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SEMINARI VI!

CAS CLINIC 4 
Pacient de 56 anys que ve a la consulta per augment de la tos i expectoració 
habitual. Ademes diu que de vegades la mucositat conte sang.!

• Podria ser: bronquitis, asma, eficema( no es una malalt ia , es una 
consequencia) ,EPOC, pneumonia,tuberculosis, !

1. Començarem amb una anamnesis, més enfocat a saber coses de la tos.!
- desde quan? Si es amb moc?, com es el moc? En 

que situaciones te mes tos? Si a tingut febre? Si 
fuma? De que treballa?!

- Traballador de construcio, fuma 1 paquet/dia, no 
alcoholic i criteris de bronquitis cronica, no 
antecedents familiars, no pren medicaments de 
manera habitual.!

2. No presenta antecedens de processos resporatori 
agut recent!

3. Exploracio fisica!
- Ascultació: si te espectoracio sentirem roncus i sibilncies!
- Observarem la coloracio de la parts sacres( punta 

del nas i color dels dits)!
- Observar la frequencia respiratoria !

4. Exploracions complemantaries!
- Radiografia: veiem una taca al lobul dret, molt 

blanc densitat--> tumor!
- Analitica: no s'observen alteracions!
- RX: masa en hemotorax!

- Algoritmo diagnostic 
- Evaluació inicial!
- Confirmació histologica!
- Estudi extensió!
- Estadificació para valoració 

terapeutica!
- PET!

!
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Preguntes per ampliar informació 
sobre la sintomatologi

- dolor toraxic!
- Disnea!
- Hemoptisis: caracteristiques i 

quantitat!
- Infeccions respiratories frequenta!
- Anorexia / perdua de pes

Dades

- pes: 70 kg i 173cm!
- PA: 140-80 mmHg FC: 72!
- No adenospaties( alteracio de ganglis)
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CAS CLINIC 5  

Dona de 68 anys amb antecedents de IAM fa dos anys, la trombosisi venosa 
profunda de EID desde fa un any i signes d'insuficiencia venosa cronica, ve a 
urgencies per cuadre de disnea i taquipnea impostants, acompanyat de dolor 
toracic!

1. Anamnesis:!
- caracteristiques del dolor!
- Quan a començat i que feia / a fet alguna cosa diferent!
!

2. Exploracio:!
- !
!

!
Recent nescut a,b espina bifida!

• La causa de le espin bifida es desconeguda, probablament es el resultat de una 
combinacióde factors genetics i factors ambientals.!

• Diferents vies de investigació apunten a causa principal la deficiencia de acid folic en 
la mare durant els mesos previs a l embaras ...!

• ¿Quines dificultats li donaran el nen aquesta alteració?!
Es relacina directMent amb el nivell a que es troba, cuant mes alt mes important!
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