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   PResenTaCió

L’increment del nombre de persones en tractament anticoagulant oral en els darrers 
anys i les noves tecnologies són dos factors que han canviat en poc temps l’escenari sa-
nitari en què se situa aquest tipus de tractament i la manera de controlar-lo. 

Des de fa uns anys, en la gestió per a la millora contínua que ofereixen els equips d’atenció 
primària ens plantejam augmentar l’accessibilitat, optimitzar el temps d’execució en el 
control i potenciar el paper dels professionals de l’atenció primària, amb l’objectiu de 
millorar la qualitat del servei prestat i incrementar la satisfacció dels usuaris. 

Tal com s’estableix en la cartera de serveis de l’atenció primària, el control dels pacients 
en tractament anticoagulant oral es va implantant progressivament als centres de salut. 
Les noves tecnologies i la coordinació amb l’atenció hospitalària ens han permès iniciar 
un pla de descentralització del control d’aquests tipus de pacients cap als centres de 
salut de l’atenció primària.

Tractar aquest problema des de l’atenció primària ens permet abordar-lo des d’una visió 
integral i integradora. Per això, a la Gerència d’Atenció Primària l’interessa crear o am-
pliar i millorar les eines de suport per implementar l’educació per a la salut, ja que és una 
peça indiscutible i clau que ha d’estar present en la nostra tasca diària, en la prevenció i 
en el tractament de qualsevol problema de salut. Amb l’educació per a la salut pretenem 
reforçar el paper protagonista que han de tenir les persones en el seu procés de salut 
capacitant-les i dotant-les d’eines perquè el puguin assolir i mantenir.

Aquest protocol d’educació per a la salut sobre el tractament anticoagulant oral ha sor-
git de la inquietud de les infermeres assistencials per atendre les necessitats educatives 
d’aquestes persones de manera més efectiva. En conseqüència, pretén ser una guia i una 
eina per facilitar als professionals de l’atenció primària que assumeixin la tasca educati-
va d’aquest sector de la població.

Vull cloure aquesta presentació agraint el treball dels professionals que han fet possi-
ble l’elaboració d’aquest document i manifestant el desig que sigui útil i que permeti 
avançar en la cura d’aquests pacients.

     m. magdalena Ribot Cabrer
               Subdirectora d’Infermeria de la  Gerència
     d’Atenció Primària de Mallorca
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   1. inTROduCCió

Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort als països occidentals i pre-
senten també una alta morbiditat, acompanyada sovint de seqüeles i invalideses, la qual 
cosa exigeix un gran consum de recursos sanitaris.

La profilaxi amb anticoagulants orals és molt eficaç i pot prevenir molts esdeveniments 
tromboembòlics. En els últims anys, la indicació d’aquest tractament està experimen-
tant un increment anual del 20%, i s’estima que més de l’1% de la població el requereix, 
en la majoria dels casos, d’una manera prolongada. Aquest increment s’ha originat per 
la inclusió de noves indicacions -especialment la fibril·lació auricular-, pel fet que l’edat 
avançada ha deixat de ser considerada una contraindicació per al tractament i també 
per la baixa incidència de les complicacions a causa de la millora en els mètodes de con-
trol analític i clínic.

L’estandardització en el mesurament del temps de protrombina (quocient normalitzat 
internacional, INR), l’ús de rangs terapèutics més baixos per a les diferents indicacions 
(menys freqüència de complicacions hemorràgiques), l’augment de les indicacions del 
tractament amb anticoagulació oral (TAO) i la invenció d’analitzadors portàtils han fet 
que determinats pacients en TAO comencin a ser controlats des dels equips d’atenció 
primària, la qual cosa ofereix els avantatges d’una major accessibilitat i d’una atenció 
integral.

Cada vegada hi ha més centres de salut que duen a terme el control analític dels pacients 
en TAO i participen amb els diferents serveis hospitalaris en el control i el tractament 
d’aquests pacients. Es delega en els professionals de l’atenció primària el lliurament al 
pacient de la prescripció de l’hematòleg i de la citació per al pròxim control. En el marc 
d’aquesta visita es du a terme una important tasca d’educació sanitària individual amb 
la finalitat que el pacient mantingui una adherència al tractament alta i que sigui de 
qualitat. Aquesta educació sanitària individual millora la seva eficàcia si es complemen-
ta amb sessions o tallers pràctics amb grups de pacients. Aquest és l’objectiu que ens 
ocupa i amb què pretenem augmentar l’eficàcia i la qualitat de la nostra intervenció en 
aquest tipus de població.

En l’experiència professional amb els pacients en TAO hem detectat importants man-
cances quant al coneixement dels factors que influeixen en el control de TAO i de com 
s’ha d’actuar en cas de complicacions i situacions especials. La finalitat d’aquest proto-
col d’educació per a la salut és millorar la qualitat de vida dels pacients en TAO millorant 
la seva autocura i disminuint les complicacions i la morbimortalitat, i alhora aconseguir 
reduir la despesa sanitària en disminuir la freqüentació d’aquests pacients millorant els 
coneixements sobre el seu tractament.
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   2.OBJeCTius

a) geneRaL

• Millorar l’autocura dels pacients en TAO.

B) esPeCíFiCs

• Aconseguir que el pacient expressi sentiments, analitzi mites o falses creences sobre el 
   tractament anticoagulant.

• Augmentar els coneixements del pacient sobre l’anticoagulació oral:
	 •	beneficis	del	tractament;
	 •	importància	del	control	analític	periòdic;
	 •	interaccions	del	fàrmac	amb	aliments	i	altres	fàrmacs;
	 •	factors	que	cal	tenir	en	compte	en	situacions	diverses.

• Aconseguir que el pacient desenvolupi habilitats quant als aspectes següents:
	 •	Saber	els	seus	nivells	de	l’INR	i	les	causes	i	els	factors	que	poden	alterar-los.
	 •	Identificar	les	conductes	de	bon	control	de	l’anticoagulació	(alimentació,	
   altres medicaments, vacunes, viatges...).
	 •	Detectar	i	controlar	els	efectes	secundaris	més	freqüents	de	TAO.
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   3.meTOdOLOgia

a) inTeRVenCió PROPOsada

Taller d’educació en grup, breu, de tres sessions d’aproximadament 90 minuts de                    
durada cadascuna, seguides d’almenys dues sessions individuals a la consulta amb       
l’objectiu de reforçar i consolidar els continguts treballats.

B) POBLaCió diana

Persones en TAO (o cuidadors) i el control analític dels quals el fan els professionals 
d’infermeria del centre de salut.

C) Qui imPaRTeiX eL TaLLeR

Dos membres de l’equip d’infermeria, amb la col·laboració d’altres membres de l’equip, 
si cal. Es recomana que una de les persones actuï com a educadora i l’altra com a ob-
servadora del grup.

d) On s’imPaRTeiX

A la sala de reunions del centre o en un espai comunitari de la zona bàsica de salut que 
tengui les condicions adequades d’espai i confortabilitat i que disposi del suport audio-
visual necessari.

e) nOmBRe de PaRTiCiPanTs

Es recomana un nombre màxim de quinze persones per taller i un mínim de vuit.

F) CaPTaCió

Pot ser de dues maneres: en una consulta programada d’infermeria o medicina o bé, 
després d’haver fet el control de l’INR, informant els pacients sobre el taller per mitjà 
d’una nota escrita. Sigui quina sigui la manera de captació, s’ha d’adquirir el compromís 
dels pacients per acudir al taller.
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   4. desenVOLuPamenT de Les sessiOns

El taller està dividit en tres sessions grupals d’una durada aproximada de 90 minuts 
cadascuna.

Tant el contingut com la seqüència, les tècniques, els recursos, etc., de cada una de les 
sessions són orientatius, i sempre s’han d’adaptar a les característiques del grup.

Una vegada acabat el taller, es recomana fer un seguiment individual a la consulta du-
rant un mínim de dues visites consecutives a fi de reforçar els conceptes adquirits.

a) PRimeRa sessió

Presentació del taller: educadors i durada.

Presentació dels participants. Es poden aplicar diferents tècniques de presenta-
ció	dels	assistents;	es	recomana	la	tècnica	per	parelles,	demanant	a	cada	persona	
el nom, des de quan i per quin motiu pren anticoagulants orals i què espera del 
taller.

Contracte formatiu i objectius generals del taller. Objectius generals, esquema 
del taller, nombre de sessions, tema que es tractarà a cadascuna, horari de les 
sessions, metodologia...

Objectius de la primera sessió. S’ha d’explicar als assistents què s’espera aconse-
guir en aquesta primera sessió i descriure els objectius específics següents:

 Aconseguir que els pacients expressin sentiments i analitzin els mites o les  
 falses creences sobre el tractament anticoagulant.

 Augmentar els coneixements dels pacients sobre l’anticoagulació oral:

  Indicacions i acció del TAO.

  Beneficis del tractament i com actuar si s’oblida de prendre una  
  dosi.

  Importància del control analític periòdic.

 Aconseguir que els pacients desenvolupin habilitats sobre com actuar si  
 s’obliden de prendre la dosi o si s’equivoquen.

Qüestionari d’avaluació de coneixements i actituds (annex 1). Els assistents 
han de contestar individualment el qüestionari. Si cal, per fer el procés més fàcil 
l’educador pot dirigir-lo llegint cada pregunta i esperant una estona entre una i la 
següent perquè contestin individualment.

activitats per assolir els objectius

 ACTIVITAT 1: expressió de sentiments, mites i falses creences.

  L’objectiu és que els pacients expressin sentiments i analitzin 
  mites o falses creences sobre el tractament anticoagulant.

1

2

3

4

5

6

a)

b)

c)

a)
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7

1

b)

c)

   S’ha de dividir el grup en subgrups de sis persones. Durant sis 
   minuts han d’expressar com els ha afectat el tractament amb
   anticoagulants orals: canvis que s’han generat, repercussions   
   en la seva vida familiar i/o professional i grau d’acceptació del 
   tractament. Un portaveu ha de recollir les aportacions de totes  
   les persones del seu subgrup i exposar-les al grup gran. 
   Aquesta tècnica es denomina Phillips 66 (vegeu l’annex 2).

  ACTIVITAT 2: què és l’anticoagulació oral.

   L’objectiu és augmentar els coneixements sobre    
   l’anticoagulació oral.

   S’ha de fer una exposició teòrica per mitjà d’una lliçó partici-
   pada, amb suport audiovisual de presentació de diapositives
   de PowerPoint®. El contingut de la lliçó es pot consultar en 
   l’annex 3.

   Els continguts teòrics que es treballaran són els següents: 
   concepte d’anticoagulant, ús, qui n’ha de prendre, mecanisme
   d’acció, determinació de l’INR, recomanacions per al dia del 
   control, freqüència dels controls, oblits i errors.

  ACTIVITAT 3: oblits i errors.

   L’objectiu és que els pacients desenvolupin habilitats sobre
   com actuar en cas d’oblit o error en la presa de la medicació.

   Cal formar grups de 4 o 5 persones i donar a cada grup un o 
   dos casos per treballar (vegeu l’annex 4). S’han d’exposar a   
	 	 	 tots	els	participants	anotant	les	respostes	en	el	paperògraf;	
   posteriorment, els docents n’han de destacar els aspectes més   
   importants.

        Resum. S’ha de resumir tot el que s’ha exposat durant la primera sessió i resol-  
	 dre	dubtes;	a	més,	s’ha	d’introduir	la	sessió	següent	concretant	el	dia	i	l’hora	 	
 en què es farà i què s’hi treballarà. S’ha de recordar als assistents que en la
 segona sessió han de dur el seu full de pauta per fer-hi una activitat.

B) segOna sessió

 Recordatori. S’ha d’iniciar la segona sessió amb un recordatori de la sessió  
 anterior per mitjà d’una tempesta d’idees dels participants, que s’ha d’anotar  
 en el paperògraf o a la pissarra.

 Objectius de la segona sessió. S’ha d’explicar als assistents què s’espera acon 
 seguir en aquesta segona sessió i descriure els objectius específics següents:

  Aconseguir que els pacients desenvolupin habilitats sobre com saber  
  els seus nivells de l’INR i les causes i els factors que els poden alterar.

  Augmentar els coneixements sobre l’anticoagulació oral:

   Interaccions amb aliments i altres fàrmacs.

   Factors que cal tenir en compte en situacions diverses.

2

a)

b)
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3

c)

a)

b)

c)

d)

  Aconseguir que els pacients desenvolupin habilitats sobre com    
  identificar conductes de bon control del TAO (alimentació, altres   
  medicaments, vacunes, viatges...).

 activitats per assolir els objectius

  ACTIVITAT 1: factors que poden alterar els nivells de l’INR.

   L’objectiu és que els pacients desenvolupin habilitats sobre   
   com saber els seus nivells de l’INR i les causes i els factors 
   que els poden alterar.

   Treball amb tot el grup sobre l’ús del full de pauta d’anticoagu-
   lants dels pacients: per mitjà dels fulls de pauta (annex 5), 
   s’ha d’aconseguir que els pacients sàpiguen reconèixer els 
   intervals de l’INR adequats per a la seva afecció, que 
   comprenguin les observacions anotades, etc. Si és possible, 
   cada pacient ha de treballar amb el seu propi full de pauta.

  ACTIVITAT 2: complicacions, interaccions i altres aspectes del TAO.

   L’objectiu és augmentar els coneixements sobre el TAO.

   S’ha de fer una exposició teòrica per mitjà d’una lliçó participa-
   da, amb suport audiovisual de presentació de diapositives de
   PowerPoint®. El contingut de la lliçó es pot consultar en l’annex 6.

   Els continguts teòrics que es treballaran són els següents: 
   complicacions amb els anticoagulants, interaccions 
   medicamentoses, vacunes, dieta i hàbits tòxics, malalties 
   intercurrents, vacances, situacions especials, etc. (annexos 7, 8   
   i 9 per a la informació del professional).

  ACTIVITAT 3: conductes de bon control.

   L’objectiu és que els pacients desenvolupin habilitats sobre les   
   conductes d’un bon control.

   S’ha d’introduir un joc que consisteix a repartir elements 
   (aliments diversos, capses de medicació, etc.) als assistents, 
   dividits en grups petits, perquè valorin quina influència 
   tenen en els nivells de l’INR. Posteriorment, cada subgrup ha   
   d’exposar al grup gran el que ha consensuat.

  Resum. S’ha de resumir tot el que s’ha exposat durant la segona sessió.  
  Amb la participació dels assistents s’ha de redactar un resum del que   
  s’ha tractat.
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2

3

4

a)

a)

b)

b)

 Objectius de la tercera sessió. S’ha de explicar als assistents què s’espera 
 aconseguir en aquesta tercera sessió i descriure els objectius específics 
 següents:

  Aconseguir que els pacients desenvolupin habilitats sobre com actuar   
  en cas d’hemorràgia.

  Aconseguir que els pacients coneguin i expressin els punts més
  importants del que s’ha tractat durant el taller.

 activitats per assolir els objectius

  ACTIVITAT 1: actuació en cas d’hemorràgia.

   L’objectiu és que els pacients desenvolupin habilitats sobre   
   com  actuar en cas d’una hemorràgia.

   S’ha de dividir el grup en dos: una meitat ha d’enunciar les 
   mesures que cal prendre en cas d’hemorràgia al nas, a les 
	 	 	 genives,	als	ulls,	a	les	ferides;	l’altra	meitat	ha	d’enunciar	les	
   mesures que cal prendre si apareix sang a l’orina, als esputs, 
   als excrements, als vòmits o si hi ha sagnia vaginal. Una 
   vegada  treballats aquests aspectes, s’ha de fer una exposició
   per a tots els assistents (vegeu el material de suport per a   
   l’educador en l’annex 10).

  ACTIVITAT 2: recordatori i full d’instruccions.

   L’objectiu és que els pacients puguin expressar els punts clau 
   de l’autocura en el TAO.

   S’ha de fer un recordatori dels punts més importants que cal
   tenir en compte en la presa dels anticoagulants entregant a   
   cada participant el fullet de recomanacions per als pacients 
   en TAO (vegeu l’annex 11).

 avaluació del taller (vegeu l’annex 12). Cada participant ha de contestar el  
 test d’avaluació de coneixements i actituds (annex 1) i també s’ha de fer una  
 ronda d’avaluació amb tot el grup.

1

C) TeRCeRa sessió

 Recordatori. S’ha d’iniciar la tercera sessió amb un recordatori de la sessió  
 anterior per mitjà d’una tempesta d’idees dels participants, que s’ha d’anotar  
 en el paperògraf o a la pissarra.
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   5. TemPORiTZaCió: CROnOgRama d’aCTiViTaTs

Contingut Tècnica agrupació* Temps
(en minuts)

1ª sessió

Presentació del taller i dels educadors Expositiva GG 5

Presentació dels participants Ronda grupal En parelles / GG 10

Contracte formatiu i objectius del taller
i de la sessió

Expositiva/discussió GG 5

Pretest de coneixements i actituds Qüestionari TI 10

Activitat 1: expressió de sentiments, mites
i falses creences

Phillips 66 GP/GG 15

Activitat 2: què és l’anticoagulació oral Lliçó participada GG 15

Activitat 3: oblits i errors Casos GP/GG 10/15

Resum, resolució de dubtes i planificació
de la sessió següent (dia, hora, objectius)

Expositiva GG 5

Temps invertit 90

2ª sessió

Benvinguda i recordatori de la sessió anterior Tempesta d’idees TI/GG 5

Objectius de la sessió Expositiva GG 5

Activitat 1: factors que poden alterar
els nivells de l’INR

Cas pràctic amb els 
fulls de pauta de cada 
participant

TI/GG 10/15

Activitat 2: complicacions, interaccions
i altres aspectes de l’anticoagulació oral

Lliçó participada GG 20

Activitat 3: conductes de bon control Joc GP/GG 15/15

Resum, resolució de dubtes i planificació
de la sessió següent (dia, hora, objectius)

Expositiva GG 5

Temps invertit 90

3ª sessió

Benvinguda i recordatori de la sessió anterior Tempesta d’idees TI/GG 5

Objectius de la sessió Expositiva GG 5

Activitat 1: actuació en cas d’hemorràgia Simulació operativa GP/GG 10/10

Activitat 2: full de recomanacions per als 
pacients en TAO

Expositiva GG 20

Avaluació (coneixements: posttest, 
procés i contingut

Qüestionari
Ronda grupal

TI/GG 10/15

Final de taller (és opcional planificar
una activitat més lúdica)

15

Temps invertit 90

* GG= grup gran; GP = grup petit; TI = tècnica individual
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   6. ReCuRsOs

a) Humans

B) maTeRiaLs

Dues infermeres: una actua com a observadora del grup i l’altra com a conductora 
del grup

Altres professionals de l’equip, si es considera necessari.

Material d’oficina (paper, bolígrafs, etc.).

Material audiovisual (ordinador, canó, etc.).

Paperògraf o pissarra.

Presentació de les dues lliçons participades per mitjà de diapositives 
(PowerPoint®).

Elements del joc: mostres de fàrmacs, aliments, tabac, alcohol, entre d’altres.

Documentació de suport del taller per als professionals:

 Tècnica Phillips 66 (annex 2).

 Contingut teòric de les dues lliçons participades (annexos 3 i 6).

 Suport audiovisual: presentació de diapositives (PowerPoint®) de les   
 dues lliçons participades (I i II).

 Full de casos i oblits (annex 4).

 Full de pauta d’anticoagulants segons els nivells de l’INR (annex 5). Hi ha  
	 un	format	diferent	per	a	cada	hospital	de	referència;	per	tant,	al	taller	cal		
 utilitzar els fulls que corresponguin als participants.

 Llista de medicaments (annex 7).

 Llista d’aliments segons el contingut en vitamina K (annex 8).

 Full d’efectes secundaris (annex 9).

 Actuació en cas d’hemorràgia (annex 10).

Documentació que s’ha entregar als pacients: full de recomanacions per als pa-
cients en TAO (annex 11).

Fulls d’avaluació:

 Qüestionari d’avaluació de coneixements i actituds (annex 1).

 Qüestionari d’avaluació del procés i del contingut del taller (annex 12).

 Guia d’observació de l’educador (annex 13).

Full de registre dels assistents al taller (annex 14).

Registre vigent d’activitats de promoció i educació per a la salut (s’ha d’enviar a la 
Gerència d’Atenció Primària).
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   7. aVaLuaCió

a) aVaLuaCió de ResuLTaTs

Avaluació de coneixements i actituds: les persones assistents han de contestar un 
qüestionari abans de començar el taller i en acabar-lo (annex 1).

Avaluació de satisfacció del taller: les persones assistents han de contestar un qües-
tionari en acabar el taller, juntament amb el de coneixements i actituds. (Vegeu el 
qüestionari d’avaluació del procés i contingut del taller, a l’annex 12.)

En acabar l’avaluació escrita s’ha de fer una ronda grupal perquè cada participant 
pugui expressar subjectivament els aspectes que consideri que fa falta millorar en 
el taller, què li ha aportat, com se sent, etc.

S’ha de valorar sempre la capacitat de les persones assistents per contestar qües-
tionaris;	se’n	pot	plantejar	només	un	o	fer	les	avaluacions	en	grup.	Tant	si	es	fa	de	
manera individual com en grup, és important fer-ne un informe d’avaluació.

Cal avaluar l’assistència, la participació i el grau de consecució de les activitats pre-
vistes i realitzades, tot això per mitjà de l’observació sistemàtica amb guió (annex 
13).

S’ha d’anotar en un full de registre (annex 14) el nom dels assistents i el nombre, 
la data del taller i el nom del professional que l’imparteix, i també l’assistència a 
cada sessió i l’assistència al seguiment individual a la consulta d’infermeria. Cal 
registrar-ho en la història clínica informatitzada de cada pacient.

S’ha de valorar l’adequació del local, de l’horari, de la durada de les sessions i dels 
recursos materials i humans per mitjà de l’observació sistemàtica amb guió (annex 
13).

En acabar el taller, els professionals que l’han impartit han d’enviar al Gabinet 
Tècnic de la Gerència d’Atenció Primària el registre vigent d’activitats de promoció 
i educació per a la salut.

B) aVaLuaCió deL PROCés

C) aVaLuaCió de La esTRuCTuRa

d) TRamesa a La geRÈnCia d’aTenCió PRimàRia de La 
     inFORmaCió sOBRe L’aCTiViTaT
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anneX 1. QÜesTiOnaRi d’aVaLuaCió de COneiXemenTs i aCTiTuds

Centre de salut:....................................................................................................

Data (DD/MM/AAAA):...........................................

Qüestionari:    q inici del taller q final del taller

Sexe:     q home  q dona

Any de naixement:..........................

El tractament anticoagulant fa tenir la sang més líquida q Sí
q No

Puc prendre el tractament anticoagulant cada dia a qualsevol hora q Sí
q No

Si un dia m’oblid de prendre el tractament anticoagulant, l’endemà en prenc el doble de 
l’indicat

q Sí
q No

Un mal control del tractament anticoagulant pot ocasionar hemorràgies q Sí
q No

Els excrements negres, pastosos i pudents poden ser un signe de hemorragia digestiva q Sí
q No

Les persones en tractament anticoagulant oral han de seguir una dieta especial q Sí
q No

Les persones en tractament anticoagulant oral es poden posar la vacuna antigripal i 
també l’antitetànica

q Sí
q No

Puc prendre àcid acetilsalicílic (Aspirina®) si estic en tractament amb anticoagulant oral q Sí
q No

Puc prendre paracetamol si estic en tractament amb anticoagulant oral q Sí
q No

És important acudir al control de l’INR q Sí
q No

Em resulta difícil prendre la medicació regularment q Sí
q No

Consider que el nombre de controls de l’INR és excessiu q Sí
q No

Consult sempre el metge quan començ, acab o abandon qualque tractament q Sí
q No
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anneX 2. PHiLLiPs 66

Tècnica
Phillips 66.

descripció
Es proposa al grup que es divideixi en grups petits de sis persones perquè durant sis 
minuts expressin idees sobre un tema: l’estrès, la menopausa... Qualcú del grup ha 
de recollir aquestes idees i presentar-les a l’intergrup. Finalment, es recull i es torna al 
grup un resum de les aportacions.

Observacions
Permet expressar algunes idees. Requereix més temps que la tempesta d’idees i menys 
que la graella.

a)

b)

c)
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anneX 3. COnTinguTs de La LLiÇó PaRTiCiPada (1)

Què és un anticoagulant oral?

És un fàrmac amb poder anticoagulant que s’administra per la via oral i que prevé i 
disminueix ―en la mesura possible― la formació de coàguls a l’interior dels vasos san-
guinis. Molts pacients creuen que aquest medicament “dilueix”, “liqua” o “aclareix” la 
sang: en realitat només en disminueix la capacitat coagulant normal o exagerada.

Com actuen els anticoagulants orals?

En condicions normals, la sang flueix pel sistema circulatori sense coagular-se. No 
obstant això, de manera natural té la capacitat de coagular-se en determinades situa-
cions (per exemple, quan ens tallam, per tapar una ferida...).

La medicació anticoagulant actua allargant el temps que la sang tarda a coagular-se 
en	interferir	en	l’acció	de	la	vitamina	K	sobre	la	coagulació;	així	dificulta	que	es	puguin	
formar trombes.

Perquè la coagulació sigui adequada s’ha d’aconseguir un temps determinat de coa-
gulació, ja que si s’allargàs poc la protecció ―que consisteix a evitar la formació de 
trombes― seria insuficient, i si s’allargàs massa s’evitaria la formació de trombes, però 
amb massa risc de sagnar.

La dosi que s’administra és personal, individualitzada per a cada pacient, per la qual 
cosa no té sentit comparar-la amb la que prenen altres persones. En cada cas és la 
més adequada per aconseguir el temps de coagulació idoni. I no té res a veure la 
quantitat d’anticoagulant que es necessiti amb el fet d’estar més malalt o menys.

Els anticoagulants orals redueixen els nivells de certs factors de la coagulació que es 
fabriquen al fetge a partir de la vitamina K. Ingerim aquesta vitamina habitualment 
amb els aliments, especialment les fruites i els vegetals verds crus (enciams, bròquil, 
espinacs..). La sang desproveïda parcialment dels factors de coagulació dependents 
de la vitamina K té menys capacitat per crear coàguls (trombes) anormals a l’interior 
dels vasos sanguinis, té més dificultat per augmentar la mida dels coàguls existents 
i redueix la possibilitat que es desprenguin i es desplacin (èmbol) a altres òrgans vi-
tals. 

Quins són els anticoagulants orals més usats?

 Aldocumar® (warfarina) d’1, 3, 5 i 10 mg
 Sintrom® (acenocumarol) d’1 i 4 mg

a)

b)

c)

Quines són les patologies més freqüents per a les quals s’empren?

S’empren principalment en els casos d’arítmies cardíaques, en les persones que han 
patit trombosi a les cames, als pulmons o al cervell i en algunes persones que han 
estat operades del cor o que han patit infarts.

d)



25

PROTOCOL D’EDUCACIÓ PER A LA SALUT: PACIENTS EN TRACTAMENT ANTICOAGULANT ORAL (TAO)

Com s’ha de prendre?

És important prendre l’anticoagulant cada dia i fer-ho aproximadament a la mateixa 
hora, en general una hora abans del dinar o del sopar. 

durant quant de temps s’ha de prendre?

Depèn de la causa que hagi originat la prescripció. El criteri mèdic és el que preval i 
marca el temps d’administració d’acord amb els riscs i els beneficis que el tractament 
pugui produir.

Què s’ha de fer si un s’oblida de prendre’n una dosi?

Si un s’oblida de prendre’n una dosi a l’hora habitual però se’n recorda al llarg del 
dia, l’ha de prendre en aquell moment. Però si no se’n recorda fins l’endemà, s’ha 
de prescindir de la dosi que no es va prendre el dia anterior i prendre només la que 
pertoqui al dia actual. En cap cas no s’ha de prendre el doble per compensar l’oblit. 
D’altra banda, si un dia de la setmana no s’ha de prendre cap dosi però així i es pren, 
s’ha de deixar de prendre la de l’endemà. Si el pacient no pren cada dia la mateixa 
dosi i es confon, ho ha de corregir l’endemà.

en què consisteix el control analític?

El control es fa per mitjà d’una petita extracció de sang venosa o capil·lar (punció al 
dit) i uns reactius, amb la qual cosa es mesura el quocient normalitzat internacional 
(INR, per international normalized ratio). Les persones que no prenen anticoagulants 
orals tenen un INR pròxim a 1. En canvi, els pacients que prenen anticoagulants orals 
han de situar el seu INR entre 2 i 3. Però els pacients que duen vàlvules cardíaques de 
tipus mecànic han de tenir l’INR entre 2,5 i 3,5. No obstant això, la decisió darrera 
sobre el nivell correspon a l’especialista responsable del tractament d’acord amb els 
aspectes individuals i els problemes de salut de cada pacient.

amb quina freqüència s’han de fer els controls?

Al principi del tractament convé fer els controls amb més freqüència a fi d’ajustar el 
tractament. Una vegada que s’ha aconseguit un ajust satisfactori i estable, el con-
trol s’ha de fer com a mínim una vegada cada quatre o cinc setmanes. Si el pacient 
s’oblida d’acudir a un control analític, ha de contactar amb els professionals de la 
salut on li fan el control per acudir com abans millor.

Poden variar els resultats d’un control a l’altre?

Sí, d’aquí ve la importància i la recomanació de fer els controls. S’ha d’admetre que 
qualsevol canvi substancial en els hàbits alimentaris, l’aparició d’una malaltia (re-
fredat, angines, etc.), l’increment de l’activitat física o el canvi o la introducció d’un 
nou medicament incloses les plantes medicinals―i l’oblit o l’error d’alguna dosi poden 
desajustar el resultat.

Per aquest motiu, en el moment del control el pacient ha d’informar sobre qualsevol 
canvi en la medicació o si ha experimentat sagnies o problemes de salut nous o si ha 
patit intervencions quirúrgiques o dentals...

e)

f)

g)

h)

i)

j)
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anneX 4. CasOs PRàCTiCs d’OBLiTs i eRRORs en La PResa

Primer cas

Na Margalida té 60 anys i li han diagnosticat fibril·lació auricular. Fa uns quants anys 
que pren Sintrom®. Cada dia el pren a les dotze del migdia. Avui ha estat molt ocupa-
da	perquè	venien	uns	familiars	a	dinar	a	casa;	i	a	les	set	de	l’horabaixa,	quan	tothom	
ja havia partit, s’ha adonat que no havia pres la dosi.

Preguntes:

 Us pareix possible aquesta situació?

 Què pensau que és el millor que pot fer na Margalida en aquesta situació?

segon cas

En Joan té 45 anys i fa un mes li varen prescriure Sintrom® de 4 mg. Fa una setmana 
va acudir al control de l’INR i li varen posar la pauta següent:

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ½

Avui, dijous, en anar a prendre els ¾ de Sintrom® s’ha adonat que ahir, dimecres, no 
va prendre el ½ comprimit que li tocava.

Preguntes:

 Us pareix real aquesta situació?

 Què és el millor que pot fer en Joan en aquesta situació?

 Què podria fer en Joan perquè no li torni a passar?

a)

b)
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ½

Avui, dimecres, s’ha confós i ha pres ¾ de comprimit en lloc del ½ que li tocava.

Preguntes:

 Us pareix real aquesta situació?

 Què convé que faci en Pere en aquesta situació?

Tercer cas

N’Aina té 75 anys i fa deu que li varen posar una pròtesi valvular i d’aleshores ençà 
pren Sintrom®. Aquest mes n’ha de prendre cada dia ½ comprimit.

Per no oblidar-se’n, ho apunta en un calendari. Ahir va estar tot el dia a casa d’una 
filla seva i avui, dijous, quan ha anat a apuntar que ja havia pres la dosi que li corres-
ponia s’ha adonat que no havia ratllat el dimecres i per això no està segura d’haver 
pres el ½ comprimit d’aquell dia.

Preguntes:

 Us pareix possible aquesta situació?

 Què convé que faci n’Aina en aquesta situació?

c)

Quart cas

En Pere té 70 anys i pateix una fibril·lació auricular. Fa quinze dies, en el control de 
l’INR va obtenir un nivell de 2,4 (ha de ser entre 2 i 3), per la qual cosa va continuar 
amb la mateixa pauta que tenia des del control anterior. La seva pauta setmanal de 
Sintrom® és la següent:

d)
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anneX 5. FuLL de PauTa d’anTiCOaguLanTs. niVeLLs de L’inR
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anneX 6. COnTinguTs de La LLiÇó PaRTiCiPada (2)

influeix el tipus d’alimentació en els nivells de l’inR?

Els vegetals verds i certes fruites són rics en vitamina K. Tenint en compte que els 
anticoagulants són antivitamines K, s’aconsella consumir aquests aliments modera-
dament.

Les fruites i les verdures són clau per a la salut cardiovascular. Per això, encara que el 
pacient prengui anticoagulant oral cada dia, ha de menjar les quantitats recomana-
des pel metge o per la infermera i han de formar part de la dieta diària.

El pacient en TAO ha d’evitar prendre preparats vitamínics i d’herboristeria, especial-
ment els que contenen algues, ja que n’hi ha que alteren el control del tractament.

es pot beure alcohol?

Les begudes alcohòliques dificulten el control del TAO i fins i tot poden impedir de 
fer-lo. El pacient pot beure vi o cervesa en quantitat moderada per acompanyar les 
menjades, és a dir, no més d’un tassó al dia de vi o bé una cervesa o un tassonet de 
licor. Una quantitat major pot potenciar l’efecte de l’anticoagulant.

Quin tipus d’activitat física o esport es pot fer?

El pacient en TAO ha d’evitar totes les activitats esportives que puguin comportar risc 
de caigudes greus (motociclisme, ciclisme de muntanya, esquí...) i les de contacte 
(arts marcials, rugbi, futbol...) atès el risc de patir ferides sagnants. En canvi, la nata-
ció, la gimnàstica, el senderisme, el ciclisme de passeig o la simple marxa són activi-
tats físiques beneficioses per a la salut i afavoreixen una bona circulació sanguínia.

són compatibles l’activitat sexual i el tractament?

En principi, en el tractament no estan contraindicades les relacions sexuals. Ara bé, 
la causa que hagi originat el tractament és la que ha de determinar la idoneïtat de 
practicar sexe.

es pot viatjar a l’estranger?

En principi, un tractament anticoagulant oral no hauria d’interferir en els projectes de 
viatge a l’estranger. És prudent controlar el nivell d’anticoagulació abans de partir de 
viatge. Si ha de ser de llarga durada, el pacient en TAO s’ha de proveir d’una quanti-
tat suficient de medicament per a l’estada, organitzar-se tant com sigui possible una 
dieta adequada i dur documentació relativa als controls per poder consultar-la in situ 
si fos necessari.

es poden prendre medicaments en cas d’una urgència puntual quan no es pot visi-
tar el metge?

En primer lloc, sempre s’ha d’evitar automedicar-se. A més, el pacient en TAO ha 
d’avisar sempre el metge que l’atengui que pren medicació anticoagulant, perquè li 
recepti medicaments que interfereixin el menys possible en el TAO.

Així mateix, ha de comunicar sempre els canvis en els seus tractaments, tant al co-
mençament com en acabar-los o abandonar-los. Quan li hagin fet canvis en la medi-

a)

b)

c)

d)

e)

f)
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cació, el dia del control ha de dur el prospecte o la capsa per saber-ne el nom correc-
te. No serveix de res indicar la forma o el color de les pastilles.

Si el pacient té febre, un refredat o qualsevol altre problema, ha de consultar amb el 
metge. Per alleugerir la febre o el dolor pot prendre paracetamol.

No ha de prendre cap medicament nou sense consultar-ho amb el metge. En principi 
no ha de prendre antiagregants ni antiinflamatoris, ja que potencien l’efecte dels anti-
coagulants. Entre els antiagregants es troben l’àcid acetilsalicílic (Aspirina®, Adiro®, 
Tromalyt®...)	i	derivats:	trifusal	(Disgren®),	ticlopidina	(Tiklid®);	i	entre	els	antiin-
flamatoris es troben els AINE.

Què s’ha de fer en cas d’una ferida tallant d’importància moderada?

En general basta una pressió sobre la ferida una mica més intensa i duradora de 
l’habitual perquè deixi de sagnar. En cas de lesions sagnants de major intensitat el 
més raonable és acudir a un centre sanitari perquè les avaluïn amb més atenció (cal 
avisar que s’està en TAO).

Quins símptomes o signes s’han de comunicar a un professional de la salut?

 Equimosi (morats) o petits hematomes causats per una petita fregada.

 Deposicions negroses o amb restes de sang fresca vermella.

 Maldecaps prolongats o intensos sense cap causa explicable, desviació de la  
 boca, pèrdua de la força o sensació de formigueig als braços o a les cames.

 Orina vermellosa o tenyida amb sang.

 Atordiment no explicable.

 Dificultats respiratòries, dolors al pit o a l’esquena de caràcter prolongat i  
 sense raó aparent.

 Cansament o debilitat inusual.

 Epistaxis persistents (sagnia pel nas).

 Febre o calfreds de més de dos dies de durada.

 Expectoracions tenyides amb sang.

 Vòmits, nàusees o diarrea de més de dos dies de durada.

 Sagnia abundant en raspallar-se les dents.

En tots aquests casos cal informar-ne el metge o la infermera.

Què s’ha de fer en cas d’una extracció dentària?

En primer lloc, el pacient en TAO ha d’avisar el dentista que està seguint aquest trac-
tament, per tal que li doni les indicacions que ha de seguir.

Depenent de l’especialista, pot recomanar al pacient en TAO un control de l’INR dins 
dels set dies previs a l’extracció dentària per comprovar que el nivell d’anticoagulació és 
dins del marge terapèutic. Després del control, se li modificarà la dosi d’anticoagulació 
per a aquell dia només si és necessari, ja que si el nivell és l’adequat se li pot fer 
l’extracció sense cap tipus de canvi. Si el pacient té un risc moderat o alt de patir en-
docarditis bacteriana, ha de fer la profilaxi que li indiqui el dentista.

g)

h)

i)
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Després de l’extracció, s’ha d’aplicar a la zona el contingut d’una ampolla d’àcid 
tranexàmic (Amchafibrim 500®). A continuació, el pacient mateix ha de comprimir 
la zona amb una gasa xopa en una altra ampolla del mateix producte durant uns 20 
minuts. I durant dos dies s’ha de fer glopejades de dos o tres minuts amb el contin-
gut d’una ampolla de Amchafibrim® (sense empassar-se’l) cada dues hores fins que 
s’aturi l’hemorràgia. Després de glopejar no ha d’ingerir líquids ni menjar durant una 
hora.

i en cas de proves diagnòstiques o d’intervenció quirúrgica programada?

 Quan ha d’avisar el pacient en TAO que li faran proves?

 Ha d’avisar de totes les proves en què es requereixi una punxada o un tall  
 (excepte les anàlisis), ja sigui per fer biòpsies, aplicar un tractament o per  
 qualsevol altre motiu. Ha d’avisar també de les proves  endoscòpiques, ja  
 que depenent del que l’especialista observi en aquell moment necessitarà fer  
 petits talls per prendre una mostra per analitzar-la.

 En canvi, no és necessari que avisi si es fa proves no cruentes, com ara radio- 
 grafies (fins i tot amb contrasts), ecografies, mamografies, TC, etcètera.

 Ha d’avisar el pacient en TAO de qualsevol intervenció prevista?

 Sí, per petita que li sembli, n’ha d’avisar almenys una setmana abans, ja  
 que serà necessari preparar-lo per disminuir el risc de sagnia. El pacient  
 en TAO s’ha d’assegurar que el cirurgià i l’anestesista que intervindran se- 
 gueixen les indicacions que se li hagin donat en el control.

 Què passa si un pacient en TAO s’ha d’operar d’urgència?

 Convé que dugui sempre damunt qualque indicatiu que acrediti que pren  
 anticoagulants (el mateix calendari de dosificació pot servir) i ho ha de  
 comunicar als metges que l’atenguin.   

La menstruació implica modificacions en la dosi?

Cada cas ha de ser valorat individualment d’acord amb la patologia que va obligar a 
aplicar el tractament i la magnitud de la pèrdua hemàtica en aquest període.

es poden prendre anticoagulants si una pacient en TaO planeja quedar embarassa-
da o si constata una gestació recent?

No. Durant l’embaràs ―especialment en el primer trimestre i el darrer mes― no es pot 
mantenir el TAO a causa de la possibilitat de malformacions fetals i d’hemorràgies 
en el nounat. Per això, si el tractament anticoagulant és temporal és raonable que 
posposi l’embaràs fins a haver-lo acabat.

Si el tractament és indefinit i la pacient en TAO té la intenció de quedar embarassada, 
ha de consultar abans l’hematòleg encarregat del control perquè valori el risc junta-
ment amb els altres especialistes que l’atenen i perquè estableixin un pla de tracta-
ment alternatiu per a aquell període.

Si constata una falta en la menstruació ―i, amb això, la possibilitat d’un embaràs―, 
s’ha	de	fer	una	prova;	si	el	resultat	és	positiu,	ho	ha	de	comunicar	immediatament	al	
centre on la controlen.

j)

k)

l)
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és compatible la lactància materna amb el TaO? 

Sí. No s’han descrit trastorns en lactants de mares que prenen medicació anticoagu-
lant. No obstant això, tenint en compte que aquesta medicació s’excreta en la llet ma-
terna, segurament el pediatre li aconsellarà donar al lactant un suplement setmanal 
de vitamina K1. 

administració de vacunes: 

Es poden posar vacunes, per exemple l’antitetànica i l’antigripal, durant la setmana 
posterior al control, sempre que aquest hagi tengut un resultat d’INR normal.

m)

n)
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anneX 7. TauLa de mediCamenTs

aparell digestiu antiinfecciosos

Antiàcids: 
almagat (Almax®), magaldrat (Bemolan®)
Antiulcerosos: 
ranitidina	(Zantac®;	Ranuber®;	Toriol®)

  famotidina (Tamin®)
  pantoprazol (Pantecta®)

Antidiarreics: 
loperamida (Fortasec®)
Antiemètics: 
metoclopramida (Primperan®)
Antianèmics: 
àcid fòlic (Acfol®), ferro  (Fero-gradumet®, 
Tardyferon®)
Laxants: 
supositoris de glicerina
Plantago ovata (Metamucil®

Penicil·lines*:
amoxicil·lina (Clamoxyl®, 
Ardine®), amoxicil·lina-clavulànic (Duonasa®, 
Augmentine®)
Cefalosporines: 
cefuroxima (Zinnat®)
Macròlids: 
midecamicina (Myoxam®)
Quinolonas: 
pipemídic	(Nuril®;Galusan®)
Altres antibiòtics: 
fosfomicina (Monurol®)
Antiparasitaris:
mebendazole (Lomper®)
Antivirals: 
famciclovir (Famvir®)

*Es recomana més monitoratge de l’INR, ja que 
s’han produït casos aïllats d’augments de l’INR.

sistema cardiovascular aparell respiratoriespiratori

Diurètics: 
hidroclorotiazida (Esidrex®), furosemida (Seguril®)
Hipolipemiants: 
atorvastatina (Cardyl®, Prevencor® ) 

pravastatina (Liplat®)
ARA II: 
losartan	(Cozaar®);	valsartan	(Diovan®,	Vals®);	
irbesartan (Karvea®, Aprovel®)...
IECA* : 
captopril	(Cesplon®,Dilabar®);	enalapril	
(Renitec®)… * tots exceptuant fosinopril
Betabloquejadors: 
atenolol (Tenormin®), metoprolol (Beloken®)
Nitrats: 
nitroglicerina	(Cafinitrina®;	Vernies®)

isosorbida mononitrat (Uniket®)
Bloquejadors canals calci: 
diltiazem	(Masdil®;Dinisor®)

verapamil (Manidon®)
nifedipina (Adalat®)
felodipina (Fensel®)

Cardiotònics: 
digoxina

Antitussígens i expectorants:
codeïna (Codeísan®)

bromhexina (Bisolvon®)
N-acetilcisteïna (Flumil®)

Broncodilatadors: 
salbutamol (Ventolin®), terbutalina 
(Terbasmin®),	ipratropi	(Atrovent®);	teofilina	
(Theo-dur® Eufilina®)
Corticoides inhalats: 
budesònida (Pulmicort®), beclometasona
(Becloforte®)...

Llistat de medicaments lliurats a l’Hospital Son Dureta als pacients amb TAO. Es 
tendrà en consideració si l’administració és esporàdica o crònica.
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sistema nerviós

Benzodiacepines: 
diazepam	(Valium®);

alprazolamb	(Trankimazin®);
lorazepam	(Orfidal®);	
triazolam (Halción®)...

Antidepressius ISRS*: 
citalopram	(Seropram®);	sertralina	(Besitran®)
sertralina (Besitran®)
Anticolinesteràsic: 
donezepil	(Aricept®)	;	rivastigmina	(Exelon®;	
Prometax®);	galantamina	(Reminyl®)
Anticomicials: 
oxcarbazepina(Trileptal®)
Antiparkinsonians:  
biperidèn	(Akineton®);	
levodopa-carbidopa (Sinemet®)
Antipsicòtics: 
clorpromazina	(Largactil®)	(Haloperidol®);	
olanzapina(Zyprexa®);	risperidona	(Risperdal®)

*Són els ISRS més segurs, tot i així, es recomana 
el monitoratge de l’INR, ja que alguns estudis 
mostren un increment del risc hemorràgic.

analgèsics i aine

Analgèsics: 
paracetamol*(Termalgin®, Gelocatil®)               
* No s’ha d’administrar en dosis superiors>1,3 g dia ni durant més d’una setmana
Antiinflamatoris**:
diclofenac (Voltaren®)                                                         
 ** Es recomana profilaxi de la gastropatia per AINE

ibuprofè (Neobrufen®)
naproxè (Naprosyn®)

sistema endocrí/hormonal

Hipoglucemiants:  
insulina;	metformina*	(Dianben®);repaglinida	(Novonorm®,	Prandin®)
Bifosfonats: 
alendronat	(Fosamax®);	etidronat	(Difosfen	®)…
Altres :  
ciproterona	(Androcur®);	calcitonina	(Calsynar®,	Miacalcic®);	finasterida	(Proscar®)

*Es recomana més monitoratge de l’INR, ja que s’han produït casos aïllats d’augments de l’INR.

Altres :  
Tamsulosina	(Omnic®);	doxazosina	(Carduran®);	vacuna	antigripal
Quimioteràpia:
avisar a Hematologia para ajustar la dosis
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anneX 8. LLisTa d’aLimenTs segOns eL COnTinguT en ViTamina K

Per la seva acció antivitamínica K, el tractament amb acenocumarol (Sintrom®) o 
warfarina (Aldocumar®) resulta alterat per la riquesa en vitamina K dels aliments 
que s’ingereixen normalment en una dieta i que de vegades pot alterar l’efecte que 
es pretén. Saber el contingut en vitamina K dels aliments més usuals i advertir-ne els 
pacients en TAO és primordial per obtenir el màxim benefici d’aquest.

Tipus d’aliment Contingut alt Contingut mitjà Contingut baix

Verdures
fresques

Bledes, bròquil, col, cols 
de Brussel·les, créixens, 
enciam de fulla verme-
lla, endívia, espinacs, 
julivert, mostassa en gra, 
nap

Alvocat, borratxó, 
enciam verd, espàrrec, 
pèsols

Api, albergínia, blat de 
moro, carabassa, ceba, 
cogombret, col fermen-
tada, coliflor, mongetes 
tendres, pastanaga, 
patata, pebre verd, 
tomàtiga, xampinyons

Fruites
fresques

Aranja, llimona, meló, 
nabiu, plàtan, poma, 
taronja, raïm

Carns
i peixos

Bou, cuixot, gambes, 
indiot, lluç, pollastre, 
porc, tonyina, vedella, 
verat

greixos
i olis

Maionesa, oli de soja Margarina, oli d’oliva Oli de blat de moro, oli 
de cacauet, oli de gira-
sol, oli de safrà, oli de 
sèsam

Ovolactis Brossat, formatge, 
iogurt, mantega, ous

Begudes Te verd Aigua mineral, cafè, llet, 
refrescs de cola, sucs de 
fruita, te negre

Pasta 
i cereals

Arròs, cereals, civada, 
espaguetis, pa, rosquilles

miscel·lània Gelatines, mantega de 
cacauet, mel, sucre

Font: WALTER, M.B.; BUSSEY, H.I. Vitamin K and warfarin: what you should know 
(vegeu bibliografia pàg. 18).
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anneX 9.  eFeCTes adVeRsOs deLs anTiCOaguLanTs ORaLs

Hemorràgies

Les complicacions hemorràgiques són l’efecte secundari de major transcendència, 
a causa gairebé sempre d’una sobredosificació. Estan relacionades sobretot amb 
els factors següents:

 Intensitat de l’anticoagulació (INR > 4).

 Inici del tractament.

 Associació de fàrmacs.

 Patologia del pacient (cirurgia recent, insuficiència renal o hepàtica, hi- 
 pertensió, història prèvia d’hemorràgia digestiva, tumors...).

 La sagnia pot tenir les característiques següents:

  Hemorràgia poc significativa: conjuntival, epistaxi lleu, esputs   
  sanguinolents, gingivorràgia nocturna, equimosis aïllades,   
  sang vermella en els excrements, metrorràgia.

  Hemorràgia que obliga a un control primerenc: epistaxi recidi-  
  vant, gingivorràgia recidivant, equimosis grans espontànies, es-  
  puts hemoptoics, hematúria.

  Hemorràgia o situació que requereix atenció hospitalària urgent:  
  epistaxi o altres hemorràgies externes incoercibles, hemoptisi, he- 
  matèmesi, melenes, hematoma de la paret abdominal, abdomen  
  agut, cefalea brusca i intensa, pèrdua brusca de la visió, pèrdua  
  de la consciència, disàrtria, paraparèsia, dolor brusc o inflor dels  
  membres, dispnea brusca amb dolor toràcic.

La incidència varia entre el 5 % i el 30 % i és més freqüent que s’esdevingui en els 
tres primers mesos de tractament. L’hemorràgia intracranial és la més greu, i les 
gastrointestinals i les urinàries són les més freqüents. En qualsevol cas, mai no s’ha 
de deixar d’investigar la causa d’una hemorràgia (si es desconeix, per exemple da-
vant d’una hematúria), ja que el TAO per si sol no justifica la situació.

embriopatia per dicumarínics

Els anticoagulants orals traspassen la barrera placentària i poden produir terato-
genicitat al fetus, sobretot entre la sisena setmana i la novena (avortaments, hipo-
plàsia nasal, alteracions epifisials i del SNC) i hemorràgia.

Prevenció: els anticoagulants orals durant l’embaràs tenen la categoria D de la 
FDA, per la qual cosa és preferible utilitzar heparina si una pacient en TAO vol que-
dar embarassada i necessita seguir el tractament. En aquest cas ha de ser remesa a 
la consulta d’anticoagulació.

necrosi hemorràgica de la pell

És una complicació molt infreqüent. Es tracta d’un quadre de trombosi extensa de 
vènules i capil·lars del teixit cel·lular subcutani que pot aparèixer al començament 
del TAO (entre el tercer dia i el vuitè) en pacients amb dèficit de proteïna C i menys 
sovint de proteïna S o factor V Leiden o altres estats de trombofília. Per això, en

a)

b)

c)
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pacients amb necrosi dicumarínica és necessari fer un estudi de trombofília per des-
cartar deficiències de la proteïna C o S o altres alteracions. Clínicament consisteix en 
l’aparició de plaques violàcies que poden evolucionar a necrosi de la pell i del teixit 
cel·lular subcutani. Les zones més afectades són les mames, les cuixes i les natges. És 
més freqüent en les dones.

síndrome del dit blau

Consisteix en l’aparició brusca d’una o més àrees cianòtiques molt doloroses a les 
cares laterals i plantar dels dits dels peus. És deguda a microèmbols de colesterol 
alliberats de les plaques d’ateroma, la disseminació dels quals ha estat afavorida pels 
dicumarínics en evitar l’aparició de trombes sobre les plaques d’ateroma ulcerades. 
S’ha associat a l’aparició de livedo reticular. Obliga a suspendre el TAO.

alopècia

D’incidència desconeguda, pot estar relacionada amb una predisposició individual 
més que amb la dosi rebuda. Si al pacient se li administra acenocumarol, cal substi-
tuir-lo per la warfarina.

Hipersensibilitat

És excepcional. Les reaccions al·lèrgiques són generalment cutànies (pruïja, urticària), 
però poden ser més generalitzades. Poden ser selectives per a un determinat dicuma-
rínic.

Actitud terapèutica: s’ha de remetre el pacient al servei d’al·lèrgia. Si només presenta 
pruïja ocasional, es recomana substituir l’acenocumarol per la warfarina.

d)

e)

f)
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Les hemorràgies són la complicació més freqüent del TAO, tenint en compte que 
augmenta el temps que tarda la sang a coagular.

És necessari informar que es pot sagnar per qualsevol lloc, però incidint especial-
ment que ha d’haver-hi una causa desencadenant. Però un pacient en TAO pot 

sagnar en major quantitat i tardar més temps a deixar de sagnar.

nas

Les hemorràgies nasals poden ser degudes a un refredat, a l’ambient sec (causat 
per l’aire condicionat), a la calor ambiental excessiva o a tenir la tensió arterial 
alta.

Si el pacient en TAO sagna pel nas, ha de fer pressió sobre la fossa nasal que sagna 
fins	i	tot	que	s’aturi	l’hemorràgia;	si	no	n’hi	ha	prou,	se	l’ha	de	tapar	amb	un	tam-
pó de gasa. Així mateix, ha d’evitar mocar-se fort, esternudar, etc.

genives

S’ha d’informar que el teixit de les genives sagna amb facilitat i que es pot evitar la 
sagnia aplicant una higiene bucodental adequada: raspallat regular de les dents, 
de les genives i de la llengua després de cada menjada, amb un raspall suau de ce-
rres arrodonides, que s’ha de renovar sovint. Només si la sagnia és abundant s’ha 
de consultar un professional de la salut.

ulls

L’aparició d’un vessament en la conjuntiva de l’ull no sol tenir importància, encara 
que sigui aparatós. Tot i així, el pacient n’ha d’informar quan acudeixi al control. 
Aquestes hemorràgies gairebé mai no són provocades pels anticoagulants, sinó 
que solen tenir l’origen en la ruptura d’un capil·lar. Poden aparèixer després d’un 
cop de tos o d’un esternut, o per la tensió arterial alta...

esputs

La sang en els esputs pot ser deguda a una simple inflamació o irritació del coll, 
encara que se n’ha d’informar un professional sanitari perquè en valori la impor-
tància.

Ferides i traumatismes

Les ferides superficials no representen un problema greu per als pacients en TAO, 
ja que basta fer-hi pressió perquè deixin de sagnar.

En canvi, si es tracta d’una ferida important i que necessiti ser tancada amb punts 
de sutura, o que estigui bruta de tal manera que exigeixi neteja i vacunació, o que 
no deixi de sagnar, aleshores s’ha d’acudir a un punt d’atenció sanitària.

Si no hi ha una ferida oberta però sí un cop fort (p. ex., després d’una caiguda), 
igualment s’ha de fer pressió sobre la zona amb un embenat compressiu o aplicar-
s’hi gel.

anneX 10. aCTuaCió en Cas d’HemORRàgia

a)

b)

c)

d)

e)
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Orina

Si apareix sang a l’orina s’ha de consultar un professional sanitari, que ha d’avançar 
el pròxim control.

excrements

Davant de la presència de sang als excrements sempre s’ha de consultar el metge. 
Tant si la sang és vermella com si els excrements són negres, pastosos i pudents és 
necessari demanar cita amb el metge perquè ho valori.

Encara que les causes més freqüents de la rectorràgia a la consulta d’atenció pri-
mària són les hemorroides i les fissures anals, és important demanar cita amb el 
metge per descartar altres problemes de salut.

Vòmits amb sang

Si el pacient en TAO vomita sang vermella o amb aspecte de pòsits de cafè, s’ha de 
posar en contacte amb els professionals de la salut.

Hemorràgia vaginal

Les pacients en TAO que presentin hemorràgia vaginal n’han d’informar el profes-
sional de la salut, encara que es tracti d’una sagnia mínima, ja que pot ser neces-
sari fer-ne una valoració.

Resum

A tall de resum, s’ha de fer èmfasi en els punts següents:

 Hemorràgies lleus, amb relació a les quals es recomana consultar amb   
 un professional sanitari si es produeixen repetidament o si augmenta la  
 quantitat de sang:

  epistaxi

  petits hematomes

  esputs amb una petita quantitat de sang

  hemorràgies als ulls

  petita quantitat de sang vermella als excrements

 Hemorràgies que obliguen a acudir al control abans de la data prevista:

  sagnies freqüents pel nas

  hematomes grans al cos

f)

g)

h)

i)

  hematúria (sang a l’orina)

  esputs amb sang

 Hemorràgies greus, que han de ser ateses a urgències i que se sospiten   
 per l’aparició dels signes següents:

  mal de cap intens i brusc

  alteracions de la parla

  paràlisi dels braços o de les cames

  pèrdua brusca de la visió



40

PROTOCOL D’EDUCACIÓ PER A LA SALUT: PACIENTS EN TRACTAMENT ANTICOAGULANT ORAL (TAO)

  pèrdua del coneixement

  excrements negres o excrements amb molta sang vermella

  dolor abdominal intens
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anneX 11. ReCOmanaCiOns PeR aLs PaCienTs en TaO

Díptic per entregar als pacients (sol.licitar a la GAP)
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anneX 12. aVaLuaCió deL PROCés i deL COnTinguT deL TaLLeR

Us agrairem que respongueu aquest qüestionari anònim, que servirà per valorar
la qualitat de les sessions i millorar-les.

Pensau que les sessions
han estat útils? q Gens q Poc q Prou q Molt

Han estat aprofitables els contin-
guts treballats? q Gens q Poc q Prou q Molt

Ha estat clar i fàcil d’entendre el 
llenguatge utilitzat? q Gens q Poc q Prou q Molt

Ha ajudat el material utilitzat a 
entendre millor el contingut de les 
sessions?

q Gens q Poc q Prou q Molt

Ha estat adequat el 
nombre de sessions? q Gens q Poc q Prou q Molt

Canviaríeu algun aspecte
de les sessions?

q Sí Quin?.................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

q No

q N/C

Què destacaríeu com a més interessant i positiu de tot el que hem comentat durant 
aquestes setmanes?

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Recomanaríeu aquest taller a 
algun amic?

q No q Sí q Sí, i amb gran interès

Què li diríeu?

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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anneX 13. guia d’OBseRVaCió de L’eduCadOR

La persona que observa ha d’avaluar els aspectes següents de cada sessió:

guió d’observació

Sessió núm................  Data (DD/MM/AAAA):...................................................... 

Nom de l’observador/observadora:......................................................................... 

 S’han duit a terme les activitats en la forma i 
 en el temps previstos?

 Han estat útils les tècniques utilitzades?

 

 S’han adequat al grup?

 

 S’ha presentat i gestionat adequadament la sessió?

 Com ha estat el clima de la sessió (tipus de comunicació/estil personal/tèc- 
 niques de gestió de l’educador/educadora)?:
 .................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................

 Han participat els assistents?:

 ..................................................................................................................

 Observacions:
 .................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................

avaluació de l’estructura del taller

 Ha estat adequat el lloc on s’ha fet el taller?

 

 Han estat adequats l’horari i la durada del taller?

 Han estat adequats els recursos didàctics?

 Observacions:
 ..................................................................................................................
 ..................................................................................................................

q Sí
q No

q Sí
q No

q Sí
q No

q Sí
q No

q Sí
q No

q Sí
q No

q Sí
q No
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