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Introducció

En la unitat “Procediments per al diagnòstic” s’analitzen les característiques
dels procediments diagnòstics. Només consta d’un únic nucli d’activitat, amb el
mateix nom: “Procediments per al diagnòstic”.

En un procés de malaltia, per poder solucionar el problema de salut i abans
del tractament s’ha d’emetre un diagnòstic. Aquest es pot realitzar a partir
d’una anamnesi o entrevista clínica, amb una exploració, o bé fent una prova
complementària. El diagnòstic és cabdal per a un futur tractament. L’auxiliar
d’infermeria ha de conèixer els diferents procediments diagnòstics per poder
informar, si escau, el pacient.

En aquesta unitat es detallen les funcions de l’auxiliar d’infermeria durant el
transcurs d’aquestes proves, ja que té una funció destacada en la identificació i
preparació del pacient, la consulta i el material per a les proves diagnòstiques.

Per assolir els continguts d’aquesta unitat és important que l’alumne integri els
continguts de manera concisa i clara, amb qualitat i rigor, demostrant haver assolit
les competències com a futur auxiliar d’infermeria del crèdit, amb llenguatge
tecnicosanitari i no deixant-se cap pas dels procediments.

Per assolir els continguts del crèdit és important que l’alumne estudiï els con-
tinguts i faci les activitats d’aprenentatge i d’autoavaluació proposades abans de
desenvolupar els diferents exercicis avaluables de cada unitat.
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Objectius

En acabar la unitat, heu de ser capaços del següent:

• Conèixer les característiques de l’anamnesi, l’exploració i les proves com-
plementàries.

• Conèixer les característiques de la consulta mèdica.

• Preparar la consulta mèdica quant a instrumental, materials i equips i en
condicions ambientals correctes dins l’àmbit corresponent.

• Identificar la funció, condicions de manipulació, higiene i manteniment de
l’instrumental, materials i equips d’ús habitual en una exploració mèdica.

• Preparar i posicionar el pacient per a la realització de procediments d’explo-
ració o terapèutics, segons protocols.

• Informar el pacient amb una relació terapèutica, adaptant el llenguatge, el
procediment de preparació o intervenció que s’ha de realitzar.

• Preparar el material necessari per a les diferents proves.

• Conèixer les funcions que té un tècnic auxiliar d’infermeria en els procedi-
ments per al diagnòstic.

• Realitzar mesures de protecció radiològica quan estiguin indicades.
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1. Procediments per al diagnòstic

Quan una persona malalta arriba a un centre sanitari sol tenir un neguit, una pre-
ocupació relacionada amb la percepció negativa de l’estat de salut o la presència
d’alguna malaltia. L’objectiu de la persona malalta usuària d’un centre sanitari és
tornar a un estat de salut diferent de l’actual, per sanar-se totalment o aconseguir
una millor qualitat de vida, en altres casos.

Per arribar a aquest objectiu l’equip sanitari recull totes les dades que li propor-
ciona la persona malalta, de manera global, tenint en compte tots els aspectes de
l’ésser humà com a ésser biopsicosocial, amb la finalitat de realitzar un diagnòstic
que serveixi per a instaurar el tractament efectiu per aconseguir l’objectiu marcat.

Per valorar l’estat de salut o malaltia d’un pacient/client i per fer una orientació
diagnòstica, els sanitaris fan servir habilitats com l’observació i l’escolta activa.
També han de tenir en compte els signes i els símptomes expressats pel malalt,
l’exploració física i les proves complementàries, les anomenades proves diagnòs-
tiques, que ajudaran a determinar el diagnòstic i determinaran un futur tractament.

Una prova diagnòstica és un tipus de prova que es fa servir per ajudar
a diagnosticar una malaltia o afecció. També s’anomena procediment
diagnòstic.

Les mamografies i les colonoscòpies són exemples de proves diagnòstiques. La
prova diagnòstica la fa un metge o metgessa, tot i que algunes també les pot fer
infermeria i es poden dur a terme a l’habitació del malalt, en un consultori o en
un lloc especialitzat, com una sala d’exploracions. L’auxiliar d’infermeria té una
funció destacada en la preparació del malalt, de la consulta i del material per a les
proves diagnòstiques.

Els procediments per al diagnòstic són l’anamnesi o entrevista clínica,
l’exploració física i les proves complementàries.

Els símptomes són les manifestacions de la malaltia perceptibles per la persona
malalta i que no es poden comprovar amb l’exploració o les tècniques diagnòs-
tiques. Tenen una vessant més subjectiva. El pacient referencia els símptomes
durant l’anamnesi o entrevista clínica. Per comprovar aquests símptomes, el
metge intenta trobar els signes de les manifestacions clíniques perceptibles per
la persona que fa l’exploració física (inspecció, palpació, percussió, auscultació,
olfacte) o bé mitjançant proves complementàries (proves de laboratori, d’electro-
diagnòstic, endoscòpiques, d’anatomia patològica, funcionals i de diagnòstic per
la imatge).
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Exemples de signe

Són exemples de signe la febre (es pot mesurar amb un termòmetre), la ginecomàstia (es
pot veure l’engrandiment de les mames en els homes), l’eritema (es veu l’envermelliment
d’una zona del cos) o l’esternut (es veu l’expulsió violenta i sorollosa d’aire dels pulmons),
mentre que els dolors, com que no es poden comprovar mitjançant aparells, es consideren
símptomes.

1.1 Consulta mèdica

L’anamnesi i l’exploració física solen realitzar-se en un espai habilitat al centre
sanitari, anomenat consulta mèdica (vegeu figura 1.1), mentre que les proves
complementàries, tot i que algunes també es poden fer a la consulta mèdica,
se solen fer en altres zones o espais amb aparells que poden arribar ser molt
específics.

Figura 1.1. Consulta mèdica

Font: Wikimedia

1.1.1 Característiques de la consulta mèdica

La consulta té les següents característiques:

• Els centres assistencials es caracteritzen per tenir una zona d’entrevista i
una zona d’exploració diferenciades, que es poden separar amb una cortina
mòbil (o paravent) o un altre mètode de separació. A la zona d’exploració
complementària poden fer-se algunes proves complementàries, si es tenen
els aparells adequats.

– En la zona d’entrevista hi ha d’haver una taula, amb cadires i prestat-
ges.
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– En la zona d’exploració hi ha d’haver una llitera, amb una làmpada
d’exploració i connexió d’oxigen i buit encastades a la paret.

• Zona de rentat de mans amb connexió d’aigua calenta i freda amb aixeta
monocomandament adequat, per a consulta sanitària, dispensador de sabó i
rotlles de paper d’un sol ús per eixugar-se les mans.

• Llum natural directa o indirecta amb possibilitat d’enfosquiment.

• Portes d’accés: l’ideal és que n’hi hagi almenys dues, una a passadís
tècnic (per comunicar-se amb altres professionals) i una altra per a pacients.
Aquesta última ha de permetre l’entrada amb comoditat de lliteres i cadires
de rodes (1,20 m). Les dues portes han de proporcionar un bon aïllament
acústic i poden estar tancades.

• Climatització adequada (20-25 °C).

• Connexió informàtica (amb wifi), telefònica i elèctrica tant en l’àrea d’en-
trevistes com d’exploracions.

• Totes les superfícies han de ser resistents a desinfectants i de fàcil neteja.

1.1.2 Tasques d’un auxiliar d’infermeria a la consulta mèdica

Les tasques o funcions que té l’auxiliar d’infermeria a la consulta mèdica es poden
dividir entre les derivades de l’organització i administració de la consulta i les
relacionades amb l’atenció directa del malalt.

Tasques o funcions relacionades amb l’organització i gestió de la consulta
mèdica

Una de les característiques de la consulta és que ha d’estar neta i desinfectada,
i també ha de complir la normativa de seguretat. Cada dia s’ha de preparar la
consulta, que ha d’estar impecable tan bon punt hi entra un pacient. Aquesta tasca
correspon al tècnic auxiliar d’infermeria (TCAI), així com les tasques següents:

• Identificació de les cites i intervencions programades. Serveix per tenir-ho
tot enllestit per a les futures cites i intervencions i que no hi hagi ensurts ni
incidències.

• Comprovació de les condicions ambientals òptimes de la consulta, com
temperatura, sorolls ambientals, il·luminació o corrent d’aire.

• Selecció del material en funció del que sol ser necessari a la consulta
i segons les intervencions que hi pugui haver programades (si l’auxiliar
considera que no n’hi ha prou o no està en condicions, cal reposar anant
al magatzem). Sovint el material sí que hi és, però no s’utilitza gaire i pot
haver caducat, per això l’auxiliar ha d’anar revisant les caducitats i les bones
condicions del material de la consulta.
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L’auxiliar té com a funcions
associades ala preparació
del pacient l’administració
de dietes especials en els
dies previs i el rasurament

de zones necessàries per a
les proves.

• Organització del material i equips (si bé l’auxiliar s’encarrega de mantenir-
ho tot ordenat, tot l’equip sanitari ha de mantenir aquesta organització del
material, ja que les consultes poden ser utilitzades per diferents sanitaris).

• Preparació del material i posada a punt dels equips, si cal. L’auxiliar ha de
posar un paper no reutilitzable o bé un llençol damunt la llitera, i anar-lo
canviant a mesura que és utilitzat pels pacients. També s’encarrega d’anar
controlant els equips i posar-los en marxa minuts abans de l’entrada del
pacient, per comprovar-ne el bon funcionament.

• Preparació de la documentació clínica i no clínica (confirmar que hi ha
la documentació en format paper, si escau). Actualment aquest tipus de
documentació està fortament informatitzada, tot i que encara hi ha serveis o
certes consultes en què poden coexistir els dos models (informàtic/paper).

• Selecció de les històries clíniques dels pacients/clients que cal visitar en
domicilis (format paper), si és el cas, tot comprovant que als pacients se’ls
han fet totes les proves programades i que no tenen res pendent.

Tasques o funcions relacionades amb l’atenció del pacient/client

El TCAI també és responsable de l’atenció al pacient/client durant la consulta i
l’exploració física. Pot ajudar en la preparació d’algun procediment. Així, un cop
realitzades totes les tasques anteriors derivades de l’organització i administració,
també són funcions del TCAI:

• Rebuda amb cordialitat i amabilitat en la relació terapèutica del pacient/cli-
ent i acompanyants.

• Comprovació de la identitat del pacient/client (per exemple, és útil preguntar
al pacient: “Que em pot dir el seu nom?”, abans de començar un procedi-
ment).

• Identificació de la història clínica del pacient/client, que ja ha hagut d’estar
preparada en el cas que sigui en format paper, perquè infermeria i l’equip
mèdic la tinguin a la seva disposició.

• Explicació al pacient de la tècnica o prova amb rigor. No hauria d’informar
sobre diagnòstics, tractaments ni altres aspectes mèdics o infermers, sinó
que ha de remetre’l a l’equip que té aquesta competència, l’equip mèdic/in-
fermeria.

• Posicionament del pacient/client: abans d’algunes proves, el pacient ha de
quedar correctament posicionat per poder realitzar la tècnica. L’auxiliar ha
d’indicar-li com s’ha de col·locar, ajudar-lo en la col·locació si és necessari
i indicar-li si es pot moure o no, i tapar-lo amb una talla, si escau.

• Preparació de la zona que cal explorar o intervenir, si cal: per exemple, en
les revisions ginecològiques, ha d’indicar al pacient que es desvesteixi de
cintura en avall, donar-li peücs i talla i, a continuació, ja sobre la llitera,
indicar-li que es posi en posició ginecològica i tapar-lo adequadament amb
la talla, tot respectant la seva intimitat i ajudant-lo si és necessari.
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En un ambient assistencial,
quan algú es refereix al
facultatiu se sol referir al
metge.

El personal sanitari ha de
donar sempre sensació de
seguretat i no mostrar-se
impacient durant l’entrevista.

• Suport al facultatiu o a infermeria durant l’exploració, per ajudar-los a
realitzar la tècnica o bé mantenint la postura adequada del pacient o fer
arribar productes necessaris per a l’exploració.

• Condicionament i ajuda del pacient: l’ajudarem a incorporar-se i a baixar
de la llitera. Si cal, l’auxiliar l’ajudarà a vestir-se.

• Acomiadament amb cordialitat i amabilitat en la relació terapèutica del
pacient/client i acompanyants. Durant tota l’estada del pacient, l’auxiliar
l’ha de tractar amb empatia, honestedat i respecte. Cal utilitzar les habilitats
socials. S’indicarà al pacient quan ha de tornar a assistir a la consulta, les
consignes pautades i com i quan es faran arribar els resultats al metge que
els havia sol·licitat.

• Posada a punt de la consulta per a la propera exploració, prova o visita: s’ha
de recollir de manera escrupolosa tot el material utilitzat, posar peücs i talla
en el recipient de residus corresponents i netejar i desinfectar, si escau, tot
el material per a una altra possible exploració. Ordenar la consulta, deixant-
ho tot al lloc corresponent. Quan estigui tot a punt, cal tornar a posar un
llençol o paper no reutilitzable a sobre de la llitera.

1.2 Anamnesi o entrevista clínica

La finalitat de l’anamnesi o entrevista clínica és la recopilació de dades significa-
tives per a la clínica, per analitzar-les i emetre un diagnòstic del pacient. Té per
finalitat obtenir les característiques biopsicosocials del subjecte (variables) que
conformen la singularitat del pacient. És una activitat molt usual a la consulta
assistencial que pot fer, segons la finalitat, el metge o bé l’equip d’infermeria.

L’anamnesi o entrevista clínica és el procés comunicatiu que té lloc entre
el pacient i un sanitari, degut a un problema de salut del pacient, en una
consulta mèdica.

L’entrevista clínica té les següents característiques:

S’ha de donar en un ambient adequat, com ara una consulta mèdica, separat d’al-
tres pacients i persones no sanitàries, per tal de poder preservar la confidencialitat
de la informació rebuda i respectar la intimitat. És important que tant l’aparença
personal del professional sanitari com el seu comportament siguin adequats a la
situació, impecables i agradables.

El primer que cal fer quan entra un pacient en una consulta mèdica és saludar-
lo d’una manera respectuosa, tot comprovant la seva identitat (si no es diu el
contrari, se li ha de parlar de vostè), i presentar-se i estar atent al confort del pacient.
Durant l’anamnesi o entrevista clínica el professional sanitari ha de deixar parlar
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el pacient, observant-lo, mirant-lo als ulls i escoltant-lo de forma activa, deixant
que expressi les seves pors i neguits.

Posteriorment el professional fa preguntes al pacient en un ambient de confiança,
dins de l’anomenada relació terapèutica: així es fan partícips tant el malalt
com el sanitari del procés salut-malaltia del pacient, amb un llenguatge que li
sigui comprensible, fomentant la cordialitat, amabilitat, empatia, honestedat i
respecte. El pacient respon en un ambient relaxat i de confiança a les preguntes
del professional, relacionades amb el seu motiu de consulta: l’entrevista clínica
proporciona informació de les dades del pacient pròpies i familiars, i també
antecedents d’altres malalties prèvies. Té, per tant, un fort component subjectiu,
ja que és el pacient qui explica la seva pròpia vivència.

Així, podem esquematitzar les característiques actitudinals més importants d’una
entrevista clínica en les següents:

1. S’ha de fer en un ambient adequat, com una consulta mèdica, separat
d’altres pacients i persones no sanitàries, per tal de poder preservar la
confidencialitat de la informació rebuda.

2. L’aparença personal del professional sanitari ha de ser l’adequada a la
situació, acurada i agradable. Ha de mostrar seguretat.

3. S’ha de saludar el pacient d’una manera respectuosa, comprovant la seva
identitat (si no es diu el contrari, se’ls ha de parlar de “vostè”), presentar-se
i estar atent al confort del pacient.

4. S’ha de deixar parlar el pacient, perquè manifesti les seves pors.

5. El sanitari ha d’observar el pacient, mirar-lo als ulls i escoltar-lo activament.

6. S’han de fer preguntes al pacient en un ambient de confiança, dins de
l’anomenada relació terapèutica, fent partícip tant el malalt com el sanitari
del procés salut-malaltia del pacient, amb un llenguatge que li sigui com-
prensible, amb cordialitat, amabilitat, empatia, honestedat i respecte.

7. S’acaba l’entrevista acomiadant el pacient, tot deixant clar en què s’ha
quedat (és útil que es repeteixi el missatge), a qui s’ha de dirigir o quan
ha de venir a la consulta la propera vegada.

8. El professional ha de registrar l’entrevista clínica realitzada dins la història
clínica del pacient.

Les cinc dades bàsiques de què consta una anamnesi (o entrevista clínica) són:

1. Dades personals del pacient: nom i cognom, edat. Pot ser necessari, segons
el centre, el número de seguretat social o mútua.

2. Motiu de la consulta.

3. Antecedents familiars i personals del pacient: si algú de la família ha patit
alguna malaltia important, així com si el pacient ha sofert alguna malaltia
prèvia significativa o si té al·lèrgies.
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4. Malaltia actual: s’ha de deixar constància de la malaltia o malalties actuals
que té el pacient, i els tractaments que segueixi.

5. Altres aspectes que cal considerar, si escau: aspectes socials i psicològics
del pacient, com l’entorn familiar i social i com la malaltia afecta el pacient.

L’entrevista clínica ha de continuar durant l’exploració física i les proves
complementàries. El professional ha de registrar qualsevol dada que
consideri rellevant a partir de l’entrevista per ajudar a un bon diagnòstic.

Durant l’anamnesi, cal fomentar activitats per a la prevenció de malalties i la
promoció de la salut, utilitzant sovint recursos visuals que facilitin la comprensió
del procés salut-malaltia, ja que es tracta d’aconseguir no només la cura individual
sinó la comunitària, articulant els diferents nivells d’atenció. No hi ha d’haver
interrupcions (com parlar per telèfon o amb altres persones) a partir de l’inici de
l’entrevista, per aconseguir el clima de contenció i confort. L’equip assistencial ha
de fer saber al pacient que està naturalment interessat a establir una bona relació
per aconseguir un objectiu comú.

1.3 Exploració física

L’exploració física es fa després d’una anamnesi correcta, per obtenir una sèrie
de dades objectives o signes clínics relacionats amb els símptomes esmentats
pel pacient durant l’entrevista clínica. La informació aconseguida mitjançant
l’anamnesi i l’exploració física es registra immediatament en la història clínica, i
és la base per sol·licitar o no determinades exploracions o proves complementàries
que confirmin el diagnòstic mèdic d’una síndrome o malaltia.

L’exploració física és el conjunt de procediments que realitza un metge o
infermer per obtenir informació sobre l’estat de salut d’una persona.

1.3.1 Material a la consulta per a l’exploració física

Per a l’examen físic s’utilitza diferent material de la consulta, sovint preparat abans
per l’auxiliar d’infermeria. Alguns exemples són:

• Estetoscopi clínic: usat per a l’auscultació tant de l’aparell respiratori com
cardiovascular, així com els sorolls a l’abdomen. S’utilitza juntament amb
l’esfigmomanòmetre en els models clàssics per determinar la pressió (vegeu
figura 1.2).
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Figura 1.2. Auscultació de l’aparell respi-
ratori amb estetoscopi

Font: Wikimedia

• Esfigmomanòmetre: usat per al mesurament de la tensió (o pressió) arterial.
Hi ha els models clàssics d’esfigmomanòmetre + estetoscopi (vegeu figura
1.4), tot i que cada cop més s’usen els esfigmomanòmetres digitals (vegeu
figura 1.5), que donen una mesura directa de la pressió arterial i poden
fins i tot estar en xarxa sincrònica amb altres aparells tecnològics i amb la
història informatitzada del pacient (vegeu figura 1.3). Els models clàssics
necessiten operacions de manteniment preventiu a causa del desajustament
lent, depenent del tipus, en l’ús continuat. Per regla general són instruments
de mesura sensibles a cops i/o vibracions. També cal anar controlant els
models digitals, ja que es poden també descalibrar.

Figura 1.3. Esfigmomanòmetre de columna de mercuri
utilitzat en assajos clínics.

Font: Wikimedia
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Figura 1.4. Esfigmomanòmetre aneroide i estetoscopi

Font: Wikimedia

Figura 1.5. Esfigmomanòmetre digital

Font: Wikimedia

• Termòmetre clínic: usat per al mesurament de la temperatura corporal. Els
models actuals són els termòmetres digitals, que cada cop més es troben
sincronitzats en xarxa amb els centres assistencials. Els termòmetres de
mercuri estan en desús per la seva potencial toxicitat (vegeu figura 1.6)

Figura 1.6. Termòmetre digital

Font: Wikimedia

• Depressor (lingual): usat per a l’examen de la cavitat bucal (boca i gola).
Solen ser de fusta i són d’un sol ús (vegeu figura 1.7).



L’ésser humà davant la malaltia 18 Procediments per al diagnòstic

Figura 1.7. Depressor lingual

Font: Wikimedia

• Escovilló: usat per administrar medicaments o obtenir mostres biològiques
(vegeu figura 1.8).

Figura 1.8. Escovilló

Font: Wikimedia

• Otoscopi: usat per explorar les orelles, fonamentalment l’orella externa i
ocasionalment l’orella mitjana (vegeu figura 1.9).

Figura 1.9. Otoscopi

Font: Wikimedia

• Oftalmoscopi: usat per explorar el fons d’ull i la retina (vegeu figura 1.10).
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Figura 1.10. Oftalmoscopi i otoscopi

Font: Wikimedia

• Rinoscopi: usat per explorar l’interior de les fosses nasals (vegeu figura
1.11).

Figura 1.11. Rinoscopi

Font: Wikimedia

• Martell de reflexos: usat per comprovar reflexos tendinosos mitjançant una
percussió.

• Tallímetre i bàscula: usat en somatometria per mesurar l’alçada (tallímetre)
i el pes (bàscula), que poden anar o no integrats. Quant a la bàscula, n’hi ha
de diferents tipus: hi ha les bàscules de bebè (utilitzades a les consultes de
pediatria, vegeu figura 1.12) i les bàscules d’adults, que sovint tenen associat
el tallímetre. Les bàscules poden ser electròniques, amb ressort o amb
contrapès. Entre aquestes darreres, la bàscula més freqüent a la consulta
d’infermeria i medicina és la bàscula romana. A les consultes dietètiques,
a més, també hi ha les bàscules basades en bioimpedància, que analitzen el
greix.
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Figura 1.12. Pes d’un bebè

Font: Wikimedia

• Turundes, gases: usades per a diferents usos durant l’examen com ara
assecar la regió axil·lar, netejar el termòmetre abans de fer la lectura, etc.

• Paravent: usat per tenir cura de la privacitat del pacient. L’auxiliar ha
de verificar la correcta posició del paravent des de diferents angles per
preservar la privacitat del pacient (vegeu figura 1.13).

Figura 1.13. Habitació d’hospital amb paravent

Font: Wikimedia

• Llençol i bata: usats per guardar el pudor i tenir cura de la privacitat
del pacient. L’auxiliar ha de verificar que tant el llençol com la bata
estan totalment nets i quan s’hagin utilitzat, els ha de dipositar a l’espai
corresponent que hagi habilitat el centre assistencial per a un posterior rentat
a la bugaderia. També es pot utilitzar paper d’un sol ús i/o talles amb peücs.

• Negatoscopi: usat per veure les radiografies a través d’un sistema
d’il·luminació per transparència del negatiu col·locat davant d’un vidre
esmerilat (vegeu figura 1.14).
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La informació a l’àmbit
sanitari juntament amb la
confidencialitat de les dades
relatives a la salut de les
persones és un dret dels
ciutadans i un deure dels
professionals sanitaris.

Figura 1.14. Negatoscopi amb plaques RX

Font: Wikimedia

1.3.2 Aspectes a tenir en compte en una exploració

En una exploració física a un pacient s’apliquen les mateixes consignes generals
d’actuació que en una consulta i que en l’entrevista. A més, és convenient tenir
presents alguns aspectes com:

• Preparar el material: cal disposar dels utensilis necessaris i unes bones
condicions ambientals. Per a una exploració física correcta, és important
que el pacient tingui privacitat, una sala amb una llitera i una il·luminació
adequada, amb temperatura correcta i sense corrent d’aire. També cal
disposar dels instruments necessaris per a l’exploració que se li practicarà:
estetoscopi, esfigmomanòmetre, otoscopi, rinoscopi, tallímetre, bàscula,
depressor, etc. La consulta i tot el material que pren contacte amb el pacient
han d’estar nets i desinfectats. En alguns casos, el material també ha d’estar
esterilitzat.

• Preparar-se com a sanitari: el personal sanitari sempre ha de tenir
preparada la consulta, per si hi ha d’entrar algun pacient. L’aspecte físic
del sanitari també és important (bona presència física, higiènica, amb bata,
ungles tallades i sense pintar i sense accessoris, entre d’altres).

• Preparar la persona: s’ha d’explicar la tècnica. Cal indicar al pacient
en què consisteix la prova diagnòstica i les seves particularitats (posició, si
sentirà fred...)

• Identificar el pacient: és un pas previ fonamental, ja que, per realitzar un
procediment els sanitaris s’han d’assegurar de la identitat de la persona, és a
dir, que la persona a qui se li ha de fer un procediment sigui realment aquella
persona.

• Observar. Els ulls de l’auxiliar d’infermeria són una de les eines més
importants, perquè així observa des del primer moment permanentment tot
el que envolta un pacient i que pot ser un indici de comportament, malaltia,
signe o símptoma.

• Potenciar la comunicació. El pacient sent un neguit, una preocupació. Vol
sentir-se escoltat i l’auxiliar ha d’estar al seu costat, escoltant activament el
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que diu, deixant que manifesti les seves pors, però també tenint en compte
diferents aspectes del secret professional; per això l’auxiliar ha d’utilitzar
eines comunicatives i habilitats socials, com l’empatia, l’escolta activa i
l’assertivitat.

• Respectar el pudor. En els consultoris els pacients necessiten un espai
aïllat amb un paravent per posar-se i treure’s la roba. En el cas de proves
diagnòstiques específiques, disposen d’habitacles especials on poden deixar
la roba i les joies. També s’utilitzen llençols, talles i bates. És important a
l’hora d’entrar a una habitació d’un pacient trucar a la porta.

• Respectar les mesures d’aïllament bacteriològic. Això actua en dos
sentits. D’una banda, en el cas de pacients amb infeccions que es poden
transmetre (per exemple, tuberculosi pulmonar, meningitis meningocòccica,
sida, etc.) i, de l’altra, en els pacients amb un greu compromís immunitari
que siguin propensos a contraure infeccions. Les persones que els atenen
han de respectar les mesures per evitar que se’ls pugui transmetre alguna
infecció. Per això, és molt important rentar-se les mans abans i després
d’atendre cada malalt i, també, respectar les mesures d’aïllament indicades
(davantal, mascareta, etc.).

• Rentar-se les mans. Entre pacient i pacient i abans i després de tècniques
d’infermeria és molt important fer un rentat de mans higiènic, per evitar la
transmissió d’infeccions. La higiene de mans s’ha considerat com la mesura
més important per evitar la transmissió de microorganismes i infeccions
associades a l’atenció sanitària.

• Registrar: totes les tècniques realitzades per infermeria han de ser imme-
diatament registrades amb rigor.

1.3.3 Parts d’una exploració física

L’exploració física es du a terme amb aparells senzills i amb els òrgans dels sentits
del sanitari (ulls, dits, mans, oïda, nas).

L’exploració física consta de cinc punts:

• Inspecció: observació de zones corporals del pacient. Es pot realitzar amb
ull nu o bé amb aparells (otoscopi, rinoscopi).

• Palpació: es fonamenta en el tacte amb les mans, ja que es toquen diferents
parts del cos per detectar el pols arterial, el volum d’òrgans, els augments
de temperatura locals i dolors o lesions de la pell o properes.

• Percussió: mitjançant copets als dits i a les mans, el facultatiu crea sons
que li permeten saber les característiques de l’òrgan o cavitat percutida. Se
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El temps aconsellat màxim
per tal que un pacient es
mantingui en una mateixa
posició és de 2 a 3 hores.

sol utilitzar sobretot en tòrax i abdomen. També es poden realitzar copets
amb un martell de reflexos per explorar els diferents reflexos nerviosos.

• Auscultació: escolta dels sons que es produeixen a l’interior del cos, com
sons respiratoris o sons del cor. Es pot escoltar directament amb l’oïda o bé
ajudar-se amb un fonendoscopi.

• Olfacte: percepció i distinció d’olors específiques, com en el cas de
determinades úlceres o l’olor de l’alè d’acetona en persones amb cetoacidosi
diabètica.

1.3.4 Posicions en exploració mèdica

Durant l’exploració, en determinades proves diagnòstiques cal que el pacient
adopti una determinada posició corporal, que pot ser quirúrgica o no quirúrgica.
Les posicions més comunes en l’exploració són:

• Bipedestació o postura erecta. Variant de la posició anatòmica. Utilitzada
per determinar problemes d’equilibri. En exploracions complementàries
s’utilitza en radiografies de tòrax i columna.

• Asseguda. Posició en què el malalt es troba a la sala d’espera, també
quan s’està a la sala, durant l’entrevista. En l’exploració s’usa per realitzar
auscultacions de vies respiratòries o del cor o percussions (clapping) i per
palpar el pols arterial.

• Decúbit supí (DS) o dorsal. La persona està estirada a la llitera, amb la cara
cap al sostre i les mans en pronació. És una de les posicions més habituals en
les exploracions, ja que aquesta posició està indicada en molts procediments
diagnòstics: inspecció, palpació, percussió de tòrax, abdomen i membres
superiors i inferiors. També s’utilitza en exploracions complementàries,
com ecografies, TC o ressonància magnètica, entre d’altres.

• Decúbit pron (DP) o ventral. La persona està estirada a la llitera, cap
avall, amb la cara mirant al coixí de la llitera (pot estar una mica de costat).
És una exploració habitual en exploracions d’esquena (sobretot la columna
vertebral) i glutis (vegeu figura 1.15).
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Figura 1.15. Decúbit supí i decúbit pron

Font: Wikimedia

• Decúbit lateral (DL). La persona es pot recolzar cap al costat dret (decúbit
lateral dret, DLD) o bé cap al costat esquerre (DLE). És una tècnica força
utilitzada en cures d’infermeria i també en administració de medicació (ène-
mes i medicacions per via intramuscular i rectal). En proves diagnòstiques,
s’utilitza en radiografies laterals de la columna vertebral, en les puncions
lumbars, proves rectals, en determinades ecografies i en l’exploració de
determinats moviments a les extremitats (vegeu figura 1.16)

Figura 1.16. Decúbit lateral (DL)

Font: Wikimedia

• Sims o semipron. Posició a cavall entre el DL i el DP. Des de la posició
de decúbit lateral el pacient gira cap avall, deixant el tòrax totalment en
contacte amb la llitera. És una posició utilitzada de forma semblant al
decúbit lateral en cures d’infermeria i per a administració de medicacions,
sobretot ènemes. En proves diagnòstiques, s’utilitza sobretot en proves
rectals (vegeu figura 1.17).
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Figura 1.17. Sims

Font: Elaboració pròpia

• Fowler. El pacient està en decúbit supí amb el capçal de la llitera elevat
45° (vegeu figura 1.18). És una postura molt utilitzada dins l’àmbit sanitari,
sobretot per a pacients hospitalaris amb problemes respiratoris o cardíacs
i en l’administració de medicació via oral. S’usa en exploracions de tòrax
i part superior: cap, ulls, coll, oïda, nas, gola i pit. Segons quina sigui
l’elevació del capçal del llit, es pot parlar de dues variants d’aquesta posició:

– Fowler alta: si l’elevació del llit és de 90°.

– Semi Fowler: si l’elevació del llit és de 30°.

Figura 1.18. Posició de Fowler

Font: Wikimedia

• Trendelenburg. En aquesta postura el pacient es posa en DS amb els peus
elevats (s’aixeca la part baixa del llit). S’usa per a l’exploració d’òrgans
pelvians, en persones amb vertígens i posició immediatament posterior a la
punció lumbar, per evitar cefalees (vegeu figura 1.19).
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Figura 1.19. Posició Trendelenburg
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• Genupectoral o mahometana. El pacient s’agenolla damunt la llitera, amb
el cap tocant el llençol. S’utilitza en exploracions anals o rectals. Cal prestar
una especial atenció a aquesta posició, per preservar la intimitat del pacient
ja que sol ser una posició força incòmoda (vegeu figura 1.20).

Figura 1.20. Posició genupectoral

Font: Wikimedia

• Ginecològica o litotomia. La pacient està en posició de DS a la part
inferior de la llitera, amb les cuixes flexionades i reposades sobre la taula
ginecològica. S’utilitza per a l’exploració de genitals externs i exploració
de la zona rectal i perianal. Igual que la posició genupectoral, cal prestar
una especial atenció a aquesta posició per preservar la intimitat, ja que sol
ser una posició força incòmoda (vegeu figura 1.21).
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Figura 1.21. Posició ginecològica o litotomia
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• Roser o Proetz. És una variant de DS, amb el cap que penja de la part
superior del llit. S’usa en exploracions faríngies (vegeu figura 1.22).

Figura 1.22. Posició Roser o Proetz

Font: Elaboració pròpia

1.4 Proves complementàries

Sovint després d’una anamnesi, no es tenen prou dades diagnòstiques des d’un
punt de vista clínic i cal realitzar altres proves més complexes per diagnòsticar i
pautar un futur tractament.

Les proves complementàries són proves diagnòstiques que sol·licita el
metge després d’una anamnesi i exploració física, per confirmar o descartar
un diagnòstic clínic. També reben el nom d’exploracions complementàries.

Les proves complementàries es poden dividir de forma esquemàtica, segons la
tècnica utilitzada:

• Proves de laboratori o anàlisis clíniques: s’hi inclouen les anàlisis de sang,
orina, femta, esput i fluids biològics.
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• Proves d’electrodiagnòstic: electrocardiograma (ECG), electroencefalo-
grama (EEG) i electromiograma (EMG).

• Proves endoscòpiques: fibrobroncoscòpia, rectoscòpia, cistoscòpia, artros-
còpia, colonoscòpia, laparoscòpia i gastroscòpia.

• Proves d’anatomia patològica: biòpsia i citologies.

• Proves funcionals: espirometria, test d’esforç, audiometria, agudesa visual
i pulsioximetria.

• Proves de diagnòstic per la imatge

– Radiodiagnòstic: radiografia, tomografia computada (TC).

– Proves nuclears: gammagrafia, densitometria, SPECT i PET-TC.

– Proves magnètiques: ressonància magnètica nuclear (RMN).

– Ultrasons: ecografia.

1.4.1 Proves de laboratori o anàlisis clíniques

Una de les proves més usuals per la seva senzillesa són les proves de laboratori.

L’anàlisi clínica o prova de laboratori és una prova complementària
realitzada a partir de mostres biològiques dels pacients en un laboratori
clínic, amb la finalitat d’emetre una orientació diagnòstica i un tractament.

Les proves de laboratori, també anomenades anàlisis clíniques, analitzen una
mostra de sang, orina o una altra substància del cos com la femta o fluids biològics.
Aquest tipus de proves tenen particularitats a l’hora de recollir les mostres i de
conservar-les.

L’anàlisi de sang és una de les proves mèdiques més utilitzades i de major
importància en la pràctica clínica. Consisteix a extreure una petita quantitat de
sang venosa del pacient, que després és transportada al laboratori per analitzar-la
i determinar-ne la composició.

Vacutainer. Font: Wikimedia

• Hematologia: l’anàlisi hematològica més freqüent es realitza a la sang,
encara que també es pot determinar la presència de components sanguinis
en altres líquids corporals com l’orina o la femta, però és menys freqüent.
Un hemograma complet és una anàlisi de sang que ajuda al metge a conèixer
la quantitat total de diversos tipus diferents de cèl·lules sanguínies. La
quantitat total de glòbuls vermells, blancs i plaquetes d’una persona pot
proporcionar informació als sanitaris sobre possibles problemes de salut,
com anèmia, infeccions, trastorns de coagulació, inflamacions i altres
afeccions. Cal tenir en compte que l’hemograma pot sortir alterat si la
persona pren determinada medicació o si fuma. Un hemograma mesura
els glòbuls vermells, que distribueixen oxigen a diferents parts del cos; els
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glòbuls blancs, que ajuden a combatre les infeccions, i les plaquetes, que
ajuden la sang a coagular-se i aturar els dessagnaments.

• Bioquímica: en l’anàlisi bioquímica s’analitza la concentració en l’orga-
nisme de diferents substàncies bioquímiques, com la glucosa, la urea, el
colesterol, les transaminases, la fosfatasa alcalina, el ferro, el sodi o el calci.
Aquesta anàlisi es pot realitzar a la sang, l’orina o els fluids biològics (com
el líquid cefalorraquidi (LCR), pleural, pericàrdic, amniòtic o peritoneal).
Aquests paràmetres bioquímics informen sobre l’estat i la funció del fetge,
el ronyó, l’aparició de malalties com la diabetis, processos malignes com el
càncer o l’estat d’inflamació amb relació a les malalties reumàtiques, entre
d’altres.

• Microbiològica i parasitològica: en l’anàlisi microbiològica s’estudien
bacteris, fongs, protozous i virus, és a dir, microorganismes en general i
paràsits microscrocòpics que puguin haver-hi en una mostra biològica (sang,
orina, fluid, femta...).

Cultiu bacterià agar-agar. Wikimedia

Cultius microbiològics i antibiogrames

Un cultiu microbiològic és una prova molt utilitzada en microbiologia, basada en la
multiplicació de microorganismes en un medi adequat. És una prova utilitzada per a
l’estudi de bacteris provinents d’una mostra, sobretot patògens. Es poden realitzar cultius
de molts tipus de mostres. Un exemple d’aquest tipus és el cultiu d’esput. A partir
de la mostra d’esput d’una persona malalta es determina la presència o absència de
microorganismes, per poder instaurar un tractament eficaç. En aquesta tècnica, s’agafa
asèpticament una petita quantitat d’esput, per després sembrar-la i analitzar-la al laboratori
de microbiologia (amb tincions de Gram i cultius tradicionals, que són medis que serveixen
perquè es multipliquin els bacteris). Aquest tipus de cultiu és una prova diagnòstica que
s’utilitza en medicina per a l’estudi d’infeccions de l’aparell respiratori. Un cop detectat el
microorganisme causant de l’afecció, també per tècniques microbiològiques es determina
la resistència del bacteri trobat a diferents antibiòtics, mitjançant els antibiogrames, que
ajuden a escollir el tractament indicat (vegeu figura 1.23).

Figura 1.23. Antibiograma. Mesurament de la
resistència dels antibiòtics

Font: Wikimedia

• Immunològica: aquesta anàlisi mesura el nivell de certes immunoglobuli-
nes (Ig) o anticossos a la sang. Els anticossos són proteïnes o polisacàrids
produïdes pel sistema immunològic per atacar antígens, com els bacteris,
els virus, els al·lèrgens o òrgans trasplantats. Uns nivells alterats d’Ig poden
estar relacionats amb processos d’infecció, d’immnunodeficiència (com el
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VIH), autoimmunitat (lupus eritematós sistèmic), hipersensibilitat (asma i
al·lèrgies), així com processos malignes cancerosos.

• Marcadors biològics: aquesta anàlisi determina els nivells de substàncies
produïdes per les cèl·lules canceroses o per altres cèl·lules del cos com a
resposta al càncer, però també a certes afeccions benignes (no canceroses).
Les determinacions més habituals són PSA, PSA lliure, CA 15-3, CA125,
CA19-9,CEA i l’alfa fetoproteïna, entre d’altres.

• Toxicològica: l’anàlisi toxicològica determina l’absència o presència de
substàncies potencialment tòxiques en diferents mostres biològiques. Els
principals grups de tòxics que s’investiguen són: drogues d’abús, medica-
ments, pesticides i tòxics volàtils, com el fòsfor blanc (especialment usat en
l’avaluació de la toxicologia laboral).

• Genètica: l’anàlisi genètica estudia el material genètic que es troba a les
cèl·lules. Usualment, la mostra s’obté a partir d’una petita quantitat de sang.
Per fer un estudi cromosòmic (o cariotip) les cèl·lules han de ser cultivades
i processades, per tal de poder observar els cromosomes al microscopi
i detectar mutacions o discrepàncies. Aquest tipus d’estudi es realitza
en pacients que pateixen malalties de tipus genètic, i també per saber la
predisposició de patir certes malalties quan hi ha familiars que les han patit,
com és el cas del càncer d’úter i mama.

Càncer de mama i càncer d’ovari

Aproximadament entre el 5-10% dels casos de càncer de mama i el 20% de càncer d’ovaris
són hereditaris.

Hi ha evidència que el càncer de mama i ovari es troba associat a mutacions en els gens
BRCA1 i BRCA2, amb component hereditari. Si bé l’aparició del gen en una persona
no determina que s’hagi de tenir segur la malaltia, sí que mostra una predisposició més
gran a tenir-la, cosa que obre debats ètics sobre les possibles decisions mèdiques, com la
histerectomia i la mastectomia preventives.

Com totes les proves realitzades a la consulta mèdica, el TCAI té tasques
d’organització i gestió en una anàlisi de sang:

• Identificació de les cites i extraccions programades.

• Comprovació de les condicions ambientals òptimes de la consulta, com
temperatura, sorolls ambientals, il·luminació o corrent d’aire.

• Selecció i organització del material i equips (envasos d’orina, flascons d’he-
mocultiu, envasos de sang segons el que s’hagi demanat, smart, xeringues,
agulles...).

• Preparació del material i posada a punt dels equips, si cal (envasos d’orina,
flascons d’hemocultiu, envasos de sang segons el que s’hagi demanat, smart,
xeringues, agulles...). En l’anàlisi de sang no hi sol haver equips especials.

• Organització del material i equip: mantenir l’ordre.
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• Preparació de la documentació clínica i no clínica (demanar el volant de
petició, si escau. Demanar full de petició de material).

• Selecció de les històries clíniques dels pacients/clients (només si està en
paper).

Respecte a l’atenció del pacient/client: Realment, l’auxiliar no hi sol estar en
contacte directe durant el procediment d’aquesta tècnica. De totes les funcions, el
més usual és que només faci:

• Comprovació de l’estat òptim de la consulta per procedir a la vista/explora-
ció.

• Suport a infermeria durant l’exploració.

• Posada a punt de la consulta per a la propera exploració.

Particularitats: l’auxiliar no pot realitzar la tècnica d’extracció de la sang venosa,
però sí que pot ajudar infermeria en la preparació dels volants, retolació/etique-
tatge dels flascons i processament de les mostres, així com portar les mostres,
degudament conservades, al servei hospitalari o laboratori corresponent. Per tant,
en general no té tasques associades amb l’atenció directa del pacient, però sí
d’organització i gestió.

1.4.2 Proves d’electrodiagnòstic

El cos humà és un generador de senyals elèctrics. Músculs i nervis creen senyals
elèctrics que viatgen a través de les neurones i els músculs cap al nostre cervell. Els
nervis motors lliuren senyals per activar els nostres músculs. Els nervis sensitius
lliuren informació al nostre cervell sobre el nostre entorn.

La mesura de la velocitat i grau d’activitat elèctrica dels músculs o nervis pot
ajudar en el diagnòstic de diverses malalties, com ara síndrome del túnel carpià o
radiculopatia cervical/lumbar. Aquests corrents elèctrics poden ser mesurats pels
següents instruments a la clínica.

Electrocardiògraf. Font: Wikimedia

L’electrocardiograma (EKG o ECG) és l’exploració realitzada amb un
aparell, l’electrocardiògraf, que mesura l’activitat elèctrica cardíaca i dona
una representació gràfica resultant en un temps determinat (vegeu figura
1.24).

L’electrocardiografia és el procés d’enregistrament de l’activitat elèctrica del cor
durant un període de temps utilitzant elèctrodes col·locats sobre la pell. Aquests
elèctrodes detecten els petits canvis elèctrics a la pell que sorgeixen del patró
electrofisiològic del múscul cardíac. Es fa molt sovint per detectar qualsevol
problema cardíac, com arrítmies o insuficiències cardíaques.
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Figura 1.24. Registre del cor

Font: Wikimedia

Hi ha diferents tipus d’EKG: l’electrocardiograma basal, que és el més usual
i s’aplica amb la persona en repòs; l’electrocardiograma d’esforç, per a casos
especials quan la persona fa alguna activitat física, perquè sigui més fàcil trobar
la possible anomalia, i, finalment, l’electrocardiograma ambulatori o Holter, que
és una prova de diagnòstic cardiològic que consisteix en el control ambulatori
del registre electrocardiogràfic per un temps prolongat (habitualment vint-i-quatre
hores) a una persona que està en moviment i el porta a sobre durant un dia. A
diferència dels dos primers tipus d’EKG, aquest registre té lloc fora del recinte
hospitalari (vegeu figura 1.25).

Figura 1.25. Holter

Font: Wikimedia

EKG. Font: Wikimedia

L’auxiliar ajuda en la preparació i obtenció de l’EKG. Per tant, tot i que ha de
tenir presents les consignes generals quant a les funcions de l’auxiliar de totes les
proves diagnòstiques, destaquen les següents funcions de l’auxiliar en l’EKG:

• Tasques derivades de l’organització i administració: identificar les cites i
intervencions programades. Preparar la documentació clínica.

• Preparar la consulta: mantenir en condicions òptimes la sala on es farà la
prova, amb les condicions ambientals i higièniques pertinents i la llitera amb
un llençol net o, en el seu defecte, paper d’un sol ús.

• Preparar el material: comprovar abans el correcte funcionament de l’EKG
i que hi hagi prou gel conductor a la sala.

• Preparar-se com a TCAI: s’ha d’anar correctament vestit, net, cabells
recollits, ungles sense pintar, sense accessoris. Un cop amb el pacient, ens
haurem de presentar.
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• Corroborar la identitat del pacient i l’existència de la seva història clínica,
i informar-lo de la tècnica que se li farà. Indicar-li que s’ha de desvestir
de cintura cap avall (donar-li una bata o talla) i la posició adequada per
al procediment (ajudar-lo, si cal). Respectar el pudor i la intimitat de la
persona. Netejar la zona d’inserció dels elèctrodes amb aigua o solució
salina. No rentar amb alcohol (no és bon conductor de l’electricitat).

• Informar el pacient que el gel li pot provocar una mica de fredor, i demanar-li
que estigui immòbil durant el procediment.

• Durant el procediment de l’electrocardiograma basal normalment el pacient
ha de romandre en decúbit supí, relaxat, sense parlar, amb un ritme
respiratori normal i amb els braços i les mames immòbils. A vegades l’equip
mèdic o d’infermeria li pot demanar que contingui la respiració durant uns
segons. Qualsevol moviment pot alterar els resultats.

• Si es tracta d’un electrocardiograma d’esforç, la posició sol ser dempeus o
assegut, ja que en aquest tipus de prova la persona fa un esforç per detectar
amb més facilitat la malaltia, i aquí camina, corre o bé pot estar en una
bicicleta, per exemple.

• Preparar la zona que cal explorar o intervenir, si cal. La zona d’inserció dels
elèctrodes ha d’estar neta i seca.

• Donar suport al facultatiu o a infermeria durant l’exploració.

• Quan s’acaba la tècnica, netejar la zona on s’havien inserit els elèctrodes i
indicar al pacient com i quan se li faran arribar els resultats al metge que ha
sol·licitat la prova.

• Acomiadar amb cordialitat i amabilitat en la relació terapèutica del pacient/-
client i acompanyants.

• Posar a punt la consulta per a la propera exploració.

• Fer els registres segons el protocol.

És de cabdal importància el posicionament correcte dels elèctrodes, ja que cada
un té una zona específica per al mesurament i no posar-lo a la zona correcta dona
errors al registre. Per a la recollida de l’activitat elèctrica mitjançant l’electro-
cardiògraf, es necessita col·locar sobre la pell del pacient una sèrie d’elèctrodes
(normalment deu), que s’uniran fins a l’electrocardiògraf per uns cables. Amb
seu elèctrodes s’aconsegueixen obtenir dotze derivacions, per tant, es dibuixen en
el paper dotze traçats dels impulsos elèctrics del cor des de diferents punts del
cos. L’electrocardiograma d’una persona sana presenta un traçat particular i, per
tant, quan apareixen canvis en aquest traçat el metge pot determinar si hi ha un
problema.

L’electroencefalograma (EEG) és l’exploració que dona un registre de l’activitat
bioelèctrica cerebral en condicions basals de repòs, en vigília o somni, i durant
diverses activacions (habitualment hiperpnea i estimulació lluminosa intermitent)
mitjançant un equip d’electroencefalografia.
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Un registre clínic habitual de l’EEG dura entre 20 i 30 minuts (més el temps
de preparació) i normalment implica la col·locació de discos metàl·lics plans,
anomenats elèctrodes, en tot el cuir cabellut, que se sostenen en el seu lloc amb una
pasta adhesiva. Els elèctrodes van connectats mitjançant cables a una gravadora.
La màquina converteix els senyals elèctrics en patrons que es poden observar en un
monitor o dibuixar en paper. És important que la persona resti immòbil i amb els
ulls tancats durant l’examen, perquè el moviment pot canviar els resultats. Es pot
sol·licitar que facin certs moviments durant l’examen, com respirar profundament i
ràpidament durant alguns minuts o mirar cap a una llum molt brillant. En finalitzar
el procediment, pot ser necessari rentar el cuir cabellut. Igual que en el cas de
l’EKG, també hi ha EEG ambulatoris, on la persona fa la seva vida normal (o el
que indiqui el facultatiu) fora del recinte hospitalari (vegeu figura 1.26).

Figura 1.26. EEG

Font: Wikimedia

L’electromiograma (EMG) és una exploració que mesura l’activitat elèctrica
produïda pels músculs esquelètics. L’EMG es du a terme a través d’elèctrodes
inserits dins dels músculs (elèctrodes intramusculars) o mitjançant elèctrodes a
la superfície de la pell sobre el múscul (superfície d’elèctrodes). La tècnica
amb elèctrodes intramusculars és més precisa, però també més dolorosa i amb
riscos associats, com la infecció. L’EMG és utilitzat per estudiar el sistema
neuromuscular (vegeu figura 1.27)
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El sufix -scòpia significa
exploració, observació, visió,
estudi, mentre que el sufix
-scopi significa instrument
per a l’exploració o estudi.

Figura 1.27. EMG

Font: Wikimedia

1.4.3 Proves endoscòpiques

Les proves endoscòpiques utilitzen aparells que són introduïts al cos amb una
finalitat diagnòstica.

L’endoscòpia és una tècnica diagnòstica que consisteix en la inserció d’un
aparell anomenat endoscopi dins el cos d’una persona. La majoria dels
endoscopis són tubs prims amb una font de llum potent i una càmera
miniatura a l’extrem.

Hi ha diversos tipus d’endoscopis i la seva extensió i flexibilitat depenen de la part
del cos que el metge necessiti veure. Per exemple, l’endoscopi que ajuda un metge
a examinar les articulacions en general és rígid. En canvi, un que es faci servir per
veure l’interior del còlon és flexible. En general, un endoscopi té un canal a través
del qual el metge insereix eines per recol·lectar teixit o proporcionar tractament,
com poden ser fòrceps (per extreure mostres) o raspalls citològics (per extreure
cèl·lules). Vegeu figura 1.28.

Figura 1.28. Endoscopi

Font: Wikimedia
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La colonoscòpia virtual és
una tècnica que permet

visualitzar el còlon
mitjançant la tecnologia de

la tomografia computada
(TC) per obtenir una visió

interna per reconstrucció en
3D de la totalitat del còlon.

No utilitza endoscopi, a
diferència de la típica

colonoscòpia.

Una endoscòpia pot estar indicada:

• Per detectar i prevenir el càncer, com la colonoscòpia, que serveix per
detectar el càncer colorectal. Durant una colonoscòpia, el cirurgià pot
extirpar formacions denominades pòlips que poden convertir-se en càncer.

• Per diagnosticar una malaltia. El tipus d’endoscòpia que el metge recomana
en aquest cas depèn de la part del cos que es necessita examinar.

• Per tractar càncers. Com en la cirurgia laparoscòpica o teràpia amb làser,
on el feix de llum potent s’usa per destruir cèl·lules canceroses.

Segons l’orifici pel qual s’introdueix l’endoscopi, la tècnica rep el nom de:

• Per l’esòfag: esofagoscòpia

• Per l’estómac: gastroscòpia

• Pel recte: rectoscòpia

• Pel còlon (complet): colonoscòpia

• Per l’arbre tràqueobronquial: fibrobroncoscòpia

• Per la bufeta urinària: cistoscòpia

• Per la vagina: colposcòpia

• Per l’úter: histeroscòpia

Mitjançant petites incisions quirúrgiques, l’endoscòpia pot ser:

• Toracoscòpia: visualització de la cavitat toràcica o pleural.

• Laparoscòpia: visualització de la cavitat abdominal o peritoneal.

• Artroscòpia: visualització d’una cavitat articular.

Laparoscòpia. Font: Wikimedia

L’endoscòpia és una tècnica que pot ocasionar dolor, per la qual cosa s’administren
relaxants musculars, sedants i, en cas d’haver-hi incisions, anestèsia local. La
tècnica determina si el pacient ha d’estar o no en dejú i la posició com s’ha de
col·locar per a l’endoscòpia.

1.4.4 Proves d’anatomia patològica

L’anatomia patològica és la branca de la medecina que estudia les alteracions
morfològiques (alteracions estructurals en cèl·lules i òrgans) i com aquestes
afecten al cos humà produint malalties.
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Una biòpsia és un
procediment mèdic que
extreu cèl·lules o teixits del
cos. Les biòpsies són
examinades pel patòleg.

La laparotomia és una
cirurgia que es fa amb el
propòsit d’obrir, explorar i
examinar per tractar els
problemes que es presentin
a l’abdomen.

Les proves d’anatomia patològica tenen per objectiu l’estudi al microscopi
de teixits (peces quirúrgiques, biòpsies o autòpsies clíniques) i de líquids
corporals (citologies, PAAF) per diagnosticar malaltia i instaurar un futur
tractament.

Les mostres es poden obtenir per diferents tècniques, com l’extirpació per biòpsies
i l’aspiració dels líquids corporals.

Les biòpsies es poden prendre de qualsevol part del cos. En la majoria dels casos,
una biòpsia és l’única prova que pot indicar amb seguretat si una àrea sospitosa té
càncer, però les biòpsies es fan per moltes altres raons. N’hi ha de diferents tipus:

• Biòpsia intraoperatòria: s’estudia la mostra al microscopi mentre es fa la
intervenció quirúrgica. És una cirurgia en la qual s’utilitza anestèsia general
o local. Això significa que el pacient està sedat o adormit per no sentir dolor
durant el procediment, que es porta a terme al quiròfan d’un hospital. El
cirurgià fa una incisió a la zona afectada i extreu el teixit.

• Biòpsia endoscòpica: es fa a partir d’orificis naturals o bé a partir d’in-
cisions (talls) quirúrgics molt més petits que en la biòpsia oberta. Un
instrument semblant a una càmera (endoscopi) i altres eines poden inserir-
se en els orificis naturals o les incisions. Són biòpsies endoscòpiques a
partir d’orificis naturals les obtingudes en colonoscòpies, per diagnosticar
el càncer colorectal, i les biòpsies en esofagoscòpies o gastroscòpies,
que diagnostiquen càncers d’esòfag o d’estómac. La laparoscòpia és
una tècnica quirúrgica d’ús freqüent, que permet la visió de la cavitat
abdominopelviana amb l’ajuda d’una lent òptica. Per accedir a la cavitat,
s’han de fer incisions i l’endoscopi ajuda a guiar el cirurgià al lloc adequat
per prendre la mostra. Que el punt d’accés sigui petit no vol dir que la
prova estigui exempta de riscos, ja que es té accés a òrgans vitals que
poden ser danyats. Aquesta incisió s’utilitza durant un període curt al final
del procediment. Així disminueix el risc d’infecció de la ferida, el dolor
postoperatori i les lesions musculars (vegeu figura 1.29)

Figura 1.29. Instruments laparoscòpics

Font: Wikimedia

• Biòpsia estereotàxica: es localitza de forma exacta (per guia estereotàxica)
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Les proves de citologia
realitzen l’estudi de cèl·lules,
amb la finalitat d’establir un

diagnòstic.

una lesió a partir de dues imatges amb diferent angulació (per exemple, amb
raigs X). L’objectiu d’aquest procediment no és extreure la totalitat de la le-
sió, sinó obtenir una mostra per analitzar-la i fer un diagnòstic. La indicació
més freqüent d’aquest tipus de biòpsia és la patologia mamària per a l’estudi
de microcalcificacions o d’altres lesions detectades per mamografia i que
no són visibles per ecografia. Es tracta d’un procediment ambulatori, poc
invasiu, que es fa amb anestèsia local i que generalment permet determinar
si la lesió requereix o no cirurgia posterior, ja que moltes d’aquestes biòpsies
resulten benignes. El temps de realització sol ser d’entre 45 i 60 minuts.

• Biòpsia per punció amb agulla fina (PAAF): consisteix en l’aspiració
mitjançant una agulla de cèl·lules d’una lesió que posteriorment s’envien
a estudi citològic. Realment és un estudi citològic. Les biòpsies per punció
sovint es duen a terme utilitzant una tomografia computada o una ecografia.
Aquestes eines d’imatges ajuden a guiar el metge fins a la zona correcta.
També es considera terapèutica quan es buida un quist que genera molèsties.
Es tracta d’un procediment ambulatori, poc invasiu, que es fa amb anestèsia
local i que pot ser molt útil, per exemple, per demostrar el compromís axil·lar
en un càncer de mama. De vegades aquest procediment resulta insuficient
i s’ha de continuar amb un altre tipus d’estudis. Aquest examen en general
dura entre 30 i 40 minuts.

L’aspiració és un procediment mèdic molt utilitzat al laboratori d’anatomia
patològica per a l’extracció d’algun element del cos. El punt d’accés pot
ser a través d’un orifici natural o bé d’alguna punció. Aquests elements que
s’aspiren poden ser aire, líquids corporals o fragments ossis. Les aspiracions estan
indicades en el diagnòstic de certes malalties (com el càncer de mama o el càncer
d’ossos), així com el tractament d’altres (aspiració de líquid pleural per millorar
ventilació i oxigenació, extracció de líquid ascític de l’abdomen o l’aspiració del
líquid sinovial per millorar la funcionalitat de l’articulació). L’aspiració com a
procediment mèdic també es pot fer servir per extreure mostres de teixits per a una
biòpsia. Algunes vegades s’anomena biòpsia o aspirat per punció, com la PAAF.
Aquest tipus de tècniques es fan sempre en condicions estèrils i poden arribar a
ser molt dolorosos, per la qual cosa se sol utilitzar anestèsia.

Segons el punt d’accés les aspiracions poden ser:

Els trocars s’utilitzen en medicina per
accedir a fluids i drenar-los en

pacients amb hidrotòrax o ascites
(Font: Wikimedia)

• Per orificis naturals: és una tècnica que es fa servir per retirar de la via aèria
les secrecions que el pacient no pot expulsar per si mateix, a vegades amb
finalitat diagnòstica, encara que la majoria de vegades és simptomàtic, per
afavorir la respiració. Es pot realitzar per via nasofaríngia u orotraqueal,
introduint un catèter d’aspiració pel nas o la boca del pacient. Amb això
s’aconsegueix mantenir una via aèria permeable, s’afavoreix un intercanvi
gasós pulmonar correcte i s’evita l’aparició d’infeccions per l’acumulació
de secrecions.

• Punció: en aquest tipus d’aspiració es fa la incisió i, posteriorment, s’intro-
dueix l’instrumental per a l’extracció de la mostra. Aquests procediments
solen requerir anestèsia. La tècnica rep el nom de la zona on es fa la punció:
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Els broncodilatadors són
medicaments que fan que
els bronquis i bronquíols
dels pulmons es dilatin i
provoquen un millor
intercanvi gasós.

– Amniocentesi: punció al sac amniòtic

– Paracentesi: punció de l’abdomen

– Punció lumbar: punció a les vèrtebres lumbars de la columna

– Toracocentesi: punció al tòrax

– Venopunció: punció en una vena

1.4.5 Proves funcionals

Les proves funcionals són proves senzilles que mesuren el correcte funcionament
d’un òrgan determinat o part d’un sistema/aparell.

Les proves funcionals mesuren de forma no invasiva la funció correcta
d’algun determinat element o òrgan del cos humà.

N’hi ha moltes, però detallarem les més freqüents: l’espirometria, la pulsioxime-
tria, la prova d’esforç, l’audiometria i l’agudesa visual.

Espirometria

Una de les proves més utilitzades en pacients amb sospita de malalties respiratòri-
es, és l’espirometria per ser ràpida i indolora.

L’espirometria és una prova que permet conèixer la funció pulmonar d’una
persona.

L’espirometria consisteix a fer una espiració forçada després d’agafar el màxim
d’aire possible pels pulmons i treure’n el màxim possible, buidant els pulmons,
en el mínim temps possible. El pacient no necessita cap preparació especial,
simplement informació sobre la tècnica i alguna pràctica prèvia.

Després de fer diverses inspiracions i espiracions forçades, se li col·loca una
pinça al nas i se’l fa bufar per la boca en un tub connectat a un equip mesurador
del flux d’aire, un espiròmetre, que dibuixa una gràfica que s’anomena corba
espiromètrica. Normalment es fan diverses espirometries (generalment tres),
vigilades pel tècnic, que corregeix els errors o les deficiències del pacient, i escull
la millor com a espirometria de referència, que posteriorment es pot comparar amb
d’altres realitzades al llarg de l’evolució de la malaltia.

Espirometria. Font: Jmarchh.
Wikimedia.

Espirometria i prova broncodilatadora

L’espirometria se sol acompanyar d’una prova broncodilatadora. La prova
broncodilatadora forma part rutinària de l’espirometria i consisteix a realitzar un nou
mesurament dels paràmetres espiromètrics un cop el pacient ha inhalat un fàrmac
broncodilatador. Els resultats es comparen amb l’espirometria anterior i es valora com
a positiva o negativa en funció de si milloren o no els paràmetres expiratoris. La positivitat
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Monitorar

Observar, vigilar a un pacient per
poder realitzar, si escau,

intervencions correctores perquè
no es manifesti algun tipus de

malaltia.

de la prova broncodilatadora informa de la reversibilitat de l’obstrucció i el seu valor és
doble, diagnòstic i terapèutic. Des del punt de vista diagnòstic, la seva positivitat indica
l’existència d’asma bronquial. Des del punt de vista terapèutic, aquesta positivitat indica la
utilitat d’aquests medicaments en el tractament de l’asma del pacient.

Pulsioximetria

Una de les proves més utilitzades en pacients amb sospita de malalties respiratòries
(com l’hipoxèmia) i monitoratges, és la pulsioximetria per ser ràpida i indolora.

La pulsioximetria és una prova diagnòstica utilitzada en la determinació de
l’oxigen transportat per l’hemoglobina dins els vasos sanguinis.

La pulsioximetria permet determinar el percentatge de saturació d’oxigen de
l’hemoglobina en sang d’un pacient amb ajuda de mètodes fotoelèctrics. És
una tècnica ràpida i molt fiable.La pulsioximetria és una tècnica no invasiva, a
diferència de la gasometria, que també determina oxigen en sang i també permet
mesurar pressió parcial d’oxigen i diòxid de carboni.

Per a aquesta tècnica, es col·loca el pulsioxímetre (prèviament se n’ha de com-
provar el bon funcionament) als dits de la mà o del peu o al lòbul de l’orella. La
lectura és immediata (vegeu figura 1.30).

Figura 1.30. Pulsioxímetre

Font: Wikimedia
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Prova d’esforç o ergometria

L’ergometria o prova d’esforç és una tècnica diagnòstica fonamental que s’utilitza
principalment per al diagnòstic de l’angina de pit en pacients amb dolor toràcic i
per valorar la resposta del cor davant l’exercici.

La prova d’esforç o ergometria és una prova de diagnòstic que consisteix en
la realització d’un electrocardiograma mentre es realitza un esforç controlat.

La prova consisteix en la realització d’exercici físic en tapís rodant o bicicleta
estàtica, mentre es du a terme un EKG i es controla la tensió arterial (TA).

La prova té fins diagnòstics i pot valorar el pronòstic de la malaltia coronària
en estudi o ja diagnosticada anteriorment. El seu ús en la malaltia coronària
es fonamenta en la capacitat de posar de manifest alteracions cardiovasculars no
presents mentre el pacient està en repòs i que poden ocórrer amb l’exercici físic
(vegeu figura 1.31).

Figura 1.31. Ergometria

Font: Wikimedia

Audiometria

L’audiometria és una prova funcional que serveix per determinar l’estat
actual d’audició d’una o diverses persones.

L’audiometria pot ser efectuada a un col·lectiu determinat, i s’anomena audiome-
tria col·lectiva. Aquesta audiometria determina si hi ha una disminució d’audició
notable. Si és així, cal practicar una audiometria individual.

Hi ha diversos tipus d’audiometria segons la forma d’estímul sonor, ja sigui per
la veu (audiometria verbal) o bé per estímuls acústics emesos per un audiòmetre
que generi tons purs.

Per eliminar els efectes del soroll ambiental la persona es tanca en una cabina
insonoritzada, en posició asseguda i amb els auriculars o el vibrador col·locats a
l’orella. Quan el subjecte sent els estímuls auditius ha de prémer uns polsadors
que fan un senyal lluminós en l’audiòmetre i serveixen per traçar la corba
audiomètrica.
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El test de Snellen rep el
nom en honor de

l’oftalmòleg neerlandès
Herman Snellen, que va
dissenyar la prova l’any

1862.

Agudesa visual

L’agudesa visual és la capacitat de detectar un objecte en el camp de visió.

Durant la prova de la visió, el professional de la salut visual utilitza taules
optomètriques per mesurar com hi veu el pacient de lluny en comparació amb
altres persones.

Prova amb taula de Snellen

La prova amb la taula de Snellen clàssica es realitza situant la persona examinada a una
distància d’uns 6 metres de la taula. Se li demana que es tregui ulleres o lents de contacte,
si en porta, i se li fan preguntes sobre les lletres que veu, utilitzant cada vegada fileres
amb optotipus de lletres més petites. S’ha de cobrir un ull amb el palmell de la mà, amb
un tros de paper o amb una paleta petita, mentre llegeix en veu alta la línia més petita de
les lletres de la taula. L’última fila en la qual és capaç de llegir els caràcters amb precisió
marca l’agudesa visual del pacient.

Hi ha diverses versions de la prova basades en el mateix principi, des de proves
visuals més senzilles fins a aparells d’optometria que reprodueixen lletres que
s’han de llegir. En el cas dels més petits o persones que no poden llegir, en comptes
d’utilitzar una taula amb lletres, s’utilitzen pictogrames, línies o números (vegeu
figura 1.32)

Figura 1.32. Optotipus de Snellen

Font: Wikimedia
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1.4.6 Proves de diagnòstic per la imatge

El diagnòstic per la imatge engloba totes les tècniques que es fan servir
per a observar l’interior de cos i establir una orientació diagnòstica i/o un
seguiment.

El diagnòstic per imatge permet als metges observar l’interior del cos per buscar
indicis sobre una condició mèdica sense haver d’obrir-lo. Una varietat d’aparells
i tècniques poden crear imatges de les estructures i activitats dins del cos. El tipus
d’imatge depèn de l’orientació diagnòstica prèvia i de la part del cos que s’ha
d’examinar.

En determinades tècniques cal introduir en el cos una càmera diminuta unida a un
tub llarg i prim. El metge ho mou a través d’un conducte del cos o una obertura
per observar l’interior d’un òrgan en particular, com el cor, els pulmons o el còlon.
Aquests procediments solen requerir anestèsia.

Tot i que hi ha moltes més tècniques, les més importants són:

• Radiodiagnòstic: radiografia, tomografia computada (TC)

• Proves nuclears: gammagrafia, densitometria, SPECT i PET-TC

• Magnètiques: ressonància magnètica nuclear (RMN)

• Ultrasons: ecografia

Aquestes proves permeten observar l’interior del cos a través de l’electromag-
netisme (proves radiodiagnòstiques, nuclears i magnètiques) o bé ultrasons. La
radiació és una realitat que es troba a tot arreu i hi estem molt familiaritzats. Es
distingeix entre fonts de radiació ionitzant i fonts de radiació no ionitzant d’origen
natural o d’origen artificial. Les proves de radiodiagnòstic i les proves nuclears
són ionitzants, mentre que les proves basades en el magnetisme no.

Les diferents proves segons la font de la radiació electromagnètica estan
classificades en la taula 1.1:

Taula 1.1. Radiacions ionitzants i no ionitzants

Fonts Radiació ionitzant Radiació no ionitzant

Naturals Isòtops radioactius presents a l’aigua i als aliments Rajos de sol

Artificials Radioteràpia, radiodiagnòstic (radiografies, TC),
medicina nuclear (gammagrafia, densitometria,
SPECT, PET), centrals nuclears

RMN, TV, ràdio, forn microones,
telefonia, cables d’alta tensió

Símbol de la radiació ionitzant. Font:
Wikimedia

La radiació ionitzant és invisible, silenciosa, no fa olor ni gust de res i tampoc
es pot tocar. No es pot sentir. Però aquest tipus de radiació és present al nostre
voltant i, fins i tot, dins de nosaltres mateixos hi ha substàncies que emeten radiació
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En sanitat, s’ha de seguir la
legislació vigent: el reial

decret sobre justificació de
l’ús de radiacions ionitzants

per a la protecció
radiològica de les persones

per raó d’exposicions
mèdiques.

Les gònades són els
òrgans reproductors dels
animals que produeixen

cèl·lules sexuals.

ionitzant. La radiació ionitzant pot produir efectes sobre les persones i sobre el
medi ambient. És important detectar-la, identificar-la i mesurar-ne la quantitat,
amb uns aparells que es diuen dosímetres. Hi ha detectors que permeten conèixer
i definir moltes característiques de les radiacions, com són la seva activitat i la seva
energia, i orienten sobre els possibles efectes que poden produir en l’organisme.

Dosímetre de butxaca, per a la
mesura de la protecció radiològica.

Font: Wikimedia

Com a mesures bàsiques de protecció contra la radiació ionitzant hi ha:

• Distància: allunyar-se tant com sigui possible de la font de radiació.

• Temps d’exposició: romandre el mínim temps possible a prop de la font de
radiació.

• Ús de barreres de protecció o blindatges: interposar entre la font de radiació
i les persones una barrera que detingui o disminueixi la radiació ionitzant.

Quan hi ha risc de contaminació, a més dels factors anteriors cal aplicar mesures
addicionals com la utilització d’equips de protecció individual (EPI) com els
davantals o els collars de plom. Tot el personal involucrat (metges, infermeria,
tècnics) ha de tenir els coneixements adequats sobre les tècniques aplicades i les
normes de radioprotecció. A més, totes les instal·lacions són objecte de vigilància
estricta per part de les autoritats competents.

Efectes de la radiació

Quan una radiació incideix sobre una cèl·lula es produeixen ionitzacions que poden afectar
de manera directa o indirecta la molècula d’ADN. L’efecte pot manifestar-se en l’individu
(com l’aparició de càncer) o en els seus descendents (com l’avortament, les malformacions
congènites o el retard mental).

En relació amb la protecció radiològica del pacient, l’exposició dels pacients a
la radiació ionitzant per causes mèdiques proporciona un gran benefici diagnòstic
o terapèutic enfront del possible dany que puguin causar. Aquestes exposicions
han de seguir unes pautes imprescindibles:

• Han d’estar sempre justificades. L’exposició que no es pugui justificar no
s’hauria de fer.

• Han de fer-se amb la mínima dosi possible. Els procediments diagnòstics
han d’estar sempre calibrats per tal d’obtenir una imatge diagnòstica ade-
quada amb la menor dosi possible. En el cas dels tractaments, s’ha de
subministrar la dosi prescrita a l’òrgan que s’ha de tractar en funció de les
característiques del pacient i procurant irradiar el mínim possible als òrgans
sans.

• S’han de dur a terme sempre sota la responsabilitat d’un especialista mèdic.

• Sempre que sigui possible, s’han d’utilitzar protectors de plom per protegir
els òrgans adjacents (especialment gònades i tiroides, ja que el plom fa de
blindatge i no deixa passar els rajos X).
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El fluoroscopi consisteix en
una font de raigs X i una
pantalla fluorescent entre
les quals se situa al pacient.
S’utilitza força en cirurgia
ortopèdica, per guiar la
col·locació de les pròtesis
metàl·liques.

• Els nens, les dones embarassades, per la protecció del fetus, i les dones lac-
tants només haurien de fer-se aquestes proves en cas estrictament necessari,
ja que tenen una especial sensibilitat.

Radiodiagnòstic

El radiodiagnòstic és un procediment diagnòstic que consisteix en
l’obtenció d’imatges de l’organisme per mitjà d’un equip que origina una
radiació electromagnètica per rajos X (RX). La radiació electromagnètica
produïda pel radiodiagnòstic és de tipus ionitzant. Inclou tècniques com la
radiografia i la TC.

Les principals tècniques i procediments que es duen a terme en aquest camp cada
cop més tendeixen a la digitalització, però encara hi ha suport en plaques.

Radiografia (RX)

La radiografia és una tècnica diagnòstica on un cos és irradiat amb RX
per obtenir una imatge sobre una placa fotogràfica. És una prova de tipus
ionitzant, per tant, s’han de prendre les precaucions degudes.

Les tècniques de radiografia actualment són:

• Convencionals, com la fluoroscòpia (vegeu figura 1.33), la mamografia (ve-
geu figura 1.34) o les exploracions dentals (intraoral i ortopantomografia).

• Digitals, com la tomografia computada (TC) o la radiografia digital conven-
cional (serien totes les anteriors quan es digitalitzen).

Figura 1.33. Fluoroscopi

Font: Wikimedia
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L’ús mèdic dels raigs X està
molt regulat i tant el centre

sanitari com els treballadors
han de seguir les

indicacions de la normativa
vigent.

Figura 1.34. Mamografia

Font: Wikimedia

Les radiografies de Rx es poden realitzar amb equipament fix o portàtil. Les
radiografies digitals, i especialment les tomografies computeritzades de tòrax o
abdomen, impliquen en alguns casos dosis elevades de radiació, de manera que
el metge prescriptor ha de justificar els beneficis de l’estudi i els tècnics que
intervenen han d’optimitzar la dosi utilitzada.

Els raigs X tenen molts efectes secundaris molt lligats a la dosi administrada
(que van des de les cremades a la pell, caiguda dels cabells, nàusees, cataractes,
esterilitat, defectes de naixement, retard mental, càncer i fins i tot la mort). Els
efectes es relacionen amb el valor de la dosi equivalent, que es mesura en sieverts o
rem i ha de mantenir-se per sota de l’anomenada dosi llindar. El límit d’exposició
es fixa en 100 mSv cada cinc anys per als treballadors radiològics, sense superar
els 50 mSv per any.

Quant al tractament, també es poden utilitzar RX en radioteràpia. La radiació
ionitzant s’utilitza per destruir lesions canceroses. Per això s’exposa el tumor a
dosis procedents de fonts de radioactivitat.

El raig X designa una radiació electromagnètica, invisible per a l’ull humà, capaç
de travessar cossos opacs i d’imprimir les pel·lícules fotogràfiques. Fins fa uns
anys, només existia la versió impresa de la radiografia, però els actuals sistemes
digitals permeten l’obtenció i visualització de la imatge radiogràfica directament
en un ordinador, per ser arxivada a la història clínica del pacient. La radiologia
convencional digitalitzada o no, és una prova diagnòstica de caràcter visual
bidimensional obtinguda a partir de l’emissió de raigs x sobre les estructures a
estudiar. Els raigs X són una radiació ionitzant perquè en interactuar amb la
matèria en produeix la ionització dels àtoms, és a dir, origina partícules amb
càrrega (ions).

Les imatges de raigs X mostren l’interior del seu cos en diferents tons de blanc i
negre. Això és degut al fet que diferents teixits absorbeixen diferents quantitats de
radiació. El calci en els ossos absorbeix la majoria dels raigs X, de manera que
els ossos es veuen blancs. El greix i altres teixits tous n’absorbeixen menys, i es
veuen de color gris. L’aire n’absorbeix el mínim, de manera que els pulmons es
veuen negres.

• Les estructures que són denses, com els ossos, bloquegen la majoria de les
partícules de raigs X i apareixen de color blanc. El metall i els mitjans de



L’ésser humà davant la malaltia 47 Procediments per al diagnòstic

contrast (tints especials utilitzats per ressaltar àrees del cos) també apareixen
de color blanc.

• Les estructures que contenen aire, com els pulmons, surten de color negre.

• Els músculs, el greix i els líquids apareixen com ombres de color gris.

L’examen es fa a la sala de radiologia d’un hospital o al consultori medicoodonto-
lògic. S’ha d’informar el pacient de la tècnica que se li farà, preguntar-los si tenen
alguna malaltia de base i, a les dones, si poden estar embarassades. Posteriorment,
s’han de desvestir, si la zona a irradiar està tapada amb la roba del carrer (cas del
tòrax o abdomen), i en tots els casos també s’han de treure les joies i complements.
La zona de la prova ha d’estar neta i seca. Pot ser necessària, depenent de la prova,
una preparació prèvia com estar en dejú o la ingestió de substàncies laxants i l’ús
d’un davantal (o collar) de plom. La posició del pacient dependrà del tipus de
radiografia. La radiografia la realitza un tècnic en raigs X o un metge.

Cal que el pacient s’estigui quiet en fer una radiografia, ja que el moviment
pot provocar imatges borroses. Potser cal que contingui la respiració o que no
es mogui durant un o dos segons quan s’estigui prenent la imatge. Es poden
necessitar diverses preses radiogràfiques.

Són funcions del TCAI durant la radiografia simple:

• En ambdós casos, es tracta de proves amb radiacions ionitzants, per la qual
cosa s’haurà d’informar de la tècnica que es farà, verificar la identitat del
pacient i preguntar si té alguna malaltia de base i, si és dona, si pot ser
que estigui embarassada. En cas de dubte, s’haurà d’informar la infermera
responsable.

• Cursar els volants al servei de radiologia, i anotar dia i hora de la data
assignada.

• Comprovar si ha seguit algun tipus de preparació prèvia a la prova: dieta,
ènema de neteja (per al TC d’abdomen).

• Si el protocol ho indica, acompanyar la pacient durant el seu trasllat al servei
de radiologia el dia de la prova.

• Si el protocol ho indica, dir a la persona que es desvesteixi i que es tregui
joies i complements. El tècnic o el metge serà qui realitzarà la prova
diagnòstica.

La utilització més comuna dels raigs X és per veure ossos trencats, però també
s’utilitza per a diagnosticar pneumònies (radiografies de tòrax) o detectar càncer
de mama (mamografies) (vegeu figura 1.35)
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Figura 1.35. RX d’un colze

Font: Wikimedia

La radiografia com a tècnica es pot fer directament (cas d’una radiografia d’ossos)
o bé amb un medi de contrast (com la suspensió de bari, l’aire o el iode), que ajuda
a veure les possibles malalties en determinats òrgans amb un medi de contrast que
sí que es pot veure en una radiografia.

• Fluoroscòpia: estudi en moviment del cos mitjançant raigs X. En realitat
es pot fer en diferents zones anatòmiques, a diferència de la resta, que té el
nom de la zona on es fa l’exploració. És molt utilitzat per detectar problemes
digestius com obstruccions o dificultats per empassar:

https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_cai_c02_/web/fp_cai_c02_
htmlindex/gifs/fp/cai/c02/u2/a1/normal_barium_swallow_animation.gif

Les tècniques de raigs X amb contrast segons la zona de l’exploració són:

• Pielografia, urografia o nefrologia: contrast intravenós que ràpidament
es pot observar en vies urinàries, s’elimina per l’orina permetent detectar
anomalies en l’aparell urinari.

• Cistografia: es fa mitjançant la introducció d’un contrast per la uretra a la
bufeta.

• Colecistografia: a la vesícula biliar.

• Mielografia: s’injecta un contrast en l’espai subaracnoidal i es dibuixa el
contorn de la medul·la òssia. Permet observar prolapses de discos o hèrnies
i estudia el sistema nerviós central (SNC).

• Angiografia: tècnica realitzada amb RX amb introducció d’un catèter
que, segons com sigui l’accés, es subdivideix en arteriografia (si és a les
artèries, per via intraarterial) i flebografia (a les venes, per via venosa).
L’angiografia per catèter utilitza un catèter, la guia per raigs X i una injecció
de material de contrast per examinar els vasos sanguinis en àrees clau
del cos, per identificar anormalitats com ara aneurismes i malalties com
l’arterioesclerosi (placa) (vegeu figura 1.36).

https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_cai_c02_/web/fp_cai_c02_htmlindex/gifs/fp/cai/c02/u2/a1/normal_barium_swallow_animation.gif
https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_cai_c02_/web/fp_cai_c02_htmlindex/gifs/fp/cai/c02/u2/a1/normal_barium_swallow_animation.gif
https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_cai_c02_/web/fp_cai_c02_htmlindex/gifs/fp/cai/c02/u2/a1/normal_barium_swallow_animation.gif
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Tomografia

Procés d’obtenir imatges per
seccions. Si no es diu el contrari,
en medecina ens referim a la
tècnica exploratòria radiogràfica
que permet obtenir imatges
radiològiques (RX) d’una secció
o un plànol d’un òrgan. Per
referir-se a altres tipus de
tomografia (que utilitzen RX o
no), s’ha d’especificar
concretament quina és.

Hi ha altres tipus de
tomografia que no es basen
en RX, com la tomografia
d’emissió de positrons
(PET) i la tomografia
computada amb emissió de
fotons (SPECT), que es
basen en estudis nuclears.

Figura 1.36. Angiografia cerebral

Font: Wikimedia

• Histerosalpingografia: per a l’úter i les trompes de Fal·lopi.

• Galactografia: fa el contrast per als conductes mamaris.

• Artrografia: per al sistema articular.

Tomografia computada (TC, TAC o escàner)

La tomografia computada (TC) és una variant de radiografia. També
és coneguda com a tomografia axial computada (TAC) o escàner. Fa ús
de combinacions processades per ordinador de moltes mesures de raigs
X preses des de diferents angles per produir transcripcions d’imatges
(tomogràfiques) seccionals (llesques virtuals) d’àrees específiques d’un
objecte escanejat, que permeten veure l’interior de la persona sense ser
invasius.

El processament de geometries digitals s’utilitza per generar un volum tridimensi-
onal de l’interior de la persona a partir d’una gran sèrie d’imatges radiogràfiques
bidimensionals preses al voltant d’un únic eix de rotació. Les seves imatges
transversals de RX s’utilitzen amb finalitats diagnòstiques i terapèutiques en
diverses disciplines mèdiques.

El terme tomografia computada (TC) s’utilitza sovint per referir-se a la radiografia
de raigs X, ja que és la forma més coneguda (vegeu figura 1.37).
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Les radiosondes es poden
injectar en vasos sanguinis,

es poden inhalar o
empassar per via oral.

Figura 1.37. TC

Font: Wikimedia

Durant un procediment de TC, el pacient roman immòbil sobre una taula. La
taula passa lentament a través del centre d’una gran màquina de raigs X. El
procediment no causa dolor. De tota manera, estar a la taula en una posició durant
el procediment pot ser una mica incòmode i pot donar claustrofòbia. La durada
d’un procediment de TC depèn de la mida de la zona del cos que s’explora, però en
general com a molt seria mitja hora. Hi ha preparacions prèvies en algunes proves
(potser cal estar en dejú) i la persona no pot portar ni joies, ni dentadures postisses
ni res metàl·lic, ja que distorsiona la imatge resultant. Com que és una tècnica
radiodiagnòstica, hi ha risc en persones embarassades. Durant certes proves, el
pacient rep un tint de contrast que ajuda que algunes parts del cos es vegin millor en
la imatge. És una prova molt utilitzada en diagnòstic i tractament d’hidrocefàlies,
càncers i tumors.

Proves nuclears

Lesproves nuclears són estudis que utilitzen petites quantitats de material
radioactiu per determinar la gravetat de la malaltia que es vol estudiar. La
radiació que es fa servir a les proves nuclears és ionitzant.

Les proves nuclears inclouen la gammagrafia, la densitometria, l’SPECT i el
PET-TC. Són capaces d’identificar tota activitat molecular dins de l’organisme,
identificant la malaltia en les primeres etapes de creació. Per exemple, determinats
tipus de càncer, grau de mineralització de l’os, malalties del cor, malalties
gastrointestinals o malalties neurològiques.

Les tècniques de la medicina nuclear no són invasives, exceptuant les injeccions
intravenoses, i en general les proves són indolores. Les reaccions adverses i efectes
a llarg termini són pràcticament inexistents.



L’ésser humà davant la malaltia 51 Procediments per al diagnòstic

Aquestes exploracions utilitzen materials radioactius, denominats radiosondes o
radiofàrmacs. L’energia radioactiva emesa pel radiofàrmac es detecta amb una
càmera especial o dispositiu que produeix imatges anomenat gammacàmera.

Com que els procediments de medicina nuclear poden crear imatges de les
funcions del cos a nivell molecular, ofereixen la possibilitat d’identificar la
malaltia en les seves primeres etapes, com així també la resposta d’un pacient a
les intervencions terapèutiques. De fet, una prova nuclear pot trobar anormalitats
molt abans que un examen regular de raigs X. En aquestes proves es demanarà
que deixi lliure la zona a estudiar, per tant, és possible que li demanin que es
desvesteixi, les joies s’hauran de treure abans de la prova, ja que poden interferir
en els resultats.

La medicina nuclear des del punt de vista terapèutic té les seves principals
aplicacions en el càncer de tiroide, l’hipertiroïdisme i el tractament del dolor ossi.
El radioisòtop més utilitzat és el iode-131 (I-131) encara que també s’utilitza el
samari-153 (Sm-153).

Quant a les proves:

La densitometria és la prova que mesura el grau de mineralització de l’os.
Generalment, s’utilitza per a diagnosticar osteoporosi, és a dir, la pèrdua d’os.

La gammagrafia és una prova diagnòstica de medicina nuclear que consisteix
en l’administració d’una petita dosi de radioisòtop (traçador). Aquest material es
distribueix per tot l’organisme i els diferents òrgans ho capten. Després, s’utilitza
una gammacàmera per detectar els raigs gamma que allibera el traçador.

Aquestes exploracions s’apliquen en l’estudi d’una gran varietat de sistemes,
com l’osteoarticular, genitourinari, digestiu, cardiovascular, respiratori, endocrí
i cerebral. Les gammagrafies més utilitzades són la gammagrafia òssia i la
gammagrafia tiroidal.

Gammagrafia

En aquesta tècnica, infermeria administra el radiofàrmac dins d’una vena de la mà o del
braç, però perquè el radiofàrmac circuli a través del cos cal esperar de dues a quatre hores.
Posteriorment, la persona es desvesteix i es treu les joies, es posa una bata o talla i es
col·loca damunt la taula de l’aparell. La càmera pren una sèrie d’imatges. La càmera pot
rotar al voltant seu o mantenir-se en una posició, i se li pot demanar al pacient que canviï de
posició entre les imatges o que durant uns moments no respiri. En alguns casos la càmera
es pot moure ben a prop del cos, i provocar una sensació de claustrofòbia.

La tomografia computada amb emissió única de fotons (SPECT o, menys
freqüentment, SPET) és una tècnica d’imatge tomogràfica de medicina nuclear
que utilitza raigs gamma. És molt similar a la gammagrafia, però a diferència de
la gammagrafia, l’SPECT dona imatge en 3D:

https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_cai_c02_/web/fp_cai_c02_
htmlindex/gifs/fp/cai/c02/u2/a1/mouse02-spect.gif

https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_cai_c02_/web/fp_cai_c02_htmlindex/gifs/fp/cai/c02/u2/a1/mouse02-spect.gif
https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_cai_c02_/web/fp_cai_c02_htmlindex/gifs/fp/cai/c02/u2/a1/mouse02-spect.gif
https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_cai_c02_/web/fp_cai_c02_htmlindex/gifs/fp/cai/c02/u2/a1/mouse02-spect.gif
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La tècnica és similar a la de la gammagrafia: injecció d’un radiofàrmac, espera
i posterior captura d’imatges amb gammacàmeres que, en aquesta ocasió, poden
anar rotant per aconseguir la imatge en 3D (vegeu figura 1.38).

Figura 1.38. Aparell SPECT

Font: Wikimedia

El PET-TC és una prova diagnòstica que combina dos mètodes: el PET (medicina
nuclear, tomografia per emissió de positrons) i el TC (RX). Les exploracions
combinades han demostrat que proporcionen diagnòstics més precisos que les
dues exploracions realitzades per separat (vegeu figura 1.39).

Figura 1.39. PET-TC

Font: Wikimedia

Com les altres proves nuclears, s’injecta el radiofàrmac i cal esperar per realitzar
la prova. El pacient es posiciona dins l’aparell de PET-TC, on primer es realitza
l’examen per tomografia computada, seguit de l’estudi per PET. L’escàner per PET
és una màquina que compta amb una obertura circular semblant a un túnel, com
la unitat de TC (vegeu figura 1.40)
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Figura 1.40. Imatge PET-TC

Font: Wikimedia

Proves magnètiques

Les proves magnètiques aprofiten l’acció d’un camp electromagnètic produït per
un imant potent i emeten ones de ràdio que són captades en forma d’imatge.
Aquestes ones són de naturalesa feble, per tant, no són ionitzants. Les radiacions
no ionitzants, encara que tinguin menys energia que la radiació ionitzant, no són
totalment innòcues, ja que, el seu mal ús pot donar lloc a possibles efectes nocius
en el cos humà.

La ressonància magnètica nuclear (RMN) és una prova diagnòstica indolora que
permet visualitzar l’interior d’una zona del cos (crani, ossos, tòrax, abdomen) per-
què obté les imatges estimulant l’organisme per l’acció d’un camp electromagnètic
produït per un imant potent i emetent ones de ràdio. En alguns casos, per delimitar
millor les estructures del cos, cal administrar un contrast intravenós paramagnètic
(vegeu figura 1.41).

Figura 1.41. Aparell de ressonància magnètica a Göte-
borg

Font: Jan Ainali. Wikimedia
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El pacient roman estirat en decúbit supí (cap amunt) sobre una llitera que
s’introdueix en la unitat de ressonància magnètica on es genera el camp magnètic.
La durada total de l’exploració sol ser de trenta minuts aproximadament. Durant
aquest temps, la presa d’imatges no és contínua sinó que s’efectuen diferents plans
d’imatge. Si l’exploració precisa contrast, el pacient ha d’estar en dejú de dues
hores abans de la prova:

https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_cai_c02_/web/fp_cai_c02_
htmlindex/gifs/fp/cai/c02/u2/a1/brainmri3planes.gif

Proves per ultrasons

L’ecografia és la tècnica diagnòstica basada en la utilització d’ultrasons.

És una tècnica que es va començar a aplicar en dones embarassades per la seva
innocuïtat, però actualment està molt estesa a totes les parts del cos, excepte en
estructures del cos que tenen os o aire, ja que en aquestes estructures l’ecografia
no és útil (vegeu figura 1.42).

Figura 1.42. Ecografia

Font: Wikimedia

Un tipus especial és l’ecografia Doppler, que, seguint els principis generals de
l’ecografia afegeix la possibilitat de veure-ho en color i estudiar el moviment de
la sang, de manera que s’utilitza per estudiar artèries, venes i la vascularització
d’òrgans (vegeu figura 1.43). Els ultrasons utilitzats no produeixen cap mal
a adults, nens o embrions, perquè la potència d’emissió dels aparells utilitzats
garanteix que no perjudiquen la salut.

https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_cai_c02_/web/fp_cai_c02_htmlindex/gifs/fp/cai/c02/u2/a1/brainmri3planes.gif
https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_cai_c02_/web/fp_cai_c02_htmlindex/gifs/fp/cai/c02/u2/a1/brainmri3planes.gif
https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_cai_c02_/web/fp_cai_c02_htmlindex/gifs/fp/cai/c02/u2/a1/brainmri3planes.gif
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El terme ecografia deu el
seu nom al prefix eco-, ja
que la sonda que es col·loca
sobre el pacient emet sons i
recull el ressò després de
rebotar en els òrgans.

Figura 1.43. Ecografia Doppler

Font: Wikimedia

En general, no cal cap tipus de preparació prèvia, com en el cas de les extremitats,
el cor, els ulls, el coll, però n’hi ha d’altres que s’han de fer en dejú, fer una dieta
i/o ènemes de neteja, com en les ecografies d’abdomen i pelvis. Normalment es
fan a través de la pell, col·locant un gel aquós que serveix de contacte amb la sonda
que maneja el metge, que visualitza les imatges en un monitor.

Per a determinats òrgans cal introduir sondes especials en el recte o la vagina per
a l’estudi. Així passa en els estudis de pròstata o ginecològics.

Les funcions del TCAI durant les ecografies són:

• Cursar els volants al servei corresponent.

• Verificar la identitat del pacient.

• Comprovar si és necessari algun tipus de preparació, com ara retenir l’orina
abans de la prova, o bé aplicar algun ènema de neteja, en cas de necessitat.

• Ajudar el pacient a col·locar-se en la postura adequada per a la prova.

• Preparar el material necessari, gel conductor, draps, gases, etc.

• En finalitzar la prova, netejar i acomodar el pacient.

• Comunicar al pacient com i quan li arribaran els resultats.

• Recollir i netejar el material.
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