
Cures	  infermeres	  a	  la	  persona	  amb	  trastorns	  de	  l’aparell	  respiratori	  

U-‐8	  Malalts	  respiratoris	  
1.1.	  RECORD	  FISIOPATOLOGIC	  

Causes	  problemes	  respiratoris	  
• Ventilació.	  

o Problemes	  de	  la	  caixa	  toràcica..	  
• Perfusió.	  

o Tromboembòlies.	  	  
• Difusió.	  

o EPOC.	  
• Transport.	  	  

o Anèmia.	  	  

Cuidar	  al	  malalt	  respiratori	  comença	  per	  entendre:	  

• L’angoixa.	  
• Els	  dèficits	  funcionals.	  

o Una	  persona	  quan	  no	  respira	  bé,	  es	  una	  persona	  que	  té	  moltes	  limitacions	  funcionals	  (activitats	  com	  
vestir-‐se)	  	  i	  cognitives	  (mançanes	  a	  nivell	  neurològic	  com	  desorientació,	  pèrdua	  conciencia...).	  

• La	  limitació	  en	  les	  activitats	  simples	  de	  la	  vida	  diària.	  
	  

Tabac	  i	  trastorns	  respiratoris	  	  
Enfrontar-‐nos	  a	  l’ABSURD	  de	  la	  dependència	  al	  tabac.	  El	  tabac	  és	  el	  principal	  factor	  de	  risc	  associat	  a	  varies	  malalties,	  
entre	  les	  que	  hi	  ha	  la	  patologia	  respiratòria.	  

o Entre	  d’altres,	  destrueix	  l’epiteli	  i	  la	  mucosa.	  	  
o “Tusso	  més	  ara	  que	  quan	  fumava”.	  L’epiteli	  es	  regenera	  i	  aquest	  fet	  genera	  la	  tos	  (mecanisme	  

defensiu).	  	  
• Directament	  relacionat	  amb:	  	  

o Fumador	  actiu	  /	  Fumador	  passiu	  	  
o Vulnerabilitat	  a	  les	  infeccions:	  fumadors	  estan	  molt	  més	  exposats	  a	  les	  infeccions	  respiratòries.	  
o MPOC	  	  
o Càncer	  broncopulmonar	  	  

Tabac	  i	  deshabituació	  tabàquica	  
• Es	  considera	  fumadora	  la	  persona	  que	  fuma	  una	  cigarreta	  o	  més,	  diàriament,	  durant	  un	  més	  o	  més.	  
• Exfumadora	  és	  la	  persona	  que	  ha	  deixat	  de	  fumar	  fa	  un	  anys	  o	  més.	  	  
• Cooximetria	  (parts	  per	  milió=ppm)	  de	  monòxid	  de	  carboni	  (CO).	  

o Augment	  CO	  en	  fumadors	  (es	  normalitza	  quan	  deixen	  de	  fumar).	  
• Test	  de	  Fagerström:	  Mesura	  dependència	  al	  tabac.	  
• Test	  de	  Richmond:	  Motivació	  per	  deixar	  de	  fumar.	  

L’estratègia	  de	  deshabituació	  està	  en	  el	  CANVI	  DE	  CONDUCTA	  respecte	  el	  tabac.	  
(Parla	  de	  conductes,	  llavors	  darrera	  aquest	  canvi	  hi	  ha	  d’haver	  un	  canvi	  de	  conducta).	  

A	  part,	  cal	  considerar	  aspectes	  gerontològics	  (*)	  
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• En	  adults	  grans,	  el	  sistema	  respiratori	  és	  especialment	  vulnerable.	  Trobem:	  
o Disminució	  mecanismes	  de	  defensa	  respiratoris.	  
o ↓	  distensibilitat	  caixa	  toràcica	  i	  retracció	  elàstica	  del	  parènquima	  pulmonar.	  	  
o ↑	  diàmetre	  anteroposterior	  de	  lacaixa	  toràcica	  	  
o Disminució	  alveolsfuncionants	  
o Bronconstricció	  precoç	  dels	  vèrtex.	  	  

• Treballar	  amb	  aquests	  pacients	  tinguin	  o	  no	  problemes	  respiratoris,	  implicarà:	  
o Prevenir	  infecció	  respiratòria.	  
o Valorar	  grau	  d’alteració	  consciència	  causa/conseqüència.	  	  

§ Pacients	  amb	  patologies	  de	  neuro	  més	  difícil	  de	  valorar.	  
o Compte!!!	  Manifestacions	  desequilibris	  gasos	  són	  molt	  evidents.	  

	  

Insuficiència	  respiratòria	  

Incapacitat	  pulmonar	  per	  efectuar	  intercanvi	  de	  gasos	  adequadament.	  Trastorn	  greu.	  Es	  produeixen	  unes	  
concentracions	  de	  gasos	  insuficients	  pel	  funcionament	  d’òrgans	  i	  teixits.	  	  

	  
• PO2	  <	  60mmHg	  	  
• PCO2>45	  mmHg	  (hipercàpnia),	  >	  50mmHg	  (IR).	  	  

	  
• Es	  presenta	  com	  complicació	  d’una	  patologia	  respiratòria	  .	  Pot	  evolucionar	  a	  ATURADA	  

CARDIORESPIRATÒRIA	  	  
	  

• Causes	  IR	  	  
o Obstrucció	  alta.	  	  Espasme,	  edema	  de	  glotis,	  cos	  estrany...	  
o Obstrucció	  baixa.	  Asma	  bronquial.	  
o Afectació	  parènquima	  pulmonar.	  Pneumònia,	  atelectàsoa.	  
o Ocupació	  alveolar	  per	  problemes	  vasculars.	  ICE	  (Insufi.	  Cardiaca	  Esquerra)	  ,	  EAP.	  
o Afectació	  SNC:	  	  

§ Intoxicació	  medicamentosa.	  
§ Afectació	  neuromuscular:	  tetània,	  miastènia	  gravis.	  

	  
• HIPERCÀPNIA	  ↑PCO2	  	  

o Cefalea,	  confusió,	  irritabilitat,	  excitació	  psicomotora,	  hipertensió	  intracraneal,	  somnolència,	  asterixis	  
(flapping	  tremor),	  diaforesis,	  HTA.	  

§ Flapping	  tremor:	  el	  pacient	  tremola.	  	  
o ↑PCO2	  ,	  ↓	  ph	  ACIDOSIS	  RESPIRATORIA.	  	  

§ Tractades	  amb	  infusions	  carbonades	  per	  combatre	  el	  desequilibri	  de	  ph.	  	  
• HIPÒXIA	  ↓PO2	  	  

o Desorientació,	  confusió,	  alteració	  funció	  intel·∙lectual,	  taquicàrdia,	  taquipnea,	  cianosi.	  	  
o Es	  difícil	  veure	  la	  diferencia	  amb	  un	  hipercàpnic	  en	  un	  pacient	  crònic.	  
o Persona	  incapaç	  de	  fer	  càlculs	  com	  una	  suma	  o	  una	  resta.	  Comprovar	  capacitat	  de	  reacció.	  	  

	  
• 	  Mixta	  IR	  Hipoxèmia	  i	  Hipercàpnica	  
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Tromboembolisme	  pulmonar	  	  

Obstrucció	  de	  l’arteria	  pulmonar	  per	  un	  coàgul	  de	  sang	  o	  embolisme	  impedint	  l’aport	  sanguini	  al	  teixit	  pulmonar	  
produint-‐se	  un	  infart	  o	  col·∙lapse	  pulmonar.	  

− Afectació	  d’arteries	  grans	  és	  més	  greu.	  	  
	  

• La	  formació	  del	  tromboembolisme	  és	  deguda	  a:	  	  
o Èstasi	  venós.	  Sang	  que	  es	  va	  retenir	  i	  que	  formen	  petites	  varius,	  aquesta	  sang	  va	  formant	  coàguls.	  

Sobretot	  persones	  amb	  varius,	  persones	  enllitades...	  
o Alteracions	  de	  la	  coagulació.	  	  
o Lesions	  parets	  dels	  vasos.	  	  

	  
• 	  Trobem:	  	  

o Tromboflebitis	  (allitats,	  Varius	  EEII)	  	  
o Pròtesi	  valvular,	  IAM,	  ICD	  (prevenció	  Heparina)	  	  
o Embòlia	  sèptica:	  	  
o Embòlia	  gasosa:	  manipulació	  catèter,	  mala	  descompressió	  	  en	  immersió	  aquàtica.	  	  
o Embòlia	  greixosa:	  cirurgia	  grans	  ossos,	  fractures	  òssies.	  	  
o Embòlia	  per	  líquid	  amniòtic	  	  

	  
• El	  diagnòstic	  es	  fa	  bàsicament	  a	  partir	  de	  la	  clínica.	  Les	  proves	  analitzen	  la	  magnitud	  afectació.	  	  

o Dispnea	  amb	  o	  sense	  dolor	  (73%)	  	  
o Dolor	  pleurític	  (66%)	  

§ Fa	  mal	  al	  respirar,	  punxant.	  Associat	  al	  moviment.	  	  
o Tos	  no	  productiva	  (37%)	  	  

§ Hi	  ha	  una	  obstrucció	  per	  tant	  l’organisme	  activa	  el	  mecanisme	  de	  defensa	  per	  “expulsar	  la	  
oclusió”.	  	  

o Hemoptisi	  (15%)	  	  
	  

o Taquipnea,	  taquicàrdia,	  alteracions	  pressions	  diastòliques,	  palpitacions,	  ansietat,	  nàusees,	  síncope	  
cardiogènic,	  dolor	  opressiu	  retroesternal.	  	  

EXAMEN:	  Hemoptisi	  /	  Hematèmesis.	  	  

• Hemoptisi	  sang	  per	  la	  boca	  d’origen	  pulmonar.	  Més	  espumosa.	  	  
• Hematèmesis:	  sang	  per	  la	  boca	  d’origen	  digestiu.	  	  

Tractament	  	  

Preventiu	  	  

o Profilaxi	  tromboembòlica	  a	  tots	  els	  pacients	  sensibles	  a	  patir	  TEP.	  	  
§ Heparina	  càlcica	  subcutània	  c/	  24	  hores.	  	  

o Quirúrgic	  +farmacoteràpia:	  en	  casos	  extrems,	  implantació	  filtre	  en	  vena	  cava,	  a	  nivell	  renal,	  per	  
evitar	  que	  trombos	  a	  cavitat	  cardio-‐pulmonar	  	  
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Específic	  	  

o Repòs	  absolut	  	  
o Oxigenoteràpia	  a	  FiO2	  elevades	  	  
o Anticoagulants	  	  
o Enzims	  fibrinolítics	  	  
o Tto	  quirúrgic	  (si	  no	  respon	  farmacoteràpia/gravetat):	  	  

§ Embolectomia	  pulmonar	  (	  accés	  artèries	  pulmonars	  per	  cateterisme)	  	  

Protocol	  

• Tractament	  profilàctic	  
o Mètode	  farmacològic.	  

§ Heparina	  càlcica	  S/C	  .	  	  
§ Heparina	  de	  baix	  pes	  molecular	  /HBPM	  

o Mètode	  físic:	  
§ Mobilitxacioprecos	  (primeres	  24	  hores).	  
§ Exercecisos	  passius	  al	  llit.	  
§ Mitjes	  elàstiques	  compresives	  /mitjes	  de	  compressió	  pneumàtica	  (primeres	  24	  h).	  

• Tractament	  fase	  aguda	  (afectació	  cardiorespiratòria).	  
o Anticoagulants:	  bolus	  d’heparina	  Na	  +	  Bomba	  d’eparina	  /EV.	  

§ (Control	  del	  TTP).	  
o Fibrinolítics:	  uroquinasa.	  
o Tractament	  quirúrgic:	  

§ Embolectomia,	  trombectomia	  percutània.	  Col·∙locaciófiltres	  en	  vena	  cava	  inferior.	  
• Tractament	  fase	  estable	  

o Anticoagulants	  via	  oral:	  	  
§ Warfarina	  (“Aldocumar”).	  	  
§ Acenocumarina	  (“Sintrom”)	  

o Paso	  progressiva	  con	  tractament	  mixte.	  	  
	  

Maneig	  fibrinolítics/anticoagulants:	  hemorràgia	  gingival,	  pel	  punt	  d’incisió	  catéter.	  	  

Control	  TTP	  (PROTOCOL	  BOMBA	  HEPARINA)	  	  

o TTPa	  normal:	  24-‐40	  segons	  	  
o TTPa	  terapèuticament	  descoagulat:	  50-‐70	  segons	  (valor	  control)	  	  
o Perill	  massa	  descoagulat	  TTPa>120	  segons.	  	  
o Massa	  descoagulat	  80-‐110	  segons.	  	  

Realitzar	  analítiques	  de	  sang	  x	  valorar	  TTPA	  a	  les	  6h	  i	  24h.	  	  

• Mesures	  preventives	  front	  el	  TEP	  	  
o Selecció	  pacients	  susceptibles	  TEP:	  	  allitats,	  operats,	  operats	  de	  traumatologia,	  	  fumadors,	  +	  

anticonceptius	  orals,	  	  antecedents	  de	  TEP,	  neurològics.	  
o Manipulació	  catèters:	  purgar	  /desobstruir.	  	  
o Mobilització	  precoç.	  	  
o Pacients	  allitats:	  embenats	  compressius.	  	  
o Educació	  sanitària	  mesures	  preventives	  a	  l’Hospital	  i	  al	  domicili.	  	  
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o I	  d’altres	  mesures	  preventives	  que	  treballarem	  al	  temari	  de	  problemes	  vasculars	  	  

Malaltia	  Pulmonar	  Obstructiva	  Crònica	  (MPOC)	  	  

Entitat	  clínica	  que	  agrupa	  aquelles	  patologies	  que	  tenen	  una	  limitació	  permanent	  i	  irreversible	  del	  flux	  d’aire	  per	  les	  
vies	  respiratòries.	  	  

Segons	  la	  SEPAR	  (2007)	  és	  una	  pneumopatia	  caracteritzada	  per	  la	  presència	  d’una	  obstrucció	  crònica	  i	  poc	  reversible	  
al	  flux	  aeri	  causada,	  principalment,	  per	  la	  reacció	  inflamatòria	  al	  fum	  del	  tabac.	  	  

• MPOC	  =	  EFISMEA	  +	  BRONQUITIS	  

	   Crític.	  Èxitus	  en	  5	  
anys	  

	   Deteriorament	  paràmetres	  previs	  i	  
augment	  HTA,	  MPOC	  molt	  greu.	  

	  

	   Fumador:	  Augment	  dispnea	  (x3),	  disminució	  
PO2,	  augment	  CO2,	  HTA,	  MPOC	  greu	  

	  

	   Fumador:	  augment	  dispnea	  (x2),	  disminució	  PO2,	  ,	  MPOC	  moderada	   	  

	   Fumador:	  Dispnea,	  MPOC	  lleu	   	  

Fumador:	  augment	  secrecions,	  bronquitis	  crònica	  simple.	  

	  

• La	  limitació	  del	  flux	  aeri	  és	  progressiva	  i	  està	  associada	  a:	  	  
o Exposició	  a	  tòxics	  industrials	  	  
o Factors	  inmunològics	  
o Predisposició	  familiar	  +	  substàncies	  irritants	  	  
o HÀBIT	  TABÀQUIC	  	  -‐	  TABAC	  	  

• Hi	  ha	  una	  RESPOSTA	  INFLAMATÒRIA	  ANORMAL	  dels	  PULMONS	  pel	  TABAC	  i	  d’altres	  agents	  nocius	  

Nivell	  Evidència	  A	  

• La	  principal	  actuació	  en	  el	  pacient	  amb	  MPOC	  és	  incidir	  sobre	  l’abandonament	  del	  tabac.	  
o PRIMERA	  ACTUACIÓ	  DAVANT	  AQUEST	  PACIENT:	  DEIXAR	  DE	  FUMAR	  

• La	  vacuna	  antigripal	  anual	  s’ha	  de	  recomanar	  a	  tots	  els	  pacients	  amb	  MPOC.	  
• Els	  fàrmacs	  broncodilatadors	  inhalats	  són	  la	  base	  del	  tractament	  simptomàtic.	  
• El	  MPOC	   i	  hipoxèmia	  greu	  en	  condicions	  basals	  està	   indicada	   la	  O2	  continua	  a	  domicili,	  atès	  que	  millora	   la	  

supervivència	  i	  la	  qualitat	  de	  vida	  dels	  pacients.	  
• En	  pacients	  amb	  MPOC	  moderada-‐greu	  que	  malgrat	  amb	  un	  tractament	  correcte	  (qui	  inclogui	  exercici	  físic)	  

continuen	  limitats	  per	  la	  dispnea	  està	  indicat	  un	  programa	  de	  rehabilitació	  pulmonar,	  ja	  que	  pot	  millorar	  la	  
dispnea,	  la	  capacitat	  per	  a	  l’exercici	  i	  la	  qualitat	  de	  vida.	  	  

MPOC-‐	  Bronquitis	  crònica	  	  
	  Malaltia	  pulmonar	  que	  cursa	  amb	  tos	  i	  expectoració	  durant	  un	  període	  mínim	  de	  tres	  mesos	  a	  l’any	  durant	  dos	  anys	  
consecutius.	  Per	  inhalació	  repetida	  de	  fum	  del	  tabac.	  	  
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• Trastorn	  de	  la	  ventilació	  en	  el	  moment	  que	  la	  mucositat	  tapa	  l’esmi	  pulmonar.	  	  
• Tos	  matutina	  (productiva),	  sibilàncies,	  runcus,	  díspnea	  d’esforç,	  cianosi	  i	  rubefacció	  facial	  	  
• Als	  10	  o	  20	  anys	  de	  fumar.	  	  
• Trastorn	  de	  la	  fase	  de	  ventilació	  	  
• Hipertrofia	  i	  hiperplàsia	  mucosa,	  augment	  producció	  de	  moc,	  obstrucció	  via.	  	  

MPOC	  -‐	  Emfisema	  	  
Malaltia	  que	  cursa	  amb	  ↑	  grandària	  dels	  espais	  aeris	  més	  enllà	  dels	  bronquiols	  terminals,	  observant-‐se	  pèrdua	  
elasticitat	  i	  destrucció	  parets	  alveolars.	  	  

• Criteri	  anatomofisiològic	  de	  diagnòstic.	  	  
• Característiques	  físiques	  afectats.	  	  
• Clínica.	  	  

Complicacions	  clíniques	  MPOC	  	  

• Infeccions	  respiratòries	  de	  repetició.	  
• Insuficiència	  respiratòria	  crònica.	  	  
• Cor	  pulmonale.	  
• Poliglobúlia.	  
• Incapacitat	  crònica.	  
• Pneumotòrax.	  	  

Afectació	  autonomia	  per	  AVD	  

Malaltia	  Pulmonar	  Crònica:	  Asma	  	  

Trastorn	  inflamatori	  crònic	  de	  gravetat	  variable	  caracteritzat	  per	  l’obstrucció	  bronquial	  i	  dificultat	  del	  pas	  de	  l’aire	  
per	  una	  hiperreactivitat	  de	  les	  vies	  aèries	  inferiors.	  Reacció	  que	  pot	  revertir	  espontània	  o	  farmacològicament.	  	  

• Etiologia	  	  
• Factors	  desencadenants	  	  
• Clínica	  	  

La	  sensibilització	  al·∙lèrgica	  és	  un	  factor	  de	  risc	  per	  l’Asma	  	  

Status	  asmàtic:	  urgència	  clínica	  on	  l’actuació	  normal	  no	  reverteix	  el	  procés	  asmàtic.	  

Tractament:	  

L’objectiu	  de	  l’abordatge	  terapèutic	  front	  l’Asma	  és:	  	  

• Minimitzar	  simptomatologia	  diürna	  i	  nocturna.	  	  
• Minimitzar	  necessitat	  de	  recórrer	  a	  la	  medicació.	  	  
• No	  exacerbació.	  	  
• No	  limitació	  de	  les	  AVD.	  	  
• Normalització	  funció	  pulmonar.	  	  
• Broncodilatadors	  per	  broncoespasme	  
• Corticoides	  per	  inflamació	  	  
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Aconsellar	  portar	  sempre	  medicació	  a	  la	  bossa.	  Molt	  important	  controlar	  l’ansietat	  davant	  la	  dificultat	  respiratòria,	  
alguns	  episodis	  poden	  revertir	  espontàniament.	  Malgrat	  això,	  la	  majoria	  s’han	  de	  tractar	  amb	  medicació	  inhalatòria.	  	  

Malalties	  infeccioses:	  Pneumònia	  	  

Inflamació	  del	  teixit	  pulmonar	  per	  una	  infecció	  vírica	  o	  bacteriana.	  Evolució	  aguda.	  	  

• 	  Trastorn	  freqüent	  i	  potencialment	  greu.	  	  
• ↓	  mortalitat	  en	  nostre	  entorn	  pels	  antibiótics	  

	  
• Condicions	  per	  la	  infecció:	  	  

o Estat	  immunològic	  persona	  
o Característiques	  agent	  infecciós.	  
o Quantitat	  agent	  infecció.	  

	  
• Tipus	  Pneumònia	  (s’ha	  d’estudiar)	  

o Extrahospitalària	  o	  comunitària	  	  
§ Streptococpneumoniae	  
§ Mycoplasmapneumonia	  
§ Pandèmia	  Virus	  H1N1	  	  

o Nosocomial	  	   	  
§ Pneumococ	  	  
§ Staphyloccusaureus	  
§ Streptococ	  
§ Klebsiellapneumonia	  
§ Pseudonomaaureginosa	  
§ Haemophilusinfluenzae	  

	  
També	  pot	  generar-‐se	  per	  l’aspiració	  de	  contingut	  gàstric	  o	  inhalació	  tòxics	  o	  irritants.	  	  
	  

• Simptomatologia	  	  
o Hipertèrmia	  	  
o Calfreds	  	  
o Tos	  productiva	  	  
o Expectoració	  mucopurulenta	  
o Díspnea	  i	  taquipnea	  	  
o Hipoventilació	  	  
o Hipòxia	  	  
o Dolor	  toràcic	  	  
o MEG	  (malestar	  general)	  

Malalties	  infeccioses:	  TBC	  	  

En	  el	  nostre	  entorn,	  la	  incidència	  de	  TBC	  activa	  augmenta	  per	  l’increment	  del	  risc	  de	  reactivació	  de	  la	  TBC	  latent.	  És	  
el	  90%	  dels	  casos.	  	  

o Augment	  de	  la	  població	  immunodeprimida(trasplantaments,	  Oncologia,	  HIV)	  	  
o Moviments	  migratoris	  no	  controlats	  
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o Ús	  de	  drogues	  (*)	  	  
o Consum	  excessiu	  d’alcohol	  (*)	  	  
o Consum	  excessiu	  de	  tabac	  (*)	  	  

*Segons	  el	  Pla	  de	  Salut	  de	  Catalunya,	  són	  factors	  que	  afavoreixen	  l’aparició	  de	  nous	  casos	  de	  tuberculosi	  	  
	  

• Condicions	  perquè	  es	  produeixi	  la	  infecció:	  	  
o Bacils	  actius	  en	  pacients	  infectats	  sense	  tractament.	  	  
o Nombre	  de	  Colònies.	  
o Contacte	  proper,	  directe	  o	  repetit.	  Gotetes	  de	  Flügge	  
o Estat	  de	  defenses	  del	  receptor	  	  

• Simptomatologia:	  	  
o Febre	  /	  febre	  moderada	  que	  ↑	  nit	  	  
o Tos	  seca	  o	  mucopurulenta	  
o Hemoptisi	  	  
o Dolor	  toràcic	  /	  dolor	  generalitzat	  	  
o Fatiga,	  astènic,	  pèrdua	  pes,	  MEG	  	  

• 	  Lluita	  mundial	  de	  la	  OMS	  contra	  la	  TBC	  “Aturada	  a	  la	  TBC”	  	  
	  

• Lectura:	  	  
− Llegir	  a	  les	  48-‐72	  hores	  	  
− Mesurar	  només	  la	  induració,	  no	  l’eritema.	  	  
− Mesurar	  diàmetre	  major	  transversal	  en	  mm.	  	  
− Si	  no	  hi	  ha	  induració	  marcar	  com	  a	  0	  mm.	  	  
− Interpretació	  resultats:	  	  

(+)	  »	  Contacte	  però	  no	  desenvolupat	  »	  Infecció	  	  
(-‐)	  »	  No	  contacte	  »	  Infecció	  (fals	  negatiu)	  	  

Pla	  de	  salut	  de	  Catalunya	  	  

1. Posar	  en	  marxa	  en	  els	  centres	  hospitalaris	  sistemes	  de	  indicadors	  de	  vigilància	  de	  les	  infeccions	  nosocomials.	  	  
2. Definir	  polítiques	  d’ús	  d’antibiòtic	  que	  permetin	  vigilar	  l’evolució	  de	  les	  sensibilitats	  antibiòtiques.	  	  
3. Posar	   en	   funcionament	   sistemes	   de	   vigilància	   de	   fongs	   oportunistes	   (Aspergillus),	   microorganismes	  

emergents	  (Legionel·∙la).	  	  
4. Elaborar	  programes	  de	  formació	  continuada	  pel	  personal	  encarregat	  de	  fer	  vigilància,	  prevenció	  i	  control	  de	  

les	  infeccions	  nosocomials.	  	  
5. Protocolitzar	   la	   neteja	   i	   desinfecció	   de	   les	   mans	   del	   personal	   sanitari	   dintre	   de	   les	   habitacions	   dels	  

pacients.	  	  

Patologia	  pleural:	  Vessament	  pleural	  	  

És	  l’acumulació	  del	  líquid	  a	  la	  cavitat	  pleural	  (entre	  pleures)	  	  

• Tipus:	  	  
− Hidrotòrax:	  Transsudat	  pleural	  associat	  normalment	  a	  cardiopaties	  
− Quilotòrax:	  Menys	  freqüent,	  malalt	  oncohematològic.	  Líquid	  limfàtic	  
− Hemotòrax:	  Presència	  de	  sang	  al	  espai	  pleural.	  Associat	  a	  procés	  traumàtic	  
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Recordar	  pressions	  hidrostàtiques	  i	  coloidosmòtiques	  en	  vasos,	  i	  moviments	  osmòtics	  per	  diferències	  concentracions	  
a	  banda	  i	  banda	  d’una	  membrana.	  	  

TORACOCENTESI	  EVACUADORA	  

Quantitat	  màxima	  que	  es	  pot	  treure	  d’una	  punxada:	  500ml	  cada	  vegada	  

Exudat:	  líquid	  inflamatori	  contingut	  en	  una	  cavitat,	  amb	  una	  elevada	  concentració	  de	  proteïnes,	  més	  de	  3g/dl,	  i	  
restes	  cel·∙lulars.	  Es	  produeix	  per	  alteració	  de	  la	  permeabilitat	  en	  la	  zona	  de	  la	  lesió,	  o	  per	  problemes	  de	  drenatge	  de	  
les	  proteïnes	  pel	  sistema	  limfàtic.	  En	  pneumònia	  bacteriana,	  traumatismes,	  neoplàsies.	  	  

− Concentració	  proteïnes	  fluid	  pleural	  	  
− Concentració	  proteïnes	  sèrum	  	  

Concentració	  proteïnes	  fluid	  pleural/concentració	  de	  proteïnes	  sèrum=	  superior	  a	  0’5	  

Transudat:	  líquid	  d’origen	  no	  inflamatori	  en	  una	  cavitat.	  Produït	  per	  una	  alteració	  de	  les	  pressions	  hidrostàtiques	  o	  
les	  coloidosmòtiques	  que	  provoquen	  la	  sortida	  de	  líquid	  a	  un	  tercer	  espai.	  La	  concentració	  de	  proteïnes	  és	  menor	  a	  
3g/dl.	  En	  cirrosi,	  nefropaties,	  insuficiència	  cardíaca	  congestiva.	  	  

Concentració	  proteïnes	  fluid	  pleural/concentració	  de	  proteïnes	  sèrum=	  inferior	  a	  0’5	  

Clínica	  vessament	  toràcic:	  

• Augmenta	  al	  respirar	  
• Dolor	  punxant	  
• Tendència	  a	  hipoventilar	  
• Dispnea,	  fatiga	  
• Dificultat	  expansió	  toràcica	  
• 2	  hemotòrax	  diferents	  

Patologia	  pleural	  -‐	  Pneumotòrax	  	  

Acumulació	  d’aire	  en	  la	  cavitat	  pleural,	  produïda	  per	  un	  traumatisme	  obert	  o	  per	  esquinçament	  de	  la	  superfície	  dels	  
pulmons.	  	  

Classificació	  etiològica:	  	  

• Pneumotòrax	  Espontani	  	  
− 	  Primari	  	  
− 	  Secundari	  	  

• Pneumotòrax	  Traumàtic	  	  

Simptomatologia:	  	  

• Traumatisme	  
• Desviació	  tràquea	  
• Dispnea	  	  

Pneumotòrax	  1º:	  Persones	  leptosòmiques	  (sans):	  fan	  pneumotòrax	  espontanis	  
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Pneumotòrax	  2º:	  Secundari	  a	  traumatismes	  o	  enfisema	  

MODIFICACIÓ	  PRESSIÓ	  INTRAPLEURAL:	  756-‐760	  hauria	  de	  disminuir	  no	  augmentar	  al	  respirar.	  

• Els	  drenatges	  es	  treuen	  en	  la	  EXPIRACIÓ	  

Talcatge:	  introduir	  una	  substància	  (derivat	  del	  talc,	  mineral)	  i	  retirar	  el	  drenatge.	  Funció	  adherir	  	  

Càncer	  broncopulmonar	  	  

Transformació	  d’un	  grup	  de	  cèl·∙lules	  de	  la	  mucosa	  bronquial,	  adoptant	  característiques	  atípiques	  formant	  una	  massa	  
tumoral.	  	  

• Tabac,	  exposició	  al	  tabac,	  a	  tòxics	  industrials,	  radiacions	  ionitzants,	  pol·∙lució	  urbana,	  predisposició	  familiar,	  
dietes	  pobres	  en	  Vit	  A/C/E.	  	  

v -‐	  1ra	  causa	  mort	  en	  homes	  i	  la	  2na	  en	  dones.	  	  
v -‐	  Estat	  Espanyol,	  càncer	  de	  pulmó	  és	  el	  més	  freqüent	  en	  homes.	  	  
v -‐	  Tumor	  maligne	  més	  prevenible.	  	  
v -‐	  Incidència	  10	  vegades	  superior	  en	  fumadors	  que	  no	  fumadors	  	  

Recordar	  criteris	  de	  classificació	  internacional	  mèdica	  TNM	  	  

Simptomatologia:	  	  

• Tos	  crònica	  
• Hempotisi	  
• Dispnea,	  dispnea	  d’esforç	  
• Dolor	  toràcic	  
• Astenia	  
• Fatiga	  
• Disfagia	  
• Pèrdua	  de	  pes	  
• Caqueixa	  	  

	  
v Marcadors	  tumorals	  	  
v Canvis	  electrolítics	  	  
v Anèmia	  	  

SOROLLS	  DE	  L’APARELL	  RESPIRATORI:	  

v ST:	  Soroll	  traqueal	  
v SV:	  Soroll	  vesicular	  
v SB:	  Soroll	  Bronquial	  

VIA	  AÈRIA	  SUPERIOR:	  estridor	  

VIA	  AÈRIA	  INFERIOR:	  roncus,	  sibilàncies,	  crepitants	  

PARÈNQUIMA	  PULMONAR:	  buf	  tubari,	  ranera	  

PLEURA:	  frec	  plec	  pleural,	  buf	  pleural	  
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ABC	  valoració	  general	  persona	  amb	  trastorns	  respiratoris:	  
	  

• Hola	  Sr.	  Joan,	  Què	  se’n	  recorda	  qui	  sóc?	  	  
• Sóc	  la	  infermera	  de	  nit	  o	  de	  dia?	  	  
• Que	  sap	  quin	  dia	  estem	  avui,	  estem	  a	  dilluns	  o	  dijous?	  (vigilar	  mascareta	  que	  pugui	  parlar)	  	  
• Pot	  dir-‐me	  quants	  fills	  i	  néts	  té?	  	  
• Quants	  dies	  fa	  que	  està	  ingressat?	  	  

	  
• (De	  quin	  color	  està?	  (central,	  mucoses,	  distal)	  	  

	  
• (Miro	  com	  respira,	  posició,	  li	  costa	  un	  esforç	  	  
• Respirar?	  Té	  tremolors?	  Té	  fatiga?	  	  
• Psicomotricitat	  /	  fina	  Agafi	  el	  bolígraf	  siusplau.	  	  

	  
• Prenc	  TA,	  FR,	  FC,	  Tª	  Està	  una	  mica	  millor	  amb	  l’O2?	  	  

	  
• Auscultació.	  Inspiri	  /	  Expiri.	  Té	  gana	  de	  sopar?	  	  
• Demà	  si	  està	  millor,	  anirem	  del	  bracet	  a	  fer	  un	  vol	  per	  la	  planta,	  si	  ens	  deixa	  la	  seva	  senyora	  	  
• Miro	  Pulsioximetria	  /	  última	  GSA	  	  

	  

Cal	  plantejar-‐se:	  	  

	  
• Forma	  de	  presentació	  	  
• Com	  d’afectats	  estan	  els	  gasos?.	  	  
• Quines	  manifestacions	  evidencien	  això?	  	  
• Quines	  intervencions	  són	  prioritàries?	  	  
• Quines	  mesures	  de	  prevenció	  definim?	  	  

	  

Conseqüències	  alteració	  gasos	  	  

• Alteració	  estat	  consciència	  	  
• Alteració	  estat	  d’ànim	  	  
• Cianosi	  /	  Rubefacció	  	  
• Díspnea	  
• Fatiga	  	  
• Expectoració	  	  
• Hemoptisi	  	  
• Dolor	  toràcic	  	  
• Hipòxia	  i/o	  hipercàpnia	  	  
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Tractament	  mèdic	  habitual:	  Farmacològic	  	  
Específics	  patologia	  respiratòria:	  	  

ü Broncodilatadors	  	  
ü Mucolítics	  	  
ü Antitusígens:	  tos	  irritativa	  no	  productiva	  
ü Antibiòtics	  	  
ü Vacunes:	  tos	  ferina,	  tétanus,	  difteria	  
ü Teràpia	  antitumoral	  (reviseu	  Tema	  5	  sobre	  Cura	  de	  la	  persona	  amb	  càncer)	  	  

	  
• Incís	  tractament	  TBC	  	  
− Quimioprofilaxi:	  pros	  /	  contres	  	  
− Isionacida:	  interacciona	  amb	  el	  propanolol,	  fa	  augmentar.	  Amb	  corticoides	  es	  disminueix	  el	  volum.	  
− Rifampicina:	  fàrmac	  que	  tenyeix	  la	  orina	  de	  color	  ataronjat	  
− Pirazinamida,	  Estreptomicina,	  Etambutol,	  Ciprofloxacino,...	  	  

Tractament	  mèdic	  habitual:	  Tractament	  quirúrgic	  	  
• Tècniques	  cirurgia	  toràcica	  

	  
− Toracotomia:	  incisió	  en	  la	  paret	  toràcica	  per	  la	  recollida	  de	  mostres	  o	  exploració,	  disminució	  de	  la	  ventil·∙lació	  

	  
− Esterotomia:	  obertura	  de	  la	  caixa	  toràcica	  per	  l’estern	  per	  permetre	  l’accés	  pel	  mediastí	  i	  el	  pulmó	  

	  
− Lobectomia:	  dissecció	  d’un	  lòbul	  	  

	  
− Pneumonectomia:	  resecció	  de	  tot	  un	  pulmó	  	  

L’anestèsia	  general	  produeix	  relaxació	  del	  diafragma	  desplaçant-‐lo	  a	  la	  cavitat	  toràcica	  i	  dificultant	  l’expansió	  
pulmonar.	  Desequilibris	  V/Q	  Ventilació	  a	  un	  pulmó	  

v Si	  sangra	  el	  pulmó:	  el	  col·∙loquem	  en	  decúbit	  lateral	  sobre	  el	  pulmó	  malalt	  
v Si	  no	  ventila	  bé	  un	  pulmó:	  el	  col·∙loquem	  en	  decúbit	  lateral	  sobre	  el	  pulmó	  sa	  

• Cirurgia	  endoscòpica	  	  
	  
− 	  Broncoscòpia:	  	  

	  
− 	  Toracoscòpia:	  fa	  incisió	  	  

Complicacions	  de	  la	  cirurgia	  toràcica	  	  

• Fonamental	  !!!	  Mesures	  de	  prevenció	  i	  control	  Preoperatori	  /	  postoperatori	  	  
− Atelectàsies	  
− Insuficiència	  respiratòria	  
− Vessament	  pleural	  
− Enfisema	  subcutani	  
− Embòlia	  /	  TEP	  
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Tractament	  mèdic	  habitual:	  Tècniques	  específiques	  
Drenatges	  toràcics:Dispositius	  amb	  els	  que	  s’obté	  l’evacuació	  de	  fluids	  orgànics	  o	  aire	  extravassats	  en	  la	  cavitat	  
toràcica.	  

• Principi:	  diferència	  de	  pressions	  	  

Objectius:	  	  

• 	  Drenar	  líquid:	  hemàtic,	  seròs	  i/o	  purulent.	  	  
• 	  Drenar	  aire	  de	  la	  cavitat	  on	  s’inserten.	  	  
• 	  Controlar/quantificar	  possibles	  fugues	  després	  de	  la	  cirurgia.	  	  

	  

Drenatges	  toràcics:	  Pleur-‐	  Evac	  
Dispositiu	  de	  plàstic	  rebutjable,	  dividit	  en	  tres	  parts,	  que	  permet	  l’evacuació	  d’aire	  o	  líquid	  de	  la	  cavitat	  pleural	  
facilitant	  així	  la	  reexpansió	  pulmonar.	  	  

− Càmera	  recollida.	  	  
− Càmera	  amb	  segell	  hidràulic	  	  
− Càmera	  de	  control	  aspiració	  	  

	  
• Vàlvula	  de	  descàrrega	  pressió	  positiva	  	  
• Vàlvula	  de	  descàrrega	  pressió	  negativa	  elevada	  	  
• Vàlvula	  de	  flotació	  	  

	  

La	  retirada	  del	  drenatge	  la	  fa	  el	  metge,	  després	  d’haver	  comprovat	  radiològicament	  la	  reexpansió	  pulmonar.	  S’ha	  de	  
preparar	  un	  bisturí	  o	  tisores	  per	  la	  retirada	  de	  punts.	  

• Drenatge:	  	  
− No	  tocar	  apòsit	  si	  no	  està	  tacat	  o	  es	  mulla.	  	  
− La	  primera	  cura	  la	  fa	  el	  cirurgià.	  	  
− Valorar	  quantitat	  i	  qualitat	  drenatges,	  c/30	  minuts	  les	  2	  primeres	  hores;	  cada	  hora	  les	  6	  primeres	  i	  després	  cada	  

8	  o	  12	  hores.	  	  
	  

ü Iniciar	  fisioteràpia	  respiratòria.	  Programa	  dissenyat	  per	  Fisioterapeuta	  i	  treball	  conjunt	  F-‐I.	  	  
ü Mobilització	  precoç	  (sempre	  que	  ho	  permeti	  estat	  hemodinàmic)	  malgrat	  dificultat	  per	  drenatges,	  sutura	  i	  estat	  

pacient.	  	  
ü Mesures	  preventives	  de	  tromboembolisme.	  	  
ü Controlar:	  no	  obstrucció	  drenatge	  (“munyir”),	  correcte	  segell	  hidràulic,	  la	  “no	  desconnexió”.	  	  
ü Quantitat	  i	  qualitat	  del	  material	  drenat.	  	  
ü Combinar	  posicions	  Semifowler	  i/o	  decúbit	  lateral	  sobre	  el	  costat	  no	  afectat.	  	  
ü No	  elevar	  circuits	  per	  sobre	  la	  cintura	  del	  malalt.	  	  
ü Canvi	  d’apòsit	  sempre	  que	  estigui	  brut,	  tacat	  de	  sang,	  desenganxat,	  c/	  24	  hores	  

	  

Signes	  d’alerta:	  	  

• Dispnea	  súbita	  
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• Sortida	  de	  sang	  vermella	  abundant	  pel	  drenatge	  (fallada	  de	  sutura	  i	  hemotòrax)	  
• Fallada	  del	  segell	  d’aigua	  amb	  sortida	  abundant	  d’aire	  per	  ell	  (fallada	  sutura	  o	  fisura	  broncopleural)	  

II.	  ROL	  DE	  COL·LABORACIÓ	  
	  

2.1	  COMPLICACIONS	  POTENCIALS	  DE	  LA	  PATOLOGIA	  
• Desequilibris	  gasos	  
• Secrecions	  	  

Hipòxia/hipercàpnia:	  SA	  desequilibris	  de	  la	  ventilació,	  perfusió	  i	  disfusió	  
	  

v Hipòxia:	  dèficit	  d’O2	  per	  sota	  de	  60mmHg	  (95mmHg)	  
v Hipercàpnia:	  excés	  de	  CO2	  per	  sobre	  de	  45	  mmHg	  

Etiologia,	  trastorns	  i	  simptomatologia	  

Objectiu:	  Prevenir	  la	  hipòxia	  i	  la	  hipercàpnia	  

1. Valorar	  persones	  amb	  risc	  
2. Controlar	  l’estat	  d’oxigenació	  
3. Instaurar	  mesures	  de	  posició	  
4. Realitzar	  fisioteràpia	  preventiva	  
5. Administrar	  O2	  i	  medicació	  
6. Evitar	  esforç	  activitats	  
7. Informar	  a	  la	  persona	  i	  registrar	  HC	  

Objectiu:	  detectar	  precoçment	  signes	  i	  símptomes	  d’hipòxia	  i	  la	  hipercàpnia	  

1. Mesures	  de	  control	  i	  de	  freqüència	  (què,	  com,	  quan)	  
2. Valorar	  grau	  de	  fatiga.	  Cases	  i	  conseqüències	  	  

Acidosi/alcalosi:	  SA	  desequilibris	  de	  la	  ventilació,	  perfusió	  i	  difusió	  
v Acidosi	  pH	  inferior	  a	  7,35	  
v Alcalosi	  pH	  superior	  a	  7,45	  

Etiologia	  ,	  manifestacions	  clíniques	  

Objectiu:	  detectar	  precoçment	  signes	  i	  símptomes	  de	  desequilibris	  àcid-‐base	  

1. Valorar	  risc.	  Perfil	  de	  la	  persona	  afectada	  
2. Monotoritzar	  FR	  i	  funció	  cardíaca	  
3. Valorar	  proves	  laboratori	  
4. Buscar	  conseqüències	  acidosi/alcalosi	  
5. Assegurar	  hidratació-‐	  valorar	  compensació	  metabòlica	  

Administrar	  tractament:	  Bicarbonat/mascareta:	  bossa	  quadre	  hiperventilació	  

Infecció/sobreinfecició	  SA	  acumulació	  secrecions	  
Majoria	  de	  candidats	  majors	  de	  60	  
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Concepte,	  etiologia	  i	  clínica	  

Objectiu:	  prevenir	  la	  infecció/sobreinfecció	  

1. Mesures	  per	  hidratació	  
2. Posició/mobilització	  precoç	  
3. Fisioteràpia	  respiratòria	  (tècniques)	  drenatge	  de	  secrecions	  
4. Extremar	  mesures	  asèpsia	  aspiració	  
5. Vacunació	  
6. Administrar	  ATB	  (segons	  cas)	  
7. Informar	  i	  registrar	  HC	  

v Controlar	  T	  c/6-‐8	  hores	  
v Identificar	  signes	  d’infecció	  
v Valorar	  proves	  laboratori	  
v Hiperhidratació	  	  

Atelectàsies	  SA	  obstrucció	  compressió	  via	  aèria	  
L’atelectàsia	  és	  un	  trastorn	  pulmonar	  caracteritzat	  per	  l’absència	  d’aire	  als	  pulmons,	  col·∙lapse	  pulmonar.	  

Simptomatologia	  i	  etiologia	  

Objectiu:	  prevenir	  les	  atelectàsies:	  

1) Identificar	  persones	  en	  risc	  
2) Fisioteràpia	  (tècniques)	  
3) Auscultació	  i	  valoració	  radiològica	  

2.2	  COMPLICACIONS	  POTENCIALS	  DE	  LES	  PROVES	  
• Punció	  pleural	  
• Fibrobroncòspia	  
• Proves	  contrast	  

2.3.	  COMPLICACIONS	  POTENCIALS	  DEL	  TRACTAMENT	  
• Drenatges	  
• Toracocentesi	  
• Aspiració	  secrecions	  
• Oxigenoteràpia	  	  

Obstrucció,	  doblegament,	  desconnexió	  tub	  SA	  drenatges	  toràcics	  
Un	  drenatge	  obstruït	  o	  doblegat	  perd	  la	  capacitat	  de	  succió	  o	  aspiració.	  

Desconnexió	  en	  punt	  d’incisió	  (+risc)	  o	  zona	  connexió	  al	  drenatge.	  Si	  es	  desconnecta	  PINCES	  KOCHER	  

Dolor,	  col·∙lapse	  pulmonar,	  inflamació	  teixits	  

Objectius:	  

1) Revisar	  posició	  i	  mesures	  a	  evitar	  
2) Munyir	  tubs	  
3) Tubs	  llargs	  preferentment	  
4) Revisar	  grau	  aspiració,	  segell	  hidràulic	  
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5) Informar	  persona	  i	  registrar-‐ho	  HC	  

Infecció	  SA	  drenatge	  toràcic	  :	  Infecció/broncoespasme	  SA	  aspiració	  secrecions	  
Clínica	  i	  etiologia	  del	  broncoespasme	  

Obstrucció	  de	  la	  via	  aèria	  associada	  a	  un	  cos	  estrany	  o	  a	  inflamació	  

Objectiu:	  prevenir	  el	  broncoespasme	  

1) Tècnica	  correcta	  aspiració	  
2) Administrar	  medicació	  específica	  en	  pacients	  vulnerables	  

Objectiu:	  detectar	  el	  broncoespasme	  

1) Auscultació	  	  
2) Valorar	  signes	  de	  dificultat	  respiratòria	  

Objectiu:	  tractar	  el	  broncoespasme	  

1) Administar	  Ventolín,	  Atrovent,	  Eufilina	  

Trastorns	  bucals,	  gastrointestinals,	  trastorns	  cardíacs,	  atonia	  muscular	  
bronquial,	  broncoespasme	  SA	  teràpia	  inhalatòria	  (i	  ev)	  i	  ATB	  
	  

ATROVENT,	  EUFILINA,	  PULMICORT,	  MUCOLÍTICS	  

− Irritació	  mucosa	  orofaringia	  
− Dispèpsia	  
− Mala	  digestió	  
− Vòmits	  
− Restrenyiment	  
− Candidiasi	  bucal	  
− Reaccions	  cutànies	  
− Atonia	  bronquial	  
− Augment	  FC	  
− Augment	  glicèmia	  (si	  corticoide)	  

Objectius:	  

v Prevenir	  efectes	  adversos	  
1) Instaurar	  mesures	  higiènico-‐dietètiques	  
2) Revisar/consultar	  servei	  farmàcia	  recomanacions	  per	  l’administració	  de	  medicació	  
3) Assegurar	  hidratació	  i	  higiene	  mucosa	  oral	  
4) Valorar	  administrar	  protecció	  gàstrica	  (Omeprazol)	  
	  

v Detectar	  precoçment	  signes	  i	  símptomes	  dels	  efectes	  adversos	  de	  la	  mediació	  
1) Revisar	  mucosa,	  hàbit	  d’eliminació	  
2) Valorar	  temps	  tractament,	  resposta	  terapèutica	  i	  tolerància	  

VENTOLÍN,	  EUFILINA,	  ATROVENT,	  CORTICOIDES	  (VO)	  
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− Taquicàrdia	  
− Palpitacions	  
− Hiperglicèmia	  	  

v Detectar	  precoçment	  signes	  i	  símptomes	  
1) Extremar	  mesures	  control	  funció	  cardíaca	  sobretot	  persones	  amb	  trastorns	  cardio-‐respiratoris	  

(monotorització,	  ECG,	  control	  FC/TA,	  FR)	  
2) Control	  glicèmia	  si	  corticoides	  en	  persona	  amb	  DM	  
3) Valorar	  proves	  laboratori	  per	  nivells	  en	  sang	  
4) Controlar	  diüresi	  i	  funció	  hepàtica	  

ATB	  PENICILINA	  I	  ÀCID	  CLAVULÀNIC	  

− Diarrees	  
− Dispèpsia	  
− Vòmits	  
− Rash	  cutani	  
− Al·∙lèrgia	  	  

Sequetat	  mucoses,	  ulceració	  nasal/orelles/zoccipital	  SA	  oxigenoterpapia	  amb	  
ulleres/mascareta	  o	  dispositiu	  VMNI	  
v Objectiu:	  prevenir	  la	  sequetat	  mucosa	  i	  úlceres	  per	  pressió	  

1) Hidratació	  i	  netedat	  
2) Valoració	  integritat	  mucosa	  i	  pell	  (llocs	  preferents	  ulceració)	  
3) Protecció	  
4) Adaptar	  bé	  dispositius	  
5) Canvis	  posició	  per	  evitar	  UPP	  
6) Aplicar	  cremes	  
7) Informar	  i	  registrar	  HC	  

Tècniques	  infermeres	  per	  l’aplicació	  i	  control	  
del	  tractament	  

Oxigenoteràpia	  

Fisioteràpia	  

Administració	  de	  medicació	  via	  inhalatòria	  

Aspiració	  secrecions	  

Ambient	  respiratori	  (Tema	  2)	  

Ventlació	  mecànica	  no	  invasiva	  (VMNI)	  

OXIGENOTERÀPIA:	  És	  l’administració	  	  d’O2	  amb	  finalitat	  terapèutica	  	  

Prescripció	  mèdica?Dosi?Pacient	  correcte?	  Horari?	  

Objectius:	  	  



Cures	  infermeres	  a	  la	  persona	  amb	  trastorns	  de	  l’aparell	  respiratori	  

ü Tractar	  la	  hipoxèmia	  i	  evitar	  la	  lesió	  tissular	  
ü Disminuir	  el	  treball	  respiratori	  
ü Disminuir	  el	  treball	  cardíac	  	  

Pacient	  cardíac,	  neurològic,	  respiratori	  i	  pacient	  infecciós	  i	  sèptic,	  cremats	  

Fracció	  inspiratòria	  FiO2	  

És	  la	  quantitat	  d’oxigen	  mesurable	  i	  calculable	  que	  s’administra	  a	  un	  pacient,	  paràmetre	  expressat	  en	  %	  

v FiO2	  atmosfèric	  és	  del	  21%	  
v FiO2	  >50%	  durant	  24h=	  toxicitat	  

L’estratègia	  del	  tractament	  serà	  proporcionar	  oxigen	  a	  la	  FiO2	  més	  baixa	  possible	  per	  a	  mantenir	  la	  PO2	  adequada	  
(en	  MPOC	  al	  menys	  a	  PO2	  60mmHg/Sa	  88%),	  per	  a	  evitar	  la	  toxicitat	  i	  procurar	  només	  efectes	  terapèutics.	  

El	  risc	  de	  toxicitat	  pulmonar	  de	  l’oxigen	  està	  relacionada	  amb	  la	  FiO2	  i	  el	  temps	  d’exposició.	  

Qui	  necessita	  oxigen?	  

− MALALTS	  QUE	  PRESENTEN	  UNA	  DISMINUCIÓ	  DELS	  NIVELLS	  DE	  PO2	  ARTERIAL	  
− PACIENTS	  AMB	  DISMINUCIÓ	  DE	  LA	  DESPESA	  CARDÍACA	  (DC)	  
− PACIENTS	  AMB	  UN	  INCREMENT	  DE	  LES	  DEMANDES	  D’	  O2	  
− PACIENTS	  AMB	  DISMINUCIÓ	  DE	  LA	  CAPACITAT	  DE	  LA	  SANG	  PER	  A	  TRANSPORTAR	  O2	  

Dispositius:	  

• Sistemes	  de	  fluxe	  baix	  
− Ulleres	  nasals,	  mascareta	  sense	  VMK	  
− Mascareta	  per	  traqueotomia	  

• Sistemes	  de	  fluxe	  alt	  
− Sistema	  VMK	  

Incís	  oxigenoteràpia	  i	  MPOC	  

La	  PO2	  i	  la	  PCO2	  alta	  són	  l’estímul	  per	  respirar	  (per	  obtenir	  O2	  i	  per	  alliberar	  CO2)	  

Si	  s’administra	  dosis	  elevades	  de	  O2,	  es	  deprimeix	  aquest	  estímul	  i	  el	  pacient	  fa	  depressió	  respiratòria	  

Dispositius:	  

• Sistemes	  de	  fluxe	  baix	  
• Sistemes	  de	  fluxe	  alt	  

Control	  de	  l’eficàcia	  de	  l’oxigenoteràpia:	  

MANIFESTACIONS	  DE	  TOXICITAT:	  

• Signes	  de	  depressió	  respiratòria,	  distrés...	  
• Cefalea	  intensa	  
• Manca	  de	  concentració	  
• Disartria	  
• Inquietud,	  narcolèpsia	  

• Tos	  
• Vòmits	  
• Crémor	  o	  opressió	  
• Atelectàsies	   relacionades	   amb	   l’administració	   de	  

FiO2	  superiors	  a	  60%	  
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ALTRES	  MECANISMES	  PER	  DISMINUIR	  LA	  HIPOXIA	  PEDIIIIIIIIIIIIIIIIR	  

	  

Activitats	  infermeres:	  aspectes	  rellevants	  

− Bona	  informació	  al	  malalt	  i	  a	  la	  família	  
− Recordar	  que	  l’O2	  afavoreix	  la	  combustió	  
− Dispositiu	  adient	  
− Mai	  suprimir	  sobtadament	  l’administració	  
− Humidificació	  del	  circuit,	  augmenta	  l’índex	  d’infecció	  augmenta.	  Determinat	  per	  dosi	  de	  FiO2	  i	  temps.	  Per	  

més	  temps	  i	  dosis	  més	  altes,	  major	  humidificació	  
− Valoració	  neurològica	  i	  de	  constants	  vitals	  
− Monitorització	  Sa=2	  i	  GSA	  
− CP:	  sequedat	  mucoses/UPP	  SA	  oxigenoteràpia	  amb	  dispositius	  
− Si	  cànula	  nasal,	  no	  obstrucció	  de	  la	  llum	  del	  circuit	  
− Mascaretes	  i	  malalt	  amb	  alteracions	  de	  la	  consciència:	  risc	  broncoaspiració	  si	  vòmit	  en	  la	  mascareta	  
− Educació	  sanitària:	  a	  més	  informació	  menys	  risc	  pel	  malalt	  
− Registrar	  en	  la	  HC:	  dades	  de	  les	  constants	  vitals	  a	  l’inici,	  al	  cap	  de	  2e	  hores,	  nivell	  de	  consciència	  

Fisioteràpia	  respiratòria:	  

• Tècniques	  passives	  
− Percussió,	  clapping,	  desadherir	  el	  moc	  i	  drenar-‐lo	  amb	  un	  drenatge	  postural	  
− Vibració	  
− Drenatge	  postural:	  contraindicat	  en	  HT	  intracraneal,	  sonda	  vesical	  pinçar.	  	  

• Tècniques	  actives	  (treballen	  musculatura)	  
− Tos	  assistida	  
− Respiració	  diafragmàtica,	  contra	  resistència	  
− Exercicis	  d’expansió	  toràcica	  
− Tri-‐flow	  	  

Administració	  medicació	  per	  via	  respiratòria:	  
Aerosolteràpia:	  fer	  arribar	  el	  principi	  actiu	  al	  parènquima	  pulmonar	  a	  través	  de	  la	  mucosa	  bronquial	  i	  la	  membrana	  
alveol-‐capil·∙lar	  

Freqüent	  l’ús	  de	  inhaladors	  amb	  o	  sense	  càmera	  expansora;	  i	  nebulitzadors	  

AEROSOLTERAPIA	  
Aerosols:	  dispositius	  que	  generen	  una	  suspensió	  de	  partícules	  petites	  en	  forma	  de	  gas	  

Nebulitzadors:	  dispositius	  que	  generen	  una	  suspensió	  de	  partícules	  molt	  petites	  permetent	  l’accés	  d’aquestes	  a	  
l’espai	  alveolar.	  

Ventilació	  mecànica	  no	  invasiva	  (VMNI)	  
Permet	  corregir	  els	  dèficits	  en	  l’intercanvi	  de	  gasos	  i	  relaxar	  la	  musculatura	  respiratòria,	  disminuint	  la	  dispnea	  

Indicacions/contraindicacions:	  
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− Ventilació	  no	  invasiva	  en	  la	  agudització	  greu	  de	  les	  MPOC	  
− Per	  tractar	  la	  IR	  sense	  IOT	  
− Ventilació	  a	  pressió	  positiva	  
− Menys	  invasiu,	  menys	  complicacions	  

v CPAP:	  continuous	  positive	  airway	  pressure	  
− Pressió	   positiva	   continua	   durant	   tot	   el	   cicle	   respiratori.	   El	   pacient	   respira	   de	   forma	   autònoma.	   Aquesta	  

modalitat	  no	  es	  pot	  utilitzar	  si	  el	  pacient	  està	  en	  apnea.	  En	  insuficiència	  respiratòria	  aguda	  hipoxèmica.	  
v BIPAP:	  Biphasic	  positive	  airway	  pressure	  

− Pressió	  positiva	  subministrada	  de	  forma	  independent	  en	  la	  fase	  inspiratòria	  i	  expiratòria.	  En	  crònic	  i	  aguts.	  

Ansietat,	  angoixa,	  intolerància	  

III.	  TRACTAMENT	  INFERMER	  

3.1	  PREVENCIÓ	  DE	  LA	  INFECCIÓ	  RESPIRATÒRIA	  

3.2	  MONITORITZACIÓ	  RESPIRATÒRIA	  

3.3	  MANTENIMENT	  INTEGRITAT	  MUCOSA	  OROFARÍNGEA	  

3.4	  MANEIG	  DE	  LA	  ENERGIA	  

3.5	  PROMOCIÓ	  ESTILS	  DE	  VIDA	  SALUDABLE	  
	  

Prevenció	  de	  la	  infecció	  respiratòria	  
Vulnerabilitat	  a	  la	  infecció	  respiratòria	  

• Mantenir	  la	  via	  aèria	  permeable:	  
− Facilitar	  el	  drenatge	  a	  l’exterior	  de	  les	  secrecions	  
− Hiperhidratar	  (S/contraindicació)	  
− Higiene	  postural	  
− Fisioteràpia	  respiratòria	  

• Treballar	  conjuntament	  amb	  la	  persona:	  
− Coneixements	  
− Forces	  psíquica	  i	  física	  
− Motivació	  	  

Monitorització	  respiratòria	  
L’objectiu	  és	  assegurar	  la	  permeabilitat	  de	  les	  vies	  aèries	  i	  l’intercanvi	  de	  gas	  de	  gas	  adequat	  

Manteniment	  integritat	  mucosa	  orofaríngia	  
Aplicació	  de	  mesures	  per	  fomentar	  la	  higiene	  i	  integritat	  de	  la	  mucosa	  bucal	  i	  orofaríngia	  

− Establir	  rutina	  de	  cures	  de	  la	  boca	  
− Aconsellar	  glopejar	  una	  solució	  antisèptica	  diluïda	  
− Promocionar	  hidratació	  via	  oral	  (o	  via	  ev)	  
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Maneig	  de	  la	  energia	  
Activitat/inactivitat	  

Signes	  “barrera”:	  dispnea	  d’esforç,	  cianosi,	  fatiga,	  defalliment	  

Característiques	  d’un	  programa	  d’activitat:	  

− Realista	  
− Individualitzats	  
− Ajustat	  nivells	  
− Programació	  de	  l’activitat	  i	  del	  repòs	  

	  
v Valorar	  gasos	  i	  grau	  activitat	  diàriament	  
v Suplència	  o	  ajuda	  AVD	  
v Persona	  allitada	  dispositius	  

Promoció	  estils	  de	  vida	  saludables	  
Conjunt	  d’activitats	  dirigides	  a	  donar	  i	  reforçar	  els	  coneixements	  sobre	  la	  salut	  i	  el	  seu	  manteniment,	  promocionant	  
mesures	  que	  la	  ciència	  ja	  ha	  demostrar	  que	  són	  saludables.	  

− No	  hàbit	  tabàquic	  ni	  altres	  tòxics	  
− Seguir	  dieta	  variada	  
− Pràctica	  rgular	  d’xercici	  físic	  
− Realitzar	  exàmens	  de	  salut	  periòdicament	  

Educació	  per	  la	  salut	  
És	  el	  desenvolupament	  de	  mesures	  d¡’ensenyament	  i	  instrucció	  que	  facilitin	  l’adaptació	  voluntària	  de	  la	  conducta	  
per	  aconseguir	  la	  salut	  en	  persones,	  famílies,	  grups	  o	  comunitats.	  

− Coneixements	  
− Força	  física	  

Deshidratació	  tabàquica	  
Conjunt	  de	  mesures	  conductuals,	  farmacològiques	  i	  psicològiques	  organitzades	  e	  forma	  seqüencial	  per	  tractar	  la	  
dependència	  del	  tabac:	  

Ajudar	  a	  la	  persona	  a	  deixar	  de	  fumar.	  

Activitats:	  

− Identificar	  motius	  pels	  que	  fuma	  
− Determinar	  el	  nivell	  de	  consum	  
− Determinar	  nivell	  de	  dependència	  a	  la	  nicotina	  Test	  de	  Fagestrom	  
− Determinar	  el	  nivell	  de	  motivació	  per	  deixar	  de	  fumar	  Test	  de	  Richmond	  
− Reduir	  o	  abandonar	  el	  consum	  de	  cigarrets/dia	  
− Determinar	  conjuntament	  l’estratègia	  farmacològica	  més	  indicada	  (nicotina,	  agonistes	  parcials,	  

antidepressius)	  	  
− Identificar	  situacions	  que	  poden	  portar	  a	  recaiguda	  
− Animar	  i	  lloar	  els	  progressos	  assolits	  

	  


