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RESUM 
 
Introducció: El tromboembolisme pulmonar és una malaltia greu que presenta una 

elevada morbimortalitat. Sol ser una complicació de la trombosi venosa profunda, i tots 

dos desordres formen part d’una mateixa malaltia anomenada tromboembolisme venós. 

Els pacients ingressats a la unitat de cures intensives tenen un elevat risc de patir 

tromboembolisme venós. La forma de presentació clínica del tromboembolisme 

pulmonar és molt variable, cosa que dificulta i retarda el diagnòstic. Per aquests motius, 

una adequada prevenció de la malaltia és fonamental per reduir-ne la incidència i la 

mortalitat.  

Objectiu: Descriure les cures que poden realitzar els professionals d'infermeria per 

prevenir el tromboembolisme pulmonar en els malalts crítics. 

Material i mètodes: S’ha realitzat una revisió bibliogràfica durant els mesos d’abril i 

maig de 2014 en les bases de dades CINAHL, Medline Pubmed, Dialnet Plus i 

SCOPUS. Els criteris d’inclusió comprenen: adults com a subjectes d’estudi; malalts 

crítics; referència a tromboembolisme pulmonar o trombosi venosa profunda aguts; 

llengua castellana o anglesa; articles publicats els últims 5 anys. Dins els criteris 

d’exclusió trobem: pacients pediàtrics o adolescents com a subjectes d’estudi; no es 

descriu la prevenció primària de tromboembolisme pulmonar o trombosi venosa 

profunda; impossibilitat d’accés al text complet. Finalment s’han seleccionat 11 articles 

per la realització del treball. 

Resultats: Les mesures per prevenir el tromboembolisme pulmonar són la profilaxi 

farmacològica, la profilaxi mecànica, els filtres de la vena cava inferior i la mobilització 

precoç. La profilaxi farmacològica comprèn l’administració d’anticoagulants; els més 

efectius són les heparines no fraccionades i les heparines de baix pes molecular, tenint 

aquestes últimes més avantatges. Actualment disposem de nous anticoagulants orals que 

tenen alguns avantatges respecte les heparines, però encara s’han de provar en malalts 

crítics. El fondaparinux, un derivat de l’heparina, també té alguns avantatges, però a la 

unitat de cures intensives el seu ús està limitat ja que no té antídot, té una llarga vida 

mitja i depèn de la funció renal per ser eliminat. La profilaxi mecànica comprèn els 

dispositius de compressió pneumàtica intermitent i les mitges de compressió graduada. 

És menys efectiva que la profilaxi farmacològica i el seu ús està limitat a pacients amb 

contraindicació pels anticoagulants. Els filtres de la vena cava inferior no prevenen la 

formació del coàgul però sí que eviten que arribi a l’artèria pulmonar. Per les nombroses 
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complicacions, es recomanen només en pacients amb alt risc d’hemorràgia greu o en 

aquells amb trombosi venosa profunda malgrat l’anticoagulació, i que es retirin el més 

aviat possible. S’ha demostrat que la mobilització precoç també redueix el risc de 

tromboembolisme venós.  

Conclusions: Les cures que poden realitzar els professionals d’infermeria per la 

prevenció del tromboembolisme pulmonar són l’administració d’anticoagulants, 

col·locació de dispositius mecànics i mobilització precoç. Quan estigui indicat, el metge 

pot col·locar filtres de la vena cava inferior. També és important tenir coneixements 

actuals i avaluar l’estat del pacient.  

Cal més investigació, sobretot d’infermeria, per trobar nous mètodes preventius més 

efectius i segurs.  

Paraules clau: tromboembolismo pulmonar, tromboembolismo venoso, prevención. 
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ABSTRACT 
 
Introduction: Pulmonary embolism is a severe illness with a high rate of morbidity and 

mortality. It is usually a deep vein thrombosis complication, and these both diseases 

together are the same illness called venous thromboembolism. Patients admitted in the 

intensive care unit are at high risk of venous thromboembolism. Pulmonary embolism 

clinical presentation is highly variable, so it difficult and delay diagnosis. Because all 

these reasons, is very important an appropriate prevention in order to reduce the rate and 

mortality of pulmonary embolism.  

Objective: Describe what nurses can do to prevent pulmonary embolism in critically ill 

patients. 

Methods: A literature review has been made between April and May 2014 in the 

databases CINAHL, Medline Pubmed, Dialnet Plus and SCOPUS. Inclusion criteria 

include: adults as subjects of study; critically ill patients; acute pulmonary embolism or 

deep vein thrombosis; Spanish or English articles; articles published in the last 5 years. 

Exclusion criteria include: pediatric or adolescent subjects; the article does not describe 

the primary prevention of venous thromboembolism; inaccessibility to the full text. 

Finally, 11articles were choosed for this work.  

Results: Actual methods to prevent pulmonary embolism include: pharmacologic 

prophylaxis, mechanical prophylaxis, inferior vena cava filters and early mobilization. 

Pharmacologic prophylaxis is the administration of anticoagulants; the most effective 

are unfractionated heparin and low molecular weight heparin, which more advantages 

over unfractionated heparin. Nowadays there are new oral anticoagulants that have 

some advantages over heparin, but they have to be tested in critically ill patients. 

Fondaparinux, a synthetic polysaccharide derived from heparin, has also some 

advantages, but in the intensive care unit their use is limited because of their long half 

life, renal elimination and has no antidote. Mechanical prophylaxis includes pneumatic 

compression devices and graduated compression stockings. It is less effective than 

pharmacologic prophylaxis, so it is limited to those patients with anticoagulant 

contraindications. Inferior vena cava filters do not prevent the formation of the clot, but 

avoid that this clot goes to the pulmonary artery. These filters have many long-term 

complications, so their use is limited to patients with high severe bleeding risk or 

patients with deep vein thrombosis despite anticoagulation. It is recommended 

removing these filters as soon as possible. It is documented that early mobilization, 
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achieved with progressive activities and exercises, also reduce the risk of venous 

thromboembolism. 

Conclusions: What nurses can do in order to avoid that pulmonary embolism occurs in 

critically ill patients are anticoagulants administration, mechanical devices and early 

mobilization. When indicated, doctor can place inferior vena cava filters. It is also 

important to have current knowledge and to assess patient status.  

More research is need, especially nursing research, in order to find new preventive 

methods more effective and safe.  

Key words: pulmonary embolism, prevention, primary prevention, intensive care unit, 

nursing.  
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1. INTRODUCCIÓ 
  

L tromboembolisme pulmonar (TEP) és una malaltia greu que presenta una 

elevada morbimortalitat. Constitueix la tercera malaltia cardiovascular aguda més 

comuna després de l’infart agut de miocardi i l’ictus. La seva forma de presentació 

clínica és molt variable, cosa que condiciona l’existència d’un alt índex de retard en el 

diagnòstic1,2.  

El tromboembolisme venós segueix essent un gran repte en malalts crítics. Els pacients 

ingressats a la unitat de cures intensives (UCI) tenen un elevat risc de patir trombosi 

venosa profunda (TVP) i TEP3. A més, el diagnòstic del TEP a la UCI és encara més 

difícil de confirmar a causa de diverses raons que s’expliquen més endavant.  

Per aquests motius és molt important prevenir el TEP i cal tenir en compte les mesures 

que es poden portar a terme per aconseguir aquest objectiu. Una prevenció adequada 

permet reduir la morbimortalitat associada al TEP en els malalts ingressats a la UCI. 
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2. MARC TEÒRIC 
 
2.1 Definició de TEP 
El TEP juntament amb la TVP es consideren actualment dos síndromes de la mateixa 

entitat anomenada malaltia tromboembòlica venosa (MTEV)4. 

El TEP és una emergència cardiovascular3. La definició de TEP comporta la obstrucció 

de l’artèria o artèries pulmonars o de les seves branques per material trombòtic 

procedent del sistema venós profund dels membres inferiors en més del 90% dels casos. 

No obstant, l’èmbol pot provenir d’altres territoris vasculars com el pelvià o el dels 

membres superiors. Per tant, es pot dir que el TEP és una complicació de la TVP4,5. El 

TEP pot ser agut (el que es planteja en aquest treball) o crònic. 

 

2.2 Incidència a la UCI 
La MTEV és una causa molt important de morbiditat i mortalitat en pacients ingressats 

a la UCI. Els malalts crítics sovint desenvolupen TVP, amb taxes que varien del 22% a 

gairebé el 80%, depenent de les característiques del pacient. La majoria del coàguls són 

clínicament asimptomàtics, i cal tenir en compte que la TVP no sospitada podria estar 

present en els pacients abans d’ingressar a la UCI. De la mateixa manera, la incidència 

de TEP a la UCI està poc descrita. És molt difícil saber la veritable incidència del TEP a 

causa de la seva forma inespecífica de presentació clínica. La incidència de TEP 

simptomàtic varia del 0,7% al 6%. Tot i això, és important saber que el TEP no sospitat 

és un dels resultats més freqüents en les autòpsies de malalts de la UCI6,7,8. 

 

2.3 Mortalitat 
La mortalitat a Espanya al cap de 30 dies és de 12-30%, essent menor si ens centrem 

exclusivament als malalts diagnosticats per proves objectives, disminuint ostensivament 

aquesta xifra amb un tractament adequat en els primers moments de la seva presentació. 

A més, el fet que un pacient amb embòlia pulmonar presenti alhora una TVP representa 

un factor independent per augmentar la mortalitat en els següents tres mesos4. 

Durant el 2002, 101.000 pacients amb diagnòstic primari de TEP van ser ingressats a 

hospitals d’atenció aguda als Estats Units d’Amèrica amb una taxa de mortalitat del 15% 

al cap de 3 mesos. Informes previs han descrit taxes de mortalitat de 8,1% en pacients 
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estables, 25% en aquells amb xoc cardiogènic i 65% després de la ressucitació 

cardiopulmonar8. 

 

2.4 Factors de risc 
La trombosis es veu afavorida per la triada clàssica de l’estasi venosa, 

hipercoagulabilitat i alteració en la paret vascular (Triada de Virchow, Annex 1). Es 

considera que el tromboembolisme venós és el resultat de la interacció entre factors de 

risc relacionats amb el pacient, habitualment permanents, i relacionats amb el context, 

que solen ser temporals. Els principals factors predisposants, segons la seva força 

d’associació amb el desenvolupament d’un episodi tromboembòlic, apareixen recollits a 

la Taula 1. El risc de TEP augmenta amb el nombre de factors de risc presents; 

tanmateix, fins en un 20% dels pacients no se’n troba cap (etiologia idiopàtica)6.  

 
Taula 1: Factors de risc pel tromboembolisme venós6  

Factors de risc forts (odds ratio > 10) 
Fractura (maluc o cama) 
Pròtesi de maluc o genoll 
Cirurgia general major 
Traumatisme major 
Lesió medul·lar 
Factors de risc moderats (odds ratio 2-9) 
Cirurgia artroscòpica de genoll 
Vies venoses centrals 
Quimioteràpia 
Insuficiència cardíaca o insuficiència respiratòria 
Teràpia hormonal substitutiva 
Neoplàsia 
Teràpia contraceptiva oral 
Accident cerebrovascular paralitzant 
Embaràs/postpart 
Tromboembolisme venós previ 
Trombofília 
Factors predisposants dèbils (odds ratio < 2) 
Repòs al llit > 3 dies 
Immobilitat deguda a llargs períodes assegut  
Edat avançada 
Cirurgia laparoscòpica 
Obesitat 
Embaràs/abans del part 
Venes varicoses 
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En els malalts ingressats a la UCI, els factors de risc més importats del 

tromboembolisme venós són augment de l’edat (>40 anys), malalties greus (com ara 

septicèmia o aturada respiratòria o cardíaca), la presència de catèters venosos centrals, 

ventilació mecànica, immobilització prolongada, paràlisi farmacològica, cirurgia recent 

o trauma, malignitat i trastorns de la coagulació adquirits7. 

 

2.5 Dificultats al diagnòstic 
El diagnòstic de TEP sol ser sospitat per la presència de símptomes comuns (tals com 

dificultats respiratòries, dolor al tòrax durant la inspiració i palpitacions) i signes clínics, 

com ara baixa saturació d’oxigen en sang, taquipnea i taquicàrdia3. Tanmateix, el 

diagnòstic del TEP a la UCI és més difícil de confirmar degut a diverses raons. En 

primer lloc, el malalt crític sovint requereix sedació i ventilació mecànica, i per tant no 

és capaç de queixar-se dels símptomes usuals del TEP. Els resultats de l’exploració 

física són limitats excepte en els pacients amb TVP superior o inferior on el dolor, 

edema, calor i eritema de l’extremitat afectada poden estar presents. En segon lloc, en el 

malalt crític es poden trobar fàcilment explicacions alternatives per la hipòxia, 

infiltracions pulmonars, insuficiència respiratòria i inestabilitat hemodinàmica. 

Finalment, és possible que el pacient estigui massa hemodinàmicament inestable per 

transportar-lo a la sala de diagnòstic per imatge7. 

El diagnòstic del TEP, com ja s’ha mencionat, s’estableix sobre la base d’una sospita 

clínica adequada, la qual es basa en un conjunt de signes i símptomes clínics. També es 

té en compte el context d’una sèrie de factors de risc coneguts. Aquesta aproximació 

inicial es complementa amb una sèrie d’exploracions complementàries bàsiques 

(radiografia de tòrax, electrocardiograma i gasometria)5.  

Com a estratègia diagnòstica existeixen diversos algoritmes de presa de decisió. La 

Societat Espanyola de Patologia de l’Aparell Respiratori (SEPAR) proposa una 

aproximació diagnòstica basada en 3 esglaons5: 

 Esglaó 1: es basa en l’estimació d’una probabilitat pre- prova de malaltia i en la 

determinació del dímer-D mitjançant una tècnica d’alta sensibilitat. El seu 

objectiu és excloure malaltia en un subgrup de pacients.  

 Esglaó 2: té per objectiu demostrar la presència de malaltia en pacients amb 

sospita alta de malaltia o amb una determinació positiva de dímer-D. La angio-

TC és l’eina bàsica i més freqüentment utilitzada en l’actualitat. La gammagrafia 
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pulmonar es podria utilitzar en els casos en els que no es pot utilitzar la angio-

TC. L’estudi no invasiu de les extremitats inferiors per ecografia venosa o flebo-

TC es reservaria pels pacients amb angio-TC negativa o amb un estudi 

gammagràfic no concloent. 

 Esglaó 3: es basa en la realització de proves de referència (arteriografia o 

flebografia). No es plantejaria en aquells pacients en els quals pugui existir una 

discordança entre la probabilitat pre-prova de TEP i els resultats de les diferents 

proves diagnòstiques utilitzades a l’esglaó 2. 

La valoració de la probabilitat clínica té com a objectiu identificar pacients amb 

probabilitat clínica alta o intermèdia que necessiten tractament anticoagulant mentre 

s’esperen els resultats de les proves diagnòstiques. La probabilitat es pot avaluar 

empíricament o amb regles o escales de predicció. Per el tromboembolisme pulmonar 

sospitat hi ha dues escales extensament utilitzades: l’escala de Wells i l’escala de 

Geneva revisada (Taula 2)9. 

 

Taula 2: Valoració de la probabilitat clínica9 

Escala de Wells Puntuació 
TEP o TVP previs 
Freqüència cardíaca >100 batecs per minut 
Cirurgia recent o immobilització 
Signes clínics de TVP 
Diagnòstics alternatius menys probables que TEP 
Hemoptisi 
Càncer 

+1.5 
+1.5 
+1.5 
+3 
+3 
+1 
+1 

Segons la regla inicial, pacients amb puntuació 0-1 són de baix risc, 2-6 són risc 
intermedi, i ≥7 són d’alt risc; per la regla dicotomitzada, els pacients són no propensos 
o propensos a tenir TEP si tenen puntuacions ≥4 i ≤4, respectivament.   
Escala de Geneva revisada Puntuació 
Edat >65 anys 
TEP o TVP previs 
Cirurgia (sota anestèsia general) o fractura (d’extremitats inferiors) en 
l’últim mes 
Malignitat activa (malignitat sòlida o hematològica, actualment activa o 
considerada curada fa menys d’un any) 
Dolor a la cama unilateral 
Hemoptisi 
Freqüència cardíaca 75-94 batecs per minut 
Freqüència cardíaca ≥ 95 batecs per minut 
Dolor en la palpació profunda venosa de la cama i edema unilateral 

+1 
+3 
+2 
 
+2 
 
+3 
+2 
+3 
+5 
+4 

Pacients amb puntuació <2 són de baix risc, 2-6 són de risc intermedi, i >6 són d’alt 
risc. 
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2.6 Tractament 
Tant important com diagnosticar una malaltia és predir la gravetat i la possibilitat de 

complicacions en el seu curs clínic, per això s’ha d’estratificar el risc dels pacients amb 

TEP d’acord amb el seu pronòstic. El Pulmonary Embolism Severity Index (PESI) 

permet aquesta estratificació sobre una base clínica. Aquesta escala divideix els pacients 

en 5 classes de risc (Taula 3)5,9. 

La instauració d’un tractament precoç una vegada diagnosticat el TEP i estratificat el 

risc individual del malalt, permet reduir notablement la mortalitat4. 

 
Taula 3: Escala Pulmonary Embolism Severity Index (PESI)5,9 

Variable Puntuació 
Edat 
Sexe masculí 
Càncer 
Fallada cardíaca 
Malaltia pulmonar crònica 
Freqüència cardíaca ≥ 110 batecs per minut 
Pressió arterial sistòlica <100 mmHg 
Freqüència respiratòria ≥ 30 respiracions per minut 
Temperatura <36oC 
Estat mental alterat 
Saturació d’oxigen arterial <90%  

Anys 
+10 
+30 
+10 
+10 
+20 
+30 
+20 
+20 
+60 
+20 

Classes de risc Puntuació 
Classe I molt baix 
Classe II baix 
Classe III intermedi 
Classe IV alt 
Classe V molt alt 

<65 
66-85 
86-105 
106-125 
>125 

 
Els objectius del tractament del TEP a curt termini són prevenir l’extensió del trombe, 

procurar la seva reducció o eliminació, evitar nous èmbols pulmonars i disminuir el risc 

de recurrències.  A llarg termini s’intenta evitar les recidives tardanes i l’aparició de 

complicacions (hipertensió pulmonar i síndrome post flebític)6. 

El maneig del TEV en el pacient crític ingressat a la UCI pot ser extremadament 

complex, ja que diversos factors afecten en el tema del tractament. En primer lloc, la 

presència de fallada multisistèmica orgànica, especialment del fetge i el ronyó, podrien 

complicar les decisions sobre el tractament anticoagulant. En segon lloc, el pacient 

d’UCI normalment està tractat amb diverses medicacions que poden causar efectes 

secundaris (per exemple, trombocitopènia induïda per heparina) que poden ser atribuïts 

a l’anticoagulació. Finament, el malalt crític sol estar sotmès a procediments invasius 
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(com ara el cateterisme venós central) o cirurgia que pot requerir la interrupció o 

complicar el tractament anticoagulant7.  

A la Figura 1 es mostra l’algoritme del tractament del TEP. 

 

 
Figura 1: algoritme del tractament del TEP7. 

 

El tractament del TEP es basa en els següents procediments: 

 Tractament anticoagulant. 

És la base del maneig terapèutic del TEP. La seva ràpida instauració està 

justificada, fins i tot abans de la confirmació del diagnòstic, si la probabilitat 

clínica és intermèdia o alta. Actualment es basa en l’administració d’heparina no 

fraccionada (HNF), heparina de baix pes molecular (HBPM) o fondaparinux4. 

Les dosis recomanades de cada fàrmac es recullen a la Taula 4. S’ha de buscar 

un equilibri entre la disminució del risc de recurrència i el risc d’hemorràgia 

major. Un altre afecte advers del tractament amb qualsevol tipus d’heparina és 

l’aparició de trombopènia, que sol succeir al cap de 5-14 dies de tractament, és 

més freqüent amb HNF que amb HBPM i es veu més sovint en dones. Les 
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HBPM presenten tres avantatges fonamentals: la possibilitat d’utilitzar-les per 

via subcutània (SC), la seva llarga vida mitjana que permet dosificar-les cada 

12h, i en algun cas cada 24h, i el seu ajustament segons el pes del pacient en la 

majoria dels casos5. Tanmateix, en els pacients ingressats a la UCI que presenten 

obesitat mòrbida o desenvolupen insuficiència renal, la dosi de HBPM pot ser 

imprevisible i portar a greus conseqüències adverses com ara hemorràgia 

prolongada. A més, els malalts d’UCI sovint presenten edemes significatius que 

dificultarien l’absorció de HBPM administrada per via SC7.  

 
Taula 4: Dosis recomanades d’anticoagulants en el tractament del TEP4,5,7 

Fàrmac Via d’administració Dosi 
HNF Intravenosa (IV) Bolus inicial de 80 U/kg seguit 

d’infusió de 18 U/kg/h 
Enoxaparina  
(HBPM) 

SC 1 mg/kg cada 12 h 
1,5 mg/kg cada 24 h 

Tinzaparina 
(HBPM) 

SC 175 U/kg cada 24 h 

Dalteparina 
(HBPM) 

SC 100 U/kg cada 12 h 
200 U/kg cada 24 h (màxim 18.000 U) 

Fondaparinux SC 5 mg cada 24 h (<50 kg) 
7,5 mg cada 24 h (50-100 kg) 
10 mg cada 24 h (>100 kg) 

 
 Tractament trombolític. 

La trombòlisi segueix subjecte a notables controvèrsies. Tot i que aquest 

tractament s’ha associat amb una resolució més ràpida de problemes radiogràfics 

i hemodinàmics que amb la teràpia anticoagulant, no s’ha observat cap benefici 

en quant a la mortalitat amb els agents trombolítics. A més, els trombolítics 

comporten un risc important d’hemorràgia, sobretot amb comorbiditat afegida5,7. 

Per tant, el seu ús es restringeix a pacients d’alt risc (xoc cardiogènic o 

hipotensió mantinguda i/o refractària), excloent-se aquells amb 

contraindicacions, recollides a la Taula 54,5. Actualment, els fibrinolítics 

utilitzats són estreptoquinasa, uroquinasa i activador del plasminogen tissular 

recombinant (rtPA)4,7. El rtPA, conegut com alteplasa, és el més utilitzat en 

l’actualitat4. No s’ha d’administrar simultàniament heparina amb 

estreptoquinasa i uroquinasa, però sí que es pot fer amb rtPA5. A la Taula 6 

s’exposen les dosis dels principals fàrmacs fibrinolítics pel tractament del TEP.  
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Taula 5: Contraindicacions de la fibrinòlisi en el tractament del TEP greu5 

Contraindicacions absolutes 
Ictus hemorràgic en qualsevol moment 
Ictus isquèmic en els sis mesos previs 
Neoplàsia intra-cranial 
Traumatisme/cirurgia cranial en les tres setmanes prèvies 
Hemorràgia digestiva en el mes previ 
Sagnat actiu 
Contraindicacions relatives 
Accident cerebrovascular isquèmic transitori en els 6 mesos previs 
Tractament amb anticoagulants orals 
Embaràs o part recent (<7 dies) 
Hipertensió refractària 
Malaltia hepàtica greu 
Endocarditis infecciosa 
Úlcera pèptica activa 
 
Taula 6: Principals fàrmacs fibrinolítics i dosis4 

Fàrmac Dosi 
Estreptoquinasa 250.000 UI en 30 minuts seguida de 

100.000 UI/h durant 12-24 h 
Uroquinasa 4.400 UI en 10 minuts seguida de 

4.400 UI/h durant 12-24 h 
rtPA 100 mg durant 2 h o 0,6 mg/kg durant 

15 minuts (màxim 50 mg)* 
*Aquesta última pauta és la que s’aplica en situacions d’urgència extrema com 
ara la ressuscitació cardiopulmonar.  
 

 Embolectomia quirúrgica o percutània. 

L’embolectomia percutània o quirúrgica es reserva únicament per pacients d’alt 

risc amb TEP massiu amb contraindicació per la fibrinòlisi o en el cas que no es 

disposi de prou temps per la infusió d’un agent trombolític a causa de l’estat 

crític del malalt4,5,7. L’embolectomia percutània es realitza mitjançant un catèter 

per obrir el tronc o una artèria pulmonar principal. No està indicat utilitzar 

aquesta tècnica en artèries lobars, ja que no es disposa de dades que avalin els 

beneficis i es poden presentar greus complicacions, sobretot perforació arterial5. 

Les complicacions de l’embolectomia quirúrgica inclouen síndrome del destret 

respiratori agut, insuficiència renal i seqüeles neurològiques7.  

 Filtres de la vena cava inferior. 

S’insereixen a la porció infrarrenal de la vena cava i fan de barrera per la 

migració de trombes de les extremitats inferiors4.  Els filtres de la vena cava 

inferior (VCI) estan indicats per pacients amb TEP que presenten un alt risc 
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d’hemorràgia per anticoagulants i per pacients en els quals el TEP s’ha repetit 

malgrat una teràpia anticoagulant adequada7.  

 Suport hemodinàmic i respiratori. 

Quan el TEP és suficientment greu pot donar lloc a una fallada en la funció del 

ventricle dret, amb el resultat de disminució de la despesa cardíaca, hipotensió i 

possibilitat de mort5. Per tant, el tractament del TEP s’ha de complementar amb 

altres mesures terapèutiques de suport hemodinàmic i respiratori. Aquestes 

mesures comprenen: 

- Oxigenoteràpia. Quan apareix hipoxèmia s’ha d’administrar oxigen a través 

d’ulleres nassals o mascareta. Si es requereix ventilació mecànica invasiva s’han 

d’ajustar les pressions per no deteriorar la situació hemodinàmica, ja que la 

pressió positiva sobre el tòrax pot donar lloc a una disminució del retorn venós i 

empitjorar encara més la funció del ventricle dret4,5. 

- Ressuscitació volumètrica amb fluids. Es necessari tenir precaució amb 

l’expansió de volum intravenós, ja que un increment de volum pot contribuir a 

desencadenar una insuficiència cardíaca aguda4,5. 

- Fàrmacs vasoactius. La dopamina, dobutamina i noradrenalina s’utilitzen per 

millorar la despesa cardíaca i aconseguir restaurar els nivells de tensió arterial4.  

Alguns estudis sobre l’administració inhalada d’òxid nítric (NO) demostren una 

millora de la situació hemodinàmica, ja que actuen de manera selectiva sobre les 

artèries pulmonars5. 

 

2.7 Prevenció 
És molt important realitzar una correcta profilaxi per minimitzar el risc de TEP5. S’ha 

demostrat que una profilaxi adequada proporciona millors resultats en termes de costos i 

beneficis en salut que els exàmens de rutina de la TVP. Per tant, els recursos s’han de 

dirigir a la optimització de la profilaxi10.  

La prevenció del TEP s’aconsegueix amb anticoagulació, la inserció d’un filtre de la 

VCI (tot i que no atura el procés trombòtic) i tromboprofilaxi mecànica (mitges de 

compressió graduada (MCG) o dispositius de compressió pneumàtica 

intermitent(CPI))7,9. La tromboprofilaxi recomanada per cada pacient depèn del seu 

estat i factors de risc11. 

La prevenció és eficaç per reduir la mortalitat atribuïble al TEP en els malalts crítics. 

Diversos estudis conclouen que la prevenció farmacològica és més efectiva que els 
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dispositius mecànics. El moment adequat per introduir aquestes mesures de prevenció 

segueix essent objecte de debat, ja que l’administració precoç de l’anticoagulació es pot 

veure dificultada per hemorràgies que poden posar la vida del pacient en perill3. La 

prevenció farmacològica és més efectiva i segura si les dosis d’anticoagulants són 

baixes i fixes9. 

Hi ha diverses varietats de dispositius mecànics, els quals funcionen de manera similar. 

Existeixen mitges compressives que poden ser graduables o fer una compressió 

uniforme. Generalment, les mitges graduables es troben al medi hospitalari, mentre les 

altres es poden comprar en farmàcies. Els dos tipus de mitges es poden trobar amb 

llargada fins al genoll o de tota la cama, i estan dissenyades per incrementar la velocitat 

del reg sanguini. Aquestes accions mecàniques prevenen l’èstasi i ajuden al retorn venós 

de la sang de les extremitats inferiors cap al cor. Les mitges compressives s’han 

d’ajustar bé a les cames del pacient per aconseguir un reg sanguini òptim i tenir èxit en 

la profilaxi. Hi ha tres tipus de dispositius pneumàtics intermitents: de llargada fins al 

genoll, de tota la cama i del peu. Aquests dispositius també incrementen la velocitat de 

la circulació sanguínia, contrarestant l’estasi venosa de la Triada de Virchow. Un altre 

benefici dels dispositius de compressió mecànica és que contribueixen a incrementar 

l’activitat fibrinolítica, cosa que prevé la formació de coàguls de fibrina. Si s’apliquen 

adequadament, només hi ha un petit risc o risc nul d’afectes adversos per utilitzar 

dispositius mecànics comparats amb els agents farmacològics11,12. 

Durant el ingrés hospitalari, les infermeres i els terapeutes han d’animar els pacients a 

moure’s i minimitzar la immobilització. Els pacients sovint reben menys fisioteràpia 

després de l’alta que durant el ingrés, cosa que incrementa la immobilitat i suposa un 

augment del risc de patir tromboembolisme venós. Amb la combinació d’esforços 

educacionals i tècniques per modificar el comportament, la implementació d’estratègies 

de prevenció es pot maximitzar9.  

L’actuació infermera és fonamental per la prevenció del TEP i la TVP. És essencial que 

les infermeres coneguin i entenguin els factors de risc, els signes i símptomes de la 

malaltia i les seves complicacions. A més, han d’avaluar, reconèixer i monitorar 

l’eficàcia i les complicacions del tractament profilàctic, promoure la col·laboració i la 

comunicació eficaç entre l’equip, adoptar les noves tecnologies i participar en la recerca 

per millorar la pràctica. També és important la realització d’una avaluació física, 

conèixer la història clínica del pacient i interpretar proves de laboratori i signes vitals 

significatius13.   



 21 Alba Gort Mas • Treball de Fi de Grau 

3. OBJECTIUS 
 
Aquest estudi té un sol objectiu, que és el següent: 

Descriure les cures que poden realitzar els professionals d'infermeria per prevenir el 

TEP en els malalts crítics/ ingressats a la UCI. 
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4. MATERIAL I MÈTODES  
 
S’ha realitzat una revisió bibliogràfica en diverses bases de dades entre els mesos 

d’abril i maig de 2014.  

Bases de dades. Les bases de dades consultades són: CINAHL, Medline Pubmed, 

CSIC-IME, Cuiden Plus, Dialnet Plus i SCOPUS. En les bases de dades CSIC-IME i 

Cuiden Plus no es van obtenir resultats significatius i per tant no s’inclouen a la revisió. 

Paraules clau. S’han utilitzat les paraules clau/ termes MESH següents:  

 En anglès: pulmonary embolism, prevention, primary prevention, intensive care 

unit, nursing.  

 En castellà: tromboembolismo pulmonar, tromboembolismo venoso, prevención.  

 

S’ha fet la revisió utilitzant els criteris d’inclusió i d’exclusió descrits a continuació: 

CRITERIS D’INCLUSIÓ: 

 Els subjectes d’estudi són adults de qualsevol edat. 

 L’article es refereix a malalts crítics/ ingressats a la UCI. 

 Pacients que presenten o en risc de patir TEP o TVP aguts. 

 Articles amb llengua castellana o anglesa. 

 Articles publicats entre el gener del 2009 i l’actualitat (any 2014). 

CRITERIS D’EXCLUSIÓ: 

 Pacients pediàtrics o adolescents com a subjectes d’estudi. 

 Articles en que no es descriu la prevenció primària del TEP o TVP. 

 Articles als quals no s’ha pogut accedir al text complet. 

 

Seguidament s’explica com es va dur a terme la cerca bibliogràfica en cada base de 

dades i es mostra un diagrama de flux que descriu com es van seleccionar els articles. 

 

CINAHL 
Paraules clau utilitzades: pulmonary embolism AND prevention AND intensive care 

unit.   

Filtres: articles del 2009 al 2014. 

Resultats: 12 articles, dels quals: 
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 Rebutjats: 7 articles, per no pertànyer als criteris d’inclusió o estar dins els 

criteris d’exclusió. 

□ 1 perquè els subjectes d’estudi eren pediàtrics. 

□ 2 per tenir pacients adolescents com a subjectes d’estudi. 

□ 2 perquè l’article es refereix específicament a pacients de traumatologia en 

comptes de a malalts crítics.  

□ 2 per referir-se al tractament i no a la prevenció. 

 Acceptats: 5 articles. Referències bibliogràfiques: 

□ 7. Pastores SM. Managment of venous thromboembolism in the intensive care unit. 

Journal of Critical Care. 2009; 24: 185-191. 

□ 16. Cook DJ, Donadini MP. Pulmonary embolism in medical- surgical critically ill 

patients. Hematol Oncol Clin N Am. 2010; 24: 677-682. 

□ 17. Cook DJ, Crowther MA. Thrompoprophylaxis in the intensive care unit: focus 

on medical- surgical patients. Critical Care Med. 2010; 38(2 Suppl.): 76-82. 

□ 18. Berlot G, Calderan C, Vergolini A, Bianchi M, Viviani M, Bussani M, et al. 

Pulmonary embolism in critically ill patients receiving antithrombotic prophylaxis: 

a clinical-pathologic study. Journal of Critical Care. 2011; 26: 28-33. 

□ 23. Freeman R, Maley K. Mobilization of intensive care cardiac surgery patients on 

mechanical circulatory support. Crit Care Nurs Q. 2013; 36(1): 73-88. 

 

Medline Pubmed 
Paraules clau utilitzades: [nursing OR primary prevention] AND pumonary embolism 

AND intensive care unit. 

Filtres: articles dels últims 5 anys. 

Resultats: 9 articles, dels quals: 

 Rebutjats: 7 articles, per no pertànyer als criteris d’inclusió o estar dins els 

criteris d’exclusió. 

□ 1 per tenir pacients adolescents com a subjectes d’estudi. 

□ 1 perquè l’article es refereix específicament a pacients de traumatologia en 

comptes de a malalts crítics. 

□ 1 per utilitzar una llengua diferent al castellà o anglès (francès). 

□ 4 per no descriure la prevenció primària del TEP o TVP. 
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 Acceptats: 2 articles. Afegit 1 article del 2005 ja que, tot i no estar dins el criteri 

d’inclusió de publicacions entre 2009 i 2014, pertany a una revista d’infermeria i 

és de gran interès per aquest treball. Referències bibliogràfiques: 

□ 14. Yang, JC. Prevention and treatment of deep vein thrombosis and pulmonary 

embolism in critically ill patients. Crit Care Nurs Q. 2005;28(1): 72-79. 
□ 19. Cook D, Meade M, Guyatt G, Walter S, Heels-Ansdell D, Warkentin TE, et al. 

Daltaperin versus unfractioned heparin in critically ill patients. N Engl J Med. 2011; 

364: 1305-1314. 
□ 22. Vignon P, Dequin PF, Renault A, Mathonnet A, Paleiron N, Imbert A, et al. 

Intermittent pneumatic compression to prevent venous thromboembolism in 

patients with high risk of bleeding hospitalized in intensive care units: the CIREA1 

randomized trial. Intensive Care Med. 2013; 39: 872-880. 

 

Dialnet Plus 
Paraules clau utilitzades: tromboembolismo pulmonar AND prevención. 

Filtres: articles, anys 2009- 2014. 

Resultats: 12 articles, dels quals: 

 Rebutjats: 10 articles, per no pertànyer als criteris d’inclusió o estar dins els 

criteris d’exclusió. 

□ 5 perquè l’article no es refereix a malalts crítics/ ingressats a la UCI. 

□ 1 per no referir-se al TEP o TVP. 

□ 2 per referir-se a la prevenció secundària en comptes de primària. 

□ 1 perquè els subjectes d’estudi eren viatgers i es referia a malalties 

cròniques. 

□ 1 per no ser un article científic. 

 Acceptats: 2 articles (no són específics de malalts crítics però són molt nous i 

d’interès pels resultats). Afegit 1 article de l’any 2005 perquè, tot i no entrar en 

el criteri d’inclusió de dates, és d’una revista d’infermeria i resulta interessant 

pel meu treball. Referències bibliogràfiques: 

□ 15. Sánchez E, Garrido ML. La enfermedad tromboembólica y su prevención. 

Enferm Cardiol. 2005; (34): 29-33. 
□ 20. Fernàndez A, Páramo JA. Profilaxis del tromboembolismo venoso en 

pacientes médicos y quirúrgicos. Medicine. 2012;11(22): 1382-1386. 
□ 21. Páramo JA. Estado actual de la anticoagulación. Nuevas estrategias 

preventivas y terapéuticas. Medicine. 2013; 11(46): 2723-2729. 
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 SCOPUS 
Paraules clau utilitzades: tromboembolismo venoso AND prevención. 

Filtres: articles, anys 2009- 2014. 

Resultats: 17 articles, dels quals: 

 Rebutjats: 16 articles, per no pertànyer als criteris d’inclusió o estar dins els 

criteris d’exclusió. 

□ 12 per no referir-se a malalts crítics/ ingressats a la UCI.  

□ 2 per no descriure la prevenció de la MTEV. 

□ 2 per no tenir accés al text complet. 

 Acceptats: 1 article, trobat prèviament al Dialnet. Referència bibliogràfica: 

□ 20. Fernàndez A, Páramo JA. Profilaxis del tromboembolismo venoso en 

pacientes médicos y quirúrgicos. Medicine. 2012;11(22): 1382-1386. 
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Figura 2: Algoritme de la selecció d’articles. 
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5. RESULTATS 
 
Taula 7: Resum dels resultats de la cerca bibliogràfica. 
 
Autors Any Títol Revista Disseny Mesures preventives 

Yang14 2005 

Prevention and treatment 
of deep vein thrombosis 
and pulmonary embolism 
in critically ill patients. 

Crit Care 
Nurs Q 

Revisió 
bibliogràfica 

Profilaxi mecànica: insuficient per prevenir el TEV en malalts crítics, utilitzar 
mentre hi ha risc d’hemorràgia i administrar anticoagulants quan es pugui.  
Profilaxi farmacològica: HNF i HBPM. HBPM més avantatges que les HNF. 
Filtres de la VCI: complicacions a llarg termini, utilitzar només quan hi ha alt 
risc d’hemorràgia greu o quan el pacient presenta TVP tot i l’anticoagulació. 

Sánchez i 
Garrido15 2005 

La enfermedad 
tromboembólica y su 
prevención. 

Enferm  
Cardiol 

Revisió 
bibliogràfica 

Importància que infermeria conegui la Triada de Virchow, signes i símptomes, 
factors de risc i mesures profilàctiques i faci educació sanitària.  
Avaluar el risc individual de cada pacient i afavorir mobilització si pot: 
risc moderat: HBPM a dosis de baix risc; risc alt: HBPM a dosis d’alt risc. 
Malalts amb risc per l’anticoagulació: profilaxi mecànica. 

Pastores7 2009 
Management of venous 
thromboembolism in the 
intensive care unit. 

Journal of 
Critical 
Care 

Actualització 

La prevenció s’aconsegueix amb anticoagulació, filtres de la VCI i 
tromboprofilaxis mecànica. Avantatges de la HBPM respecte la HNF. 
Fondaparinux útil en pacients hemodinàmicament estables, però limitat a la 
UCI per la seva llarga vida mitja i eliminació renal. Els filtres de la VCI 
indicats únicament si alt risc d’hemorràgia o TEV malgrat anticoagulació. 

Cook i 
Donadini16 2010 

Pulmonary embolism in 
medical-surgical critically 
ill patients. 

Hematol 
Oncol Cli 
N Am 

Revisió 
bibliogràfica Tromboprofilaxi amb HNF i HBPM. 

Cook i 
Crowther17 2010 

Thromboprophylaxis in 
the intensive care unit: 
focus on medical-surgical 
patients. 

Criti Care 
Med 

Revisió 
bibliogràfica 

Tromboprofilaxi farmacològica: pacients amb risc moderat de TEV 
administrar HNF o HBPM; pacients amb risc alt administrar HBPM. 
Fondaparinux aprovat en alguns pacients, però vida mitja llarga, eliminació 
renal i no antídot. 
Profilaxi mecànica: en malalts amb alt risc d’hemorràgia. Quan el risc 
disminueixi fer profilaxi farmacològica, ja que és més efectiva. 
Filtres de la VCI: només en pacients amb TVP amb contraindicació absoluta 
pels anticoagulants.  
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Berlot et 
al.18 2011 

Pulmonary embolism in 
critically ill patients 
receiving antithrombotic 
prophylaxis: A clinical- 
pathologic study. 

Journal of 
Critical 
Care 

Estudi clínic-
patològic 

Prevenció del TEV amb agents farmacològics i/o mesures físiques. HBPM té 
més avantatges, però biodisponibilitat reduïda si vasoconstricció perifèrica i 
menys absorció si edema. Tot i així, la profilaxi farmacològica no és tan 
efectiva i segura com s’espera ja que, tot i l’administració d’anticoagulants, hi 
ha un alt índex de TEV. 

Cook et 
al.19 2011 

Dalteparin versus 
unfractionated heparin in 
critically ill patients. 

N Engl J 
Med Assaig clínic 

Es plantegen si és millor la HBPM o la HNF per la tromboprofiaxi en malalts 
crítics. L’estudi demostra que no hi ha diferències significatives en la 
incidència de TVP, però que la HBPM redueix significativament el TEP 
respecte la HNF. 

Fernández 
i Páramo20 2012 

Profilaxis del 
tromboembolismo venoso 
en pacientes medicos y 
quirúrgicos. 

Medicine 
Protocol de 
pràctica 
assistencial 

Mobilització precoç: iniciada en el postoperatori de gairebé totes les cirurgies. 
Mètodes mecànics: tenir en compte que en algunes situacions no estan 
indicats. Utilitzar-los si hi ha contraindicació per la profilaxi farmacològica. 
Mètodes farmacològics: HNF, HBPM, fondaparinux i nous anticoaguants.  

Páramo21 2013 

Estado actual de la 
anticoagulación. Nuevas 
estrategias preventivas y 
terapéuticas. 

Medicine Actualització 

Avantatges dels nous anticoagulants orals (dabigatran, rivaroxaban, apixaban 
i edoxaban) respecte les heparines i els AVK, ja que mostren un adequat perfil 
d’eficàcia/seguretat, no requereixen monitoratge i presenten escasses 
interaccions amb fàrmacs i aliments. Tot i això, tenir en compte limitacions. 

Vignon et 
al.22 2013 

Intermittent pneumatic 
compression to prevent 
venous thromboembolism 
in patients with high risk 
of bleeding hospitalized 
in intensive care units: the 
CIREA1 randomized trial. 

Intensive 
Care Med Assaig clínic 

Estudi per avaluar eficàcia i seguretat de la profilaxi mecànica en pacients que 
no poden rebre profilaxi farmacològica. Els resultats demostren que, tot i que 
en teoria els dispositius de CPI són més eficients que les MCG, l’addició 
d’aquests dispositius no ha demostrat cap benefici addicional respecte el sol ús 
de MCG. 

Freeman i 
Maley23 2013 

Mobilization of intensive 
care cardiac surgery 
patients on mechanical 
circulatory support. 

Crit Care 
Nurs Q Actualització 

Mobilització precoç per reduir el risc de parir TEV. Es tracta d’una 
implementació progressiva d’exercicis i activitats de mobilitat iniciats al 
ingrés. Abans de començar és necessari fer una avaluació del malalt i cal tenir 
en compte les barreres a l’hora d’establir un programa de mobilitat.  
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Yang14 defensa la importància de la prevenció del TEV en els malalts ingressats a la 

UCI. Ha passat més d’un segle des de que Rudolf Virchow va descriure la seva triada de 

la trombosi venosa, i els professionals de la salut encara estan lluitant contra les 

complicacions i mortalitat causades per TVP i TEP. Enlloc més de l’hospital hi ha tants 

factors de risc com hi ha a la UCI, per tant, mentre el pacient hi està ingressat, és quan 

hi ha major oportunitat d’intervenir i prevenir aquestes complicacions. Les opcions que 

tenim per prevenir el TEV són les següents: 

 Profilaxi mecànica: les mitges elàstiques,  la compressió pneumàtica intermitent 

i les bombes de peus estan adreçades actuar en la part de l’èstasi venosa de la 

Triada de Virchow. En general, però, aquests dispositius sols són insuficients 

per prevenir significativament el TEV en els malalts crítics. Tot i així, deixant 

de banda el cost i la despesa de material, hi ha pocs efectes adversos cap al 

pacient.  Es recomana utilitzar els mètodes mecànics com a profilaxi inicial 

mentre s’avalua el risc d’hemorràgia, i tant bon punt es pugui instaurar profilaxi 

farmacològica començar amb els anticoagulants. 

 Profilaxi farmacològica: l’aspirina i altres inhibidors plaquetaris són insuficients 

per la prevenció del TEV en malalts de la UCI. La warfarina, per la seva lenta 

acció inicial i necessitat de monitoratge per prevenir estats de descoagulació, no 

s’utilitza a la UCI com a profilaxi del TEV. La HNF i la HBPM no dissolen el 

coàgul quan ja està format, però serveixen per prevenir-lo. Amb la HBPM és 

més fàcil predir les dosis, per tant no cal monitoratge. Els pacients greument 

ferits no estan protegits adequadament amb HNF a baixes dosis, però sí que 

estan protegits amb HBPM. Hi ha altes taxes d’hematomes amb l’ús 

d’anticoagulants, però les complicacions per hemorràgies importants són rares.  

 Filtres de la VCI: si el pacient té un alt risc o presenta hemorràgia greu o si tot i 

l’anticoagulació té una TVP, seria raonable col·locar un filtre de la VCI 

extraïble. Les complicacions a llarg termini associades a aquest dispositiu, com 

ara una incidència més elevada de TVP a les extremitats inferiors, es poden 

reduir utilitzant filtres extraïbles i treure’ls quan els factors de risc s’han resolt.  

 

Sánchez i Garrido15 argumenten que per la prevenció de la MTEV és necessari que 

infermeria adquireixi els coneixements necessaris i actuals, ja que la base de les nostres 

cures és el manteniment de la salut i la prevenció de complicacions. És important 

conèixer la triada de Virchow, signes i símptomes, factors de risc, els diferents 
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tractaments profilàctics (farmacològics i mecànics) i fer educació sanitària sobre factors 

de risc, anticoagulants orals i estimulació de la circulació venosa. La prevenció és de 

gran importància ja que el diagnòstic de la MTEV és difícil i el tractament no és sempre 

eficaç. La profilaxi de la MTEV té per objectiu la prevenció de la TVP, originada en el 

90% dels casos en les extremitats inferiors. S’ha d’avaluar el risc individual de cada 

pacient i afavorir, si és possible, la mobilització el més aviat millor. S’estableixen 

diversos grups segons la major o menor predisposició al TEV. En els pacients de baix 

risc no està indicada la profilaxi farmacològica de manera rutinària. En el grup de risc 

moderat es recomana profilaxi amb HBPM a dosis de baix risc. En el grup d’alt risc la 

profilaxi és obligada i es recomanen HBPM a dosis d’alt risc. Les HBPM tenen millor 

biodisponibilitat, vida mitja més llarga i dosificació més fàcil, a més d’una menor 

incidència de trombopènia, de manera que han substituït les HNF. Les HBPM 

disponibles a Espanya són: bemiparina (Hibor®), enoxaparina (Clexane®, Decipar®), 

dalteparina (Boxol®, Fragmin®), nadroparina (Fraxiparina®) i tinzaparina (Innohep®). 

En malalts amb risc per l’anticoagulació és poden utilitzar sistemes de compressió 

pneumàtica. 

 

Segons Pastores7, hi ha molts factors que poden dificultar el maneig del TEV a la UCI. 

En primer lloc, la presència de fallada orgànica múltiple (FOM), especialment del fetge 

i ronyó, poden complicar les decisions de la teràpia anticoagulant. Segon, els pacients 

de la UCI solen portar diverses medicacions que poden causar efectes secundaris, els 

quals poden ser atribuïts a l’anticoagulació. I tercer, el malalt crític habitualment està 

sotmès a procediments invasius (com ara catèter venós central o drenatge pleural) o 

cirurgia que pot necessitar la interrupció o complicar el tractament anticoagulant. La 

prevenció s’aconsegueix amb anticoagulació, filtres de la VCI i tromboprofilaxi 

mecànica (mitges de compressió graduada o dispositius de compressió pneumàtica 

intermitent). A l’estudi s’expliquen les limitacions de la HNF, les quals són: 

farmacocinètiques (no tenen una actuació en proteïnes i cèl·lules específiques); 

biofísiques (incapacitat de inactivar la trombina unida a la fibrina); i biològiques 

(tendència a unir-se i activar les plaquetes la qual cosa resulta en trombocitopènia 

induïda per heparina (TIH)). Hi ha un sistema de puntuació, anomenat “4T’s”, basat en 

els trets característics de la TIH (Trombocitopènia, Temps, Trombosi i absència 

d’alTres explicacions) que pot ser útil per estimar la probabilitat de TIH. Les HBPM 

tenen molts avantatges respecte les HNF, com ara millor biodisponibilitat, dosi més 
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fàcilment predictible i una menor incidència de TIH. Tanmateix, en pacients de la UCI 

amb obesitat mòrbida o insuficiència renal, la dosi de HBPM pot no ser predictible i 

portar a conseqüències adverses greus com ara hemorràgia important. A més, molts 

pacients de la UCI tenen edema significatiu que pot dificultar l’absorció de HBPM per 

via SC. El fondaparinux és igual d’efectiu i segur que la HNF IV en pacients 

hemodinàmicament estables i es pot utilitzar en malalts amb TIH. Tot i així, l’ús 

d’aquest fàrmac està limitat a la UCI a causa de la seva llarga vida mitja (unes 17 hores) 

i la seva eliminació renal impedeix la seva utilització en pacients amb insuficiència 

renal greu. Els filtres de la VCI estan indicats únicament per malalts que tenen un alt 

risc d’hemorràgia i per aquells amb TEP recurrent malgrat una adequada teràpia 

anticoagulant, ja que existeixen potencials complicacions a llarg termini dels filtres de 

la VCI com ara TVP recurrent i síndrome post trombòtic.    

 

Cook i Donadini16 exposen els beneficis de la tromboprofilaxi en pacients de la UCI. 

L’efecte beneficiós de la HNF SC per prevenir el TEV està establert des de fa temps. En 

dos metanàlisis d’assajos amb més de 8.000 pacients que es van sotmetre a cirurgia 

general, la HNF va portar a una reducció del risc relatiu de TVP i TEP del 60% al 70%. 

En un assaig aleatori amb 223 pacients amb ventilació mecànica per malaltia pulmonar 

obstructiva crònica se’ls va administrar una HBPM o placebo. Els malalts que van 

desenvolupar TVP van ser del 16% en el grup tractat amb HBPM i 28% en el grup amb 

placebo. Hi va haver més tendència a l’hemorràgia en el grup amb HBPM que en el 

grup amb placebo.  

 

Cook i Crowther17 expliquen que els malalts crítics tenen un risc més alt de TEV a 

causa de la seva malaltia aguda i la necessitat freqüent de ventilació mecànica, sedació i 

exposició a procediments tals com cirurgia i cateterisme venós central. A més, el risc 

d’hemorràgia en aquests pacients també augmenta. Per tant, l’elecció de tromboprofilaxi 

farmacològica depèn del balanç del risc trombòtic i hemorràgic. La 8a Conferència de 

Consens Antitrombòtic del Col·legi Americà de Metges del Tòrax (ACCP) recomana 

que al ingrés a la UCI tots els pacients siguin avaluats del seu risc de TEV i la majoria 

rebi tromboprofilaxi (Taula 8). 
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Taula 8: Extractes de la 8a Conferència de Consens Antitrombòtic del ACCP de la 
secció de malalts crítics. 
1. Per malalts ingressats a la UCI, recomanem una avaluació de rutina del risc de 

TEV i tromboprofilaxi rutinària en la majoria. 

2. Per malalts crítics que tenen un risc moderat de TEV, recomanem profilaxi amb 

HBPM o HNF. 

3. Per pacients crítics amb un risc més alt, recomanem tromboprofilaxi de baix pes 

molecular. 

4. Per malalts crítics que tenen un alt risc d’hemorràgia, recomanem un ús òptim de 

tromboprofilaxi mecànica amb mitges de compressió graduada i/o compressió 

pneumàtica intermitent almenys fins que el risc d’hemorràgia disminueixi. Quan el 

risc disminueix, recomanem que la tromboprofilaxi farmacològica substitueixi o 

s’afegeixi a la tromboprofilaxi mecànica. 

 

Segons Cook i Crowther, el fondaparinux està aprovat per tromboprofilaxi en alguns 

pacients amb risc alt, com ara pacients d’ortopèdia o de trauma. Tanmateix, aquest 

fàrmac té una vida mitja llarga, no existeix antídot i depèn essencialment de la funció 

renal per ser eliminat. En quant a la profilaxi mecànica a la UCI, s’utilitza en alguns 

malalts crítics que presenten hemorràgia o tenen un alt risc de patir-la. Argumenten que 

les mitges de compressió graduada són considerades menys efectives que la profilaxi 

farmacològica. Els dispositius de compressió pneumàtica també s’utilitzen en els casos 

en que hi ha contraindicacions per la profilaxi farmacològica. Una revisió sistemàtica 

documenta que se sap poca cosa sobre l’eficàcia i la seguretat de la prevenció mecànica 

en els malalts crítics. Els filtres de la VCI són àmpliament utilitzats com agents 

profilàctics tot i que existeix una clara evidència que augmenten el risc de TVP 

recurrent en pacients als quals se’ls han inserit després d’una TVP inicial. Les guies de 

la 8a Conferència de Consens Antitrombòtic del ACCP recomanen no utilitzar filtres de 

la VCI com a estratègia de prevenció primària. La única indicació àmpliament 

acceptada d’aquests dispositius és per la prevenció de TEP en malalts amb TVP a la 

cama que tenen contraindicació absoluta de la teràpia anticoagulant, com ara 

hemorràgia activa. En definitiva, el balanç risc-benefici normalment afavoreix l’ús de la 

tromboprofilaxi amb anticoagulants i només els casos d’hemorràgia major o activa o 

amb greu risc d’hemorràgia haurien de considerar-se contraindicacions absolutes per la 

prevenció farmacològica. Per acabar, els autors consideren que, en general, l’ús de la 
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tromboprofilaxi és reduït, fins i tot en pacients amb alt risc de TEV, i per tant és un 

camp del qual és necessari més coneixement i més recerca i col·laboració.   

 

Per l’estudi de Berlot et al.18 van basar-se en les guies de pràctica clínica de l’hospital, 

que eren actualitzades regularment, per prevenir la TVP i el TEP. La prevenció 

s’aconseguia amb agents farmacològics, incloent HNF i HBPM, i/o mesures físiques. 

Segons l’estudi, l’aplicació d’aquestes mesures va reduir significativament la incidència 

de TVP i TEP. També descriu els avantatges de les HBPM per via SC, ja que només 

s’ha d’administrar una o dues vegades al dia; la dosi és fàcilment calculable a partir del 

pes del pacient; al contrari que les HNF IV i els antagonistes de la vitamina K, no 

requereix monitoratge (amb excepció dels malalts amb obesitat mòrbida o amb 

insuficiència renal). De totes maneres, expliquen que altres estudis demostren que 

l’administració tant de HBPM com de HNF en malalts crítics no és tan efectiva i segura 

com s’espera ja que, tot i l’administració d’aquests anticoagulants, hi ha un alt índex de 

TEV. L’elevada incidència de TEP en pacients amb sèpsia i xoc sèptic es pot atribuir als 

efectes procoagulants exercits per molts mediadors sèptics; a més, la biodisponibilitat 

de la HBPM SC pot estar reduïda en pacients amb sèpsia per una vasoconstricció 

perifèrica (tant espontània com induïda per drogues). A part d’això, la presència 

d’edema SC podria reduir l’absorció de HBPM.   

 

En l’estudi de Cook et al.19 es plantegen si és millor la Dalteparina (una HBPM) o la 

HNF per la profilaxis del TEV en els malalts crítics. Es va seleccionar Dalteparina ja 

que no hi ha bioacumulació d’aquest fàrmac en malalts crítics, i tampoc en pacients amb 

insuficiència renal. Van fer un assaig amb 3764 pacients que rebien a l’atzar Dalteparina 

SC (amb dosi de 5000 UI una vegada al dia) més una injecció de placebo o HNF (amb 

dosi de 5000 UI dues vegades al dia) mentre estaven a la UCI. Els resultats van 

demostrar que no hi havia diferències significatives en la incidència de TVP en els 

diferents grups (5,1% en els que van rebre Dalteparina i 5,8% en els que se’ls va 

administrar HNF). En canvi, la proporció dels pacients amb TEP va ser 

significativament menor amb la Dalteparina (1,3%) que amb la HNF (2,3%).  

 

Fernández i Páramo20 presenten un protocol de pràctica assistencial de la profilaxi del 

TEV. Les mesures profilàctiques que tenim actualment per la prevenció del TEV són les 

següents: 
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 Mobilització precoç: iniciada en el postoperatori de gairebé totes les cirurgies, 

pot ser activa o passiva. 

 Mètodes mecànics: mitges elàstiques de compressió i/o botes de CPI. No 

estarien indicades en les següents situacions: 

□ Pacients amb malaltia arterial perifèrica.  

□ Bypass arterial perifèric. 

□ Neuropatia perifèrica o altres trastorns sensitius. 

□ Dermatitis, fragilitat cutània, gangrena o injert cutani recent.  

□ Al·lèrgia al material. 

□ Insuficiència cardíaca. 

□ Edema, deformitat o úlcera a l’extremitat. 

 Mètodes farmacològics: els principals fàrmacs utilitzats, per via SC, són les 

HNF, HBPM i fondaparinux. Les HBPM i el fondaparinux s’administren una 

vegada al dia, mentre les HNF s’administren cada 8 hores. Recentment s’han 

incorporat nous anticoagulants orals (dabigatran, rivaroxaban i apixaban) que 

ofereixen certs avantatges respecte als tradicionals. Es començarà la prevenció 

farmacològica el més aviat possible. En cas de contraindicació per aquesta 

profilaxi es procedirà als mètodes mecànics. 

Inicialment s’ha d’establir el risc individual de cada pacient per decidir la conducta a 

seguir. En pacients de risc mitjà o alt s’aplicaran mesures mecàniques i/o 

farmacològiques; preferentment amb HBPM per via SC en dosi única diària.   

 

Páramo21 descriu els avantatges dels nous anticoagulants, els quals poden servir per la 

prevenció del TEV. Aquests fàrmacs són dabigatran, rivaroxaban, apixaban i edoxaban. 

Les teràpies anticoagulants convencionals, representades per les heparines i els fàrmacs 

antagonistes de la vitamina K (AVK), presenten nombroses limitacions. Per exemple, 

en el cas dels AVK hi ha interaccions amb diversos fàrmacs i aliments i requereixen 

monitorització de laboratori freqüent, mentre que les heparines precisen administració 

parenteral. El creixent impacte de les malalties tromboembòliques i les limitacions de 

les teràpies actuals han promogut el desenvolupament de nous agents anticoagulants 

orals que inhibeixen selectivament un enzim concret de la cascada de coagulació. A la 

Figura 3 es mostra el mecanisme d’acció d’aquests fàrmacs.  
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Figura 3: mecanisme d’acció dels nous anticoagulants orals16. 

 

Durant l’última dècada s’han realitzat amplis estudis que demostren que aquests 

anticoagulants orals ofereixen indubtables avantatges sobre els AVK i heparines. 

Aquests fàrmacs mostren un adequat perfil d’eficàcia/seguretat, no requereixen 

monitoratge de laboratori i presenten escasses interaccions amb fàrmacs i aliments. 

Tanmateix, s’ha de tenir en compte que cap d’aquests nous fàrmacs disposa d’antídot. A 

més, són més cars que els AVK, però alguns estudis indiquen que el tractament a llarg 

termini potser una estratègia cost- efectiva. En quant a la funció renal, aquests 

anticoagulants s’eliminen per via renal en proporció variable: 85% dabigatran, 33% 

rivaroxaban i edoxaban i 25% apixaban, proporcions que cal tenir en compte per 

pacients amb insuficiència renal.  
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Vignon et al.22 realitzen un estudi per avaluar l’eficàcia i seguretat de la profilaxi 

mecànica en malalts de la UCI que no poden rebre profilaxi farmacològica a causa de 

l’alt risc de sagnat. Es tracta d’un assaig aleatori, anomenat CIREA1 (Compression 

pneumatique Intermittente en REAnimation) amb 407 pacients els quals rebien 

aleatòriament dispositius de CPI associats amb MCG o només MCG durant 6 dies. Les  

infermeres van ser entrenades en l’ús de dispositius mecànics per aplicar una 

compressió òptima (talla adequada dels dispositius i les mitges i la seva correcta 

aplicació). La incidència de TVP va ser del 5,6% en el grup de dispositius de CPI + 

MCG i del 9,2% en el grup de MCG, donant lloc a una reducció no significativa del risc. 

El compliment amb MCG va ser pobre en el 2% dels pacients dels dos grups. La 

tolerància de MCG va ser pobre en el 3,3% dels pacients dels dos grups. Els efectes 

adversos (cap greu) van ser lesions cutànies lleus o malestar (suor, calor i mitges massa 

estretes). El compliment amb dispositius de CPI va ser pobre en el 7% dels pacients. La 

tolerància als dispositius de CPI va ser pobre en el 6% dels pacients. Les raons més 

freqüents de retirada d’aquests dispositius abans d’hora van ser malestar, soroll i 

inquietud. Amb els dispositius de CPI no es va reportar cap afecte advers greu. En teoria, 

se suposa que la compressió dinàmica produïda per els dispositius de CPI és més 

eficient que la compressió estàtica produïda per les MCG. A més, es creu que els 

dispositius de CPI tenen una acció fibrinolítica, principalment mitjançant l’augment de 

l’activador del plasminogen tissular i la disminució d’inhibidor de l’activador del 

plasminogen. Malgrat aquests teòrics avantatges, l’addició dels dispositius de CPI no 

han proporcionat benefici addicional en comparació amb el sol ús de MCG. Tot i així, 

els autors diuen que la manca de poder estadístic de l’estudi no els permet descartar amb 

confiança un possible efecte beneficiós dels dispositius de CPI. Aquest baix poder 

estadístic es pot explicar per la baixa incidència de TEV observada en el grup de MCG 

(9,2%), en comparació amb un percentatge esperat del 15%.   

 

Freeman i Maley23 han publicat recentment un article en una revista d’infermeria 

argumentant els beneficis de la mobilització precoç en malalts ingressats a la UCI, entre 

els quals trobem la disminució del risc de patir TEV i, concretament, TEP. Aquesta 

mobilització es defineix com una implementació progressiva d’exercicis i activitats de 

mobilitat iniciats al ingrés i avançant cada dia de l’estada a la UCI. Aquestes activitats 

comencen amb rang de moviment passiu i una elevació del capçal del llit de 30º (si no 

està contraindicat). Els passos següents inclouen rang de moviment actiu, incorporar 
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més el llit, atansament a la vora del llit i transferència del llit a la cadira. Major 

progressió de la mobilitat comprèn deambular per l’habitació i el passadís, pujar escales, 

i finalment utilitzar un caminador i fer bicicleta mentre el pacient encara està 

hospitalitzat. A part d’això, les infermeres i els fisioterapeutes també inclouen exercicis 

d’enfortiment dels braços i cames adequats a cada persona i fisioteràpia pulmonar. Quan 

es determina la capacitat d’un pacient per progressar amb la mobilitat precoç, el 

pensament crític i la seguretat són components clau. És necessari fer una avaluació del 

malalt abans de continuar; per entendre millor la seva condició s’hauria de revisar la 

seva història clínica, procediment quirúrgic, nivell d’activitat anterior, signes vitals i 

medicació actual. També s’hauria de fer una avaluació de l’estat mental, resposta als 

estímuls i requeriments de sedació i analgèsia. És important tenir en compte l’estat 

respiratori; una FiO2 major del 60% i una PEEP de més de 10 cm H2O podrien limitar la 

possibilitat que el pacient participés en la mobilització precoç. Monitorar el malalt 

durant el procés de mobilitat és essencial per mantenir la seguretat. Els professionals 

d’infermeria han d’avaluar possibles complicacions o fatiga relacionades amb la 

mobilitat, i en cas que n’hi hagi s’ha d’aturar l’activitat fins que els símptomes s’han 

resolt. Durant la mobilització es necessiten almenys dos professionals per vigilar que tot 

l’equipament, drenatges, monitors, catèters, sondes, etc. es mantenen. S’han de tenir en 

compte les barreres a l’hora d’establir un programa de mobilitat. Aquestes barreres 

inclouen inestabilitat hemodinàmica, estat mental alterat, disponibilitat del personal per 

ajudar, falta d’equipament, educació limitada dels risc d’immobilitat i beneficis de la 

mobilitat, resistència al canvi, manera de treballar i presència de professionals 

d’infermeria i fisioteràpia especialitzats. L’equip multidisciplinari ha de ser 

col·laborador i planificar metes acordades mútuament, procedint a donar suport als 

pacients i assegurar que toleren aquesta mobilització precoç.      
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6. DISCUSSIÓ 
 
En els malalts crítics, tots els components de la Triada de Virchow actuen sinèrgicament. 

A més, la seva acció s’incrementa encara més per factors relacionats amb la UCI, com 

l’activació de mediadors de la coagulació per sèpsia, la immobilitat i la presència de 

catèters venosos centrals18. Està àmpliament reconegut que els malalts ingressats a la 

UCI tenen major risc de patir un TEV i que aquest és potencialment prevenible, per tant 

s’haurien de dedicar esforços a actualitzar i millorar els coneixements existents de la 

tromboprofilaxi. Segons els resultats de la recerca bibliogràfica, actualment disposem de 

les següents mesures per prevenir el TEP: profilaxi farmacològica, profilaxi mecànica, 

filtres de la VCI i mobilització precoç.  La majoria d’articles se centren més en la 

profilaxi farmacològica, ja que és més efectiva que els altres mètodes, i alguns articles 

ni tan sols mencionen la resta de possibilitats. 

La prevenció farmacològica consisteix en l’administració d’anticoagulants. N’hi ha de 

diversos tipus, però no tots serveixen en els malalts crítics. Segons Yang14, l’aspirina i 

altres inhibidors plaquetaris són insuficients per la prevenció del TEV en pacients de la 

UCI, mentre la warfarina, un AVK, té una acció inicial massa lenta i requereix 

monitoratge. Páramo21 defensa els avantatges dels nous anticoagulants orals 

(dabigatran, rivaroxaban, apixaban i edoxaban), ja que tenen un adequat perfil 

d’eficàcia/seguretat, no requereixen monitoratge de laboratori i presenten poques 

interaccions amb fàrmacs i aliments. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que cap 

d’aquests nous fàrmacs disposa d’antídot i que són més cars que els AVK. De totes 

maneres, encara s’han de provar en malalts crítics per avaluar la seva eficàcia i seguretat 

en aquest tipus de pacients. L’ús de fondaparinux, un polisacàrid sintètic derivat de 

l’heparina, és qüestionable en malalts de la UCI. Presenta alguns avantatges com ara la 

extremadament rara aparició de TIH, la fàcil predictibilitat de les dosis o la seva alta 

biodisponibilitat. Tot i això, el seu efecte anticoagulant no és reversible i, per això, el 

seu ús a la UCI està limitat.24 Pastores7 coincideix que el fondaparinux pot ser utilitzat 

en alguns casos quan el pacient està hemodinàmicament estable i també podria 

administrar-se si el malalt presenta TIH, però a causa de la seva llarga vida mitja i 

eliminació renal exclou el seu ús en pacients amb insuficiència renal greu. Cook i 

Crowther17 també expliquen que aquest fàrmac està aprovat per tromboprofilaxi en 

alguns pacients concrets amb alt risc, però que té una llarga vida mitja, depèn de la 

funció renal per ser eliminat i no existeix antídot. La majoria d’estudis conclouen que 
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els fàrmacs més adequats com a profilaxi farmacològica a la UCI són les HNF i les 

HBPM. Fins i tot s’inclinen per les HBPM, ja que tenen avantatges respecte les HNF. 

Yang14 diu que diverses companyies farmacèutiques troben que amb la HBPM les dosis 

són molt més predictibles i per tant no cal monitoratge. Malalts greument ferits no estan 

adequadament protegits amb HNF, però sí que ho estan amb HBPM. Pastores7 descriu 

les limitacions de la HNF, les quals són: farmacocinètiques (no tenen una actuació en 

proteïnes i cèl·lules específiques); biofísiques (incapacitat de inactivar la trombina unida 

a la fibrina); i biològiques (tendència a unir-se i activar les plaquetes la qual cosa resulta 

en TIH). Berlot et al.18 es també decanta per la HBPM per via SC, ja que només s’ha 

d’administrar una o dues vegades al dia; la dosi és fàcilment calculable a partir del pes 

del pacient; al contrari que les HNF IV i els AVK, no requereix monitoratge (només en 

malalts amb obesitat mòrbida o insuficiència renal). Tanmateix, cal tenir en compte que 

algunes situacions dels malalts a la UCI poden reduir-ne l’efecte, com ara 

vasoconstricció perifèrica per sèpsia o disminució de l’absorció del fàrmac a causa 

d’edema. Cook et al.19 van realitzar un assaig clínic l’any 2011 per saber si és millor la 

HBPM o la HNF per la prevenció del TEV en els malalts crítics. Els resultats indicaven 

que no hi havia diferències significatives en la reducció de la TVP entre els dos fàrmacs, 

però que la HBPM va resultar més efectiva que la HNF en la prevenció del TEP. 

La profilaxi mecànica s’aconsegueix amb dispositius de CPI i MCG. És menys efectiva 

que la profilaxi farmacològica i, per tant, el seu ús es reserva a pacients amb 

contraindicació per l’anticoagulació. Yang14, Cook i Crowther17, Fernández i Páramo20, 

entre d’altres, així ho expressen als seus articles. Vignon et al.22 han publicat recentment 

un estudi per avaluar l’eficàcia i seguretat de la profilaxi mecànica en malalts de la UCI 

que no poden rebre profilaxi farmacològica a causa de l’alt risc de sagnat. Es 

plantejaven si, tal com diu la teoria, els dispositius de CPI són més efectius que les 

MCG. Els resultats, però, demostren que els dispositius de CPI no han proporcionat cap 

benefici addicional respecte les MCG.  

Els filtres de la VCI no prevenen la formació del coàgul però prevenen el TEP evitant 

que el coàgul arribi a l’artèria pulmonar. Aquests filtres porten força complicacions a 

llarg termini, com la major incidència de TVP recurrent, de manera que s’han de limitar 

a casos concrets i extreure’ls el més aviat millor. Tots els articles que parlen de la 

prevenció amb filtres de la VCI coincideixen a reservar-los únicament en pacients amb 

contraindicació absoluta per l’anticoagulació o en aquells que, malgrat una correcta 

profilaxi farmacològica, presenten TVP. 



 40 Alba Gort Mas • Treball de Fi de Grau 

Freeman i Maley23 defensen que la mobilització precoç té nombrosos beneficis, entre 

els quals trobem la disminució del risc de patir TEV. En el seu article, publicat al 2013, 

descriuen com i quan s’han de fer les activitats de mobilització, així com les mesures a 

tenir en compte per garantir la seguretat del pacient i les barreres que poden dificultar 

que aquesta mobilització precoç es dugui a terme. De totes maneres hi ha pocs estudis 

que en facin una avaluació de l’eficàcia. Sánchez i Garrido15, Fernández i Páramo20, 

també mencionen els beneficis de la mobilització precoç en la prevenció del TEV, però 

en fan una descripció molt escassa. 

A part de totes aquestes mesures, en la prevenció del TEP també és important que els 

professionals d’infermeria tinguin coneixements actuals de la Triada de Virchow, signes 

i símptomes de la malaltia i factors de risc, a més de fer educació sanitària15. 

L’avaluació de l’estat del pacient, el monitoratge i la lectura de la seva història clínica 

també és fonamental per garantir unes cures de qualitat.  

Tot i tenir a l’abast diverses mesures tromboprofilàctiques, veiem que no totes són prou 

efectives en els malalts crítics. Malgrat la profilaxi farmacològica, considerada el 

mètode més eficaç, encara hi ha força incidència de TEV. S’hauria de fer més 

investigació per trobar nous mètodes més segurs i efectius per prevenir el TEP. Falta 

sobretot més investigació infermera, ja que la majoria d’articles trobats són de medicina 

i els d’infermeria són escassos.   

Cal tenir en compte que el paper dels professionals d’infermeria en la prevenció del 

TEP va molt encarat a activitats de col·laboració: administració del tractament 

anticoagulant, col·locació dels dispositius de compressió mecànica i control dels filtres 

de la VCI. Encara que és infermeria qui s’encarrega de tot això, és el metge qui indica 

què s’ha de fer i quan. Això pot ser una de les raons per les quals es troben molts més 

articles de medicina que d’infermeria sobre aquest tema.         
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6.1 Limitacions del treball  
Aquest estudi té algunes limitacions. Per començar només s’han inclòs 11 articles per 

fer els resultats; tot i que són suficients per respondre el que es pretenia amb l’objectiu, 

una revisió amb major nombre d’articles hagués tingut més validesa científica. No hi ha 

gaires articles que es refereixin concretament a la prevenció del TEP, molts se centren 

únicament en el tractament. A més, és difícil trobar articles de prevenció que 

comprenguin solament malalts crítics, ja que la majoria van orientats a pacients de 

traumatologia o de cirurgia (cosa força raonable tenint en compte que aquests tipus de 

pacients estan en alt risc de patir TEV, però tenint en compte que els malalts de la UCI 

també tenen un risc molt elevat, s’haurien de fer més estudis amb aquests pacients). 

L’accés al text complet també és una limitació, perquè en alguns articles no s’hi va 

poder accedir i no es van poder incloure al treball. Finalment comentar l’existència de 

pocs articles de revistes d’infermeria (de 11 articles només 3 ho són), perquè per aquest 

tema i concretament dels malalts crítics n’hi ha pocs. 
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7. CONCLUSIONS 
 
En conclusió, les cures que poden realitzar els professionals d’infermeria per la 

prevenció del TEP en el malalt crític són l’administració d’anticoagulants, HNF i 

preferentment HBPM (profilaxi farmacològica), col·locació de dispositius de CPI o 

MCG (profilaxi mecànica) i que el pacient realitzi exercicis de mobilització precoç 

(també poden ser passius). A més, en els casos concrets que estigui indicat, el metge pot 

col·locar filtres de la VCI. A part de tot això, per garantir unes cures de qualitat, és 

important que els professionals d’infermeria tinguin coneixements actuals, avaluïn i 

monitorin l’estat del pacient i coneguin la seva història clínica.  

Es necessita fer més investigació, sobretot d’infermeria, per trobar nous mètodes 

preventius més efectius i segurs.  
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APLICABILITAT DELS RESULTATS 
 
Els resultats obtinguts amb aquesta revisió bibliogràfica proporcionen coneixements 

útils per la prevenció del TEP a la UCI. Els professionals d’infermeria tenen 

l’oportunitat de conèixer les mesures tromboprofilàctiques actuals i poder-les portar a 

terme en els malalts crítics. Com que es parla de diversos anticoagulants i els avantatges 

i inconvenients de cadascun, es pot decidir quin és el fàrmac més adequat en cada cas; 

encara que la prescripció és competència del metge, és important que els professionals 

d’infermeria també els coneguin. A més, el treball proporciona coneixements útils dels 

dispositius de compressió mecànica, quan estan indicats i quins tipus existeixen, així 

com els filtres de la vena cava inferior. A part d’això, l’estudi conté informació d’interès 

sobre la mobilització precoç: com i quan s’ha de dur a terme, quines activitats es poden 

fer, què cal tenir en compte, etc., i això és competència directe d’infermeria, per tant és 

molt oportú que els professionals tinguin accés a informació fiable. Gràcies a aquesta 

revisió bibliogràfica, se sap que és necessària més investigació, sobretot per part del 

col·lectiu infermer.  
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ANNEXES 
 
Annex 1: La Triada de Virchow 
 

 
Virchow’s triad. Font: Kyrle PA, Eichinger S. Is Virchow’s  

triad complete? Blood. 2009;114(6):1138-1139. 

La Triada de Virchow comprèn: 

Estasi venosa (alentiment considerable de la circulació de la sang), associada a la 

permanència prolongada dempeus o assegut, essent més freqüent en persones 

sedentàries i obeses i en pacients immòbils al llit, com en malalties greus, traumatismes 

o postoperatoris. En els pacients quirúrgics el risc comença durant la inducció 

anestèsica degut als efectes hemodinàmics que produeixen des de disminució de 

despesa cardíaca fins a vasodilatació..     

Coagulopaties o estats de hipercoagulabilitat, on el sistema de coagulació està alterat. 

Inclouen malalties neoplàsiques, embaràs i diverses teràpies hormonals. En aquests 

casos es produeix un augment del fibrinogen i d’alguns factors de la coagulació (VII, 

VIII, IX i X). Algunes patologies cursen amb dèficit dels inhibidors de la coagulació 

(proteïnes C i S antitrombina III), afavorint els processos trombòtics.  

Lesions a l’endoteli: activen les vies intrínseques i extrínseques de la coagulació. 

S’afavoreix l’adhesivitat a les plaquetes, amb la capacitat d’alliberar substàncies 

capaces d’estimular la coagulació en contacte amb el col·lagen subendotelial. Això 

altera l’equilibri entre factors agregants i antiagregants, desapareixent els factors del 

sistema fibrinolític com passa en els traumatismes, vies centrals i marcapassos. A més, 

existeixen zones turbulentes a l’arbre venós que faciliten la formació del trombe.     
 

Font: Benitez CI, Benitez LM, Arigossi CR, Benitez AE. Trombosis venosa profunda: 
etiopatogenia, factores de riesgo diagnòstico y tratamiento. Revista de Posgrado de la Via 
Cátedra de Medicina. 2004;(140):6-9. 
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Annex 2: Protamina, l’antídot de l’heparina 
 

PROTAMINA 
Mecanisme d’acció 
Antagonista de l’heparina, formant amb ella complexes inactius sense efecte 
anticoagulant. 
Indicacions terapèutiques 
Neutralització de l’acció anticoagulant de l’heparina i HBPM. Restabliment ràpid de la 
normalitat del temps de coagulació en pacients que han rebut heparina en cirurgia, 
circulació extracorpòrea o diàlisi. Tractament d’hemorràgies produïdes per heparina.  
Posologia 
Intravenosa lenta, durant uns 10 minuts (velocitat d’infusió de 5 mg/min o menor): 1 
mg de sulfat de protamina per cada 100 UI d’heparina a neutralitzar si el temps 
transcorregut des de l’administració d’heparina és inferior a 15 minuts, passats 30 
minuts: 0,5 mg. Màxim 50 mg.  
Contraindicacions 
Hipersensibilitat. 
Advertències i precaucions 
Nens, estricte control de paràmetres de coagulació. Pacients amb antecedents 
d’al·lèrgia al peix, vasectomitzats o infèrtils, diabètics o en exposició prèvia a 
protamina: més risc de reacció anafilàctica, disposar de mitjans adequats. 
Monitorització amb proves de coagulació, 5-15 minuts després d’administrar protamina 
i repetir segons necessitats, especialment en cirurgia arterial o cardíaca. No utilitzar 
com a antídot d’anticoagulants cumarínics. A dosis excessives activitat anticoagulant.  
Embaràs 
No hi ha estudis de toxicitat sobre la reproducció, per tant, no es recomana durant 
l’embaràs a no ser que sigui clarament necessari. 
Lactància 
No es disposa d’informació suficient sobre l’excreció de la protamina en la llet 
materna. Per tant, quan sigui necessari administrar protamina a dones lactants, se’ls 
recomanarà que evitin la lactància. 
Reaccions adverses 
Hipotensió, dispnea, broncospasme, rubor, urticària, angioedema, xoc anafilàctic, 
insuficiència respiratòria, nàusees i vòmits, dolor d’esquena, sensació de calor, 
hemorràgies.  
 

 

 

 

 

 

 

Font:Vademecum.es [Internet]. Madrid: Vidal Vademecum Spain; 2010 [accés 21 de maig de 
2014]. Protamina. Disponible a: 
http://www.vademecum.es/principios-activos-protamina-V03AB14 


