial, diabetis, toxines o medicaments.
Micció dolorosa o amb sensació de coïssor. La disúria són molèsties durant la
micció que es localitzen a l’orifici uretral. Generalment es deu a una infecció de
la bufeta urinària (cistitis) o a la infecció de la uretra (uretritis) per una malaltia

Atenció sanitària

99

de transmissió sexual, però en dones també pot succeir en casos de patologies
relacionades amb l’aparell reproductor. Cal anar al metge si les molèsties van
acompanyades de febre, dolor lumbar, història recent de sondatge vesical o altra
intervenció de la bufeta, trastorn del sistema immunitari, infeccions recurrents o
altres anomalies conegudes del tracte urinari.
Micció imperiosa. La urgència en la micció que es percep com un esforç i és
dolorosa i de vegades difícil d’aconseguir (tenesme vesical) pot estar causada
per irritació de la bufeta urinària. Pot comportar fins i tot la pèrdua incontrolada
d’orina (incontinència) si la persona afectada no va al bany immediatament. Pot
ser degut a la irritació de la bufeta, ja sigui per infecció o per obstrucció de la uretra,
o l’engrandiment de la pròstata (en homes), entre altres, però certs aliments com
la cafeïna i l’alcohol contribueixen a la urgència per si mateixos.
Micció involuntària. Quan succeeix la micció involuntària durant el son a partir
dels tres anys d’edat, es parla d’enuresi, mentre que, quan no està lligada al son,
s’anomena incontinència urinària.
Aquesta pèrdua involuntària d’orina no es tracta d’un procés normal d’envelliment,
afecta una de cada tres dones de totes les edats i fins a 350 milions de persones al
món. Crea molta inseguretat i fins i tot aïllament social de qui la pateix, amb la qual
cosa s’afavoreix l’ocultació del problema i el seu empitjorament. Amb consells
higiènics, tractament de fisioteràpia, farmacològic o cirurgia, el 80% dels casos
poden millorar de manera significativa la seva qualitat de vida.
Hi ha diferents tipus d’incontinència urinària (IU):
• IU d’esforç (o d’estrès): es dona quan la persona riu, esternuda, practica
exercicis, agafa pes o es posa dreta. Això és degut a l’augment de pressió a
l’abdomen i la bufeta urinària, que fa sortir involuntàriament l’orina.
• IU d’urgència: fortes i sobtades ganes d’orinar, així com també de freqüència tant de dia com de nit (nictúria). La persona és incapaç de retenir l’orina
abans d’arribar al lavabo.
• IU mixta: s’associen tots dos tipus d’incontinència, d’esforç i d’urgència.
Hi ha una sèrie de factors no modificables que hi influeixen: la genètica, l’embaràs,
el part, la menopausa i la cirurgia abdominal. Però també n’hi ha de modificables:
l’obesitat, el restrenyiment, el tabac, els estimulants vesicals (cafeïna, alcohol,
begudes gasoses i edulcorades), excés d’ingesta de líquids (més d’1,5 litres al dia)
i esforços (esports d’impacte, de parada i arrencada, peses, flexions, etc.).
La història clínica, l’exploració física, anàlisi d’orina, el registre o diari miccional
(registrar el nombre de miccions, les fuites d’orina i les begudes ingerides),
ecografies per mesurar el volum d’orina residual i observació del sòl pelvià,
l’estudi urodinàmic i la cistoscòpia, són algunes de les proves que ajuden en el
seu diagnòstic.
El tractament pot ser divers, des de millorar els factors modificables (dieta,
pes, activitat física), l’ús de dispositius per reforçar el sòl pelvià, tractament
farmacològic o fins i tot el tractament quirúrgic.
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Alteracions en la composició de l’orina

Bàsicament, hi ha dues alteracions en la composició de l’orina: quan trobem sang
a l’orina i quan aquesta presenta canvis de color o d’olor.
Sang a l’orina. Coneguda com a hematúria, la presència de sang a l’orina
li proporciona una coloració rosada, vermell o fins i tot marró, depenent de la
quantitat, del temps que hagi estat al tracte urinari i del grau d’acidesa de l’orina.
Sol anar acompanyada d’altres símptomes com dolor al flanc o dolor lumbar, dolor
abdominal baix, necessitat urgent d’orinar o dificultat per fer-ho. La coloració
vermellosa també pot ser deguda a la presència d’hemoglobina, mioglobina,
aliments com la remolatxa, o alguns fàrmacs.
Les causes més freqüents són la infecció de bufeta urinària (cistitis), la infecció de
pròstata (prostatitis) i els càlculs en el tracte urinari. Pràcticament qualsevol lesió
renal pot provocar l’aparició de petites quantitats de sang a l’orina. Traumatismes
greus com una caiguda o un accident de trànsit també poden lesionar els ronyons
o la bufeta, però el sagnat serà més abundant (uretrorràgia).
Canvis de color o olor a l’orina. L’aspecte de l’orina pot revelar informació
important sobre l’estat de salut de la persona. Així doncs, és important parar-hi
atenció. La coloració normal de l’orina oscil·la entre un groc pàl·lid i un ambre
fosc (mel) degut al seu contingut de pigments urocròmics.
Totalment transparent pot indicar un excés d’hidratació, mentre que colors més
foscos en poden indicar una manca o fins i tot problemes hepàtics (color marró o
taronja), càlculs renals (color vermellós o hematúria si és degut a la presència
de sang), infecció (color verdós), etc. Tot i que alguns colorants o pigments
alimentaris (com els espàrrecs, la remolatxa, els nabius...) poden també acolorirla.
Un altre aspecte pot donar-se en la terbolesa de l’orina (quan aquesta no és
translúcida), que pot indicar la presència de glòbuls blancs (leucocitúria), bacteris
(bacteriúria), pus (piúria) o quan presenta escuma, que podria indicar presència
de proteïnes (proteïnúria) o albúmina (albuminúria). La presència de glucosa
(glucosúria) és un indicador de diabetis mellitus mal controlada.
En definitiva, és important estar al cas de les possibles alteracions observades,
registrar-les i controlar-les per si persisteixen, i esbrinar si van acompanyades de
més signes i símptomes (febre, coïssor, distensió abdominal...) per sol·licitar en
major o menor urgència una visita mèdica.

4.4 Intervencions relacionades amb l’excreció intestinal
Les alteracions d’excreció de l’aparell digestiu són freqüents i causen malestar,
així com en un gran impacte en el benestar de la persona usuària en l’àmbit social,
d’autoestima i qualitat de vida.
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El funcionament anòmal de l’excreció intestinal inclou:
• La incontinència fecal
• La diarrea
• L’estrenyiment
• L’obertura d’estomes d’excreció
Les intervencions relacionades amb problemes d’excreció digestiva s’encaminen
a reconduir cap al patró normal d’excreció, afrontar les contingències i evitar
complicacions.

4.4.1 Intervencions en cas d’incontinència fecal
Per millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen incontinència fecal
per causes mèdiques (com ara el còlon irritable, la malaltia de Crohn, la colitis
ulcerosa, cirurgia digestiva, etc.), es va impulsar el 2013 el projecte “No puc
esperar!”, per reduir l’angoixa que genera la necessitat contínua i imprevisible
d’anar al lavabo, i que bloqueja la persona afectada a l’hora de sortir de casa.
Aquest projecte involucra no només equips mèdics sinó també ajuntaments,
entitats públiques, establiments comercials i de restauració per facilitar l’entrada
ràpida i gratuïta als seus lavabos de persones portadores d’una targeta identificadora, a més del web i l’app per a la localització dels lavabos més propers.
D’altra banda, els dispositius absorbents utilitzats també per la incontinència
vesical (tipus bolquers), els obturadors anals i col·lectors rectals (com el FlexiSeal® ) permeten controlar-ne les fuites.
Per al control de la incontinència, vegeu els protocols de col·locació de la sonda
intestinal Flexi-Seal® (vegeu taula 4.3) i el de la seva retirada (vegeu taula 4.4).
Taula 4.3. Protocol de col·locació del dispositiu tipus Flexi-Seal® per al control de la incontinència fecal
PROTOCOL DE COL·LOCACIÓ DE DISPOSITIU TIPUS FLEXI-SEAL® PER AL CONTROL DE LA
INCONTINÈNCIA FECAL
El sistema Flexi-Seal® és un dispositiu tipus sonda amb globus, desenvolupat per millorar la cura de persones
amb incontinència fecal que es troben en situacions crítiques, que en redueixen la mobilitat o la possibilitat de
mobilització (per exemple pacients politraumatitzats, cremats crítics, úlceres per pressió... amb femtes líquides
o semilíquides).
OBJECTIU
• Evitar el contacte de les femtes amb la pell perianal, reduint així la irritació, el risc d’infecció, les lesions per
humitat i millorar el benestar de la persona incontinent.
MATERIAL NECESSARI

No puc esperar!
Podeu consultar el projecte, en el
següent enllaç:
www.nopucesperar.cat.
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Tau l a 4 . 3 (continuació)
PROTOCOL DE COL·LOCACIÓ DE DISPOSITIU TIPUS FLEXI-SEAL® PER AL CONTROL DE LA
INCONTINÈNCIA FECAL
• Sonda de silicona amb globus de retenció a l’extrem distal
• Xeringa de 45 ml
• Bossa col·lectora transparent i tancada amb subjecció, escala de mesura i filtre de carbó (per les olors)
• Aigua bidestil·lada
• Xopadors
• Guants d’un sol ús
• Gases estèrils
• Lubricant hidrosoluble
PROCEDIMENT
1. Rentar-se les mans i posar-se els guants.
2. Informar la persona usuària del procediment que se li vol realitzar i demanar la seva col·laboració.
3. Preparar el material necessari.
4. Comprovar el correcte funcionament del globus de retenció inflant-lo amb 45 ml d’aigua bidestil·lada
injectada mitjançant la xeringa a través de la via corresponent. Desinflar el globus.
5. Col·locar la persona usuària en decúbit lateral esquerre o en decúbit supí amb els genolls flexionats.
6. Lubricar el globus de retenció i el dit índex de la mà dominant, col·locant-lo sota el globus desinflat.
7. Introduir la sonda fins a l’ampul·la del recte. Comprovar que la marca circular negra de la sonda queda a
nivell de l’anus. Retirar a poc a poc el dit sense retirar la sonda.
8. Inflar el globus de retenció amb 45 ml d’aigua bidestil·lada. Comprovar l’indicador d’expansió del globus. En
arribar al nivell, sortirà una bombolla indicadora que s’ha inflat correctament.
9. Realitzar una suau tracció per comprovar l’ancoratge de la sonda. Verificar que la línia negra continua a
l’alçada de l’anus.
10. Col·locar la sonda al llarg i entre les cames de la persona usuària per evitar la formació de colzes i
obstruccions, o sortides accidentals.
11. Subjectar la bossa col·lectora amb una cinta de subjecció en una posició més baixa que la de l’anus per
facilitar el drenatge de les femtes.
12. Recollir el material.
13. Retirar-se els guants i rentar-se les mans.
14. Acomiadar la persona usuària.
15. Registrar la data i hora de col·locació, així com les possibles incidències.
OBSERVACIONS
Per a un correcte manteniment de la sonda de contenció fecal Flexi-Seal® cal:
• Comprovar la consistència de les femtes.
• Vigilar l’estat de la pell evitant l’aparició de lesions i, si ja hi eren, controlar-ne l’evolució.
• Mantenir la zona anal i al voltant del dispositiu neta i seca.
• Comprovar la correcta col·locació del dispositiu verificant la posició de la marca circular negra. Si s’ha
allunyat de l’anus, reintroduir i comprovar l’inflat del globus mitjançant la bombolla indicadora de pressió. Si la
marca negra no és visible, fer una suau tracció per recol·locar el globus a l’ampul·la del recte.
• Rentar la sonda cada 24 h i sempre que se sospiti d’obstrucció mitjançant 20 ml d’aigua estèril irrigada a
través de la via “IRRIG”.
• Comprimir la sonda per desplaçar les femtes cap a la bossa col·lectora.
• Canviar la bossa col·lectora quan sigui necessari, tancant-la hermèticament amb el tap i substituint-la per una
de nova.

Teniu versions
imprimpibles d’aquest i
altres protocols descrits
als annexos de la unitat.

Font: Herrera del Campo (2018) www.enfermeriadeciudadreal.com

Podeu consultar el següent vídeo, on es mostra el protocol de col·locació i
manteniment de la sonda Flexi-Seal® :

https://www.youtube.com/embed/NGYQEri7OUA?controls=1
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Taula 4.4. Protocol de retirada del dispositiu tipus Flexi-Seal® per al control de la incontinència fecal
PROTOCOL DE RETIRADA DEL DISPOSITIU TIPUS FLEXI-SEAL® PER AL CONTROL DE LA
INCONTINÈNCIA FECAL
Casos en què cal retirar el dispositiu:
• Si el procés diarreic ha remès, han passat més de 24h des de l’última deposició no semilíquida.
• Si han cicatritzat les lesions que van ocasionar-ne la col·locació.
• Si s’observa intolerància al dispositiu.
• Si han passat 29 dies de la seva col·locació (segons referències del fabricant).
OBJECTIU
• Retirar convenientment el dispositiu.
MATERIAL NECESSARI
• Xopadors
• Guants d’un sol ús
• Material per a la higiene perianal: palangana amb aigua tèbia, esponges sabonoses, tovallons de paper.
PROCEDIMENT
1. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.
2. Informar la persona usuària del procediment que farem i com pot col·laborar.
3. Desinflar el globus de retenció aspirant-ne l’aigua continguda amb una xeringa.
4. Subjectar la sonda tan a prop com sigui possible de la persona usuària i fer una suau tracció. Demanar a la
persona usuària que faci esforç defecatori per facilitar l’expulsió (si és possible).
5. Realitzar la higiene perianal de la persona usuària.
6. Recollir el material utilitzat.
7. Treure’s els guants i rentar-se les mans.
8. Registrar el procediment i les possibles incidències.
Font: Herrera del Campo (2018) www.enfermeriadeciudadreal.com

Teniu versions
imprimpibles d’aquest i
altres protocols descrits
als annexos de la unitat.

4.4.2 Intervencions en cas de diarrea
Les intervencions en cas de diarrea són genèriques, seguint unes pautes bàsiques
de:
• Registrar les deposicions, tant la freqüència com l’aspecte (si presenten pus,
sang, moc...) per valorar-ne l’evolució.
• Prendre constant vitals (temperatura i pressió arterial, especialment) i
controlar l’estat de consciència. Si és una persona amb diabetis, fer també
controls més freqüents de la glucèmia capil·lar.
• Mantenir una bona higiene i hidratació de la zona perianal, retirant com
més aviat millor les femtes líquides de la pell, perquè al tenir un pH àcid
produeixen més fàcilment i ràpidament irritacions cutànies.
• Mantenir la hidratació oral amb begudes suaus i tèbies (aigua, solucions
isotòniques, brous, infusions...)
• Pla dietètic per retirar aliments estimulants de l’aparell digestiu (cafeïna,
alcohol, greixos, molta fibra, sucs de taronja o prunes i menjar molt especiat)
i a mesura que les deposicions es regularitzin, anar-los reintroduint.
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• Repòs relatiu, evitant l’activitat física excessiva.
• Consultar la suspensió en l’administració de laxants.
La valoració mèdica urgent és necessària en casos de:
• Persones de més de setanta anys.
• Persones immunodeprimides (per exemple persones en tractament de càncer, persones amb VIH, persones a qui se’ls ha fet un trasplantament, etc.).
• Febre per sobre dels 38 °C.
• Acompanyada de vòmits freqüents (>5/12h).
• Hi ha sospita d’intoxicació alimentària o medicamentosa.

4.4.3 Intervencions en cas d’estrenyiment
L’estrenyiment es caracteritza per tenir menys de tres deposicions a la setmana
amb esforç defecatori i sensació d’evacuació incompleta. Les seves causes poden
ser:
• Certes patologies digestives: tumors, còlon irritable, malaltia de Crohn,
colitis ulcerosa...
• L’alteració en la motilitat del còlon: disminució del trànsit intestinal.
• La dieta: massa astringent, amb contingut insuficient de fibra.
• La deshidratació: afavoreix la producció de femtes compactes.
• Fàrmacs: antiepilèptics, antipsicòtics, antihistamínics, antiparkinsonians,
antiespasmòdics, antidepressius, antiinflamatoris...
• La inhibició voluntària del desig de defecar: per dolor degut a hemorroides,
fissures, abscessos... o per no trobar el lloc o el moment adequats.
• Alteracions neuromusculars: esclerosi múltiple, esclerosi sistèmica, distròfia miotònica, distròfia muscular, ictus, Parkinson, tumors de la cua de
cavall...
• Alteracions metabòliques o endocrines (diabetis, hipotiroïdisme, insuficiència renal...)
• Intervencions genèriques
Les pautes a seguir en cas de restrenyiment són, inicialment:
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• Canvis en la dieta: augmentar el consum de fruita i verdura i suplements
de fibra a més a més d’augmentar la ingesta de líquids. Mastegar bé els
aliments i menjar a poc a poc.
• Provar de prendre en dejú: un got d’aigua tèbia, o un suc de taronja, o dues
o tres prunes, o un o dos kiwis.
• Esperar trenta minuts després dels àpats i provar durant 10 minuts, aprofitant
l’increment de motilitat per la digestió.
• Revisar la medicació que causa restrenyiment.
• Exercici físic per alleujar els símptomes com la distensió abdominal i el
meteorisme (p. ex. fer la gatzoneta).
• Probiòtics: per millorar la flora intestinal.
• Mantenir una conducta defecatòria: no inhibir les ganes de defecar i
mantenir unes pautes de regularitat horària, principalment després dels
àpats perquè el peristaltisme intestinal es troba augmentat.
• Massatges per al restrenyiment.
Si en dues setmanes la situació no es resol, se sol passar a tractaments farmacològics com laxants formadors de massa, estimulants, osmòtics o emol·lients, o
agonistes dels receptors de serotonina, que en qualsevol cas han d’anar pautats
pel personal mèdic. També es podrien emprar ènemes de neteja tipus comercials
(salins o minerals), aigua (1500 ml en 25 minuts) o supositoris de glicerina.
Els signes d’alarma són els següents:
• Persones de més de cinquanta anys.
• Antecedents familiars de càncer colorectal.
• Antecedents familiars de malaltia inflamatòria intestinal.
• Dolor abdominal intens.
• Pèrdua de pes no justificada.
• Massa rectal palpable.
• Rectorràgia o sang oculta en excrements positiva.
• Massa abdominal.
• Anèmia.
• Alteracions de l’hàbit deposicional.
Altres intervencions en cas d’estrenyiment són:
• Massatge per al restrenyiment: per estimular i ajudar la femta a circular
pel còlon cap al recte (vegeu taula 4.5).
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• Sondatge rectal amb reservori: per drenar flatulències retingudes al còlon
(vegeu taula 4.6).
• Administració d’ènema de neteja: per rehidratar la femta i netejar el còlon
de matèria fecal (vegeu taula 4.7). Teniu disponible a més la descripció
d’algun material necessari a la taula 4.8.
• Extracció manual d’un fecaloma: per esmicolar masses fecals endurides
difícils d’expulsar (vegeu taula 4.9).
Tau l a 4 . 5 . Protocol de massatge per al restrenyiment
PROTOCOL DE MASSATGE PER AL RESTRENYIMENT
El massatge per al restrenyiment consisteix en mobilitzar l’intestí amb suaus massatges rotatoris a
l’abdomen en el sentit de les agulles del rellotge, estimulant la mobilitat intestinal, afavorint l’excreció i
per tant evitar recórrer al tractament farmacològic amb laxants o ènemes.
OBJECTIU
• Estimular la defecació de forma manual evitant o demorant el tractament farmacològic.
MATERIAL
• Loció o oli de massatge (per exemple oli d’ametlles)
• Tovallons de paper
• Orinal de llit (si la persona usuària no pot anar al vàter)
PROCEDIMENT
1. Rentar-se les mans i posar-se els guants (si cal).
2. Informar la persona usuària del procediment que farem, demanar el seu consentiment i col·laboració.
3. Demanar o ajudar la persona usuària a col·locar-se en decúbit supí amb l’abdomen descobert.
4. Escalfar la loció o l’oli per a massatges al palmell de les mans.
5. Iniciar el massatge amb la nostra mà dreta a la regió ilíaca dreta de la persona usuària.
6. Desplaçar amunt la nostra mà fent pressió lleu amb el taló de la mà, fins arribar a sota les costelles.
7. Continuar la pressió dirigint el moviment en horitzontal creuant la regió umbilical per la part superior
del melic fins arribar a les costelles de la banda esquerra de la persona usuària, on es dirigeix el
moviment cap avall en direcció a la fossa ilíaca esquerra.

8. Mentre la mà dreta baixa cap a la fossa ilíaca esquerra, col·locar la mà esquerra sota les costelles
de l’esquerra i seguir el mateix camí de la mà dreta però, mentre la mà dreta es ferma i retira a la fossa
ilíaca, la mà esquerra gira cap a l’hipogastri, on finalitza el seu recorregut.
9. Un cop arribats a aquest punt, s’han de repetir les maniobres a partir del punt 5 diverses vegades
(10-12).
10. En acabar, retirar amb un paper la loció o l’oli
de massatge del ventre de la persona usuària,
tapar-li l’abdomen i acompanyar al vàter o facilitar-li
l’orinal de llit.
11. Treure’s els guants i rentar-se les mans.
12. Recollir el material i registrar el procediment aplicat.
OBSERVACIONS

Atenció sanitària

107

Suport en la ingestió

Taula 4.5 (continuació)
PROTOCOL DE MASSATGE PER AL RESTRENYIMENT
• Es tracta de recórrer el còlon de principi a fi, com les agulles del rellotge prenent de centre el melic de
la persona usuària. Aquesta lleu pressió fa desplaçar les femtes i els gasos cap al recte, augmenta la
motilitat intestinal i estimula el reflex defecatori.
• La mà dreta dibuixa una U invertida mentre que la mà esquerra dibuixa una L invertida.
• No es pot realitzar aquest tipus de massatges si la persona presenta hèrnies umbilicals o inguinals.

Podeu consultar el següent vídeo, on es mostra com realitzar un massatge per al
restrenyiment:

https://www.youtube.com/embed/Cg55m5c-vD4?controls=1

Taula 4.6. Protocol de sondatge rectal amb reservori
PROTOCOL DE SONDATGE RECTAL AMB RESERVORI
El sondatge rectal és una tècnica que consisteix en la introducció d’un catèter rectal a través de l’esfínter anal
fins al recte.
OBJECTIU
• Alleujar la distensió abdominal causada per la retenció de gasos i per l’administració d’ènemes.
MATERIAL NECESSARI
• Sonda rectal del calibre adequat (per a adults de 22-30 frenchs)
• Lubricant hidrosoluble
• Gase
• Xopador
• Orinal pla
• Bossa de drenatge com a reservori
• Esparadrap
• Bossa de residus
• Guants no estèrils
• Material d’higiene si és necessari (esponja sabonosa, palangana amb aigua i tovallola)

Teniu versions
imprimpibles d’aquest i
altres protocols descrits
als annexos de la unitat.
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Tau l a 4 . 6 (continuació)
PROTOCOL DE SONDATGE RECTAL AMB RESERVORI
Imatge: 1. Sonda rectal (25 Fr), 2. Regle que marca distància de 10 cm, 3. Bossa de drenatge o reservori, 4.
Pinces Kocher, 5. Gasa amb lubricant
PROCEDIMENT
1. Preparar el material i la bossa de residus oberta i a l’abast.
2. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.
3. Explicar el procediment a la persona usuària, demanar-li el seu consentiment i la seva col·laboració.
4. Col·locar la persona usuària en decúbit lateral esquerre amb la cama superior flexionada.
5. Protegir el llit col·locant un xopador sota el maluc.
6. Descobrir únicament la regió anal, deixant la resta del cos tapada.
7. Utilitzant una gassa amb lubricant, lubricar la part de la sonda que s’ha d’introduir (entre 5 i 10 cm).
8. Amb la mà no dominant, alçar la natja superior per visualitzar l’anus.
9. Demanar a l’usuari que respiri lentament i profundament, i realitzi esforç defecatori.
10. Introduir la sonda amb la mà dominant amb suavitat en direcció al melic. En adults s’introdueixen uns 10
cm i aproximadament 5 cm en nens.
11. Connectar la sonda a la bossa de drenatge, per mantenir un circuit tancat i observar la quantitat de gasos
expulsats (si s’observa la possibilitat d’expulsió de contingut fecal, col·locar l’orinal pla per a la recollida).
12. Fixar la sonda a la natja superior amb esparadrap (així es facilita la mobilització de la persona usuària i
s’evita la sortida accidental de la sonda).
13. Valorar la tolerància de la persona usuària i l’efectivitat del sondatge.
14. Demanar a la persona usuària que es mantingui en aquesta posició de 20 a 30 minuts.
15. Tapar-la i acomodar-la en aquesta posició.
16. Passats els 20 minuts, avisar la persona usuària que es retira la sonda i demanar-li que respiri
profundament. Retirar la sonda juntament amb la bossa, tirar-ho a la bossa de residus i fer la higiene anal si és
necessari.
17. Vestir, tapar i acomodar la persona usuària.
18. Recollir el material.
19. Treure’s els guants i realitzar la higiene de mans.
20. Acomiadar la persona usuària.
21. Registrar la tècnica realitzada, els resultats obtinguts i les possibles incidències.
OBSERVACIONS
• No deixar la sonda col·locada més de 30 minuts.
• Cal valorar l’estat emocional de la persona usuària, parlar-li i tranquil·litzar-la durant el procediment.
Cal valorar l’estat físic de la persona usuària durant tot el procediment i realitzar el control dels signes vitals.
Si la persona usuària es queixa de dolor o hi ha resistència, s’ha d’aturar el procediment immediatament.
Al finalitzar el procediment serà necessari ventilar l’habitació.
El sondatge rectal està contraindicat en:
• Persones acabades d’intervenir del recte, pròstata o amb patologia rectal (hemorroides, fissura anal,
abscessos...)
• Persones amb inestabilitat cardíaca per risc d’estimulació vagal (nervi vague), que cursa amb hipotensió i
bradicàrdia entre altres símptomes.
Les complicacions derivades de la tècnica poden ser:
• Perforació intestinal, per la qual cosa cal introduir la mesura indicada, mai no forçar si es detecten dificultats
per introduir-la.
• Ansietat i molèsties per a la persona usuària.

Teniu versions
imprimpibles d’aquest i
altres protocols descrits
als annexos de la unitat.
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Taula 4.7. Protocol d’administració d’ènema de neteja o irrigació rectal
PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ D’ÈNEMA DE NETEJA o IRRIGACIÓ RECTAL
L’ènema de neteja (o lavativa) és l’administració d’una solució líquida a l’interior del recte i còlon sigmoide, a
través de l’esfínter anal, mitjançant una sonda o cànula.
OBJECTIU
• Estovar i facilitar l’expulsió de femta en casos de restrenyiment, així com per estimular el peristaltisme i
afavorir l’expulsió de gasos.
• Neteja l’intestí com a preparació al part, o per procediments diagnòstics o quirúrgics.
MATERIAL NECESSARI
• Guants d’un sol ús
• Xopador o protector de llit
• Sonda rectal o cànula rectal
• Lubricant hidrosolubl
• Gases
• Solució irrigadora prescrita (es pot preparar o n’hi ha de preparades comercialment)
• Sistema d’irrigació i pal de suport de sèrum
• Pinça Kocher, per si l’equip d’irrigació no té clau de pas
• Ronyonera o safata
• Orinal pla
• Paper higiènic
• Material per a la higiene (esponja sabonosa, palangana amb aigua tèbia i tovallola de paper o roba)
PROCEDIMENT
1. Preparar el material.
2. Realitzar la higiene de mans i col·locar-se els guants.
3. Informar la persona usuària del que ens disposem a fer, demanar el seu consentiment i, si escau, de quina
manera s’ha de col·laborar durant l’administració i retenció de l’ènema. Indicar-li que orini, així es redueix la
incomoditat del procediment.
4. Col·locar la persona usuària en decúbit lateral esquerre amb el genoll dret flexionat. Aquesta posició a part
de facilitar l’observació de l’anus, facilita que l’ènema flueixi per gravetat al llarg de la corba natural del recte i
del còlon sigmoide, millorant així la retenció de la solució.
5. Descobrir únicament la zona de les natges. Preservar la intimitat de la persona usuària.
6. Protegir el llit amb un xopador situat sota el maluc de la persona usuària.
7. Comprovar que la clau de pas del sistema d’irrigació està tancada (o pinçar el sistema de connexió amb una
pinça Kocher) i abocar l’ènema de neteja a l’irrigador. Comprovar-ne la temperatura.
8. Penjar el sistema irrigador amb la solució al pal de sèrum, situant-lo a l’alçada dels malucs de la persona
usuària.
9. Connectar la sonda rectal o la cànula i purgar el sistema (extreure l’aire del sistema de connexió i la cànula
o sonda) obrint la clau de pas (o pinça) i deixar fluir l’ènema fins que vessi lleugerament per la sonda o cànula.
Tancar la clau de pas (o pinçar) novament.
10. Lubricar de 5 a 10 cm la part proximal de la sonda amb l’ajut d’una gasa.
11. Separar el gluti superior amb la mà no dominant.
12. Demanar a la persona usuària que inspiri profundament i que expiri lentament. Durant l’expiració la pressió
abdominal és menor i és quan s’introdueix la sonda rectal sostinguda amb la mà dominant i es va girant amb
suavitat fent entrar en direcció al melic. En adults s’introdueixen uns 10 cm i 5 cm en nens.
13. Obrir la clau de pas o la pinça per fer fluir lentament la solució. Alçar el sistema d’irrigació poc a poc fins a
situar-lo a uns 30-40 cm per sobre el nivell de l’anus.
14. Observar la persona usuària:
• Si es queixa que presenta sensació de plenitud o rampes abdominals, disminuir l’alçada del sistema
d’irrigació i aturar la introducció de la solució durant 30 segons, després tornar a iniciar l’administració molt
lentament.
• Si presenta sudoració, malestar, pal·lidesa facial, palpitacions, o altres signes indicatius d’una reacció vagal,
aturar l’administració.
• Si l’entrada del líquid esdevé més lenta, realitzar una lleugera rotació de la sonda per despendre la matèria
fecal que pugui estar obstruint-ne els orificis.
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Tau l a 4 . 7 (continuació)
PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ D’ÈNEMA DE NETEJA o IRRIGACIÓ RECTAL
15. Quan s’estigui a punt de finalitzar l’administració, tancar la clau de pas o col·locar la pinça, per evitar
l’entrada d’aire al recte.
16. Retirar la sonda molt suaument.
17. Demanar a la persona usuària que intenti retenir l’ènema durant 10 minuts. Ajudar-la a col·locar-se en
decúbit supí, perquè aquesta posició afavoreix la retenció. Si la persona usuària presenta dificultats per retenir
l’ènema, ajudar-la pressionant-li les natges entre si.
18. Llançar el material de l’ènema a la bossa de residus. Canviar-se els guants.
19. Al cap de 10 minuts o abans si la persona usuària ho demana, col·locar l’orinal pla o acompanyar-lo al
vàter perquè pugui evacuar.
20. Realitzar la higiene si la persona usuària és dependent. Vestir-la i acomodar-la.
21. Recollir tot el material utilitzat.
22. Retirar els guants i realitzar la higiene de mans.
23. Acomiadar-se de la persona usuària.
24. Registrar el procediment realitzat i les possibles incidències així com el volum i aspecte del producte
eliminat.
OBSERVACIONS
• Comprovar que la persona usuària i la indicació de l’ènema corresponen a la prescripció mèdica.
• Valorar l’estat de la zona anal i perianal per detectar la presència d’hemorroides, fissures, fístules...
• Comprovar amb un termòmetre que la solució estigui a 37 °C de temperatura (màxim 40 °C).
• Comprovar l’estat basal de l’usuari per detectar arrítmies i altres problemes cardiovasculars amb la mesura
de pols, freqüència cardíaca i temperatura.
• La bossa d’irrigació s’ha de col·locar per sobre del recte de l’usuari (a uns 30 cm).
• El volum que s’ha d’administrar a una persona adulta serà de 750 a 1.000 ml com a màxim, però si es tracta
d’un preparat comercial, s’han de seguir les instruccions del fabricant.
• Els ènemes de retenció exerceixen una acció local o sistèmica.
• Els ènemes es poden administrar mitjançant aplicadors comercials o amb sistemes d’irrigació.

Teniu versions
imprimpibles d’aquest i
altres protocols descrits
als annexos de la unitat.

Tau l a 4 . 8 . Materials relacionats amb el sondatge rectal
Tipus i descripció
Sonda rectal

Sistema d’irrigació tradicional amb
cànula rectal (l’irrigador és el recipient on
es posa l’ènema, tub de connexió amb
clau de pas al seu extrem i cànula rectal
que substitueix a la sonda rectal)

Imatge
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Taula 4.8 (continuació)
Tipus i descripció
Sistema d’irrigació tradicional amb
gerra (aquest sistema es connecta a la
sonda rectal)

Clau de pas de sistema d’irrigació
tradicional oberta (permet l’entrada de la
solució)

Clau de pas de sistema d’irrigació
tradicional tancada (no permet l’entrada
de la solució)

Sistema d’irrigació d’un sol ús amb
pinça o clau de pas (actualment és un
dels sistemes més utilitzats en l’entorn
sanitari)

Imatge
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Tau l a 4 . 8 (continuació)
Tipus i descripció

Imatge

Ènema comercial

Podeu consultar el següent vídeo, on es mostra el protocol d’administració
d’ènema de neteja.

https://player.vimeo.com/video/130437431

Tau l a 4 . 9 . Protocol d’extracció manual d’un fecaloma situat a l’ampul·la del recte
PROTOCOL D’EXTRACCIÓ MANUAL D’UN FECALOMA SITUAT A L’AMPUL·LA DEL RECTE
La massa fecal endurida retinguda a l’ampul·la del recte que la persona usuària no pot expulsar
espontàniament és el fecaloma. És una de les complicacions més importants del restrenyiment.
OBJECTIU
• Esmicolar manualment la massa fecal per facilitar-ne l’expulsió.
MATERIAL NECESSARI
• Guants d’un sol ús
• Lubrificant anestèsic hidrosoluble
• Material per a la higiene del perineu (tovallola, rentamans i sabó)
• Un hule o un protector per al llit
• Un orinal de llit o un recipient per recollir la femta
PROCEDIMENT
1. Rentar-se les mans i posar-se un guant a la mà no dominant i dos guants a la mà dominant (per evitar la
contaminació en cas que es trenqués el guant extern).
2. Explicar a la persona usuària el procediment i com pot col·laborar.
3. Ajudar la persona usuària a col·locar-se en decúbit lateral dret, amb el genoll esquerre lleugerament
flexionat (aquesta posició situa el còlon sigmoide en la part més alta i facilita l’extracció de la femta).
4. Posar l’hule o el protector sota els malucs de la persona usuària i exposar només les natges.
5. Situar a l’abast l’orinal de llit o el recipient on es dipositarà la femta.
6. Buidar una o dues cànules de lubrificant anestèsic hidrosoluble a l’ampul·la del recte de la persona usuària i
esperar uns deu minuts a que faci efecte.
7. Lubrificar-se abundantment el dit índex de la mà dominant, per sobre el guant.
8. Comunicar a la persona usuària que començarà el procediment. Suggerir-li que inspiri profundament i que
espiri amb lentitud, ja que així es promou la relaxació. A continuació indicar-li que faci un esforç de defecació i
aprofitar aquest moment per a introduir el dit índex al recte, delicadament i en direcció al melic.
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Taula 4.9 (continuació)
PROTOCOL D’EXTRACCIÓ MANUAL D’UN FECALOMA SITUAT A L’AMPUL·LA DEL RECTE
9. De manera suau, fer moviments rotatoris amb el dit índex, per així trencar el fecaloma i, amb un moviment
de retracció del dit, extreure els fragments i dipositar-los a l’orinal.

Repetir aquesta operació diverses vegades fins aconseguir retirar la major quantitat possible de femta, però
tenint en compte que:
• És convenient fer petites pauses per afavorir tant el descens de la massa fecal com el descans de la persona
usuària.
• S’ha de suspendre el procediment davant l’aparició de sagnat, de dolor anal intens o de qualsevol indicatiu de
reacció vagal (sudoració, malestar, pal·lidesa facial, palpitacions).
• Si el fecaloma és molt gran, s’ha de valorar la possibilitat d’extreure’l en diverses sessions.
10. Un cop finalitzada l’extracció, s’ha de fer la higiene de la zona perianal, cobrir la persona usuària, retirar
l’orinal i rebutjar la femta. A continuació, treure’s els guants girant-los i dipositar-los en el recipient adequat.
11. Rentar-se les mans i posar-se uns guants nets.
12. Col·locar la persona usuària sobre l’orinal de llit o acompanyar-la al vàter (l’estimulació digital pot induir el
reflex de defecació).
13. Una vegada finalitzat tot el procediment, fer la higiene del pacient (si cal). Registrar el procediment i les
possibles incidències.
OBSERVACIONS
• Aquesta tècnica està contraindicada en persones amb patologia anorectal (hemorroides doloroses, fissures,
abscessos) o amb intervencions quirúrgiques recents a la zona.
• Durant l’extracció del fecaloma és important que la persona usuària estigui relaxada i que col·labori. Si es
preveu que pot presentar-se alguna dificultat en aquest sentit, el personal mèdic pot administrar un sedant lleu.
• Després de l’extracció del fecaloma és convenient administrar un ènema de neteja, amb la finalitat d’extreure
el contingut fecal restant. A més, en els dies següents, el personal mèdic receptarà laxants osmòtics.

Teniu versions
imprimpibles d’aquest i
altres protocols descrits
als annexos de la unitat.
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4.5 Intervencions en cas d’ostomia digestiva excretora
L’ostomia digestiva d’excreció és una obertura realitzada quirúrgicament que
connecta el tub digestiu (algun punt del còlon) amb l’exterior. Generalment es
realitzen quan per patologia majoritàriament cancerosa cal eliminar el recte i part
del còlon. Així doncs, la persona amb ostomia digestiva d’excreció no defeca per
l’orifici anal, sinó que ho fa a través de l’ostomia situada a la paret abdominal, al
punt més proper del tros conservat. Així doncs, la consistència i l’acidesa de les
femtes excretades a través de l’ostomia dependrà de la llargada del tros conservat
de còlon. Com més recorregut de còlon realitza el quil, més consistència i menor
acidesa (vegeu la taula 4.10).
Tau l a 4 . 1 0 . Tipus d’ostomies digestives i tipus de deposicions
Ostomia

Característiques de les deposicions

Ileostomia

Líquida o semilíquida d’aspecte
groguenc amb alt contingut d’enzims
digestius, molt irritant per a la pell.

Colostomia
ascendent

Líquida o semilíquida, irritant per la pell.

Colostomia
transversal

Semisòlida, risc d’irritació.

Colostomia
descendent o
sigmoide

Sòlida i formada, baix risc d’irritació
cutània.

Font: Dflock (English Wikipedia / Public domain). Adaptada

Localització de l’estoma
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Per evitar lesions a la pell del voltant de l’estoma degut a l’acidesa de les
deposicions, s’apliquen cremes i pastes protectores. Per recollir les excrecions
que es van excretant involuntàriament, es col·loca un dispositiu tipus bossa que es
pot buidar o canviar quan està plena (vegeu la figura 4.3) i que s’adapten a una
peça anomenada placa que s’adhereix a la pell, al voltant de l’estoma (vegeu les
figura 4.4 i figura 4.5).
Figu r a 4 . 3 . Bosses de colostomia obertes i tancades

F i g u r a 4 . 4 . Bossa i placa de colostomia

Autora: Clarissa Rodríguez González. Banc
d’Imatges i So, Ministeri d’Educació i Formació
Professional

Fi g u r a 4 . 5 . Canvi de placa del voltant d’una colostomia durant
la cura

Autors: Ariadna Creus i Àngel García. Banc d’Imatges Infermeres: www.coib.cat

Suport en la ingestió

Atenció sanitària

116

Suport en la ingestió

L’estoma forma una protuberància, ja que és la mateixa mucosa intestinal la que
es fa sortir enfora en la cirurgia. Cal tenir-ne cura i netejar-la amb aigua tèbia
(sense pressió) i sabó neutre, i eixugar-la per contacte amb una gasa o mocador
de paper (mai amb un assecador de cabells, perquè es ressecaria la mucosa i es
podria provocar la mort del teixit).
No s’ha de fer fricció ni quan es renta ni quan s’eixuga. No s’han d’aplicar cremes
directament a l’estoma ni rasurar a prop. Si la pell del voltant està irritada, hi ha
cremes i pólvores cicatritzants especials. Per col·locar la nova placa, s’ajusta a la
mida de l’estoma, a 1-2 mm (vegeu la figura 4.6).
F igura 4.6. Infermera domiciliària supervisant i promocionant l’autocura d’una persona amb colostomia

Autors: Ariadna Creus i Àngel García. Banc d’Imatges Infermeres:
www.coib.cat

La dieta en cas d’ostomia ha de ser equilibrada i sense greixos ni excés de fibra. El
millor és repartir els àpats en sis preses per afavorir l’absorció de nutrients i evitar
digestions pesades.
En són signes d’alarma:
• Estoma amb sagnat important.
• Canvi de mida o enfosquiment de l’estoma.
• Dolor abdominal, diarrea de més de 24 h, febre o inflamació de l’estoma.

4.6 Intervencions relacionades amb l’excreció vesical
Els problemes derivats de l’aparell urinari són freqüents i causen un gran impacte
en el benestar de la persona usuària en l’àmbit social, d’autoestima i qualitat de
vida, i a més a més són la principal causa de mort en persones amb lesió medul·lar.
El funcionament anòmal de l’excreció vesical inclou:
• Ompliment excessiu de la bufeta urinària
• Buidament incomplet de la bufeta urinària
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• Incontinència urinària
Poden comportar complicacions com:
• Infeccions del tracte urinari
• Litiasi a les vies urinàries
• Reflux d’orina a les vies urinàries altes causant lesions o fins i tot insuficiència renal
Les intervencions relacionades amb problemes de micció s’encaminen principalment a mantenir o millorar la continència i a realitzar un complet buidament de la
bufeta urinària i, en cas d’urostomia, a la cura d’aquesta.

4.6.1 Intervencions en cas d’incontinència urinària
Hi ha activitats senzilles i genèriques que promouen l’adquisició d’hàbits i ajuden
a mantenir i millorar la continència urinària:
• Anar al lavabo cada tres hores.
• Fer una correcta higiene del perineu.
• Adaptar el bany a les necessitats de la persona usuària, com poden ser les
baranes per agafar-se, un elevador de vàter per facilitar seure i aixecar-se de
la tassa (figura 4.7), o una cadira amb orinal incorporat (figura 4.8)...
F i g u r a 4 . 7 . Elevador de vàter

Font: www.ortopediamimas.com
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F igura 4.8. Cadira orinal o trona

Font: www.ortopediamimas.com

• Facilitar un orinal de llit o una ampolla si la persona està enllitada i no pot
mobilitzar-se per anar al lavabo (vegeu la figura 4.9); d’aquesta manera es
promou el manteniment de l’activitat d’eliminació i el control d’esfínters.
F igura 4.9. Orinal de llit, ampolla d’orina masculina i
ampolla d’orina femenina (d’esquerra a dreta)

• Utilitzar roba còmoda i fàcil de treure per anar al bany.
• Beure líquids i aigua (1.5-2 l)
• Evitar el restrenyiment perquè agreuja la incontinència.
• Evitar begudes amb cafeïna, carbonatades o alcohòliques.
• Realitzar exercicis per reforçar la musculatura del sòl pelvià.

Reentrenament de la bufeta
Incontinència urinària
Podeu consultar el següent vídeo
relacionat amb la incontinència
urinària: bit.ly/2K6OuAd.

L’objectiu és reprogramar la micció, separant la necessitat de l’acte de micció, i
permetre recuperar el control sobre la bufeta. S’inicia programant visites cada
trenta minuts i incrementant lentament el temps en funció dels èxits obtinguts.
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Rehabilitació del sòl pelvià

Hi ha exercicis de fisioteràpia que milloren la força de la musculatura de la pelvis
i la continència. També n’hi ha que es combinen amb estimulació elèctrica.
Els exercicis de Kegel permeten enfortir el sòl pelvià (vegem la figura 4.10) i
ajuden a endarrerir l’aparició de la incontinència d’esforç. Es tracta de contreure
la musculatura que s’utilitza per aturar el flux d’orina; però és importantíssim no
fer els exercicis durant la micció (vegeu la figura 4.11). La contracció ha de durar
uns 5-10 segons i relaxar el doble de temps. Repetint-ho entre deu i vint vegades,
com a mínim tres vegades al dia.
F igura 4.10. Musculatura del sòl pelvià

Font: OpenStax, creativecommons.org

F i g u r a 4 . 1 1 . Exercicis de Kegel per reforçar la musculatura del sòl pelvià.

Font: Gend27, creativecommons.org

Podeu consultar el següent vídeo, on s’explica com realitzar els exercicis de Kegel.
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https://www.youtube.com/embed/-ffo2Xv28s0?controls=1

Dispositius absorbents

Incontinència i ús de
bolquers
Per a més informació en relació
amb la incontinència i l’ús dels
bolquers, consulteu
tinyurl.com/rto29ob.

Al mercat es poden trobar diversos dispositius absorbents per a la incontinència
urinària (vegeu la taula 4.11): compreses, bolquers, xopadors, o roba interior que
retenen l’orina (alguns fins a 1200 ml), evitant que es mulli la roba i les males
olors. Un bon material absorbent allunya la humitat de la pell, mantenint-la seca
per evitar-ne la maceració, irritació i infecció de les vies urinàries.
Tau l a 4 . 1 1 . Tipus d’absorbents
Nom
Xopadors reutilitzables o d’un sol ús
Mides i formes variades (cadira, llit...)

Bolquers rentables

Imatge
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Taula 4.11 (continuació)
Nom
Bolquers d’un sol ús

Roba interior absorbent rentable

Roba interior absorbent d’un sol ús

Imatge
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Tau l a 4 . 1 1 (continuació)
Nom

Imatge

Absorbents masculins d’un sol ús

Absorbents femenins d’un sol ús

Les principals recomanacions a l’hora d’utilitzar els dispositius absorbents són:
• Revisar-los amb freqüència.
• Canviar-los quan sigui necessari (n’hi ha amb bandes que canvien de color
al saturar-se d’orina) per evitar el contacte prolongat amb l’orina, que
augmenta el risc d’infeccions i afavoreix la irritació i maceració de la pell.
• Comprovar en cada canvi l’estat de la pell, que no hi hagi envermelliments
ni irritació i, si apareixen, registrar i avisar el personal mèdic o d’infermeria.
• Mantenir una bona higiene i hidratació de la pell perianal diària, mitjançant
cremes protectores i una bona ingesta de líquids per prevenir la formació
d’úlceres per pressió.
• Utilitzar una vestimenta còmoda i fàcil d’afluixar.
• Col·locar correctament els dispositius evitant els plecs i els desplaçaments.
• Controlar el color i l’olor de l’orina.
Col·lectors urinaris

El col·lector urinari és un dispositiu de material flexible, elàstic i impermeable, de
fàcil col·locació, que es pot rentar i per tant és reutilitzable. S’adapta al voltant
del meat urinari amb un adhesiu extern o incorporat al col·lector (vegem la figura
4.12).
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També n’hi ha que estan fabricats amb un material elàstic que s’adhereix a la zona.
És un sistema que evita la humitat a la zona perianal reduint així el risc d’irritació
i maceració de la pell del perineu. Hi ha urocol·lectors o urobeines que s’adapten
al penis (normal i amb atròfia) i col·lectors d’orina femenins (tipus VILUC® ) que
s’adapten al pubis femení.
Figura 4.12. Col·lectors urinaris masculins

Podeu consultar el següent vídeo, on s’explica la col·locació d’un urocol·lector
masculí (en anglès).

https://www.youtube.com/embed/3w-SsLPkmhw?controls=1

4.6.2 Intervencions en cas de buidatge incomplet de la bufeta
Buidar completament la bufeta és important per evitar infeccions. Algunes
intervencions per aconseguir-ho són les maniobres per augmentar la pressió
abdominal, les maniobres d’estimulació, el sondatge vesical intermitent o
autosondatge i el sondatge vesical permanent.
Maniobres per augmentar la pressió abdominal

Aquestes tècniques són útils únicament si els esfínters uretrals són incompetents
o es mantenen oberts. Per això acompanyen el sondatge vesical intermitent, però
no són un tractament en si perquè poden produir complicacions com pressions
vesicals altes i reflux cap a les vies urinàries superiors, hèrnies i hemorroides.
Són tècniques senzilles i fàcils d’entendre i realitzar, i alhora molt efectives.
Hi ha dos tipus de maniobres:
• Maniobra de Valsalva: consisteix en utilitzar els músculs abdominals i el
diafragma per aconseguir buidar la bufeta urinària.
• Maniobra de Credé: consisteix en col·locar els dits polzes sobre les
crestes ilíaques i aplicar pressió a la regió suprapúbica amb la resta de dits,
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comprimint i pressionant al màxim la cavitat pelviana per aconseguir el
màxim buidatge de la bufeta.
Maniobres d’estimulació

Localitzades a la zona perianal es troben zones reflexògenes que quan s’estimulen
desencadenen el reflex de micció en persones amb hiperreflèxia a la bufeta, però
no per a aquelles amb problemes de contracció de la bufeta.
Sondatge vesical intermitent o autosondatge

El sondatge vesical intermitent és el procediment terapèutic més recomanat per
tractar la bufeta neurògena (com per exemple en persones amb lesions medul·lars
sense control vesical) ja que permet un buidatge complet de la bufeta urinària,
presenta menys risc d’infecció que el sondatge permanent i millora l’autonomia
i la qualitat de vida de les persones usuàries, ja que augmenta la independència i
fomenta l’autocura, i facilita les relacions de parella.
No obstant això, es requereix higiene, regularitat i responsabilitat en el sondatge,
un control estricte de la quantitat de líquids ingerits així com evitar begudes
alcohòliques o cafè per no alterar la pauta de sondatges (vegeu la figura 4.13).
F igura 4.13. Home realitzant-se un autosondatge intermitent

Denfrisindede, wikimedia.org

Atès el perill d’infecció intrahospitalària, els sondatges vesicals es realitzen
utilitzant una tècnica estèril, però al domicili pot realitzar-se prenent mesures
higièniques bàsiques (vegeu-ne el protocol de col·locació, a la taula 4.12).
Actualment es disposa de sondes de dissenys compactes (de la mida d’un pintallavis) i molt pràctics, com l’SpeediCath, que permeten realitzar l’autosondatge
intermitent d’una manera fàcil i molt segura amb sondes prelubricades conservades en un embolcall compacte, alguns fins i tot amb la bossa de diüresi inclosa.
Tau l a 4 . 1 2 . Protocol de sondatge vesical intermitent net extrahospitalari
PROTOCOL DE SONDATGE VESICAL INTERMITENT NET EXTRAHOSPITALARI
L’autosondatge o el sondatge vesical intermitent net consisteix en la col·locació de la sonda vesical temporal
per evacuar l’orina acumulada de la bufeta urinària.
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Taula 4.12 (continuació)
PROTOCOL DE SONDATGE VESICAL INTERMITENT NET EXTRAHOSPITALARI
OBJECTIU
• Drenar completament la bufeta prevenint així l’orina residual causant d’infeccions urinàries.
MATERIAL NECESSARI
• Sonda vesical estèril prelubricada (amb bossa inclosa d’un sol ús, opcional).
• Sabó antisèptic
• Mirall petit (en cas de dones)
PROCEDIMENT EN HOMES
1. Rentar-se les mans amb aigua i sabó i antisèptic.
2. Col·locar-se en posició de decúbit supí amb les cames estirades o en posició semiasseguda.
3. Realitzar la higiene genital: amb una mà es subjecta el penis i es baixa el prepuci, amb l’altra mà es realitza
la higiene amb aigua i sabó al voltant del meat urinari i del voltant de dalt a baix. Esbandir i eixugar amb un
paper.
4. Tornar-se a rentar les mans.
5. Obrir l’envàs de la sonda vesical i activar la lubricació (n’hi ha que s’han de mullar amb aigua, segons el
prospecte).
6. Amb la mà no dominant, es subjecta el penis en un angle de 90° i amb la mà dominant s’introdueix la sonda
vesical suaument. Un cop es noti resistència, voldrà dir que s’ha arribat a nivell prostàtic. A continuació, amb la
mà no dominant es col·locarà el penis en posició neutra i amb l’altra mà es continuarà introduint la sonda fins
que flueixi l’orina. Aquesta anirà drenant cap a la bossa col·lectora ja inclosa en la sonda vesical o el vàter.
7. Quan ja no flueixi més orina, es realitzarà la maniobra de Valsalva (contracció dels músculs abdominals i el
diafragma) i alhora es va retirant la sonda vesical.
8. S’observa la quantitat i qualitat de l’orina obtinguda a la bossa col·lectora i es llença la sonda amb la bossa a
les escombraries.
9. Vestir-se i rentar-se les mans.
PROCEDIMENT EN DONES
1. Rentar-se les mans amb aigua i sabó i antisèptic.
2. Col·locar-se en posició semiasseguda i amb la mà no dominant separar els llavis i amb l’altra mà netejar la
zona genital amb una esponja sabonosa des del clítoris cap a la zona perianal. Esbandir i eixugar amb un
paper.
3. Tornar a rentar-se les mans.
4. Amb l’ajuda d’un mirall petit, visualitzar el meat urinari.
5. Obrir l’envàs de la sonda vesical i activar la lubricació (n’hi ha que s’han de mullar amb aigua, segons
prospecte).
6. Mentre amb la mà no dominant es separen els llavis, amb la mà dominant s’introdueix la sonda suaument
pel meat urinari fins que flueixi l’orina.
7. Quan ja no flueixi més orina, es retira la sonda vesical.
8. S’observa i es registra la quantitat i qualitat de l’orina obtinguda a la bossa col·lectora i es llença la sonda
amb la bossa a les escombraries.
9. Vestir-se i rentar-se les mans.
OBSERVACIONS
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Tau l a 4 . 1 2 (continuació)
PROTOCOL DE SONDATGE VESICAL INTERMITENT NET EXTRAHOSPITALARI
• Els sondatges intermitents es realitzen cada 4-6h, o sigui, 3-4 vegades al dia. La freqüència pot variar segons
el volum d’ingesta hídrica, que es recomana que sigui de 1.500 ml/dia.
• El calibre de la sonda vesical serà la prescrita pel personal mèdic i sempre s’intenta que sigui del menor
calibre possible per evitar traumatismes uretrals.
• Abans de realitzar el sondatge, comprovar l’estat de la zona i la data de caducitat de la sonda.
• No forçar mai la introducció de la sonda. En cas de dificultat, acudir al facultatiu de referència.
• Registrar el volum d’orina obtingut al diari miccional. El volum màxim extret en cada sondatge intermitent ha
de ser inferior a 400 ml. En cas de ser superior, cal consultar el facultatiu de referència.
• En cas que es produeixin pèrdues d’orina entre sondatges, es poden utilitzar col·lectors urinaris masculins i
compreses absorbents femenines. Però és necessari consultar-ho amb el facultatiu de referència.
• Si cal realitzar sondatges vesicals freqüents o es tenen pèrdues d’orina entre sondatges, cal limitar la ingesta
de begudes amb cafeïna o teïna, begudes carbonatades o begudes alcohòliques, ja que augmenten l’activitat
de la bufeta empitjorant els símptomes i estimulant el buidatge.

Teniu versions
imprimpibles d’aquest i
altres protocols descrits
als annexos de la unitat.

Podeu consultar els següents vídeos, on es mostra l’autosondatge vesical intermitent femení.

https://www.youtube.com/embed/4Yjlb1y7Nu8?controls=1

https://www.youtube.com/embed/gZgZRLQ06Ds?controls=1

SpeediCath® Compact
Podeu consultar els següents
vídeos (en anglès), on es mostra
l’ús de l’SpeediCath® Compact
masculí i femení: n9.cl/7z10 i
n9.cl/x826g.

Podeu consultar el següent vídeo, on es mostra l’autosondatge intermitent masculí.

https://www.youtube.com/embed/uPmZ9zwcP1I?controls=1

Sondatge vesical permanent

El sondatge vesical permanent és la instauració d’una sonda vesical de forma
continuada durant un llarg període de temps (vegeu la figura 4.14). Cal canviar
la sonda cada 30 dies i aquest tipus de sondatge comporta moltes complicacions
degudes principalment a les infeccions urinàries, així que cal extremar les condicions higièniques per tal d’evitar-les.
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F i g u r a 4 . 1 4 . Sonda vesical permanent (tipus Foley) en
home

Corystep, wikimedia.org

Dispositius utilitzats en el sondatge permanent:
La sonda Foley és la més utilitzada per al sondatge vesical. N’hi ha de molts
materials diferents (hidrogel, silicona, vegeu figura 4.15) però la de silicona 100%
és l’única que es pot fer servir per a persones al·lèrgiques al làtex. Les d’hidrogel
o silicona es poden utilitzar fins a 12 setmanes, després cal canviar-les per unes
de noves. Poden tenir diversos llums: un per a la sortida de l’orina, un segon per
a l’inflament del globus i un tercer per irrigacions. La sonda de la figura 4.16 té
tres llums: l’extrem central és per a la sortida de l’orina, l’extrem de color vermell
(dreta) és per inflar el globus i l’extrem esquerre per realitzar irrigacions.
F i g u r a 4 . 1 5 . Sonda vesical tipus Foley de làtex i de
silicona.

F i g u r a 4 . 1 6 . Sonda vesical tipus Foley amb tres llums.

Autora: Clarissa Rodrígues González. Banc d’Imatges i So, Ministeri
d’Educació i Formació Professional.

La llargada de la sonda és diferent en homes, dones o infants, com la llargada
fisiològica de la uretra. També el diàmetre de la sonda varia, però el més utilitzat
en adults és el de 12 o 14 Ch (4-4.3mm). Si es fan servir diàmetres inadequats
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poden causar molèsties i fins i tot danys. El color de l’extrem d’inflament del
globus varia segons el diàmetre, el qual també es troba indicat en números a
l’extrem de la sonda (vegeu la figura 4.17).
F i g u r a 4 . 17. Sondes vesicals de diferents llargades i diàmetres

La punta de la sonda pot tenir diferents formes. La més habitual és l’arrodonida en
forma de bala. La punta Tiemann s’utilitza en pacients amb problemes de pròstata
o amb uretra contorta. La punta oberta s’utilitza quan hi ha sediment en l’orina
(vegeu el vídeo recomanat de OptimumMedical® ).
El globus de la sonda s’omple únicament quan la sonda està col·locada, i s’utilitza
aigua estèril o solució de glicerina (segons indicacions del fabricant) mai amb
aire, perquè faria flotar la sonda i provocaria molèsties o danys a la uretra i a la
bufeta. Se sol utilitzar un volum de 30 ml, però sempre comprovar les indicacions
del fabricant. En cas d’utilitzar més volum de l’indicat, podríem fer explotar el
globus i en cas d’utilitzar-ne menys, podríem ocasionar danys a la bufeta (vegeu
la figura 4.18).
F igura 4.18. Inflament del globus de la sonda vesical.

La inserció d’una sonda és molt molesta i es poden provocar danys, així que
és important utilitzar lubricants injectats a través del meat urinari. Si no està
contraindicat, aquest lubricants amb base aquosa també porten una petita dosi
d’analgèsic tòpic local (lidocaïna) i un desinfectant (clorhexidina) per prevenir les
infeccions durant el sondat.
Complicacions que s’han d’evitar:
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• Incrustacions: les parets de la sonda poden adherir-se a la uretra i per
aquest motiu és important girar la sonda.
• Úlceres: la pressió de la sonda al meat urinari pot ocasionar úlceres en
aquesta zona, per la qual cosa és important anar canviant de cantó el
recolzament de la sonda, mantenir la zona neta i seca, i utilitzar lubricants
per hidratar-ne la pell.
Accessoris a la sonda vesical:
Connectada directament a la sonda vesical es col·loca la bossa col·lectora de diüresi que es canviarà un cop per setmana (excepte si es desconnecta accidentalment).
Vegeu la figura 4.19, que té una clau de pas que permet el seu buidatge (en aquest
cas es troba connectada a un urocol·lector) i la figura 4.20, que no té clau de pas
per al buidatge.
F i g u r a 4 . 1 9 . Bossa de diüresi de circuit obert.

F i g u r a 4 . 2 0 . Bossa de diüresi de circuit tancat.
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Hi ha diversos accessoris relacionats amb la sonda vesical que faciliten la mobilitat
de la persona portadora de sonda. Per exemple, a la nit es pot connectar la
bossa petita a una segona bossa més gran col·locada en un sistema de suport que
l’aguanta sense tocar a terra. Un altre accessori important és el fixador per evitar
lesions per tracció de la sonda, permet fixar-la sempre a la cuixa mitjançant una
banda de fixació o un adhesiu amb sistema de fixació. Si a més a més la persona
portadora de sonda pot deambular, cal fixar la bossa de diüresi a la cama amb
bandes elàstiques o malles elàstiques.
Protocols relacionats amb el sondatge vesical permanent:
Al tractar-se d’un sondatge de llarga durada, cal extremar les condicions higièniques durant els procediments i prendre les mesures adients per evitar traccions i
desconnexions, així reduirem al màxim el risc d’infecció. Vegem els protocols
relacionats:
• La col·locació del sondatge vesical permanent (taula 4.13)
• El manteniment de la sonda vesical permanent (taula 4.14)
• El control de diüresi en persones portadores de sonda vesical (taula 4.15)
• El canvi de bossa col·lectora de diüresi (taula 4.16)
• La irrigació vesical (taula 4.17)
Tau l a 4 . 1 3 . Protocol de sondatge vesical permanent
PROTOCOL DE SONDATGE VESICAL PERMANENT
Introducció d’un catèter o sonda en la cavitat vesical. Aquest és un procediment que fa el personal d’infermeria
en el qual el tècnic pot col·laborar en la preparació i subministrament del material, i preparació i
acompanyament de la persona usuària.
OBJECTIU
• Drenar la bufeta, o bé, per a administració de fàrmacs amb finalitat terapèutica i/o diagnòstica.
MATERIAL NECESSARI
Per a la higiene dels genitals
• Guants d’un sol ús
• Gerra o palangana amb aigua tèbia
• Esponges sabonoses
• Orinal pla
• Gases
• Antisèptic aquós (povidona iodada o clorhexidina en cas d’al·lèrgia al iode)
Per al sondatge:
• Il·luminació correcta del lloc on es farà la tècnica
• Guants estèrils
• Talla estèril
• Catèter vesical estèril (tipus i calibre segons el tipus de sondatge i de la persona usuària)
• Lubricant urològic hidrosoluble
• Pinça Kocher
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Taula 4.13 (continuació)
PROTOCOL DE SONDATGE VESICAL PERMANENT
• Recipient per obtenció de mostra estèril (si cal)
• Bossa col·lectora d’orina de circuit tancat (amb vàlvula antireflux, zona de presa de mostres, dispositiu per
pinçar sonda i tub distal per buidar la bossa)
• Xeringa de 10 ml
• Sèrum fisiològic o aigua bidestil·lada, estèril de 10 ml
• Suport per a la bossa d’orina
• Esparadrap per fixar la sonda
• Tap de sonda vesical estèril (si cal)
• Lubricant amb lidocaïna
PROCEDIMENT
1. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.
2. Informar la persona usuària del procediment que se li practicarà, demanar el seu consentiment i explicar-li
com pot col·laborar.
3. Esbrinar si és al·lèrgica al làtex o al iode, i si té antecedents de patologia urinària.
4. Realitzar la higiene genital de la persona usuària segons protocol.
5. Col·locar la persona usuària en decúbit supí (amb les cames flexionades en el cas de les dones).
6. Desinfectar el meat urinari amb povidona iodada (o clorhexidina en cas d’al·lèrgia al iode).
7. Aplicar lubricant amb lidocaïna (anestèsic local) al meat urinari.
8. Treure’s els guants, rentar-se altra vegada les mans, col·locar-se els guants estèrils i preparar el camp i el
material estèril amb l’ajuda d’una altra persona, si cal.
9. Comprovar que no hi hagi fuites al globus de la sonda mitjançant l’inflament i el desinflament.
10. Col·locar-se al costat de la persona usuària i amb la mà no dominant separar els llavis interns (en el cas de
la dona) o retirant el prepuci i subjectar el penis en posició vertical (en el cas de l’home), i amb l’altra mà
subjectar la sonda i introduir-la al meat exercint una pressió constant però sense forçar. En l’home, quan
s’hagin introduït uns 7-8 cm es notarà certa resistència, llavors cal parar, col·locar el penis en posició
horitzontal i continuar el sondatge. Quan la sonda arribi a la bufeta urinària, l’orina fluirà per la sonda. Si la
quantitat d’orina supera els 250 ml cal pinçar la sonda per evitar la descompressió sobtada de la bufeta
urinària.
11. Un cop col·locada la sonda, s’infla el globus vesical amb 5-10 ml de sèrum fisiològic o aigua bidestil·lada
(mai amb aire perquè flotaria dins la bufeta). A continuació, s’ha de fer una lleu tracció de la sonda per anellar
el globus al coll vesical de la bufeta urinària.
12. Fixar la sonda amb esparadrap a la cara interna de la cuixa de la persona usuària.
13. Penjar la bossa col·lectora al suport corresponent, sempre per sota del nivell de la bufeta urinària.
14. Recollir el material utilitzat.
15. Retirar-se els guants i rentar-se les mans.
16. Registrar el procediment: data, hora/torn, tipus de catèter, motiu del sondatge, nom del professional que
realitza la tècnica, aspecte i quantitat de l’orina emesa.
17. Registrar i identificar correctament les mostres preses, si és el cas.
OBSERVACIONS
• Sondar només quan sigui totalment imprescindible i reavaluar la conveniència.
• Utilitzar sempre el calibre o diàmetre mínim possible, per evitar lesionar el tracte urinari.
• No forçar mai l’entrada de la sonda pel perill de poder provocar falses vies.
• En el sondatge femení, en cas de canalització accidental de la vagina, deixar el catèter col·locat i inserir-ne
un altre estèril dins la uretra, i un cop es canalitzi la bufeta s’ha de retirar l’anterior.
• Utilitzar sempre circuit tancat (o sigui, connectat a la bossa col·lectora, per evitar l’entrada de
microorganismes pel llum de la sonda).

Teniu versions
imprimpibles d’aquest i
altres protocols descrits
als annexos de la unitat.
Videotutorials sobre
sondatges
Podeu consultar els següents
vídeos (en anglès): introducció
al sondatge vesical: n9.cl/5q0a;
sondatge vesical femení:
n9.cl/79ol2; sondatge vesical
masculí: n9.cl/1j1y.
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El següent vídeo mostra com col·locar diversos dispositius del sistema Ugo de
sondatge vesical (en anglès):

https://www.youtube.com/embed/y3bDsO1ySjw?controls=1

Tau l a 4 . 1 4 . Protocol de manteniment del cateterisme vesical permanent
PROTOCOL DE MANTENIMENT DEL CATETERISME VESICAL PERMANENT
Són les cures que cal realitzar a la persona usuària portadora de sonda vesical permanent.
OBJECTIU
• Assegurar el bon funcionament del catèter vesical (mantenint-ne la permeabilitat).
• Reduir el risc de complicacions locals i generals derivades del sondatge vesical fix (cistitis, infecció urinària,
decúbits, hematúria per tracció o desplaçaments inadequats, sortida de la sonda...).
MATERIAL NECESSARI
• Guants d’un sol ús
• Gerra o palangana amb aigua tèbia
• Esponges sabonoses
• Tovallola
• Solució de povidona iodada o bé clorhexidina
• Gases
• Esparadrap hipoal·lèrgic
• Bossa col·lectora (quan sigui necessari canviar-la)
PROCEDIMENT
1. Rentar-se les mans i col·locar-se els guants d’un sol ús.
2. Identificar i informar el pacient del procediment que li practicarem, i de quina manera hi pot col·laborar.
3. Col·locar la persona usuària en posició de decúbit supí (amb genolls flexionats si es tracta d’una dona).
4. Fer la higiene dels genitals, segons protocol, i de la sonda dos cops al dia i, si ho necessita, en cas
d’embrutar-se amb femta.
5. Netejar acuradament la zona del meat i el punt d’unió amb el catèter vesical amb aigua i sabó, i aplicar
solució antisèptica dos cops al dia.
6. Mobilitzar la sonda en sentit rotatori, sobre ella mateixa, per evitar adherències, dos cops al dia i després de
la higiene.
7. Canviar la subjecció del catèter a la pell, amb esparadrap hipoal·lèrgic nou, assegurant que quedi ben fixat
per evitar estiraments de la sonda.
8. Comprovar el funcionament del drenatge tancat, descartant signes d’obstrucció:
• Absència d’orina
• Fuites d’orina per desbordament
• Distensió abdominal i/o dolor
9. Revisar i registrar les característiques qualitatives (densitat i coloració) i quantitatives de l’orina buidant la
bossa col·lectora cada 6-8 hores o abans si és plena.
10. La bossa col·lectora es canviarà cada 7 dies en circuit tancat o quan sigui necessari, mantenint totes les
mesures d’estricta asèpsia en la manipulació (vegeu Protocol de canvi de bossa de diüresi).
11. Vigilar que les bosses estiguin penjades al suport, per sota del nivell de la bufeta i que no s’arrosseguin per
terra.
12. Evitar que es formin colzes o pinçaments al conducte del drenatge.
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Taula 4.14 (continuació)
PROTOCOL DE MANTENIMENT DEL CATETERISME VESICAL PERMANENT
13. Evitar mobilitzacions brusques que puguin provocar arrencaments o estiraments del catèter vesical.
14. Assegurar una aportació hídrica de 2-3 litres al dia per evitar sediments i garantir una bona permeabilitat
(excepte si està contraindicat).
15. El catèter vesical permanent es canviarà periòdicament segons les característiques del catèter (Foley cada
30 dies, silicona cada 2-3 mesos).
16. En cas de retirada del catèter cal aspirar o buidar, prèviament, la quantitat de sèrum fisiològic o aigua que
conté el globus vesical.
OBSERVACIONS
• Deixar constància en la història clínica dels registres d’infermeria: Planificació diària de les cures d’infermeria.
• Full o gràfica de controls.
• Registre d’incidències; fer constar els canvis en les característiques de l’orina, incidències amb la sonda i el
circuit de drenatge i situació del pacient.

Taula 4.15. Protocol de control de diüresi en persones sondades
PROTOCOL DE CONTROL DE DIÜRESI EN PERSONES SONDADES

Teniu versions
imprimpibles d’aquest i
altres protocols descrits
als annexos de la unitat.

Es tracta de l’observació i mesura de l’orina eliminada durant un període de temps determinat en una persona
usuària portadora de sonda o col·lector urinari.
OBJECTIU
Controlar la quantitat i la qualitat de l’orina en un temps determinat:
• Control quantitatiu: mesura el volum d’orina eliminat.
• Control qualitatiu: observació de l’aspecte de l’orina, color, densitat, olor...
MATERIAL NECESSARI
• Gerra graduada
• Guants d’un sol ús
• Full de control de diüresi
• Lleixiu
PROCEDIMENT
1. Rentar-nos les mans i posar-nos els guants.
2. Col·locar la gerra graduada sota la bossa d’orina, obrir la vàlvula i drenar-ne el contingut dins la gerra.
3. Tancar la vàlvula un cop s’hagi buidat la bossa.
4. Assegurar-nos que no s’ha desconnectat accidentalment la bossa de la sonda i que la bossa queda sota el
nivell de la bufeta urinària.
5. Realitzar la mesura i valorar les característiques qualitatives de l’orina.
6. Registrar en cada control la data, l’hora, el volum i les característiques de l’orina als registres d’infermeria i
de la història clínica (full de control de diüresi, gràfica de constants vitals...) així com possibles incidències.
7. Tirar el contingut de la gerra al vàter.
8. Recollir i netejar el material utilitzat, cal esbandir amb lleixiu la gerra de mesura abans de sortir de
l’habitació.
9. Treure’s els guants i rentar-se les mans.

Taula 4.16. Protocol de canvi de bossa de diüresi
PROTOCOL DE CANVI DE BOSSA DE DIÜRESI
Retirada de la bossa recol·lectora d’orina i connexió d’una nova bossa al catèter vesical i/o al col·lector urinari,
procurant minimitzar al màxim el risc d’infecció urinària.

Teniu versions
imprimpibles d’aquest i
altres protocols descrits
als annexos de la unitat.
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Tau l a 4 . 1 6 (continuació)
PROTOCOL DE CANVI DE BOSSA DE DIÜRESI
OBJECTIU
• Substituir dispositius i evitar infeccions.
MATERIAL NECESSARI
• Guants d’un sol ús
• Bossa recol·lectora (antireflux, amb clau i sistema d’extracció de mostres)
• Pinça Kocher
• Povidona iodada
• Gases estèrils
PROCEDIMENT
1. Rentar-nos les mans i posar-nos els guants.
2. Identificar i informar la persona usuària del procediment que realitzarem i com pot col·laborar. Assegurar la
intimitat de la persona usuària.
3. Pinçar la sonda a l’altura de la vàlvula de sortida d’orina (extrem més distal) per evitar que surti orina de
manera incontrolada i protegir l’àrea a pinçar amb una gasa per evitar lesionar la sonda. En cas de col·lector,
aquests es pinçaran per l’extrem més distal per procedir al canvi de bossa.
4. Desinfectar la connexió sonda-bossa amb povidona iodada, deixar actuar trenta segons, desencaputxar la
nova connexió de la bossa, desconnectar la bossa antiga i connectar-ne la neta ràpidament.
5. Despinçar la sonda i observar que l’orina flueixi fins a la bossa i que el circuit no presenta colzes.
6. Adequar la bossa al suport per tal que no s’arrossegui per terra i es deixarà situada per sota el nivell de la
bufeta urinària de la persona usuària.
7. Acomodar la persona usuària.
8. Recollir i llençar el material utilitzat. La bossa antiga es buida al vàter a través de la clau de sortida o tallant
la bossa amb tisores. Llençar la bossa al contenidor adequat.
9. Retirar-se els guants i rentar-se les mans.
10. Acomiadar-se de la persona usuària.
11. Registrar el canvi de bossa de diüresi i les possibles incidències.
OBSERVACIONS
• Evitar les desconnexions innecessàries de les bosses per reduir el risc d’infecció.
• El canvi de bossa es realitzarà cada 7 dies en circuit tancat o de manera immediata en cas de desconnexió
accidental, brutícia evident o que la bossa es trenqui.

Teniu versions
imprimpibles d’aquest i
altres protocols descrits
als annexos de la unitat.

Tau l a 4 . 1 7 . Protocol d’irrigació vesical
PROTOCOL D’IRRIGACIÓ VESICAL
La irrigació vesical és la infusió d’una solució a través d’una sonda vesical de tres llums a la bufeta.
OBJECTIU
• Introduir una solució medicamentosa per evitar la formació de coàguls després d’una cirurgia o solució
d’irrigar per mantenir la permeabilitat de la sonda.
• Contínua: indicada després d’una cirurgia prostàtica o vesical per evitar la formació de coàguls i prevenir
l’obstrucció de la uretra. S’utilitza una solució microbiana infusionada per bomba a velocitat de 125 ml/hora o la
prescrita pel personal mèdic.
• Intermitent: se sol realitzar per extreure coàguls i mantenir la permeabilitat de la sonda després de cirurgia
genitourinària.
MATERIAL NECESSARI
• Guants estèrils
• Solució irrigant en ampolles
• Povidona iodada
• Xeringues de 50 ml estèrils
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Taula 4.17 (continuació)
PROTOCOL D’IRRIGACIÓ VESICAL
PROCEDIMENT
1. Rentar-se les mans i posar-se els guants estèrils.
2. Identificar i informar la persona usuària del procediment que realitzarem i com pot col·laborar. Assegurar la
intimitat de la persona usuària.
3. Abans de desconnectar el sistema, cal desinfectar la connexió entre la sonda i els tubs amb povidona
iodada o alcohol al 70%.
4. L’extrem del tub s’ha de cobrir amb un tap estèril.
5. S’ha d’utilitzar una xeringa estèril nova per cada irrigació.
6. S’han d’utilitzar ampolles petites de solució irrigant (200 a 500 ml) per tal de finalitzar-les en 24 h. Entre un
ús i un altre, les ampolles s’han de mantenir refrigerades per evitar el creixement bacterià. Abans d’utilitzar-les,
les ampolles s’han d’escalfar amb aigua tèbia en una ronyonera o un altre recipient.
7. Irrigar cada vegada amb 30-50 ml, permetent que el líquid surti o aspirant amb suavitat. Aquest procediment
sol repetir-se de dues a tres vegades. Si no s’observa sortida de líquid per la sonda, cal comunicar-ho
immediatament al metge. Excepte que s’hagi indicat el contrari, no s’ha d’aspirar amb força a través de la
sonda.
8. Acomodar la persona usuària.
9. Recollir i rebutjar el material utilitzat. La bossa antiga es buida al vàter a través de la clau de sortida o tallant
la bossa amb tisores. Llençar la bossa al contenidor adequat.
10. Retirar-nos els guants i rentar-nos les mans.
11. Registrar les característiques i color del contingut aspirat, l’hora del procediment i les possibles incidències.
OBSERVACIONS
• La solució s’ha d’irrigar a temperatura ambient, excepte si s’indica el contrari (ocasionalment s’indica irrigació
amb solucions fredes, que són irritants, si hi ha formació de coàguls o si hi ha hemorràgia).

Teniu versions
imprimpibles d’aquest i
altres protocols descrits
als annexos de la unitat.

4.6.3 Intervencions en cas d’urostomia
Les urostomies connecten l’aparell excretor amb l’exterior de l’organisme a través
d’un estoma obert quirúrgicament. N’hi ha de diferents tipus segons on es trobin
localitzades (vegeu la taula 4.18).
Taula 4.18. Tipus d’urostomies
Tipus d’urostomia

Localització

Nefrostomies i
pielostomies

Comunicació directa del ronyó
(nefrostomia) o la pelvis renal
(pielostomia) amb l’exterior de
l’organisme.

Figura
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Tau l a 4 . 1 8 (continuació)
Tipus d’urostomia

Localització

Ureterostomia

Connecta els urèters a l’exterior. Pot ser
unilateral o bilateral.

Bufeta ileal o
ureteroileostomia

Tipus d’urostomia en què quan s’extirpa
la bufeta es connecten els dos urèters
amb un tros d’ili del pacient i s’aboca a
l’exterior mitjançant un estoma
mucocutani.

Cistostomia

Connexió de bufeta a pell a través de
sonda o catèter, sol ser un sondatge
suprapúbic.

Uretrostomia

Connexió d’uretra a pell a través d’un
petit estoma al perineu.

Figura

Fonts originals: wikimedia.org. Adaptada

Podeu consultar el següent vídeo, on es mostra una urostomia de bufeta ileal:
bit.ly/2XweOvH
Cura de la sonda de nefrostomia

Cal promocionar l’autocura de la sonda de nefrostomia a les persones que en
porten i cuidadors, donant pautes bàsiques i clares:
• Buidar la bossa de drenatge abans que s’ompli del tot (vegeu la figura 4.21).
• Canviar l’embenat sempre que estigui humit.
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• Mantenir la zona de la incisió neta i seca.
• No posar la bossa de drenatge a terra.
• Registrar els volums ingerits i els excretats.
• Estar atents als signes d’alarma:
– Febre de més de 38° i calfreds.
– Dolor d’esquena.
– Pèrdua excessiva d’orina al voltant de la sonda.
– La bossa de drenatge no recull orina i fort dolor d’esquena.
– L’orina presenta sang en excés (està vermella i espessa, no transparent)
o presenta coàguls que dificulten la sortida de l’orina.
F i g u r a 4 . 2 1 . Bossa d’urostomia
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