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RESUM  

Introducció: La insuficiència cardíaca pertany al grup de les patologies cròniques 

complexes en les quals provoca un canvi radical de l’estil de vida. En aquest document, 

s’ha dut a terme l’elaboració d’un PCE per a pacients amb IC com a seguiment des del 

servei d’atenció primària, basat en el model teòric d’adaptació de Sor Callista Roy. El 

principal objectiu seria elaborar un Pla de Cures Estandarditzat de seguiment per a 

pacients que presentin IC, per tal d’aconseguir un millor control, acceptació de la 

malaltia i millorar la qualitat de vida.  

Metodologia: Es realitza un pla de cures basat en l’evidencia científica i per mitjà de la 

taxonomia ATIC. Per abordar-lo es realitza una recerca bibliogràfica compresa en els 

últims 15 anys a bases de dades científiques: PubMed, CINHAL i Google acadèmic. 

S’inclouen guies sobre la IC nacionals i internacionals i dos llibres: “Terminologia ATIC” i 

“Modelos y teorías en enfermería”.  

Discussió: Les persones que pateixen IC, presenten una sèries d’alteracions, 

concretament un canvi d’estil de vida, per tant els professionals s’han de centrar en 

realitzar educació sanitària, un acompanyament individualitzat i un important 

recolzament psicològic. Amb aquest pla de cures dissenyat per mitjà de la taxonomia 

ATIC, s’aconseguiria un millor control de la patologia per part del pacient i 

conseqüentment una disminució de les diverses complicacions que deriven d’aquesta.  

Conclusió: Tant la valoració com l’abordatge multidisciplinari per part d’infermeria són 

essencials per detectar les necessitats del pacient al llarg de l’evolució de la patologia.  

Infermeria ha d’estar en constant formació, en l’objectiu de proporcionar i ajustar les 

cures integrals per tal de millorar la qualitat de vida de la persona i ajudar al procés 

d’adaptació a la nova situació.  

Paraules clau: Insuficiència cardíaca, insuficiència cardíaca descompensada, activitats 

infermeria, educació sanitària, guies clíniques, terminologia infermera estandarditzada. 

  



 
 

Introducción: La insuficiencia cardíaca pertenece al grupo de patologías crónicas 

complejas en las que provoca un cambio radical del estilo de vida. En este documento, 

se ha llevado a cabo la elaboración de un PCE para pacientes con IC como seguimiento 

desde el servicio de atención primaria, basado en el modelo teórico de adaptación de 

Sor Callista Roy. El principal objetivo sería elaborar un Plan de Cuidados Estandarizado 

de seguimiento para pacientes que presenten IC, para conseguir un mejor control, 

aceptación de la enfermedad y mejorar la calidad de vida. 

Metodología: Se realiza un plan de cuidados basado en la evidencia científica y 

mediante la taxonomía ATIC. Para abordarlo se realiza una búsqueda bibliográfica 

comprendida en los últimos 15 años en bases de datos científicas: PubMed, CINHAL y 

Google académico. Se incluyen guías sobre la IC nacionales e internacionales y dos libros: 

"Terminología ATIC" y "Modelos y teorías en enfermería". 

Discusión: Las personas que padecen IC, presentan una serie de alteraciones, 

concretamente un importante cambio del estilo de vida, por tanto, los profesionales 

deben centrarse en realizar una educación sanitaria, un acompañamiento 

individualizado y un importante apoyo psicológico. Con este plan de cuidados diseñado 

mediante la taxonomía ATIC, se lograría un mejor control de la patología por parte del 

paciente y consecuentemente una disminución de las complicaciones que derivan de 

ésta. 

Conclusión: Tanto la valoración como el abordaje multidisciplinar por parte de 

enfermería son esenciales para detectar las necesidades del paciente a lo largo de la 

evolución de la patología. Enfermería debe estar en constante formación, con el fin de 

proporcionar y ajustar los cuidados integrales para mejorar la calidad de vida de la 

persona y ayudar al proceso de adaptación a la nueva situación. 

Palabras clave: Insuficiencia cardíaca, insuficiencia cardíaca descompensada, 

actividades enfermería, educación sanitaria, guías clínicas, terminología enfermera 

estandarizada. 

  



 
 

Introduction: Heart failure belongs to the group of complex chronic diseases in which 

it causes a radical lifestyle change. In this document, we have carried out the elaboration 

of an ECP for patients with HF as a follow-up from the primary care service, based on 

the theoretical model of adaptation of Sister Callista Roy. The main objective would be 

to develop a standardised follow-up care plan for patients with HF, to achieve better 

control, acceptance of the disease and improve quality of life.  

Methodology: A care plan based on scientific evidence and using the ATIC taxonomy is 

carried out. To approach it, a bibliographic search is carried out over the last 15 years in 

scientific databases: PubMed, CINHAL and Google Scholar. It includes national and 

international guides on CI and two books: "Terminologia ATIC" and "Modelos y teorías 

en enfermería".  

Discussion: People who suffer from HF present a series of alterations, specifically a 

change in lifestyle, and therefore professionals must focus on carrying out health 

education, individualised accompaniment, and important psychological support. With 

this care plan designed using the ATIC taxonomy, better control of the pathology by the 

patient would be achieved and, consequently, a reduction in the various complications 

that derive from it.  

Conclusion: Both the assessment and the multidisciplinary approach by the nurses are 

essential to detect the patient's needs throughout the evolution of the pathology.  

Nurses must be in constant training, to provide and adjust comprehensive care to 

improve the person's quality of life and help in the process of adapting to the new 

situation. 

Key words: heart failure, decompensated heart failure, nursing activities, health 

education, clinical guidelines, and standardised nursing terminology.
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1. INTRODUCCIÓ 

La Insuficiència Cardíaca (IC) és una patologia que es troba dins de les cinc principals 

causes de mort cardiovascular i és la primera causa d’hospitalització en persones majors 

de 65 anys en el nostre entorn. El diagnòstic d’aquesta és complex i difícil de detectar a 

la primera o diferenciar-lo d’altres malalties, ja que les manifestacions primàries són 

molt comuns entre d’altres patologies. Així doncs, es tendeix a diagnosticar quan la IC 

es troba en un estadi ja avançat (1,2).  

La IC és una malaltia de caràcter crònic i no transmissible. La seva etiologia és incerta, 

diversa i varia depenent de la regió on habita la persona, però, molts estudis afirmen 

que una de les principals causes és la miocardiopatia. Des d’una visió clínica, la IC 

produeix una reducció de la despesa cardíaca o una elevació de les pressions 

intracardíaques en situacions d’estrès o en repòs mateix. Aquesta situació clínica 

mantinguda en el temps repercutirà globalment en l’organisme, donant lloc a les 

complicacions i a una disminució notable de la qualitat de vida (1,2).  

En l’actualitat, la incidència als Centres d’Atenció Primària (CAP) va en augment. 

Diversos estudis afirmen que existeix una manca de prevenció i detecció d’aquesta 

patologia, és a dir, està per sota dels nivells desitjables (2).  

En aquests últims anys, a Lleida, han estat implementant un nou projecte al servei 

d’Atenció Primària (AP) des del Institut Català de la Salut (ICS), el projecte ARES – AP.  

Aquest projecte es va posar en marxa fa 11 anys amb l’objectiu d’introduir el llenguatge 

infermer ATIC a l’AP, per mitjà de la construcció de nous plans de cures estandarditzats 

i l’harmonització d’aquests per al seu ús a la pràctica diària. Els principals objectius 

d’aquest programa són: garantir la prestació de cures amb evidència i rigor científic, 

garantir l’actuació continua dels estàndards basant-se en l’evidència científica, 

minimitzar la variabilitat de la pràctica, garantir l’equitat i la seguretat en l’atenció als 

pacients, millorar i facilitar la representació de les cures per part de les infermeres i 

incrementar el coneixement i ajudar-les en la presa de decisions (3).  

El llenguatge ATIC ja ha estat implementat al servei d’hospitalització, a l’Hospital 

Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i, durant aquests últims dos anys, s’han anat 
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posant en pràctica en uns quants CAPs. Però, a causa de la pandèmia de la COVID-19, el 

projecte no es va poder dur a terme a tots els CAPs de la regió de Lledia.  

Així doncs, la idea de realitzar aquest treball final de grau sorgeix durant el període de 

pràctiques al centre de salut on no es va poder implementar el projecte ARES – AP. Per 

tant, la finalitat d’aquest treball és la realització d’un pla de cures estandarditzat al 

pacient que pateix IC utilitzant la taxonomia ATIC. Aquest pla de cures s’origina amb un 

cas clínic amb l’abordatge integral del cas realitzat per mitjà del model teòric 

d’adaptació de Callista Roy, amb l’objectiu de poder extrapolar-lo a altres casos. 
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2. MARC TEÒRIC  

2.1.  INSUFICIENCIA CARDÍACA 

2.1.1. Definició  

La insuficiència cardíaca es defineix com una anomalia de l’estructura o una disfunció 

del propi cor que condueix a un fallada a l’aportació d’oxigen necessari pels teixits, o la 

necessitat de unes pressions d’ompliment anormals elevades per fer-ho. És a dir, una 

situació en que el mateix cor no és capaç de respondre a les necessitats de l’organisme  

o que sol es capaç de fer-ho degut a un augment inadequat de les pressions d’ompliment 

ventricular (4,5).  

Segons la Sociedad Europea de Cardiologia  (ESC), la insuficiència cardíaca és un 

síndrome clínic caracteritzat per una sèrie de símptomes típics (dispnea, ortopnea 

inflamació de les extremitats inferiors (EEII) i fatiga entre d’altres) i signes (com pot ser 

la pressió venosa jugular elevada, crepitants pulmonars i edema perifèric) causats 

principalment per una anomalia cardíaca estructural o funcional que produeixen una 

reducció de la despesa cardíaca o una elevació de les pressions intracardíaques en 

situacions d’estrès o en repòs mateix (1). 

Tot i que la persona pot presentar anomalies cardíaques ja siguin estructurals o 

funcionals però asimptomàtiques que aquestes conduiran a una IC, la definició actual 

de la ESC s’entén quan existeix una aparició de símptomes evidents, és a dir, és una 

definició basada en criteris clínics (1).  

2.1.2. Signes i símptomes de la insuficiència cardíaca 

Els principals signes de la IC són els següents (1):  

• Més específics: Pressió venosa jugular elevada, reflux hepatojugular, tercer 

renou cardíac (ritme de galop) i batec apical desplaçat lateralment.  

• Menys específics: Augment de pes (>2kg/setmana), pèrdua de pes (en IC 

avançada), pèrdua de teixit (caquèxia), edema perifèric en turmell, sacre i 

escrotal, crepitants pulmonars, vessament pleural, taquicàrdia, pols irregular, 



12 
 

taquipnea, respiració de Cheyne Stokes, hepatomegàlia, ascites, extremitats 

fredes, oligúria i pressió del pols estreta.  

Per altre banda, els principals símptomes de la IC són (1):  

• Més típics: Dispnea, ortopnea, dispnea paroxística nocturna, tolerància reduïda 

a l’exercici, fatiga, cansament, augment del temps per recuperar-se després de 

realitzar exercici i inflor dels turmells.  

• Menys típics: Tos nocturna, sibilàncies, sensació d’inflor, pèrdua de la gana, 

confusió (en l’edat avançada), depressió, palpitacions, mareig i síncopes.  

2.1.3. Classificació de la insuficiència cardíaca 

Com a tota malaltia, existeix una terminologia empleada per classificar els diferents 

tipus d’insuficiències cardíaques. Aquestes es poden classificar segons:  

• Segons la fracció d’ejecció (FE) ventricular esquerra (VE) o el tipus d’alteració 

funcional.  

Aquest tipus de classificació la recomana la ESC, juntament en realitzar proves 

complementaries de suport al diagnòstic per així inclús trobar informació sobre la seva 

etiologia (1).  

Per poder entendre aquesta classificació, primer cal saber que significa la fracció 

d’ejecció. La FE es una mesura expressada en forma de percentatge de la quantitat de 

sang que el ventricle esquerra bombeja cap a l’artèria aòrtica amb cada contracció. És a 

dir, mesura l’eficàcia amb la que el cor està bombejant la sang. La FE considerada normal 

segons la American Heart Association (AHA) està entre el 50 – 70 %, lo que uns valors 

inferiors als 50% pot ser evidencia de IC o miocardiopatia. Per exemple una FE del 70% 

significa que el 70% de la quantitat total de la sang del VE se bombeja amb cada batec 

cardíac (6).  

Actualment és el principal marcador per poder diagnosticar i realitzar un seguiment de 

la insuficiència cardíaca, i es mesura per mitjà de un ecocardiograma Doppler (1,6).   
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o IC amb FE preservada (IC-FEP).  

També anomenada IC diastòlica. La fracció d’ejecció del ventricle esquerra és igual o 

superior al 50% i és produeix quan hi ha una dificultat en el reompliment per alteració 

de la relaxació o obstrucció mecànica del flux sanguini (1,2,4).  

Segons la ESC, es necessari que es compleixin quatre condicions: la presencia de 

símptomes típics de la IC, la presencia de signes típics de la IC, una fracció d’ejecció 

normal (o lleugerament reduïda) amb ventricle esquerra no dilatat i la presencia de 

malaltia cardíaca estructural (hipertrofia del ventricle esquerra o dilatació de l’aurícula 

esquerra) i/o disfunció diastòlica del ventricle esquerra (1,4).  

o IC amb FE reduïda (IC-FER) 

També anomenada IC sistòlica. La fracció d’ejecció del ventricle esquerra és menor del 

40% i quan ens trobem amb una disminució de la despesa cardíaca per un deteriorament 

de la funció contràctil (1,2). Segons la ESC s’han de complir tres condicions: la presencia 

de símptomes típics de la IC, la presencia de signes típics de la IC i objectivar-se una 

fracció d’ejecció del ventricle esquerra reduïda (1).  

o IC amb FE en rang intermedi (IC-FERM) 

La ESC reconeix que en guies anterior existia una “zona gris” entre la IC- FER i la IC- FEP 

amb pacients que presenten una fracció d’ejecció del ventricle esquerra entre el 40- 

49%, d’aquí que els identifiqui com a un grup separat. També estimula a la investigació 

per poder entendre les característiques, la fisiologia i el tractament d’aquests pacients 

(1).   

• Segons curs evolutiu de la malaltia:  

Dins d’aquesta classificació ens trobem amb dos tipus d’insuficiència cardíaca. La IC 

aguda (ICA) o “ de novo” es defineix com l’aparició ràpida de nous o empitjorament dels 

signes i símptomes de la IC, és a dir, és aquella en que es presenta el primer episodi 

simptomàtic de la malaltia o un empitjorament d’ella. Aquesta pot presentar-se de 

forma aguda (per exemple de forma secundari a un infart agut de miocoardi (IAM)) o 

subaguda (per exemple en pacients amb miocardiopatia dilatada (MCD)). A més, aquests 
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pacients solen presentar símptomes durant setmanes o mesos abans de que es 

diagnostiqui la IC (1,7).  

La IC aguda normalment es produeix quan hi ha un augment sobtat de pressions 

d’ompliment intercardíaques i/o una disfunció del miocardi aguda, que condueix a una 

disminució de la perfusió perifèrica i un edema pulmonar. En aquest cas, s’ha de tenir 

especial en compte en el tractament d’emergència que es dirigeix a controlar la 

sobrecarrega de líquids i el compromís hemodinàmic (7).  

Per altre banda ens trobem amb la IC crònica (ICC), que aquesta mateixa es subdivideix 

en dos tipus: la ICC estable que es aquella en que el pacient està en tractament amb 

símptomes i signes que no han canviat durant un mes i la ICC descompensada que es 

quan existeix un empitjorament de la simptomatologia de base, ja sigui de forma lenta 

o de sobte , però normalment requereix hospitalització del pacient (1,4).Tot i que no 

sigui una definició concreta, en aquesta classificació segons els curs evolutiu de la 

malaltia, encara es fa servir el terme de IC “congestiva”. Aquesta es pot descriure com a 

IC aguda o crònica amb signes de sobrecarrega de volum (1).  

Les categoritzacions comentades anteriorment són les principals que s’usen per a 

referir-nos als tipus de insuficiència cardíaca. Tot i així, convé assenyalar que en moltes 

situacions aquestes classificacions se superposen una amb l’altre.  

Altres tres classificacions que ens podem trobar més al parlar d’insuficiència cardíaca:  

• Segons el circuit venós que es congestiona. En aquesta classificació ens trobem amb 

la IC esquerra, predominen els símptomes de congestió venosa pulmonar, la IC 

dreta, si predominen els símptomes de congestió venosa sistèmica i amb la IC mixta, 

si existeix una congestió venosa global  (2,4).  

• En funció de la repercussió sobre el territori arterial o venós perifèric ens trobem 

amb la retrògrada i la anterògrada (4).  

• I per últim, en funció de la despesa cardíac, es classifica en IC amb baixa despesa o 

IC amb despesa alta (1). 
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2.1.4. Estadis de la insuficiència cardíaca  

Per poder diferenciar l’evolució de la malaltia ens trobem amb dos escales:  

• Segons la severitat simptomàtica per mitjà de la classificació funcional de la New 

York Heart Association (NYHA).  

En aquesta escala, les classes es centren en descriure la capacitat o intolerància a 

l’exercici i l’estat simptomàtic de la malaltia (veure annex 1). És una de les més 

utilitzades en la pràctica clínica i en la investigació (1,8).  

• Els estadis proposats de la guia clínica del American College of Cardiology 

Foundation (ACCF) i American Heart Association del 2013.  

Aquesta classificació descriu les fases del desenvolupament de la IC segons els canvis 

estructurals i els símptomes. Emfatitzen el desenvolupament i la progressió de la 

malaltia i es pot fer servir per descriure individus i poblacions (1,8). A més, les etapes de 

ACCF/ AHA reconeixen que s’associen tant els factors de risc com les anomalies de 

l’estructura cardíaca. Les etapes d’aquesta escala són progressives i quan es mou a una 

etapa superior no s’observa un retorn a l’anterior (8). 

La ACCF/AHA també recomana intervencions terapèutiques en cada etapa: a la A  s’han 

de modificar els factors de risc, a la B s’han de tractar estructuralment la malaltia del cor 

i a la C i D s’han de reduir la morbiditat i mortalitat (Veure annex 2)(8).  

2.1.5. Etiologia de la IC  

La etiologia de la IC és molt diversa i varia depenent de la regió del món, molts pacients 

presenten varies patologies distintes, cardiovasculars i no cardiovasculars, que 

interactuen i poden causar IC. Tot i així, varis estudis aclareixen que una de les principals  

causes de la IC és la miocardiopatia, que origina una disfunció ventricular sistòlica o 

diastòlica. Però també ens trobem que les anomalies de les pròpies vàlvules, del 

pericardi, del endocardi, del ritme cardíac i la mateixa conducció del cor poden causar 

IC (1).  
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L’important, però, és identificar el problema cardíac existent, perquè depenent del tipus 

de problema que ens trobem el tractament serà distint, ja que cada malaltia concreta 

va lligada a un tractament específic (1).  

2.1.6. Epidemiologia  

Segons la ESC, la prevalença de la IC depèn de la definició que s’utilitzi, però ens trobem 

aproximadament una prevalença del 1-2% en població adulta en països desenvolupats. 

Entre persones de 70 o més anys es veu un increment de més del 10% (1).  

A España es va realitzar el estudi PRICE, amb el suport de la Societat Espanyola de 

Cardiologia, un estudi sobre la prevalença de la insuficiència cardíaca a la població 

general espanyola major de 45 anys (9).  

En aquest estudi hi participaren 15 centres de tot Espanya i es seleccionaren 

aleatòriament una mostra de població de més de 45 anys estudiada pels professionals 

d’atenció primària utilitzant els criteris Framingham per el diagnòstic (9). 

Segons els resultats de l’estudi PRICE, la prevalença d’IC a Espanya es bastant elevada, 

al voltant del 6’8% de la població de 45 anys o més. La prevalença es similar tant en 

homes que en dones i demostra que augmenta significativament amb l’edat, amb una 

prevalença del 16%  tant en homes com en dones de més de 75 anys (9).   

Per una altre banda, l’estudi EPISERVE, en el qual 507 professionals treballant a l’atenció 

primària, al servei de cardiologia i medicina interna, estudiaren un total de 2.534 

pacients que presentaven insuficiència cardíaca utilitzant els criteris Framingham. Com 

a resultat, la prevalença que es va trobar va ser d’un 2% a l’atenció primària, el 17% en 

cardiologia i en medicina interna un 12%.  A més, en aquest article, se va veure que del 

80% dels casos eren causats per la hipertensió arterial i la cardiopatia isquèmica (10).  

També ens trobem amb l’estudi de N. Farré et al. (11), que tracta sobre l’ús i la despesa 

dels recursos mèdics en pacients amb insuficiència cardíaca crònica, realitzat a 

concretament a Catalunya amb les dades del CatSalut de l’any 2012. Dels 7,5 milions 

d’habitants, es van registrar 88.195 pacients diagnosticats amb IC, és a dir, en la població 

general es va trobar una prevalença del 1,16% (11). 
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En quant a defuncions per causa de la insuficiència cardíaca en el 2018, segons l’Institut 

Nacional d’Estadística (INE), es pot veure clarament com la xifra augmenta 

paral·lelament augmenta l’edat del pacient, així com podem veure a la següent gràfica 

com dels 50 anys fins als 79 anys predomina el sexe masculí i a partir dels 80 anys 

predomina el sexe femení (12). La línia de color taronja significa el sexe masculí, la línia 

marró el sexe femení i la línia blava ambdós sexes.  

  

 

 

 

 

 

 

Font: Instituto Nacional de Estadística. Defunciones por causas (lista reducida) por sexo y 

grupos de edad (7947) (13). 

2.1.7. Diagnòstic  

Al llarg d’aquests últims anys, els estudis sobre les malalties cardiovasculars s’han 

centrat en identificar els criteris per un diagnòstic precoç, per així poder cercar models 

terapèutics encaminats en millor la qualitat de vida i la supervivència dels malalts.  

El diagnòstic de la insuficiència cardíaca es basa principalment en la simptomatologia, 

que es recolza amb tècniques complementaries com l’anamnesi, exploració, el 

electrocardiograma (ECG), la radiografia de tòrax, els biomarcadors, l’Analítica Sanguínia 

(AS) i la ecocardiografia Doppler. 

Actualment ens trobem amb dos principals criteris per diagnosticar la IC:  

• Criteris clínics de Framingham.  

Aquest estudi es va iniciar per ordre del Servei de Salut Pública dels Estats Units  en 1948 

amb la finalitat d’estudiar l’epidemiologia i els factors de risc de les malalties 

cardiovasculars (14,15). El qüestionari de Framingham bàsicament es tracte amb la 

Gràfic 1.Defuncions segons la causa de la mort, IC segons sexe i edat 
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detecció de la clínica a partir de la qual es pot iniciar un tractament simptomàtic fins a 

la confirmació i classificació definitives. Aquest qüestionari es defineix en criteris majors 

i menors que corresponen a símptomes, signes i anomalies en les radiografies de tòrax 

(14).  

Per establir el diagnòstic de IC es necessiten dos criteris majors o un major i dos menors. 

Veure annex taula 4 (15).Per l’altre banda, aquests criteris de Framingham no són 

suficients per al diagnòstic de certesa d’IC, caldrà realitzar les tècniques 

complementaries comentades anteriorment.  

• Criteris IC European Society of Cardiology.  

La ESC ha realitzat varies guies, la última versió sobre el diagnòstic i tractament de la 

insuficiència cardíaca aguda i crònica és la del 2016, on expliquen el diagnòstic de la IC 

(1). Els criteris que ha de tenir el pacient són: símptomes típics d’IC en repòs o durant 

l’exercici, evidència objectiva de disfunció cardíaca en repòs detectada per mitjà del 

ecocardiograma Doppler i resposta favorable al tractament d’IC (1,2).  

A part d’aquests tres apartats, la ESC aconsella que es necessari dur a terme una 

anamnesi, exploració Rx de tòrax, ECG i una analítica per a establir el diagnòstic de IC 

(1). En aquesta analítica es recomana incloure: hemograma, glucosa, perill renal (ions, 

creat/FG, urat/urea, Q alb/creat), perfil hepàtic, glucèmia, perfil lipídic, TSH, ferritina, 

IST, la BNP i el PT-proBNP (2). 

Per altre banda ens trobem dos criteris més que complementen el diagnòstic de la IC:  

• Càlcul del risc cardiovascular REGICOR.  

REGICOR és l’acrònim de “Registre gironí del cor” i és un projecte en el qual des del 1978 

els seus investigadors estudien la distribució de la cardiopatia isquèmica, els seus factors 

de risc i les millors formes de prevenir-la (16).  

El projecte REGICOR és una adaptació de la funció de l’estudi Framingham per 

determinar el risc coronari que presenta un pacient. Aquest estudi s’aplica a individus 

de 35 a 74 anys d’edat i s’ha demostrat predir adequadament  el risc d’un esdeveniment 

coronari a deu anys (16,17). Les taules de l’estudi REGICOR és poden aplicar als pacients 

diabètics. Veure annex taula 5 i 6.  
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A més, aquestes taules s’han adaptat a les característiques de la població espanyola per 

mitjà d’un procés de calibratge i s’han validat en població espanyola (16,17).  

Aquest projecte ha dissenyat una calculadora que ens indica per mitjà del seu estudi el 

risc de patir una malaltia cardiovascular en forma numèrica. Per ha realitzar el càlcul es 

necessiten les diferents dades del pacient: l’edat, el sexe, si és fumador/a, si és 

diabètic/a,  els valors del colesterol total, colesterol HDL, la Tensió Arterial (TA) sistòlica 

i la diastòlica, si és portador del Virus d’Immunodeficiència Humana (VIH) i per últim, si 

pateix una neoplàsia mieloproliferativa com la policitèmia vera o la trombocitèmia 

essencial (16,18). Veure annex Taula 7.  

Els nivells de risc predeterminats són (16):  

o Risc baix: <5% 

o Risc moderat: 5-9,9% 

o Risc alt: 10-14,9% 

o Risc molt alt: ≥ 5% 

• SCORE.  

L’SCORE neix a partir del anàlisis d’estudis de cohorts europees, elaborant taules per 

països d’alt i baix risc. En aquestes taules s’estima el risc de mort cardiovascular en 

individus de 40 a 65 anys, tot i que no inclou els pacients diabètics (18–20). Veure annex 

Taula 8. 

2.1.8. Tractament  

En tot tractament de qualsevol patologia s’ha de tenir en compte que s’ha 

d’individualitzar i adaptar el millor possible a cada pacient.  

El tractament farmacològic inicial és el següent (2,21):  

• Inhibidors de l’Enzim Convertidor de l’Angiotensina (IECAS).  Està indicat com a 

tractament inicial per IC per disfunció sistòlica en qualsevol classe funcional. 

Anul·len l’acció de l’angiotensina II, és a dir, no contraurà les arteries. Redueix la 

pressió arterial (PA) i millora la funció del ventricle, per lo que el cor troba menys 
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resistència per buidar-se. Aquests són: enalapril, ramipril, captopril, fosinopril, 

quinapril i lisinopril. 

• β – Blocadors. Indicats com a tractament inicial per IC de en qualsevol classe 

funcional. Disminueixen la freqüència cardíaca (FC) i la PA. Per tant, en anar el 

cor més lent, augmenta la FE. Aquests són: carvedilol, bisoprolol, atenolol, 

metoprolol i nevibolol. 

• Antagonistes dels Receptors de l’Angiotensina II (ARA II). Indicats en IC per 

disfunció sistòlica i intolerància a IECA. Bloquegen els receptors de l’angiotensina 

II situats a les arteries, per tant, no realitzen l’acció vasoconstrictora. Aquests 

són: valsartan, candesartan i losartan.   

• Diürètics. Indicats en IC NYHA II – IVA amb signes de congestió. Augmenten la 

diüresi, la pèrdua d’aigua i de sals minerals, millorant els edemes i la dispnees. 

S’ha de tenir en compte que sovint es requereix suplement de potassi. També 

s’ha de realitzar un control de PA, pes, diüresi, funció renal i ions. Aquests són: 

furosemida, tosaremida, hctzda i clortalidona.  

• Vasodilatadors. Indicats en IC simptomàtica amb disfunció ventricular i 

intolerància IECA i ARA II.  Actuen directament sobre el diàmetre de les artèries 

i de les venes, relaxant la musculatura per així reduir la PA i la resistència del cor 

per buidar-se. Aquests són: hidralacina i dinidrat d’isosorbida.  

• Digoxina. Incrementa la força de contracció del cor, provocant que el batec sigui 

més efectiu i a conseqüència bombeja més sang. També té un efecte antiarítmic.  

Altres fàrmacs complementaris: anticoagulants, antiagregants plaquetaris (si hi ha hagut 

IAM anterior) i estatines (tractar la dislipèmia) (2).  

Com a tota patologia i tractament, ens trobem una sèrie de fàrmacs que cal evitar, ja 

que hi interaccionen negativament. Aquests són: Antiinflamatoris No Esteroides 

(AINES), corticoides comprimits efervescents, glitazones, salbutamol, antidepressius 

tricíclics i liti (2,21). 

D’altre banda, el tractament no sol és farmacològic, sinó que també s’ha vist en molts 

estudis que practicar l’exercici físic ajuda a la prevenció i manteniment de la insuficiència 
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cardíaca.. Juntament amb l’exercici físic es complementa una dieta equilibrada (2).  

Altres tractaments no farmacològics són l’educació sanitària, les mesures i les 

recomanacions generals, la immunització contra la grip i la pneumocòccica i l’ajuda 

psicològica (2).  

Com a ultima opció ens trobem amb el tractament quirúrgic quan la situació empitjora 

amb els tractaments esmentats anteriorment. Aquests depenen de la localització de la 

lesió o del dany. Alguns procediments que es realitzen en més freqüència són la 

resincronització ventricular per mitjà del marcapàs, la implantació d’un desfibril·lador 

automàtic i, en última opció, el transplantament cardíac i la circulació assistida (22). 

2.1.9. Complicacions  

El mal control de la insuficiència cardíaca o una detecció tardana de la patologia, 

augmenta el risc d’aparició de complicacions. Les principals complicacions de la IC són  

(2,8):  

• Aparició d’arrítmies. Les més freqüents són la fibril·lació auricular que pot empitjorar 

la IC i augmenta el risc de patir un ictus i la fibril·lació ventricular o taquicàrdia, que 

aquesta pot acompanyar-se de síncopes, palpitacions o inclús mort sobtada.  

• Insuficiència renal degut a la disminució del funcionament renal, ja que redueix el 

flux sanguini dels ronyons . Provoca una oligúria, fatiga poc apetit i letargia.  

• Dany hepàtic. La IC pot provocar una acumulació de líquid, que exerceix una elevada 

pressió sobre el fetge. Aquesta acumulació pot provocar cicatrius al mateix fetge 

dificultant el funcionament d’aquest. 

• Afectació de les vàlvules cardíaques. Produïdes per la dilatació o una excessiva 

pressió en el cor causat pel sobreesforç que ha de fer aquest.  A conseqüència 

redueix l’eficiència de l’acció de bombejar del cor. Produeix un empitjorament de la 

IC, predisposa a patir fibril·lació auricular. 

• Caquèxia cardíaca. Es tracte d’una pèrdua de pes greu de manera involuntària, per 

mitjà de la pèrdua de massa muscular i teixit adipós.  

• Insuficiència venosa i ulceracions a les EEII. Es produeix degut a la disminució de FE 

que pateix el cor. La pell es torna més gruixada amb un aspecte brillant o  escames, 
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provocant edemes o ferides que predisposen a una infecció a la pell perquè 

presenten una mala cicatrització. 

• Altres complicacions poden ser la anèmia, que causa debilitat i fatiga, o l’accident 

cerebrovascular o ictus.  

2.2. TERMINOLOGIA ATIC 

El desenvolupament de les terminologies infermeres s’iniciaren als anys 70 amb les 

primeres conferencies de la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). Es 

varen consensuar la construcció del sistema OMAHA, les classificacions d’infermeria NIC 

i dels resultats sensibles de la pràctica d’infermeria NOC. Aquesta necessitat de 

desenvolupar aquests vocabularis infermers s’ha produït a conseqüència d’especificar i 

ampliar els coneixements , la importància d’evidenciar la contribució d’infermeria als 

resultats clínics dels pacients (23). 

La terminologia ATIC és una terminologia de interfase, és a dir, un llenguatge 

estandarditzat que sorgeix de la pràctica i de l’observació reflexiva. Bàsicament s’orienta 

als conceptes i es recolza en l’evidencia. S’estructura en tres eixos: diagnòstic, 

intervenció i valoració i es recolze en nou eixos complementaris: beneficiaris, 

localització, accions, productes, temporalitat, unitat de mesura, condicions, substàncies 

i altres especificacions.  (23)  

Els conceptes d’ATIC conformen un sistema de llenguatge clínic amb un grau 

d’especialitat major que el de les classificacions tradicionals. Aquesta especialitat es 

necessària per a la pràctica assistencial per a representar adequadament el estat de 

salut, els problemes i les intervencions i la evolució dels pacient que es beneficien de les 

cures d’infermeria(23,24).  

Com a totes les classificacions, ATIC va ser sotmesa a un procés formal de validació, en 

la que es va avaluar el seu fonament filosòfic i teòric, la estructura, la validesa lògica, de 

continguts, de criteri i la seva utilització(23).  

Per altre banda, s’han publicat varis estudis en els quals destaquen que l’ús de ATIC a la 

pràctica assistencial faciliten el registre, la precisió i la utilitat per a la representació del 
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judici infermer. A més, contribueix a fer més visible l’impacte d’aquestes prestacions a 

la salut i la autonomia dels ciutadans (24).  

Així doncs, la terminologia ATIC, es basa en el llenguatge natural de les infermeres 

assistencials. Des d’un diagnòstic, es duen a terme unes intervencions, les quals es fan 

per a obtenir uns resultats, això és del que tracta aquesta terminologia (24). 

Els diagnòstics inclosos en aquesta terminologia permeten la representació de 

problemes o situacions que requereixen la intervenció infermera per a optimitzar l’estat 

de salut i prevenir el deteriorament: preservar l’estat de salut, prevenir la malaltia i les 

seves complicacions corresponents, promoure el restabliment de la salut i per últim, a 

les situacions del final de la vida, prevenir i pal·liar el sofriment (23).  

2.3. MODEL DE SOR CALLISTA ROY I EL SEU MODEL 

D’ADAPTACIÓ  

El model de Callista Roy es centra en el concepte d’adaptació de la persona. Per 

entendre aquest model, Roy ens explica com percep el concepte de persona, salut i 

entorn (25):    

• L’autora concep les persones com a sistemes holístics i adaptables, com un tot que 

funcionen com una sola unitat per un propòsit concret. Els humans tenen la 

capacitat de pensar i sentir, i es basen en la consciencia. Per lo qual s’ajusten de 

manera adequada als canvis que es produeixen en l’entorn i, al mateix temps, 

influeixen en el mateix entorn.  

• La salut per a Callista Roy és l’estat, el procés del ser i de convertir la persona en un 

ser integrat i complet, és a dir, és la interrelació entre la persona i l’entorn. Quan els 

mecanismes que s’utilitzen per combatre aquests factors que influeixen a la persona 

no són eficaces, és quan apareix la malaltia. En resum, es manté la salut mentre les 

persones s’adaptin.  

• L’entorn, per altre banda, és el conjunt de totes les condicions, circumstancies i 

influencies del desenvolupament i de la conducta de la persona i dels grups. 

Bàsicament, és l’entorn que canvia i força a la persona a reaccionar per adaptar-se a 
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la nova situació. Els factors que arriben a l’entorn i influeixen sobre les persones es 

classifiquen en estímuls focals, contextuals i residuals.  

Roy explica com aquests conceptes exposats anteriorment estan relacionats amb el 

concepte base, l’adaptació de la persona. Segons l’autora, la persona cerca 

contínuament estímuls que creïn una reacció. Aquests estímuls els pot rebre tant de 

l’entorn com d’ella mateixa i poden ser o no eficaços.  

Les respostes d’adaptació eficaces són les que fomenten la integritat i ajuden a la 

persona a aconseguir l’objectiu d’adaptar-se, que ella tradueix en supervivència, 

creixement, reproducció, control sobre les coses i les transformacions que sofreix la 

persona i l’entorn que l’envolta. Per altra banda, les respostes ineficaces són les que no 

aconsegueixen o amenacen els objectius d’adaptació.  

El nivell d’adaptació està determinat pel conjunt d’efectes que produeixen els estímuls 

de l’entorn, i s’aconsegueix l’adaptació quan la persona reacciona de forma positiva 

davant els canvis que es produeixen. Aquesta resposta estimula la integritat de la 

persona, permetent que aquesta presenti una bona salut.   

Les reaccions ineficaces davant dels estímuls interrompen la integritat de la persona 

conduint a un dèficit de salut.  

Com bé explica el model de Roy davant d’un estímul la persona posa en marxa una sèrie 

de subsistemes que es retroalimenten i que realitzaran aquestes respostes d’adaptació. 

Aquests subsistemes són els anomenats processos de control i els efectors. Els processos 

de control estan formats pel subsistema regulador i pel subsistema relacionador. 

Cadascun d’aquests mètodes d’afrontament utilitzen una sèrie d’efectors per regular la 

resposta davant aquest estímul. És a dir, gràcies a aquests mètodes, a partir dels 

estímuls la persona genera les reaccions.  

En el cas del subsistema regulador afronta els canvis per mitjà del mètode fisiològic, 

reaccionant automàticament mitjançant processos d’afrontament neuronals, químics i 

endocrins. Per altre banda, el subsistema relacionador, regula la resposta per mitjà dels 

mètodes de l’autoestima, de la funció de rol i de la interdependència, que aquests, 

reaccionen mitjançant els canals cognitius i emocionals, com poden ser el processament 

de la informació sensorial, l’aprenentatge, el criteri i les emocions. 
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Aquests mètodes esmentats tenen el propòsit d’aconseguir la integritat fisiològica, 

psicològica i social.  A continuació s’expliquen com funcionen:  

o Fisiològic. Es centra en la manera en que els humans reaccionen davant el seu entorn 

realitzant les necessitats bàsiques com poden ser respirar, alimentar-se, eliminar, 

moure’s, descansar i protegir-se. 

o L’autoconcepte segons l’autora es divideix amb l’individual i el de grup. 

L’autoconcepte de grup es centra en la necessitat de saber identificar-se, és a dir, de 

saber qui és un mateix i com actuar davant la societat. Per altre banda, 

l’autoconcepte individual està compost pel “jo físic”, que és l’aspecte físic i la imatge 

del cos, i pel “jo emocional”, que correspon a la coherència, l’ideal d’un mateix, la 

identitat moral, ètica i espiritual.  

o Funció de rol. Aquest subsistema descriu els rol primari, secundari i terciari que 

exerceix la persona dins la societat, és a dir, descriu com es comportarà o actuarà 

aquest individu davant d’un altre.  

o Interdependència. Bàsicament són les interaccions que es formen entre els individus 

d’una societat, per exemple donar i rebre amor, respecte i valor. Segons l’autora, un 

dels components més importants d’aquest subsistema són les persones més 

properes, com poden ser els fills, amics o Déu, i el sistema de suport social.  

En resum, l’autora concep que la persona està composta per sis subsistemes: el 

regulador, el relacionador i els quatre mètodes d’adaptació. Aquests es relacionen entre 

sí per formar un sistema complex, la fi del qual és l’adaptació.  

Així doncs, segons Roy, la infermeria té com a únic propòsit ajudar i recolzar a les 

persones a realitzar l’esforç per adaptar-se a tenir baix control l’entorn. El resultat d’això 

és la consecució de un òptim nivell de benestar per la persona.  

  



26 
 

3. OBJECTIUS  

3.1.  OBJECTIU GENERAL  

• Elaborar un Pla de Cures Estandarditzat de seguiment per a pacients que 

presentin insuficiència cardíaca, per tal d’aconseguir un millor control, 

acceptació de la malaltia i millorar la qualitat de vida.  

 

3.2.  OBJECTIUS ESPECÍFICS  

• Definir les necessitats d’un pacient que pateix IC per mitjà de la nova 

nomenclatura d’infermeria, ATIC.  

• Reconèixer els signes i símptomes d’alarma de la IC.  

• Realitzar educació sanitària al pacient sobre l’estil de vida que ha de seguir per 

mantenir estable el grau de IC i així retardar l’aparició de noves complicacions.  

• Realitzar educació sanitària al pacient sobre l’adherència al tractament.  
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4. METODOLOGIA 
 

4.1.  ESTRATÈGIA DE RECERCA  

Per poder obtenir el resultat que es vol als objectius plantejats anteriorment es va 

realitzar una revisió bibliogràfica de publicacions ubicades en les següents bases de 

dades: Pubmed, CINHAL i Google acadèmic.  

Paraules clau: Insuficiència cardíaca, insuficiència cardíaca descompensada , educació 

sanitària, guies clíniques, terminologia infermera estandarditzada. 

Els boleans utilitzats han estat els AND i OR. En la primera recerca es va acotar als últims 

5 anys. Es va trobar gran varietat d’articles interesants sobre el diagnòstic de la 

insuficiència, tot i que vàrem ampliar la recerca fins als últims 15 anys per alguns articles 

on es trobaren resultats interesants que s’han inclòs per tal de realitzar la transcripció 

del marc teòric.  

Per altre banda s’han consultat les últimes versions de les guies clíniques de: la 

“Asociación Española de Cardiologia”, de la “European Society of Cardiology”, de la 

“Heart Failure Association” i de la “American College of cardiology” i la “American Heart 

Association”. Totes aquestes associacions gaudeixen d’un prestigi i reconeixement dins 

d’aquest camp de la salut.  

També hem consultat  la “Guía de práctica clínica sobre el tratamiento de la insuficiencia 

cardiaca crónica” del sistema nacional de la salut espanyol i la “Guia de pràctica clínica: 

Insuficiència cardíaca” del Institut català de la salut. A més, s’han consultat dos llibres 

per realitzar el marc teòric: “ Modelos y teorías en enfermería” i “Terminologia ATIC”. 

4.2.  PROCES D’ATENCIÓ D’INFERMERIA  

El Procés d’Atenció d’Infermeria (PAI), és l’aplicació del mètode científic a la pràctica 

assistencial infermera, és a dir, un mètode sistemàtic, organitzat i individualitzat 

d’administrar cures d’infermeria (26,27). 

Per mitjà d’aquest procés, permet als professional d’infermeria a proporcionar cures 

amb la finalitat d’identificar, prevenir o si es possible resoldre les alteracions de salut 
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reals o de risc que presenti el pacient (28).  Així doncs, l’objectiu d’infermeria és 

mantenir al màxim el benestar físic, mental, social i espiritual de l’esser humà. 

Aquesta protocol·lització de les cures d’infermeria pretén aconseguir una homogeneïtat 

de les cures, per així disminuir la variabilitat de la pràctica clínica, augmentar la 

implicació dels professionals a l’assistència al pacient i per últim, augmentar la qualitat 

de les cures (27,29,30).  

La Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la qualitat assistencial com aquella 

que es capaç de garantir que tot pacient pugui rebre el conjunt de serveis diagnòstics, 

terapèutics i de cures més adequades per obtenir el millor resultat del procés, amb el 

mínim risc de iatrogènia i la màxima satisfacció del pacient (31). Per lo tant, el PAI és 

considerada una eina dinàmica que s’ha d’actualitzar segon l’estat i l’evolució del 

pacient (26). Segons Lefevre A (27), el PAI consisteix en cinc fases que estan 

interrelacionades entre elles (30):  

• Valoració. Es la primera etapa del PAI i com a tal, la base per construir tot el 

procés posterior.  

Es tracte de recollir, ordenar, examinar i validar la informació i les dades en 

relació al pacient, per així conèixer la situació del mateix. Es cerca les evidències 

del funcionament anormal o alteracions en els sistema d’adaptació segons Sor 

Callista Roy (25), que poden generar problemes de salut, així com els recursos 

amb els que compte el pacient.  

Les fonts d’on es realitza aquesta recollida d’informació són: la història clínica, 

l’entrevista amb el propi pacient, la família o tutor/a legal. 

• Diagnòstic. Es basa en identificar els problemes reals i potencials que es la base 

per el pla de cures. En concret, l’objectiu del diagnòstic infermer es la 

identificació de problemes o situacions que requereixen la intervenció 

d’infermeria per optimitzar l’estat de salut i prevenir el deterioro en la salut, la 

malaltia i al final de la vida (23).  

El diagnòstic, bàsicament, guia a infermeria en la planificació, implementació i 

avaluació després de detectar les necessitats que requereix el pacient.  
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• Planificació. A aquesta fase es tracte de la identificació de les prioritats 

immediates. Es desenvolupen estratègies dirigides a evitar, reduir el mínim o 

corregir els problemes identificats a la fase anterior . 

S’estableixen uns objectius i resultats que s’esperen del pacient i es planifiquen 

les intervencions que permetin aconseguir els objectius. Per tant, tot aquesta 

fase en especial ha d’estar individualitzada i enfocada al pacient.  

• Execució. Es la posada en pràctica del pla de cures, tant les activitats com les 

intervencions. En especial, es realitzarà l’educació sanitària al pacient, per així 

formar-lo amb els coneixements suficients per a que gradualment assumeixi el 

major nombre d’activitats d’autocura.  

A aquesta fase es segueix recollint informació de dades per a la fase següent.   

• Avaluació. A partir de la recollida de dades de la fase d’execució, es comparen 

les respostes del pacient, és a dir, es determina si l’estat del pacient correspon 

amb els resultats que s’esperaven.  

A aquesta fase es realitzen modificacions del pla de cures si es necessari.  

Així doncs, el pla d’atenció d’infermeria es pot determinar com a procés lineal, ja que 

totes les etapes són un cercle continu.  

Per l’altre banda, ens trobem amb dos tipus de plans de cures (29,32): 

o Pla de cures Individualitzat. Permeten establir els problemes del pacient en el 

moment de l’atenció, amb uns objectius, unes activitat i unes intervencions 

concretes pel pacient.  

o Pla de cures estandarditzat (PCE). Es la protocol·lització de les actuacions 

d’infermeria segons les necessitats que presenten grups de pacients amb un 

mateix diagnòstic, que una vegada implantats i monitoritzats permeten 

consolidar l’avaluació com a eix de millora de les intervencions.  

Bàsicament és l’instrument de referència en assegurar la pertinença, la 

coherència i la continuïtat de les cures, així com la individualització d’aquestes.  
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Més concretament, la funció del PCE és corregir la forma de crear les cures, facilitar la 

utilització d’un llenguatge comú entre els professionals,  disminuir els factors de risc i les 

complicacions i, arrel d’això, augmentar la seguretat de les cures (29,32).  

Aquests plans estandarditzats es realitzen de manera consensuada per un grup 

d’experts amb una amplia formació metodològica de cures i experiència aclínica. A més, 

l’ultima finalitat que desitgen és que els PCE tinguin la capacitat d’aplicar-se 

individualment d’acord amb les necessitats que presenti el pacient (32).  

Així doncs, la creació de registres clínics d’infermeria a través del PCE amb el llenguatge 

ATIC assegura amb un elevat grau de seguretat i qualitat la continuïtat d’unes cures 

homogènies.  

Per l’altre banda, per a la realització del PCE, i sobretot en el cas del seguiment del 

pacient que presenta insuficiència cardíaca s’ha de tenir en compte la importància de 

l’educació sanitària que rep el pacient per part de l’equip d’infermeria (29,32,33).  

El pacient, que prèviament se l’informarà de la situació en que es troba i els objectius 

que es volen aconseguir, se li proporcionarà l’educació sanitària de forma clara, concisa 

i en condicions per a poder augmentar o iniciar així la seva capacitat d’autocura i guiar-

lo durant l’aprenentatge (33).  
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5. RESULTATS – PLA DE CURES  

5.1.  PRESENTACIÓ DEL CAS CLÍNIC  

Dona de 68 anys, 162 cm d’alçada, 103,4 kg de pes i un índex de massa corporal (IMC) 

de 39.4. La pacient presenta els següents antecedents:  Diabetis Mellitus II, obesitat 

mòrbida (IMC > 40), dislipèmia, hipertensió (primària) essencial i ex fumadora. L’estat 

vacunal de la pacient està al dia, tot i que va rebutjar posar-se la vacuna de la grip 

estacional. 

Problemes secundaris: depressió reactiva, bloqueig de branca esquerra, insomni i  

incontinència d’esforç.  

Antecedents familiars: Mare amb cardiopatia dilatada – IC en defunció als 85 anys. Pare 

amb IAM als 50 anys i el germà presenta miocardiopatia dilatada als 53 anys.  

Tractament: Amlodipino 5mg (1-0-0), citalopram 20 mg, enalapril 20 mg (10-0-10), 

furosemida 40 mg (1-0-0), metformina 850mg (1-0-0), simvastatina 20mg (0-0-1), 

carvedilol 6,25mg (1-0-1), eplerenona 25mg (1-0-0), valsartan + sacubitril 49/51 mg/12h 

i zolpidem hemitartrat 5mg/24h. 

CURS CLÍNIC 

El 24/10/2019 acudeix al CAP per a presa de tensió arterial. Resultats tensionals elevats. 

Situació familiar problemàtica que l’afecta. També explica que es cansa molt ràpid a 

l’hora de caminar, no pot seguir el ritme i té sensació d’ofec. Valorem Saturació d’O2 

(Sat d’O2): 98%.  

Es demana AS per la valoració per seguiment patologia crònica amb  Fe i la ferritina per 

descartar l’anèmia. Sortiren alterats els valors de la glucosa sèrum 136 mg/dL, HbA1c 

6.1%, colesterol 236 mg/dL i ferritina 448,9 ng/mL. El metge de família decideix 

completar l’estudi.  

Degut a la epidèmia de la COVID-19 es paralitza l’estudi, fins que la pacient retorna al 

CAP el dia 21/10/2020 per dispnea progressiva de més de 10 mesos d’evolució sense 

edemes perifèrics. Així doncs, es decideix realitzar interconsulta amb cardiologia. La 

resposta d’aquesta, va ser la següent: ECG es veu un Bloqueig de Branca Esquerra del 
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Feix de His (BRIHH), per la qual cosa s’ha de realitzar una ECO per descartar problemes 

al VE i també es sol·licita una AS per valorar la dispnea per mitjà de la determinació d’NT 

– proBNP.  

La primera visita a Consultes Externes (CCEE) de cardiologia va ser el 17/11/2020. 

Anamnesi: dos anys dispnea a esforços o després caminar 20 minuts i ha de parar cada 

10 min a descansar. Actualment, no refereix dispnea al realitzar les tasques diàries, però 

sí al pujar dos pisos d’escales. No refereix ortopnea ni dispnea paroxística nocturna 

(DNP). No edemes en EEII ni palpitacions ni síncopes. Se li realitza ecocardiograma:  

• BRIHH des del 2010 amb el VE no dilatat ni hipertrofiat amb funció sistòlica 

conservada. Disfunció diastòlica amb patró de mala relaxació. Aurícula esquerra 

(AE) lleugerament dilatada.  

Actualment: VE dilatat moderadament amb disfunció severa per 

hipocontractilitat global. FEVE 25-30%. VD no dilatat i normocontràctil. AE 

moderadament dilatada.  

• Es revisa la AS: NT- proBNP 243pg/mL. L’algoritme diagnòstic en la sospita d’IC a 

AP si NT-proBNP <400 pg/mL.  

La orientació diagnòstica és IC- FER i MCD dilatada en estudi. Es sol·licita una 

coronangiografia i AS. S’expliquen les mesures higienodietètiques i els signes i 

símptomes d’alarma i nova visita als 3 mesos.  

Així doncs, el 30/12/2020 torna a realitzar una visita a CCEE de cardiologia. Exploració 

física presència de subedemes pretibials i a l’auscultació pulmonar discrets crepitants 

en base dreta. El resultat de l’angiografia no lesions a les artèries coronàries. Per tant, 

es confirma el diagnòstic de IC- FER i MCD dilatada no isquèmica. A més, el cardiòleg 

augmenta el carvedilol a 9,375mg/12h i nova visita als 3 mesos.  

Al febrer, citen a la pacient al CAP per de seguiment de les malalties cròniques a 

infermeria, en la qual es va veure un augment de pes. L’IMC de 42,19. Se li realitza 

educació sanitària sobre les mesures higienicodietètiques i se li emfatitza la importància 

de la pèrdua de pes.  

 Tercera visita CCEE cardiologia, el 16/03/2021, la pacient refereix una milloria clínica. 

Ens comenta que surt a caminar, puja escales  No presenta ortopnees, DPN, ni edemes 
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en EEII. No refereix palpitacions ni síncopes. La pacient realitza l’autopresa de TA en 

valors dintre normalitat i FC estable.   

Finalment, el cardiòleg li augmenta el carvedilol a 12,5 mg/12h, es retiren l’amlodipino 

i l’enalapril i programa visita en 3 mesos amb AS.  

5.2.  VALORACIÓ INTEGRAL I FOCALITZADA PEL MODEL 

D’ADAPTACIÓ DE CALLISTA ROY.  

Per mitjà del model de Sor callista Roy organitzarem la informació per mitjà dels dos 

sistemes i els 4 models d’adaptació.  

Sistema regulador per mitjà de la funció fisiològica que correspon a la necessitat bàsica:  

• Oxigenació i circulació: En totes les revisions els controls de les constant vitals 

s’observen dintre de la normalitat. Última presa 23/02/2021 : TA 135/86mmHg, 

FC 80x’i Sat 95%. Gasometria alterada: Gas PCO2 venosa 59mmHg, Gas PO2 

venosa 19mmHg, Gas bicarbonat venós 31.1mmol/L i Gas EB venosa 3,4mmol/L. 

La pacient és ex fumadora i no presenta edemes en EEII. 

• Nutrició: La pacient segueix una dieta desequilibrada, se observa un excés 

consum de hidrats de carboni i grasses. Per altre banda, existeix un IMC del 39.4, 

presentant obesitat mòrbida (IMC > 40). La pacient pateix dislipèmia i 

hipertensió primària. 

• Eliminació:  Presenta incontinència d’esforç, que com a mesura de suport porta 

compreses. Aspecte l’orina clara, sense molèsties ni olors. La eliminació fecal és 

diària, amb la femta del tipus 3 (normal) de l’escala Bristol (34).  

• Activitat i repòs: Dorm 6 hores diàries, tot i que freqüentment sofreix insomni, 

aquests dies s’aixeca cansada. No realitza exercici físic ni pràctica cap esport. Va 

a caminar 30 min al dia, si no es troba molt cansada. La pacient presenta  

estenosis secundaria foraminal dreta a L5-S1 i esquerra a L4-L5, lo que dificulta 

la mobilització sense dolor.  

Índex de Barthel 100 (independent) (35) i puntuació de Lawton y Brody 8 

(independència total) (36). 
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• Protecció: Presenta uns valors normals d’hemograma a la darrera AS.  

• Sentits: No presenta cap limitació auditiva ni oftàlmica.  

• Equilibri àcid – base i de líquids i electròlits: Beu al voltant dels 2 litres d’aigua 

diaris. Tot i presentar varius la pell sembla hidratada. No pateix cap altre 

alteració de la pell. 

• Funcionament neurològic: Es troba orientada en temps i espai, amb bona 

coordinació motora i respon als estímuls externs. Destaca una bona interacció 

amb els que l’envolten.  El pacient llegeix i escriu i no te cap pèrdua de memòria 

ni dificultat a l’hora del aprenentatge, de comprensió ni d’expressió. El 

llenguatge és comprensible i no presenta cap fòbia. 

• Funcionament endocrí: Valors de l’hemoglobina glicosilada (HbA1c 6,2%) i la 

glucosa en sèrum (126 mg/dL) elevats, lo que indica un mal control de la DM II. 

La ferritina segueix alterada 479,7 ng/mL i àcid úric 7,7mg/dL.  

Sistema relacionador per mitjà de:  

• Autoconcepte. 

“Jo físic”  

▪ Sensació i imatge corporal: La pacient reconeix que ha pujat de pes, 

d’aquí que presenti una alteració de la imatge corporal. Intenta canviar 

l’actitud però no veu progressió de la dieta, es sent frustrada.  Deduïm 

que pateix una disminució de l’autoestima.  

“Jo personal” 

▪ Reconeix que presenta inestabilitat emocional i inseguretat. Al estar 

preocupada pel tema familiar, no té consciencia real de les 

conseqüències que pot ocasionar el mal control de les patologies que 

presenta, tot i que comença a involucrar-se a la seva autocura.  
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• Interdependència. 

Cerca i accepta ajuda per part dels sanitaris. En quant al nivell afectiu se 

evidencia que presenta un conflicte familiar el qual s’està intentant resoldre, 

però sense gran progressió.  

Per altre banda, la pacient es capaç de prendre iniciatives respecte a la malaltia.  

• Funció de rol.  

Rol principal: Dona de 68 anys.  

Rol secundari: Muller, mare – padrina, jubilada i amb pluripatologia.  

Rol terciari: Pacient amb múltiple patologia descompensada.  

Se visualitzen problemes a nivell d’acceptació del rol secundari mare – padrina i 

el rol terciari de pacient amb patologia mal controlada.  

5.3.  DIAGNÒSTIC  

El diagnòstic principal, el qual es basa aquest treball, és la Insuficiència Cardíaca. 

Actualment en la taxonomia ATIC no es troba desenvolupat el diagnòstic de la IC, ja que 

aquesta taxonomia n’és molt recent i tota ella està en constant evolució.  

5.4.  PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ.  

• IIN Entrevista terapèutica  

Es realitzarà una entrevista al pacient per establir una confiança i així aconseguir una 

connexió terapèutica per mitjà de l’escolta activa i resolent tots els dubtes que presenti. 

L’entrevista terapèutica provoca una augment de la confiança entre la infermera i el 

pacient, promou la sensibilització i incita al pacient a capacitar i reflexionar sobre ells 

mateixos per obtenir un objectiu (37).   

A part de l’escolta activa, el professional d’infermeria motivarà, empatitzarà i promourà 

la capacitat del pacient pel canvi a un estat de salut millor. En tot moment es respectarà 

l’opinió del pacient i no es crearà cap situació de conflicte d’opinions. 
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• IIN Pacte terapèutic  

El primer que s’ha d’establir és una bona relació professional – pacient, per a que el 

pacient senti que pot confiar amb el personal sanitari, que pot preguntar, dir el que li 

preocupa, el que no li pareix bé. La recomanació del tractament que beneficiarà el 

pacient, com pot ser la indicació d’un nou fàrmac o seguir una dieta, es farà sempre 

d’acord amb el pacient, com una col·laboració. Mai se l’hi exigirà o s’ordenarà res a 

aquest i es promourà que el pacient s’expressi i opini sobre el tractament (38).  

Es donarà el màxim d’informació possible sobre la malaltia, com funciona el medicament 

i quines indicacions ha de seguir, però sempre de forma clara i concisa. Així el mateix 

pacient entendrà la importància de realitzar el tractament correctament. D’altre banda, 

es simplificarà el tractament lo màxim possible, al igual que es demanarà al metge de 

família que recepti el mínim de fàrmacs que siguin possibles. Ja que, és evident que 

quants menys fàrmacs s’hagin de prendre, més fàcil i correcte serà prendre’ls (38). 

Aquestes recomanacions s’adaptaran a la rutina diària del pacient, per així adaptar les 

preses i evitar sobrecarregar el pacient. A més, abans de donar el tractament per 

explicat, se li preguntarà si ha entès el que se li ha explicat per evitar confusions. Així 

doncs, seguint aquestes indicacions, facilitarà que les recomanacions s’adaptin millor a 

la situació personal del pacient.  

• IIN Educació sanitària: estratègies d’adaptació.  

Les estratègies d’adaptació es centren en els consells i les recomanacions de l’equip 

d’AP. Bàsicament, es realitzarà una mena de teràpia cognitiva – conductual amb el 

pacient, ressaltant la importància de que el mateix pacient prengui part de les seves 

cures i realment afronti la situació (39) .  

Aquesta teràpia proporcionarà una explicació detalla i comprensible del tractament de 

la IC individualitzat, el pla de estructurat de milloraria que creï un sentiment de control 

al pacient, un recolzament i confiança al pacient per a que contacti amb l’equip AP quan 

ho necessiti i els deixi participar en les seves millores o pitjores de la malaltia, i per últim 

donar habilitats per a que augmenti l’efectivitat personal per afrontar la patologia i les 

limitacions que aquesta condueix (39).  
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Per altre banda, l’equip d’AP insistirà en la necessitat de complimentar els règims i les 

pautes establertes durant la visita, com pot ser, la dieta el tractament farmacològic, 

l’exercici.  A més, s’ajudarà al pacient a millorar l’autoestima, augmentar el sentiment 

de valia personal, responsabilitat i optimisme, per així afrontar i adaptar-se al curs de la 

IC (39).  

• IIN Educació sanitària: Procés de la malaltia.  

Principalment s’explicarà en que consisteix la IC, adaptant el vocabulari específic perquè 

la pacient ho entengui tot.  També es comentarà amb ella l’autocontrol del dia a dia, el 

seguiment de les consultes i la cronicitat del procés.  

o IAC: Factors de risc 

Es realitza èmfasi en els factors de risc més importants i, especialment, amb els que 

estan relacionats amb el pacient com poden ser el mal compliment de la medicació, un 

augment del consum de sal o líquids, l’abús d’alcohol i tabac, la hipertensió no 

controlada o crisis hipertenses i la realització de cirurgia(40).   

Els principals factors de risc són: síndromes coronaris aguts, taquicàrdies, bradicàrdies, 

miocarditis, embòlia pulmonar aguda, insuficiència valvular aguda, taponament cardíac, 

infeccions, exacerbació de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) o asma, 

disfunció renal, anèmia , híper i hipotiroïdisme, exercici físic extrem, tensió emocional i 

embaràs(40). 

o IAC: Signes d’alarma i actuació. 

D’altre banda, també s’explicaran els signes d’alarma: dispnea en repòs/esforç, 

taquicàrdia, taquipnea, DPN, tos nocturna, edemes en EEII, augment inexplicable de pes, 

crepitants, síncope, sensació de cansament o fatiga, menor diüresis diürna i augment de 

nictúria, entre d’altres (2).   

Si presenta alguna aparició de simptomatologia nova se li recomanarà que contacti amb 

l’equip sanitari del seu CAP. 
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• IIN Consell: xarxes d’ajuda i suport comunitari. 

Aquesta intervenció es centra en donar informació al pacient sobre associacions, 

projectes o programes comunitaris que estan l’abast per a que tingui més recursos per 

a poder afrontar el canvi d’estil de vida que suposa patir IC.  

Alguns d’aquests suports comunitaris són: la unitat especial de la insuficiència cardíaca 

a l’Hospital Santa Maria; grups psicoeducatius en l’objectiu d’educar el pacient a 

aconseguir una cognició positiva, evitant l’estil de pensament negatiu i millorar les 

habilitats de solució de problemes; assistir a reunions del pacient expert, que tracte d’un 

pacient que també pateix IC explica com conviu amb la malaltia i les seves estratègies 

d’afrontament (41). 

• IIN Escala europea en insuficiència cardíaca.  

Aquesta escala ens demostrarà el nivell d’autocura de l’IC que presenta el pacient. 

Aquest, haurà de respondre amb sinceritat a les següents afirmacions.  

L’escala consta de 12 afirmacions, en la qual es respon encerclant el número segons el 

grau de compliment, és a dir, si n’està completament d’acord amb l’afirmació correspon 

al 1 i si n’està completament en desacord correspon al 5, deixant de 2 a 4 respostes 

intermèdies (42).  

Taula 1. Escala europea en insuficiència cardíaca. 

PREGUNTES 

Completament 

d’acord/ 

Sempre 

   

Completament 

en 

desacord/Mai 

1. Em peso cada dia.  1 2 3 4 5 

2. Si em sento ofegat (dispnea), 

m’aturo i descans. 

1 2 3 4 5 

3. Si la dificultat respiratòria (dispnea) 

augmenta, contacto amb el metge i 

infermera.  

1 2 3 4 5 
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4. Si els peus/cames s’inflen més de 

l’habitual, contacto amb el metge i 

infermera. 

1 2 3 4 5 

5. Si augment 2 quilos en una setmana, 

contacto amb el metge i infermera. 

1 2 3 4 5 

6. Limito la quantitat de líquids (<1’5/2 

L diaris).  

1 2 3 4 5 

7. Reposo una estona durant el dia. 1 2 3 4 5 

8. Si noto augment de la fatiga o 

cansament, contacto amb el metge i 

infermera.  

1 2 3 4 5 

9. Realitzo una dieta baixa en sal.  1 2 3 4 5 

10. Prenc la medicació que m’han dit.  1 2 3 4 5 

11. Me vacuno contra la grip tots els 

anys.  

1 2 3 4 5 

12. Faig exercici regularment. 1 2 3 4 5 

Font: González B, Lupón J, Parajón T, Urrutia A, Herreros J, Valle V (42). 

• IIN Educació sanitària: tècniques d’autocontrol.  

Apart de les estratègies d’afrontament, per aconseguir un nivell adequat d’autocura de 

la patologia, cal explicar a la pacient les principals tècniques d’autocontrol per a que es 

responsabilitzi al domicili.  

Principalment ens centrarem en explicar-li la tècnica correcta de la pressa de la TA i FC: 

pacient asseguda a una cadira, peus al terra i braç relaxat. Es realitzaran dues preses de 

TA, ja que la primera es descarta sempre. Si hi ha presencia de mareig, es mesurarà 

principalment la TA.  

S’explicarà la importància del control de pes periòdicament i ens assegurarem que té 

bàscula. És un signe d’alarma si augmenta 1 kg en un dia, 2 kg en 2 – 3 dies o 3 kg en una 

setmana, per lo que haurà d’acudir al CAP o telefònicament comentar-ho amb la 

infermera de referència. La freqüència en la qual la pacient s’haurà de pesar depèn de 
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l’estat de la simptomatologia que presenta: si està estable es recomanable pesar-se cada 

48 – 72 hores, però si es troba descompensada es recomanable pesar-se cada dia (2).  

Es realitzarà un control de líquids/ diüresis a domicili per aquells pacients que estiguin 

en estadis avançats d’IC. Es realitzà un registre dels vasos d’aigua, suc, brous i fruites, 

així com un registre per mitjà d’un pot de 2L amb mesures de la diüresi (2).  

Per últim es farà èmfasis a la vigilància dels signes i símptomes d’alerta, per així poder 

actuar lo més ràpid possible davant una descompensació de la IC.  

• IIN Consell d’estils de vida saludable.  

Aquesta intervenció consisteix en realitzar educació sanitària amb l’objectiu de 

proporcionar informació suficient per a que la pacient sigui capaç de reconduir o 

modificar els estils de vida sedentaris per altres saludables. Ens centrarem principalment 

en vuit temes ICS (2,43):  

▪ Dieta 

 Es recomana realitzar 5 àpats no copiosos al dia, evitar les begudes excitants com pot 

ser el cafè, els té i les begudes ensucrades, així com els aliments rics en purines degut a 

l’efecte dels diürètics.  Es restringirà de la dieta la sal, seguint una dieta hiposòdica: En 

el cas de la IC lleu o moderada, aquesta aportació de sodi serà màxim de 2 – 3 grams al 

dia. En canvi, si la IC és greu o descompensada, l’aportació de sodi serà menor a 1 gr/dia.  

Algunes eines d’ajuda per retirar el sodi de la dieta són: eliminar completament la sal al 

cuinar i a la taula, utilitzar espècies per condimentar els aliments com pot ser l’all i el 

julivert, aromatitzar els menjars amb oli i vinagre i afegir verdura a les sopes ja que així 

guanyen gust.  Altres aliments a evitar o restringir: aperitius salats, precuinats, salses, 

conserves, envasats, embotits i formatges secs, salaons i fumats, cubs de brou, 

pastisseria i begudes en gas.  

Altres recomanacions: canviar la forma de cocció dels aliments, millor si és a la graella, 

vapor, planxa i al forn, disminuir el punt de cocció de les verdures i l’aigua en la que es 

bullen i les patates amb pell bullides són més saboroses. També cal augmentar 

l’aportació de potassi. Aquest es pot aconseguir introduint plàtans, bledes, nous, 

espinacs i pastanagues dins la dieta.  
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Per últim, s’intentarà evitar el sobrepès o la obesitat. Si es necessari es recomanarà a la 

pacient realitzar una dieta hipocalòrica. A més, en el cas de la pacient, també seguirà 

una dieta diabètica i tindrà restringir el sucre i els hidrats de carboni, ja que presenta 

DMII. 

Per recolzar aquesta educació sanitària ens podem ajudar d’una taula on el pacient ens 

apuntarà el que menja i els líquids que ingereix. Veure annex 9.  

▪ Exercici físic  

Aquest es troba desenvolupat a la intervenció INN Activitat física a continuació.  

▪ Control de líquids 

S’ha de dur a terme en pacients que presenten IC un bon control de líquids: 1’5 – 2 L/dia. 

Si la persona està estable no cal restricció, però si es troba en un estat descompensat no 

ha de sobrepassar del 1 – 1’5 L/dia i realitzant un estricte balanç d’entrades i sortides de 

líquids(2).  

▪ Hàbits tòxics 

S’evitarà en consum de productes tòxics com són el tabac i l’alcohol, tot i que es permet 

el consum d’uns 100ml de vi als àpats.  

▪ Descans  

Una prioritat apart de la dieta, és un bon ritme circadià de la son. A la nit es recomana 

dormir 6 hores mínim. També es planificaran descansos, com pot ser realitzar una 

migdiada d’uns 20 – 30 min desprès àpat principal.  

▪ Transport 

En quant a la conducció, a la majoria de pacients se’ls hi permet, tot i que els que han 

sofert una pèrdua de consciencia s’ha de parlar amb el metge, ja que aquesta pèrdua de 

consciencia pot tornar a ocórrer. La causa pot ser que alguns medicaments alteraren el 

nivell d’atenció. 
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Per la part dels viatges en avió, si es té la simptomatologia sota control es permet el 

viatge. Però si el pacient es troba en graus avançats de la malaltia es pot considerar 

l’ajuda d’aportació d’oxigen o inclús valorar si es correcte realitzar el viatge.  

▪ Relacions sexuals 

En quant a relacions sexuals, les disfuncions erèctils i d’ejaculació són comuns ja que 

pertanyen al grup dels efectes secundaris dels fàrmacs. Si el pacient pot pujar dos pisos 

sense dispnea i la resta de simptomatologia està sota control es poden mantenir 

relacions sexuals sense cap problema. 

▪ Immunització 

Un tema molt important és tenir la immunització al dia, sobretot de la vacuna de la grip 

i la pneumocòccica, ja que qualsevol infecció pot produir un estrès en la persona i 

provocar una descompensació de la IC.  

• IIN Activitat física 

o IAC Qüestionari CBPAAT d’activitat física.  

El Brief Physical Activity Assessment Tool (CBPAAT) és un qüestionari per identificar 

adequadament els pacients físicament inactius. Tracte de dues preguntes que mesuren 

la freqüència i la durada de l’activitat física a intensitat vigorosa i moderada durant una 

setmana(44).  

El sistema de puntuació identifica als pacients suficientment actius; que són els que 

realitzen més de 3 sessions per setmana de 20 min a intensitat vigorosa, més de 5 

sessions per setmana de 30 min a intensitat moderada o més de 5 sessions de qualsevol 

combinació d’activitat física moderada o vigorosa; i els pacients insuficientment actius, 

que aquests són els que no compleixen les recomanacions saludables(44).  

Taula 2. Qüestionari CBPAAT d’activitat física 

ÍTEM EXEMPLES SESIONS SETMANALS 

Quantes vegades per setmana 

realitza vostè 20 minuts 

d’activitat física intensa que li 

Córrer, aixecar pesos , 

excavar, aeròbic, bicicleta 

ràpida o caminar a un ritme 

o Mai 

o 1-2 cops per setmana 
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faci respirar ràpid i amb 

dificultat? 

que li impedeixi parlar amb 

normalitat. 

o 3 o més cops per 

setmana. 

Quantes vegades per setmana 

realitza vostè 30 minuts 

d’activitat física moderada o 

passeja de manera que 

augmenti la seva freqüència 

cardíaca o respiri amb més 

intensitat de la normal? 

Tasques domèstiques 

carregar pesos lleugers, 

anar amb bicicleta a una 

marxa regular, jugar amb 

nens ,a petanca o a un partit 

de dobles de tennis. 

o Mai 

o 1-2 cops per setmana 

o 3-4 cops per setmana 

o 5 o més cops per 

setmana. 

Font: Puig A, Peña O, Romaguera M, Duran E, Heras A, Solà M, et al.(44). 

o IAC Temps assegut (h/d) 

En aquesta activitat es valorarà el temps que el pacient es passa assegut i així que aquest 

agafi consciència de la importància de la sedestació i que es pot canviar. Per mitjà de 

l’entrevista el pacient ens explicarà la seva rutina diària, mentre el personal d’infermeria 

anirem apuntant les hores que es passa assegut. Al final d’aquesta entrevista sumarem 

la quantitat d’hores. A partir d’aquí li explicarem la importància de l’activitat física i les 

conseqüències de la vida sedentària(2).  

o IAC Sedestació interrompuda  

Aquesta activitat s’inicia realitzant a la pacient una pregunta: S’aixeca com a mínim cada 

hora? A partir de la resposta realitzarem un reforç de la bona conducta que està tenint 

si respon que si, o emfatitzarem la importància d’aixecar-se cada hora, minimitzant així 

les hores que es passa asseguda(2).  

o IAC Etapa de canvi. Activitat física. 

Es tracte de realitzar educació sanitària sobre l’exercici físic i per mitjà de l’escolta activa 

reforçarem l’actitud del canvi dirigit a seguir una vida saludable. Els beneficis de 

l’exercici són: ajuda a perdre el pes, disminució del colesterol, millora de la PA, 

disminució de l’estrès, augmenta la capacitat física i millora l’estat d’ànim entre d’altres.  

Es recomana realitzar exercici lleuger – moderat segons les possibilitats de cada pacient, 

3 – 5 dies a la setmana amb una durada de 10 – 15 min la sessió (intervals de 2 – 4 min 

d’exercici amb 1 min de descans) en augment progressiu d’uns 2 minuts segons 
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tolerància fins a 45 – 60 min la sessió. Es recomana exercici cardiovascular, especialment 

els exercicis aeròbics com poden ser caminar, córrer, nedar, anar amb bicicleta, remar, 

ballar i altres activitats amb possibilitat de ser perllongades de temps. També se li 

explicarà al pacient que haurà d’evitar altituds superiors als 1500 metres i les 

temperatures extremes. La intensitat que s’hauria de treballar és del 50 – 75% o valorant 

per mitjà del test de la parla. Aquest test consisteix en realitzar l’exercici físic a una 

intensitat que a l’individu que la realitza sigui capaç de mantenir una conversa sense 

dificultat(2,45).   

No es recomana realitzar exercici físic o limitar-lo si la FE és menor al 25% o la capacitat 

funcional és molt limitada. Està completament contraindicat si pateix una arrítmia no 

controlada, angina de pit inestable, estenosi aòrtica severa i episodi febril actiu. També 

se li explicarà que si es troba en la fase de descompensació o reagudització de la malaltia 

es recomana fer repòs(2). 

o IAC Activitat exercici en consulta.  

Durant la primera visita del pacient i per realitzar un seguiment de la millora de la 

condició física, es poden proposar i ensenyar alguns exercicis en consulta, que es poden 

fer a casa i no requereixen material extra. Cal recalcar que si acudeix a la visita i presenta 

una descompensació o una reagudització de la malaltia no se li realitzarà aquesta 

intervenció, ja que es recomana respòs.   

Es donarà un tríptic realitzat per l’ICS i s’ensenyaran alguns en la consulta el primer 

dia(2,45). Veure annex 10. 

o IAC Qüestionari Minnesota (MNLWHFQ) 

Per últim, es passarà el qüestionari Minnesota (MNLWHFQ), una eina especifica de 

mesura de la qualitat de vida relacionada en salut en pacients amb diagnòstic de IC 

crònica. És un qüestionari auto aplicable que consta de 21 ítems, dividits en dos 

dimensions: física i emocional. Les opcions de les respostes van del 0 que indica no 

afectació de la qualitat de vida relacionada en salut, i el màxim impacte que és el 5. El 

màxim de puntuació que es pot obtenir és de 105 punts, significant una qualitat de vida 

dolenta(46). 
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Taula 3.Qüestionari Minnesota (MNLWHFQ) 

ÍTEMS PUNTUACIÓ 

Li ha provocat inflor de turmells, cames, entre d’altres ? 0  1  2  3  4  5   

L’ha obligat a seure o a estirar-se per descansar durant el dia? 0  1  2  3  4  5   

Li ha costat de caminar i pujar escales ? 0  1  2  3  4  5   

Li ha costa de fer la feina de la llar o del jardí ? 0  1  2  3  4  5   

Li ha estat dicil anar a llocs allunyats de casa seva ? 0  1  2  3  4  5   

Li ha costat de dormir bé a la nit ? 0  1  2  3  4  5   

Li ha costat de relacionar-se o de fer coses amb la família i del amics ? 0  1  2  3  4  5   

Se li ha fet difícil exercir la seva professió ? 0  1  2  3  4  5   

Li ha costat de fer els passatemps , esport o aficions ? 0  1  2  3  4  5   

Li ha dificultat l’activitat sexual ? 0  1  2  3  4  5   

L’ha obligat a menjar menys de les coses que li agraden? 0  1  2  3  4  5   

Li ha provocat que li faltés aire en respirar ? 0  1  2  3  4  5   

L’ha fet sentir-se cansat, fatigat, o amb poca energia ? 0  1  2  3  4  5   

L’ha obligat a romandre ingressat a l’hospital ?  0  1  2  3  4  5   

Li ha provocat despeses addicionals per la malaltia ? 0  1  2  3  4  5   

Els medicaments li han provocat algun efecte secundari ? 0  1  2  3  4  5   

L’ha fet sentir-se una càrrega per a la seva família o els amics ? 0  1  2  3  4  5   

L’ha fet sentir que perdia el control de la seva vida ? 0  1  2  3  4  5   

L’ha fet sentir-se preocupat ? 0  1  2  3  4  5   

Li ha costat de concentrar-se o de recordar les coses ? 0  1  2  3  4  5   

L’ha fet sentir-se deprimit ? 0  1  2  3  4  5   

Font: Garin O, Soriano N, Ribera A, Ferrer M, Pont A, Alonso J, et al.(46). 

• IIN Educació sanitària: medicació.  

Un dels principals factors de protecció per a prevenir descompensacions es l’adhesió i 

el compliment del tractament farmacològic. Principalment, s’explicarà el tractament i 

els efectes d’aquest. Per buscar informació dels fàrmacs, tant els pacients com els 

professionals de la salut és pot utilitzar la plataforma del CedimCat, el centre 

d’informació de medicaments de Catalunya(2).  
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Es passarà l’escala de la adherència a la medicació de Morisky – Green de 10 ítems. 

Aquesta mesura els comportaments associats a la ingesta de fàrmacs amb 10 preguntes 

amb resposta si/no(47,48). 

Taula 4.Escala Morisky – Green de l’adherència a la medicació 

PREGUNTES OPCIONS 

1. S’ha oblidat alguna vegada prendre la medicació ? SI NO 

2. Pren els medicaments a les hores indicades?  SI NO 

3. Quan es troba bé, deija de prendre la medicació? SI NO 

4. Si alguna vegada es troba malament, deixa de prendre-la ?  SI NO 

5. Prenc la medicació sol quan hem trobo malament. SI NO 

6. No es natural per la meva ment i cos estar controlat per la 

medicació.  

SI NO 

7. El meu pensament està més clar si prenc la medicació.  SI NO 

8. Prenent la medicació, previnc posar-me malalt.  SI NO 

9. Em noto estrany, com un zombi, amb la medicació.  SI NO 

10. La medicació fa que em noti cansat i lent. SI NO 

Font: Pagès N, Valverde M (48). 

o IAC: Adherència al pla de medicació.  

Per tal d’aconseguir la millor adherència al pla ens centrarem en dos estratègies(48):  

- Conductuals: Ajudarem al desenvolupament d’habilitats, recompensa per la 

consecució d’objectius, associació de la presa amb una activitat diària habitual com pot 

ser el recompte de comprimits, envasos en blisters, calendaris de compliment de la 

medicació, dispensador o recipient de medicació, recordatoris telefònics i un seguiment 

exhaustiu. 

- Tècniques. Intentarem ajuntar les dosis dels fàrmacs o minimitzar les preses, ajuntar la 

presa als àpats si n’és possible.  

També s’intentarà buscar un recolzament familiar o social, per mitjà de programes 

d’ajuda domiciliaria, teràpia familiar, consell familiar, grups de suport o inclús un 

contracte familiar(2).  
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D’altre banda també podem informar sobre el dispensari SIRE. Es tracte d’un 

dispensador automàtic en el qual hi ha les ranures on s’hi posen els fàrmacs i compte 

amb un rellotge. Aquest dispensari al ser l’hora, emeten una mena d’alarma i s’obre la 

ranura amb la medicació pertinent(48).  

Per finalitzar, es realitzarà educació sanitària i es preguntarà si ha comprès tota la 

informació o vol preguntar alguna cosa, per així resoldre-la a la consulta (2):   

▪ Si s’ha oblidat de prendre una pastilla i disposa de marge de temps (1/3 part 

del temps fins a la següent dosi) el pacient pot prendre la pastilla, però si ha 

passat el temps s’ha d’esperar a la següent dosi. S’explicarà que mai s’ha de 

duplicar ni augmentar la dosi següent. També se li recomanarà que anoti els 

oblits, per tenir un bon seguiment.  

▪ Remeis naturals. S’explicarà que alguns interfereixen amb els fàrmacs i que 

poden causar efectes no desitjats. A més, no existeixen estudis que certifiquin 

una milloria de la IC. Si que s’informarà del cas del Cralonin (homeopatia), que 

hi ha una milloria de símptomes però no hi ha estudis que afirmin una reducció 

de mortalitat.  

▪ Nictúria. Si el pacient orina molt a la nit, es pot adaptar l’horari del diürètic al 

matí  o al migdia,  evitant així aquesta nictúria. En els casos en estadis avançats, 

tot i prendre el diürètic al matí aquesta nictúria serà inevitable.  

 

• IIN Control dels paràmetres antropomètrics  

o IAC Pes, talla i IMC 

Per mitjà de la bàscula i el tallímetre es calcularà el pes i la talla de la pacient, cada cop 

que vingui a la consulta. A partir d’aquestes dades, es calcularà l’IMC, que es el principal 

indicador de l’excés de grassa corporal. La fórmula per a calcular l’IMC és: pes (kg)/ 

[estatura (m)]2. El valor objectiu el qual volem que la pacient estigui és entre 18,5 – 24,9, 

que significa un pes normal(49).  Veure annex 11. 

En el cas de la nostre pacient, que ja presenta obesitat mòrbida amb un IMC del 39,4, el 

que volem aconseguir és una disminució de pes, tot i que a les primeres sessions 

principalment ens centrarem en que la pacient no n’augmenti.  
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o IAC Perímetre abdominal. 

El perímetre abdominal és un altre paràmetre que es valorarà quan el pacient acudeixi 

a la consulta. Aquesta paràmetre és un indicador de la malaltia cardiovascular més fiable 

que l’IMC, ja que mesura l’excés de grassa abdominal, la que es troba acumulada al 

voltat dels principals òrgans del cos, anomenada grassa visceral(49).  

Es pot mesurar amb una cinta mètrica, amb la pacient de peu, amb els peus junts, els 

braços a cada costat i l’abdomen relaxat. A continuació, s’envolta amb la cinta metria a 

l’altura del melic i sense pressionar ordenar a la pacient que realitzi una inspiració 

profunda i al moment treure l’aire.  Segons la OMS, el valor màxim saludable és de 88 

cm en la dona (50).  

o IAC Edemes EEII  

Un altre paràmetre important a la valoració antropomètrica són la presencia d’edemes 

a les extremitats inferiors i mal·leolars. A continuació es mostra la classificació i com 

mesurar el grau.  

Taula 5.Classificació dels edemes distals 

GRAU SÍMBOL  MAGNITUD  EXTENSIÓ 

Grau I +/++++ 
Lleu depressió, sense 
distorsió visible del contorn.  

Desaparició quasi 
instantània.  

Grau II ++/++++ Depressió fins 4 mm. 
Desaparició en 10 – 15 
segons.  

Grau III +++/++++ Depressió fins 6 mm. Recuperació en 1 min.  

Grau IV ++++/++++ 
Depressió profunda fins 1 
cm. 

Persistència de 2 – 5 
min.  

Font: Verdú J maria, Pacheco V, Amado E, Esgueva N, López N, Alemany L, et al. (2). 

Si es el cas de que presenta edemes en EEII, juntament amb la metgessa de referència 

s’augmentarà transitòriament els diürètics i es durà a terme un control estricte de 

líquids i sodi. En cap moment es realitzarà cap embenat, no estan recomanats, degut a 

que els desplaçaments ràpids dels líquids produïts per l’embenat poden incrementar la 

precàrrega d’acumulació de líquid. Es recomanarà asseure’s amb les cames elevades (2).  

D’altre banda, si el pacient presenta dermatitis d’èstasi, una mena de butllofes a les EEII, 

el tractament és semblat al dels edemes, ja que poden venir desencadenades dels 
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mateixos edemes. Es seguirà una dieta hiposòdica, la metgessa possiblement augmenti 

el diürètic i s’administrarà un apòsit absorbent amb un embenat de contenció (2). 

• IIN Control  Constants vitals.  

o IAC Pressió arterial.  

Es realitzarà una pressa de pressió arterial sistòlica, la diastòlica i es calcularà la mitja.  

Es realitzarà la presa de tensió al braç control, si no el té registrat, es farà una presa de 

tensió a cada braç i al que el valor sigui més elevat és el braç control. Es realitzaran tres 

preses, la primera no es comptabilitza i es realitza la mitja entre les dos últimes preses.  

Els valors objectius entre els quals volem que la pacient estigui són pressió sistòlica 

110/159 mmHg i la diastòlica 80/99 mmHg, ja que la pacient està diagnosticada de 

hipertensió primària(2).  

o IAC Freqüència cardíaca 

Al mateix temps que es pren la pressió arterial, es valorarà el ritme cardíac, si aquest és 

rítmic i els batecs per minut. Es palparà manualment amb el dit índex i el del mig per 

valorar-ho, tot i així també ens ajudarem del valor que surt al prendre la tensió o a 

l’oximetria. El valor objectiu entre els quals volem que la pacient estigui són entre 60 i 

99 pulsacions per minut(2).  

o IAC Freqüència respiratòria 

D’altra banda també hem de valorar el sistema respiratori. Mesurarem la saturació d’O2, 

per mitjà de la pulsioximetria, el valor de la qual ha de ser major del 95%, i la respiracions 

per minut, les quals han d’estar dins dels 12-20 cicles per minut. També realitzarem una 

auscultació pulmonar, en la qual ens centrarem en buscar si presenta crepitants un 

símptoma típic de descompensació o reagudització de la IC(2).  

o IAC Proves complementaries 

Aquesta intervenció tracte de la realització d’AS i ECG que valorarà la metgessa de 

referència. Es realitzarà cada cop que la metgessa ho demani, tot i que quan la 

simptomatologia sigui estable es realitzarà cada 12 mesos(2).  
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• INN Risc coronari (REGICOR). 

Es calcularà el risc coronari o el risc de patir una malaltia cardiovascular per mitjà de la 

calculadora dissenyada per REGICOR. Per ha realitzar el càlcul es necessiten les següents 

dades del pacient, les quals per mitjà de l’anamnesi les obtindrem: l’edat, el sexe, si és 

fumador/a, si és diabètic/a,  els valors del colesterol total, colesterol HDL, la tensió 

arterial sistòlica i la diastòlica, si és portador del Virus d’Immunodeficiència Humana 

(VIH) i per últim, si pateix una Neoplàsia Mieloproliferativa com la Policitèmia Vera o la 

Trombocitèmia Essencial(16,18) (Veure annex Taula 7). 

• INN Classificació capacitat funcional IC (NYHA). 

Per mitjà d’aquesta escala, podrem valorar l’evolució de la patologia. Aquestes classes 

valoren la capacitat o intolerància a l’exercici i l’estat simptomàtic de la malaltia (veure 

taula 1 de l’annex)(1). 

• INN Criteris de sobrecàrrega IC.  

Els criteris de sobrecarrega positius indiquen que el pacient està inestable. Per 

identificar-ho, es realitza una anamnesi, en busca de que el pacient presenti algun dels 

següents criteris(2):  

a. Augment de la classe funcional o de dispnea d’esforç.  

b. Augment de l’ortopnea (es pot valorar preguntant si ha augmentat el nombre de 

coixins).  

c. Aparició de DPN 

d. Augment de pes major o igual a 1 kg en un dia o major o igual a 2 kg en dos dies 

o més. 

Es considera un pacient inestable aquell que compleix una de les tres opcions: Ingrés o 

visita a urgències per IC en el darrer mes , criteris de sobrecarrega positius en el darrer 

mes i criteris de sobrecarrega positius en el moment actual (2).  

Si els criteris de sobrecarrega són positius i ens trobem en el cas de tractar-se d’una 

visita presencial mèdica, és convenient completar els ítems necessaris per tal de poder 

calcular l’score de reagudització. Així es podrà quantificar el grau d’inestabilitat que 

presenta el pacient(2).  
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• INN Score de reagudització.  

Es tracte de una modificació dels criteris de Framingham, convertits en una escala 

anomenada Score de reagudització. Aquesta mesura el grau d’inestabilitat que presenta 

el pacient. 

Taula 6.Escala Score de reagudització de l’IC 

ANAMNESI I EXPLORACIÓ PUNTUACIÓ 

Augment de classe funcional o de dispnea d’esforç 0,5 

Augment d’ortopnea  0,5 

DNP 1 

FC (en repòs) >100 0,5 

Edemes perifèrics  0,5 

Crepitants bases 1 

Galop o 3r soroll 1 

Ingurgitació jugular > 4cm 0,5 

Reflux hepatojugular positiu 1 

Hepatomegalia  0,5 

Font: Verdú J maria, Pacheco V, Amado E, Esgueva N, López N, Alemany L, et al(2). 

Scores majors o iguals a dos punts indiquen fragilitat. La seva progressió en un pacient 

que es troba inestable, en la fase de descompensació, s’ha de recolzar la decisió de 

derivació hospitalària i la seva reducció del seguiment des de l’AP(2). 

RISC DE SÍNDROME ANSIOSA / DEPRESSIVA 

• INN Expressió/ reconducció d’emocions : facilitar 

o IAC Escala Goldberg  

La finalitat d’aquesta escala és tant una prova de detecció de la ansietat i la depressió 

com una guia de interrogatori per l’anamnesi. L’escala Goldberg conté dues subescales 

amb nou preguntes cada una: la subescala d’ansietat (preguntes de la 1 a la 9) i la 

subescala de depressió (preguntes de la 10 a la 18). Les preguntes han de ser 

contestades amb si o no(51).  
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Els resultats de les escales van del 0 sent el màxim possible de 9 en cada una de les 

subescales.  Es considera que presenta ansietat si la suma és de 4 o més punts per 

l’escala de l’ansietat i depressió si la suma és de 2 o més en l’escala de la depressió(51). 

Taula 7.Escala Goldberg de l’ansietat 

PREGUNTES SI NO 

S’ha sentit molt excitat, nerviós o en tensió ?   

Ha estat molt preocupat per alguna cosa?   

Ha tingut dificultat per relaxar-se?   

Ha dormit malament o dificultats per dormir?   

Ha tingut dolors de cap o nuca?   

Ha tingut algun dels següents símptomes: tremolors, formigueig, 

mareig, suors o diarrea? 

  

Ha estat preocupat per la salut?   

Ha tingut alguna dificultat per conciliar la son o per quedar-se 

dormit? 

  

S’ha sentit en poca energia?   

Font: Goldberg D, Hillier V (51). 

Taula 8.Escala Godlberg de la depressió 

PREGUNTES SI NO 

Ha perdut el seu interès per les coses?   

Ha perdut la confiança en si mateix?   

S'ha sentit vostè desesperançat, sense esperances?   

Ha tingut dificultats per concentrar-se? Ha perdut pes (a causa de la seva 

falta de gana)? 

  

S'ha estat despertant massa d'hora?   

S'ha sentit vostè més lent?   

Creu vostè que ha tingut tendència a trobar-se pitjor pels matins?   

Ha perdut el seu interès per les coses?   

Ha perdut la confiança en si mateix?   

Font: Goldberg D, Hillier V (51).  
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o IAC Suport emocional: proporcionar 

Es realitzarà teràpia psicològica, donant-li suport tant emocional com clínic. Aquesta 

activitat genera una comunicació entre el professional d'infermeria i el pacient, 

col·laborant d'una forma més efectiva en l'afrontament de la situació patològica i en la 

recuperació, per mitjà de la comunicació personalitzada a nivell emocional(39).  

Si es necessari, juntament amb la metgessa de referència es pot derivar a la psicòloga 

del CAP, per a un millor maneig de la salut mental de la pacient.  

o IAC Reforç positiu 

Per finalitzar aquesta intervenció es realitzarà a la pacient un reforç positiu, per mitjà de 

la conversa i l’escolta activa.  

• INN Educació sanitària: tècniques de control de l’ansietat.  

Per mitjà de la conversa, es proposaran opcions a la pacient per a que ella mateixa 

controli l’ansietat. Algunes d’aquestes poden ser(52):  

o Control de l’humor. S’evitaran pics  d’humor, controlant així l’ansietat.  

o Donar esperança. L’objectiu serà aconseguir que la persona es senti 

segura i es conscienciï que pot manejar l’ansietat i superar-la.  

o Teràpia d’imaginació simple dirigida. Proposant situacions en la que la 

persona es sent còmoda i intentar reduir l’estrès.  

o Tècniques de relaxació. S’explicarà com realitzar un control de la 

respiració.  

o Es recomanarà la teràpia musical i la teràpia en grup.   



54 
 

5.4.1. PROGRAMACIÓ DE LES INTERVENCIONS  

En la pràctica clínica habitual, el pacient amb IC estable acudirà cada 3 mesos a la visita d’infermeria i cada 6 mesos per l’equip en complet (mèdic 

i infermeria), i cada 12 mesos es realitzaran una AS i un ECG. En el cas d’una IC descompensada com és el cas de la pacient, aquesta acudirà a 

una visita mensualment fins que la IC retorni al nivell d’estabilitat anterior (2).  

A continuació, es presenta una proposta de cronograma amb una durada de 12 mesos, en el qual es realitzaran visites mensuals fins a aconseguir 

una estabilitat de la patologia. En el cas que s’aconseguís antes d’acabar l’any, es realitzarien les visites esmentades anteriorment que 

correspondrien al pacient amb IC estable.  

Taula 9. Cronograma d'activitats 

 VISITES 

ACTIVITATS 
1   

mes  
2 

mesos 
3 

mesos 
4 

mesos 
5 

mesos 
6 

mesos 
7 

mesos 
8 

mesos 
9 

mesos 
10 

mesos 
11 

mesos 
12 

mesos 

Entrevista terapèutica 
motivacional. 

x x x x x x x x x x x x 

Pacte terapèutic x x x x x x x x x x x x 

Educació sanitària: 
estratègies d’adaptació. 

x  x  x  x  x  x  

Educació sanitària: Procés 
de malaltia.  

x x x x x x x x x x x x 

Consell: Xarxes d’ajuda i 
suport comunitari. 

x    x    x    
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Escala europea en IC x x x x x x x x x x x x 

Educació sanitària: 
Tècniques d’autocontrol. 

x  x  x  x  x  x  

Consell d’estil de vida 
saludable. 

x   x   x   x   

Activitat física  x   x   x   x   

Educació sanitària: 
mediació. 

x  x  x  x  x  x  

Control paràmetres 
antropomètrics.  

x x x x x x x x x x x x 

Control constants vitals: 
PA,FC,FR i Proves 
complementaries.  

x x x x x x x x x x x x 

Risc coronari REGICOR x  x  x  x  x  x  

Classificació capacitat 
funcional IC – NYHA.  

x x x x x x x x x x x x 

Criteris sobrecàrrega IC x  x  x  x  x  x  

SCORE agudització  x  x  x  x  x  x  

Risc de síndrome 
ansiosa/depressiva.  

x   x   x   x   

Font: Elaboració pròpia .



56 
 

5.5.  AVALUACIÓ 

Aquest pla de cures, és una proposta d’intervenció per aplicar-la al cas clínic comentant 

anteriorment, sense dur-la a terme, ja que realment s’ha dissenyat per a poder extrapolar-lo 

altres pacients. Per lo tant és pot dir que el pla de cures és estandarditzat.  

El pla de cures és el seguiment de la IC, per lo tant no té una durada fixa. Tot i així, la durada 

estimada del cas de la nostre pacient és de menys d’un any, que durant aquest any el pacient 

hauria d’acudir mensualment al CAP, fins a completar els objectius que s’han explicat 

anteriorment. Posteriorment, es duran a terme visites trimestrals amb infermeria i cada sis 

mesos amb l’equip complet.  

Per tal d’avaluar el pla de cures, es realitzarà una observació i un seguiment de totes les visites 

de la pacient, per tal d’anar assolin objectius de manera progressiva. S’anirà  avaluant la 

millora o pitjora de les escales i qüestionaris validats comentats al pla de cures, per tal 

d’aconseguir una acceptació de la patologia, un bon control metabòlic i una millora en la 

qualitat de vida. Si es necessari es poden realitzar adaptacions en les intervencions del 

cronograma explicat anteriorment.  
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6. DISCUSIÓ  

La aplicació d’aquest pla de cures es centre en un cas clínic d’una pacient amb IC en estadis 

inicials amb etapes de descompensació degut a la vida sedentària que portava degut a que no 

n’estava diagnosticada i la IC no podia tractar-se. Tot i així, aquest pla de cures es podria 

extrapolar als individus amb IC que es troben en procés de seguiment de la patologia. És un 

pla de cures plantejat que no s’ha dut a terme, per tant no es possible avaluar els resultats 

obtinguts, però si que es pot comparar amb l’evidència científica.  

Per a realitzar aquest pla de cures ens basarem sobretot en tres principals guies de pràctica 

clínica de les següents organitzacions: ACCF/AHA, ESC i ICS. En les dos primeres es basen 

principalment a temes més mèdics, de com diagnosticar la patologia, el tractament i com 

altres patologies afecten a la IC, entre moltes altres. En canvi, la guia de pràctica clínica del ICS 

es centre més en les recomanacions per a un millor maneig d’aquesta malaltia(1,2,8). Sobretot 

fa referència a consells dietètics, control de analítiques, constants, administració de 

tractament, activitat física, centrant-se en el concepte físic i augmentar l’educació de la 

salut(2).  

El fet de que les guies és centrin en una visió més fisiològica, deixen desateses el concepte 

integral de la malaltia, obviant el caràcter psicològic que presenta tota patologia. Tal i com 

posa en manifest Alegría E (53) en el seu article, la insuficiència cardíaca també presenta altre 

factors que no són els tradicionals que també es poden tractar. Aquests factors són els 

psicològics, en especial la depressió. Com a tota malaltia crònica, sobretot la IC, comporta una 

limitació de les activitats físiques, disminuint així les capacitats per dur a terme la vida diària. 

Tal i com demostren Vaccarino et al. (54) existeix una mortalitat 4 vegades superior en 2 anys 

comparada amb persones sense depressió. A més, la prevalença de patir les dues patologies 

a la vegada varia entre un 11 – 25% en pacients ambulatoris i entre un 35 – 70% en pacients 

hospitalitzats (53).  

Un altre factor a tenir en compte en quan a la IC, és l’estrès. Tal i com comenten Martín A i 

Rodríguez M (55) en el seu article, l’estrès crònic actuaria de manera perllongada al temps, 

promovent una progressió gradual de la IC. Aquest estrès afectaria indirectament als estils de 

vida i al mateix temps incitant als estils de vida no saludables com poden ser el tabaquisme, 
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el sedentarisme o la dieta inadequada. Així doncs, hem trobat oportú afegir al pla de cures 

una intervenció dirigida a combatre aquesta depressió i estrès comentant anteriorment. 

Krumholz et al.(56) demostraren que un programa d’educació i suport a pacients amb IC 

disminuïren el nombre de ingressos i inclús, la mortalitat. 

D’altre banda, el diagnòstic d’una malaltia crònica, com és la IC, ocasiona una gran distorsió 

en la vida, tant per la pacient com pel professional. Aquest últim ha d’estar suficientment 

format per detectar les necessitats del pacient al llarg de l’evolució de la patologia. Infermeria 

ha de procurar proporcionar cures integrals i de qualitat. A més, tal i com documenta Lefevre 

A (27), el procés d’infermeria ha de constar de 5 etapes: valoració, diagnòstic, planificació, 

execució i avaluació, que aquestes han d’estar en constat evolució durant el transcurs de la 

malaltia per no comprometre la salut, disminuir i retardar l’aparició de complicacions i influir 

en la qualitat de vida del pacient.  

Gràcies a la realització de plans de cures, com aquest dissenyat, s’ajuda a que la infermeria 

adquireixi més autonomia en el tracte amb el pacient i en la intervenció que pot realitzar amb 

ell. D’aquí que les cures d’infermeria no sol es basen en el control simptomatològic sinó també 

en l’educació sanitària, que en aquest cas estarà centrada en la modificació dels estils de vida. 

Segons la OMS, l’estil de vida es basa en patrons de comportament identificables, determinats 

per la interacció dintre les característiques personals individuals, les interaccions socials i les 

condicions de vida socioeconòmiques i ambientals(57).  Així doncs, les esferes en les quals 

infermeria pot intervenir són orientar els patrons de comportament i afrontament de la 

malaltia i adaptar les activitats segons les condicions de vida del pacient.  

En especial, es podria mencionar la pràctica d’activitat física. En la “ Guia de prescripció 

d’exercici físic per a la salut”(45), els autors afirmen que una prevenció primària de patir 

malalties cròniques és realitzar exercici físic de manera regular, sempre que es dugui a terme 

amb el control adequat. Els autors afirmen que està completament demostrada la relació 

entre la manca d’exercici físic i l’augment d’incidència de les malalties cròniques, considerant 

un impacte negatiu sobre un total de 20 patologies cròniques, entre d’elles la IC (45,57). A 

més, la OMS confirma que fins i tot un 47% de la càrrega de morbiditat mundial s’atribueixen 

persones inactives que presenten patologies cròniques(45).    
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D’acord amb la bibliografia, s’ha dissenyat un pla de cures per mitjà de la taxonomia ATIC, una 

taxonomia d’interfase adaptada a la pràctica clínica. No són diagnòstics distints a la taxonomia 

que s’utilitzava fins ara, la NANDA, sinó que és una modificació i adaptació d’aquests. Juvé ME 

(24), confirma que més del 60% dels conceptes de l’eix diagnòstic de la terminologia són 

equivalents amb els de la taxonomia NANDA. Segons l’autora Juvé ME (24), en l’article afirma 

que un 92,3% dels conceptes diagnòstics d’ATIC, són utilitzats per infermeres en la pràctica 

clínica. Així doncs, amb l’ajuda d’aquest pla de cures facilita al professional a realitzar 

intervencions dirigides i adaptades a la pràctica assistencial i no enfocades a la teoria. Per tant,  

proporciona una evolució dels plans de cures besants en l’evidència científica.  

6.1.  LIMITACIONS  

La principal limitació que ens hem trobat ha estat l’escassa informació del llenguatge ATIC.  

Aquesta taxonomia, es troba encara en un estat de desenvolupament i implantació al món de 

la infermeria pràctica. També cal destacar la poca bibliografia existent del maneig psicològic 

de la insuficiència cardíaca.  

D’altre banda, el model de valoració que hem utilitzat per aquest cas clínic, el model 

d’adaptació de Sor Callista Roy, és un model del qual no ens havien explicat durant la carrera, 

ja que es centren en explicar els tradicionals, el model de Virginia Henderson i el model de 

Majory Gordon. D’aquí que la valoració per mitjà d’aquest hagi estat més dificultosa, tot i ser 

la que més s’adaptava a la situació de la pacient.  
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7. CONCLUSIÓ  

 

La insuficiència cardíaca és una de les patologies cròniques amb més incidència del segle XXI, 

juntament amb la HTA, hipercolesterolèmia, DMII, i es preveu un gran augment de l’aparició 

de nou casos a conseqüència de la pandèmia de la SARS – Cov – 19. Durant aquesta pandèmia, 

les revisions i els seguiments de les patologies cròniques es van paralitzar, i tot i que la 

pandèmia ha evolucionat encara es troben endarrerides.  

La complexitat d’aquest pla de cures, penso que és la implicació i la forma de realitzar-lo o 

implementar-lo. El canvi radical d’estil de vida que comporta patir insuficiència cardíaca afecta 

molt a la persona, ja que no sol ha de canviar les rutines diàries del mateix pacient que la 

pateix, sinó la de tot el seu entorn. Aquí és, quan es veu la importància i la utilitat de la figura 

d’infermeria. L’educació sanitària com a eina per a la promoció de la salut i la prevenció de les 

malalties és un pilar fonamental en el sistema de la salut. És imprescindible la formació dels 

professionals tant d’infermeria com d’altres especialitats. Tot i que, una ampliació dels 

coneixements sobre les cures i el beneficis de la IC del personal sanitari, no implica o garanteix 

una millor autocura per part dels pacients, però, si hi ha una col·laboració entre tots, aquest 

és un primer pas per aconseguir grans avenços en el control i la recerca en la IC.  

Un bon diagnòstic precoç de la IC per part de l’equip sanitari, ens beneficiaria per a poder 

tractar-la  i disminuir el ritme d’evolució d’aquesta mateixa, però també és cert que hi ha 

d’haver una gran responsabilitat en l’acompanyament del procés de la malaltia. Aquesta 

responsabilitat recau en gran part als professionals d’infermeria, els quals han de valorar des 

de tots els punts de vista (no sol incloent l’orgànic, sinó també el punt de vista psicològic, el 

social i emocional). El pacient ha de modificar per complet l’estil de vida que seguia, així doncs, 

infermeria potenciarà principalment les seves capacitats d’adaptació, d’autocura i de 

superació de la malaltia. Per tant, un bon acompanyament per part d’infermeria ajuda a 

disminuir l’estrès que comporta conviure amb la patologia, per així millorar el control 

metabòlic, disminuir i retardar l’aparició de complicació i mantenir o inclús millorar la qualitat 

de vida.  
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D’altre banda, cal destacar una de les principals característiques d’aquest treball, la taxonomia 

ATIC. Aquesta taxonomia està poc utilitzada en l’àmbit d’AP, ja que s’usa el NANDA, NOC i NIC. 

Aquesta última taxonomia està molt centrada en la teoria, limitant el camp del diagnòstic i els 

objectius i intervencions que hi pertanyen. Per exemple, la terminologia NANDA un mateix 

diagnòstic es poden interpretar de múltiples formes. En canvi, la taxonomia d’interfase es 

centre amb la pràctica clínica, en especificar i ampliar molts més coneixements, amb un dels 

objectius principals evidenciar l’assistència de la infermeria als resultats clínics del pacient.    

Bàsicament la taxonomia ATIC és una evolució cap a una terminologia més adaptada a la 

practica clínica de qualitat. Així doncs, realitzant aquest treball col·laboro a una evolució i 

millora assistencial de la infermeria als centre d’atenció primària, concretament en el cas de 

la insuficiència cardíaca.  

Personalment, aquest treball hem va servir per profunditzar més al fons sobre les malalties 

cròniques, en especial la insuficiència cardíaca. Aquestes manquen d’importància i de 

reconeixement de la gravetat a la que condueixen. Tot i així, els pacients tenen una visió del 

personal sanitari en el CAP, en especialment del professionals d’infermeria, un suport 

fonamental i necessari per adquirir noves actitud i aprendre les autocures i ser autosuficients 

al afrontar malaltia i la nova situació que en deriva d’aquesta. 

Per finalitzar, no ha estat difícil realitzar aquest treball, degut a que el tema de la insuficiència 

cardíaca ja m’atreia, em semblava interesant. A més,  la incidència d’aquesta patologia vista 

durant les pràctiques i l’autonomia que presenta infermeria a AP hem va motivar més a 

realitzar el pla de cures. Així doncs, tot i que ens queda pendent poder implementar-lo a la 

pràctica,  els objectius proposats en aquest treball penso que s’haurien complit ja que està 

molt complet i sent un pla de cures de llarga durada es podrien haver individualitzat i afegit 

moltes més intervencions. 
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9. ANNEX  

9.1. ANNEX 1. Classificació funcional de la NYHA 

Taula 10. Classificació funcional de la NYHA basada en la gravetat dels símptomes i l’activitat 
física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JGF, Coats AJS, et al (1) . 

  

Classe I 
Sense limitació de l’activitat física. La activitat física ordinària no 

causa dispnea, fatiga o palpitacions  

Classe II 
Lleu limitació de l’activitat física. Se sent còmode al repòs, però 

l’activitat física ordinària produeix dispnea, fatiga i palpitacions.  

Classe III 

Marcada limitació de l’activitat física. Còmode al repòs, però 

l’activitat física menor que la ordinària produeix dispnea, fatiga i 

palpitacions. 

Classe IV 

Incapacitat de dur a terme qualsevol activitat física sense sentir 

molèsties. Pot haver símptomes en repòs. Si es du a terme qualsevol 

activitat física, augmenta la sensació de malestar. 
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9.2. ANNEX 2 . Classificació IC segons ACCF/AHA 

Taula 11. Etapes de la IC segons la ACCF/AHA 

A 
Risc de IC alt, però sense malaltia estructural cardíaca o símptomes 
de insuficiència cardíaca.  

B Malaltia estructural sense signes o símptomes de IC 

C 
Malaltia cardíaca estructural amb signes previs o presencia de 
símptomes de IC  

D IC refractaria que requereix intervencions especialitzades 

 

Font: Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, Butler J, Casey DE, Drazner MH, et al (8). 
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9.3. ANNEX 3. Criteris clínics Framingham 

Taula 12. Criteris clínics de Framingham per el diagnòstic de IC 

CRITERIS DE FRAMINGHAM 

Majors Menors Majors o menors 

Dispnea paroxística nocturna (DPN)  

Distensió venosa jugular  

Crepitants  

Cardiomegàlia  

Edema agut de pulmó (EAP) 

Ritme de galop per tercer renou. 

Augment de la pressió venosa  

Reflux hepatojugular positiu.  

Edema a extremitats 

inferiors (EEII) 

Tos nocturna  

Dispnea d’esforç  

Hepatomegàlia  

Vessament pleural  

Capacitat vital 

disminuïda un terç.  

Taquicàrdia. 

Pèrdua de pes 

major o igual a 

4’5Kg després de 5 

dies de tractament.  

 

Font: Blacells M (14).  
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9.4. ANNEX 4. Taules de Framingham – REGICOR  

 

Il·lustració 1. Taules de Framingham-REGICOR calibrades per al seu ús a la població catalana 
sense diabetes.   

Font: O’Donnell C, Elosua R (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: O’Donnell C, Elosua R (15) 

 

Il·lustració 2. Taules de Framinghan-REGICOR calibrades per al seu ús a la població 
catalana amb diabetis 
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9.5. ANNEX 5. Calculadora REGICOR 

 

Il·lustració 3. Calculadora REGICOR 

Font: O’Donnell C, Elosua R (15). 
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9.6. ANNEX 6. TAULA SCORE 

 

Il·lustració 4. SCORE calibrada per Espanya del risc estimat de mortalitat cardiovascular 
arterioescleròtica en 10 anys, per valors específics de pressió arterial sistòlica i colesterol 
total, segons hàbit del tabac, sexe i edat 

Font: Brotons C, Moral I, Soriano N, Cuixart L, Osorio D, Bottaro D, et al (19).  
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9.7. ANNEX 7. Taula d’exemple registre dieta i líquids ingerits.  

 

Il·lustració 5. Taula de control dieta i ingesta de líquids 

FONT: Verdú J maria, Pacheco V, Amado E, Esgueva N, López N, Alemany L, et al. (2). 
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9.8. ANNEX 8. Tríptic exemples exercicis.  

 

Il·lustració 6. Tríptic exercici físic 1  

FONT: Verdú J maria, Pacheco V, Amado E, Esgueva N, López N, Alemany L, et al.(2). 

 

Il·lustració 7. Tríptic exercici físic 2 

FONT: Verdú J maria, Pacheco V, Amado E, Esgueva N, López N, Alemany L, et al. (2). 
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9.9. ANNEX 9. Classificació IMC per la SEEDO  

Taula 13. Classificació IMC per criteris proposats per la SEEDO 

CLASSIFICACIÓ IMC 

Baix pes. < 18,5 

Normopès 18,5 – 24,9 

Sobrepès I 25,0 – 26,9 

Sobrepès II 27,0 – 29,9 

Obesitat I 30,0 – 34,9 

Obesitat II 35,0 – 39,9 

Obesitat III o mòrbida. 40,0 – 49,9 

Obesitat IV o extrema. > o igual 50 

Font: Aranceta J, Pérez C, Alberdi G, Ramos N, Lázaro S (49). 


