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D’OTORINOLARINGOLOGIA I PATOLOGIA CÉRVICO-FACIAL (SCORL-PCF) 

PER A LA REALITZACIÓ D’AMIGDALECTOMIA EN RÈGIM D’INGRÉS 

AMBULATORI 

 

Aquest document tracta de recollir recomanacions basades  en  l’evidència i les 

conclusions sobre la seguretat de realitzar l’amigdalectomia en règim d’ingrés 

ambulatori, debatuda en la taula rodona durant la reunió de la SCORL-PCF de l’1 de 

desembre del 2011. 

 

CONCLUSIONS DEL DOCUMENT  

 

1. En termes generals, l’amigdalectomia ambulatòria es considera 

com a procediment adequat sempre i quant es compleixin els 

criteris de selecció. 

2. És obligat un consentiment informat previ a la cirurgia específic 

d’aquest procediment. 

3. El pacient candidat a amigdalectomia ambulatòria ha d’acomplir 

els següents criteris d’inclusió: 

- ASA I i II; ASA III valorat individualment. 

- Absència d’obesitat (es valoraran casos individuals) 

- Absència de coagulopatia, alteració en l’hemostàsia, i 

tractament amb anticoagulants. 

- Absència de miopatia, neuropatia, drogodependència activa. 

- Pacients capaços d’entendre i respectar les instruccions orals 

i escrites sobre el procediment, o acompanyat d’un adult 

que assumeixi la responsabilitat. El pacient o l’acompanyant 

responsable han d’acceptar aquest règim ambulatori. 



-  Condicions acceptables en el domicili (companyia d’adult, 

telèfon, condicions d’habitabilitat i higiene. 

- Accés a l’hospital de referència (amb especialista 

otorinolaringòleg) amb vehicle convencional no superior a 1 

hora. 

4. L’edat inferior als 3 anys i el síndrome d’apnea-hipopnea del son 

(SAHS), sense especificar la gravetat, són factors d’exclusió encara 

controvertits en la literatura. Quan el SAHS és greu, l’ingrés 

programat està recomanat. 

5. És recomanable l’ús de dexametasona, en dosi única (0,1 - 0,5 

mg/Kg de pes), intra operatòria. 

6. Els antiinflamatoris no esteroïdals (AINEs) poden ser pautats per al 

control del dolor postoperatori, sense risc augmentat de sagnat. 

7. No es recomana l’ús d’antibiòtic peri operatori. 

8. Es considera adequada l’alta hospitalària entre les 4 i 6 hores post 

quirúrgiques sempre i quan es compleixin els criteris establerts. 

9. És imprescindible proporcionar un document de recomanacions i 

cures post quirúrgiques al pacient o al tutor legal abans de l’alta. 
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 Durant la reunió es van exposar i debatre una sèrie de punts: 

• Indicacions actuals i tècniques de l’amigdalectomia. 

• Mesures peri operatòries. Discussió de les controvèrsies en la literatura 

• Amigdalectomia ambulatòria. Criteris d’inclusió i d’exclusió. Discussió de factors de 

risc controvertits en la literatura. 

• Complicacions de l’amigdalectomia. Són un factor limitant pel règim d’ingrès de la 

cirurgia? 

• Amigdalectomia ambulatòria. Recomanacions per a una bona praxi. 

• Exposició de l’experiència en amigdalectomia ambulatòria de l’Hospital Universitari 

de Tarragona Joan XXIII. 

• Conclusions sobre la seguretat de realitzar l’amigdalectomia en règim ambulatori. 

 

INTRODUCCIÓ 

L´amigdalectomia és una  tècnica quirúrgica que extirpa  la amígdala palatina incloent 

la  capsula per  mitja de una dissecció peri tonsilar.  



És un dels procediments quirúrgics més freqüents. Representa, als EUA, més de 

530.000 procediments a l’any en nens menors de 15 anys. Es el segon procediment 

quirúrgic realitzat per  CMA en  nens (1). 

Aquest procediment, tant en majors com en menors de 18 anys, està inclòs en el llistat 

A de procediments susceptibles de cirurgia ambulatòria en el Manual Unidad de 

Cirugía Mayor Ambulatoria. Estándares y recomendaciones publicat al 2008 pel 

Ministeri de Sanitat i Consum (2). 

Al 2005, dins del marc del Sistema Nacional de Salut, es van realitzar a Espanya un total 

de 20.200 amigdalectomies i/o adenoidectomies en menors de 18 anys, de les quals un 

47,2% van ser en règim ambulatori i 4.808 en majors de 18 anys, de les quals un 21,3 

van ser en règim ambulatori (2). 

Analitzant el global de tot tipus de cirurgies susceptibles a realitzar-se 

ambulatòriament, sembla que no existeixen diferències en quant a resultats quirúrgics 

quan es compara la cirurgia ambulatòria amb la cirurgia amb ingrés, existeix un alt 

grau de satisfacció per part del pacient i suposa un reducció dels costs hospitalaris (2). 

Tot i que l’amigdalectomia en règim ambulatori ha anat en augment en les dues 

últimes dècades i que la majoria de la literatura suporta que és un procediment segur 

(3-5), hi ha aspectes pel que fa a la seguretat d’aquest procediment que encara no 

estan ben establerts. 

 

INDICACIONS ACTUALS DE L’AMIGDALECTOMIA. INDICACIONS  I APORTACIONS DE 

LA CIRURGIA PARCIAL  

Les  indicacions  per  fer  cirurgia  són fonamentalment  les infeccions repetitives 

(criteris de cirurgia per la qual segueixen vàlids els criteris de Paradise) i els trastorns  

respiratori associats al  son . Hi han altres indicacions, menys freqüents com són la 

sospita tumoral, els abscessos peri amigdalars de repetició, la febre reumàtica i la 

glomerulonefritis aguda per Ig A, entre altres (1, 6). 

La cirurgia parcial (amigdalotomia o reducció amigdalar) està indicada quan el motiu 

de la cirurgia és obstrucció de vies respiratòries altes. 

Comparada amb la cirurgia total, la reducció amigdalar aconsegueix disminuir 

considerablement la incidència d’hemorràgia (intra i post operatòria) i la intensitat del 

dolor (7).  

Hi han diferents tècniques de reducció amigdalar: electrobisturí, bisturí harmònic, 

microdebrider, làser CO2, radiofreqüència. 

 



MESURES PERI OPERATÒRIES. DISCUSSIÓ DE LES CONTROVÈRSIES EN LA LITERATURA 

Abans de la cirurgia és important fer una avaluació dels riscos del pacient:  

• Avaluació del risc hemorràgic mitjançant la història clínica (antecedents 

personals i antecedents familiars) i l’exploració física (signes de propensió a 

l’hemorràgia). Si no hi ha indicis de risc hemorràgic, no és necessària l’analítica 

amb paràmetres de coagulació en nens majors de 3 anys (8-10).  

• Avaluació del risc respiratori: estan controvertits en la literatura l’edat inferior a 

3 anys i el síndrome d’apnea-hipopnea del son (SAHS) (s’exposa en el següent 

apartat) 

En quant a la utilització de dexametasona intra quirúrgica, s’accepta i es recomana 

actualment la seva utilització com a antiemètic i pel control del dolor. La dosi 

recomanada és de 0,1-0,5 mg/Kg en dosi única (1, 11, 12).  

És imprescindible una pauta analgèsica postoperatòria. Clàssicament havia estat poc 

acceptat l’ús d’antiinflamatoris no esteroidals (AINEs) pel potencial augment del risc de 

sagnat. Actualment s’accepta i es recomana el seu ús per no quedar demostrat aquest 

risc (1, 13).  

Un altre punt que ha estat controvertit històricament, és l’ús d’antibiòtic peri 

operatori. En revisions recents es desaconsella el seu ús (1).  

 

AMIGDALECTOMIA AMBULATÒRIA. CRITERIS D’INCLUSIÓ I D’EXCLUSIÓ. DISCUSSIÓ 

DE FACTORS DE RISC CONTROVERTITS EN LA LITERATURA. 

En quant als criteris de selecció de pacients candidats a cirurgia ambulatòria, cada 

centre els ha de tenir definits en termes globals. 

Els següents es consideren criteris d’inclusió, en quant als aspectes médico-fisiològics 

per a seleccionar un pacient candidat a cirurgia ambulatòria: 

- ASA I i II; ASA III valorat individualment. 

- Nens nascuts a terme majors de 6 mesos; nens prematurs majors d’un any. 

- Absència d’obesitat (es valoraran casos individuals) 

- Absència de coagulopatia, alteració en l’hemostàsia, i tractament amb 

anticoagulants. 

- Absència de miopatia, neuropatia, drogodependència activa. 



Hi ha però, certs aspectes que poden diferir quan parlem concretament de cada 

cirurgia. En quant a l’amigdalectomia, hi ha dues condicions bàsiques més o menys 

controvertides en la literatura: l’edat i la presència de SAHS. 

L’edat és un factor limitant controvertit. Alguns autors conclouen que els menors de 3 

anys tenen més complicacions i generen un major nombre de reingressos (3), mentre 

altres autors no troben més incidència de complicacions en aquest grup d’edat (14-16). 

A la guia del Comitè d’Otorinolaringologia Pediàtrica de l’Acadèmia Americana 

d’Otolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll (17) i a la guia de Recomanacions per a la 

Pràctica Clínica de l’Amigdalectomia en el Nen de la Societat Francesa 

d’Otorinolaringologia i Cirurgia Cérvico-Facial (10) es recomana no realitzar 

l’amigdalectomia de forma ambulatòria en nens menors de 3 anys, mentre que el 

consens multidisciplinari del Reial Col·legi de Cirurgians d’Anglaterra recomanen no 

fer-ho en menors de 2 anys (17, 18). 

Pel que fa al SAHS, sense especificar la gravetat, la majoria d’articles i revisions recents 

estan d’acord en que, sense altres factors de risc concomitants, no representa una 

contraindicació per a realitzar l’amigdalectomia ambulatòria (15, 16, 19, 20). Cal 

puntualitzar que la majoria d’aquests estudis defineixen el SAHS segons criteris clínics. 

Paral·lelament s’han publicat recentment alguns consensos que consideren el SAHS 

greu (índex d’apnea/hipopnea igual o major a 10 i/o dessaturacions igual o menors al 

80%) com a criteri d’hospitalització (18, 21), ja que es considera que aquests pacients 

tenen més risc de complicacions peri operatòries. 

Queda demostrat per diversos estudis que la història clínica i l’exploració física no són 

fiables per diagnosticar un SAHS ni per detectar la seva severitat. Per altra banda, 

s’estima que només en un 10% dels nens candidats a amigdalectomia per un trastorn 

respiratori del son es realitza polisomnografia (PSG) (gold standard per al diagnòstic 

del SAHS) pre operatòria (per manca d’accés a la prova, allargament del temps 

d’espera, cost i estrès emocional pel nen).  Recentment  s’ha publicat una guia de 

pràctica clínica sobre la realització de PSG prèvia a l’amigdalectomia en la qual es 

recomana la realització de PSG en cas d’obesitat, síndrome de Down, anèmia 

falciforme, mucopolisacaridosi, dubte de necessitat quirúrgica o discordança entre la 

severitat del trastorn respiratori del son i la grandària amigdalar (21). 

 

COMPLICACIONS DE L’AMIGDALECTOMIA. SÓN UN FACTOR LIMITANT PEL RÈGIM 

D’INGRÉS? 

Són factors a tenir en compte, a l’hora de decidir si l’amigdalectomia en règim 

ambulatori és un procediment segur,  la incidència i el moment d’aparició de possibles 

complicacions.  



La complicació major més freqüent de l’amigdalectomia és el sagnat, sent l’hemorràgia 

primària (la que es dóna durant les primeres 24 hores post quirúrgiques) més freqüent 

i greu que la secundària (la que es dóna més enllà de les primeres 24 hores post 

quirúrgiques)(22). 

La majoria d’estudis conclouen que l’hemorràgia primària es dóna en les hores 

immediates després de la cirurgia, període en el qual el pacient encara està en 

observació en l’hospital. L’hemorràgia secundària, que es dóna més enllà de les 24h i 

durant els 7 dies posteriors, tampoc quedaria coberta en un ingrés programat de 24 

hores (4).  

El compromís respiratori (dessaturacions, espasmes laringis, broncospasmes) és una 

altra de les complicacions potencialment greus d’aquesta cirurgia. En nens, sembla que 

està més relacionat amb l’edat inferior a 3 anys que amb la presència de SAHS (3, 23). 

Tot i així, és important destacar que aquesta complicació es dóna principalment durant 

les hores immediates post quirúrgiques (habitualment abans de sortir del quiròfan, en 

la peri anestèsia) (15, 19, 20),  per la qual cosa pot ser detectada abans que el pacient 

sigui donat d’alta i no suposa un factor de risc afegit en el pacients donats d’alta 

intervinguts amb cirurgia ambulatòria respecte els que ho fan programats. 

Altres complicacions menors són les nàusees i els vòmits, dels quals la incidència és 

menor si s’utilitza dexametasona intra quirúrgica (1), i la deshidratació. És per això 

que, en molts centres, iniciar la ingesta líquida és un requisit necessari previ a l’alta al 

domicili i s’ha d’insistir en la necessitat de prendre líquids un cop el pacient està al 

domicili. 

El dolor és la complicació més freqüent i cal explicar que és normal. És necessària una 

pauta d’analgèsia per escrit a l’alta, explicant al pacient i/o acompanyants que els 

primers dies és recomanable prendre-ho pautat sense esperar que aparegui el dolor. 

 

AMIGDALECTOMIA AMBULATÒRIA. RECOMANACIONS PER A UNA BONA PRAXI. 

Es recomanable que cada procediment inclòs en la cartera de serveis de cirurgia major 

ambulatòria disposi d’un document escrit de consentiment informat (ANEX 1).  

Un altre punt, en quant als criteris de selecció, que considerem important puntualitzar 

és el fet que, a més de que el pacient tingui una bona accessibilitat al centre de 

referència, aquest disposi d’otorinolaringòleg de guàrdia o que quedi pactat amb un 

centre proper que en tingui i aquest sigui accessible pel pacient. 

Es considera necessari que cada unitat de cirurgia sense ingrés tingui definides les 

condicions en les quals el pacient pugui ser donat d’alta. En l’ANEX 2 es recull el que 

aquest consens proposa. 



És controvertit quantes hores d’observació post quirúrgica són necessàries abans de 

donar l’alta al pacient, en la literatura es parla des de 2 a 8 hores. Segons diversos 

estudis es considera prudent una observació de 4 a 6 hores post quirúrgiques (15, 16, 

19).  

És unànime el requeriment d’un document explicatiu de cures postoperatòries (ANEX 

3) específic per l’amigdalectomia, que ha de ser entregat i explicat al pacient o tutors 

legals en el moment de l’alta hospitalària, alhora que assegurar que és entès per 

aquests. 
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ANEX 1. CONSENTIMENT INFORMAT PER A LA REALITZACIÓ D’AMIGDALECTOMIA 

AMBULATÒRIA 

 
Aquest document informatiu té la intenció d’explicar la intervenció quirúrgica 

denominada AMIGDALECTOMIA  practicada dins un circuït de cirurgia sense ingrés. 

 

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT QUIRÚRGIC 

L’Amigdalectomia és el procediment quirúrgic mitjançant el qual s’extirpen les 

amígdales palatines situades  als laterals de la orofaringe. Aquest procediment es 

realitza preferentment sota anestèsia general i per abordatge transoral. 

Després de la cirurgia apareixen molèsties al empassar irradiant-se a les orelles, que 

poden ser intenses durant deu o quinze dies, necessitant l’administració de calmants. 

Durant les primeres hores després de la cirurgia i dins la normalitat, pot aparèixer sang 

tacant la saliva i fins i tot, vòmits de sang fosca empassada durant la intervenció. 

També seran normals les femtes fosques durant els primers dies posteriors a la 

cirurgia, així com el mal alè i l’aparició d’una capa blanquinosa recobrint el llit quirúrgic 

on es situaven abans les glàndules amigdalars. Aquests fets corresponen a la 

cicatrització normal de la zona intervinguda operada. 

Inicialment i al domicili, l’alimentació serà de consistència líquida o tova i de 

consistència progressiva segons la tolerància del pacient evitant aliments àcids, picants 

o que puguin rascar en el seu pas la zona cicatricial. 

En cas de no realitzar-se la intervenció si aquesta està indicada poden seguir produint-

se amigdalitis amb freqüència així com complicacions derivades d’aquestes com 

l’abscés i el flegmó peri amigdalar  i complicacions sistèmiques: cardíaques, renals i 

articulars. Tanmateix també pot persistir l’obstrucció de la via aèria superior, 

roncopatia i els perjudicis alimentaris i estructurals derivats d’una hipertròfia 

amigdalar.  

Els beneficis esperables son entre d’altres la prevenció de les infeccions recurrents de 

les amígdales i les seves complicacions ja esmentades així com la resolució de la 

obstrucció condicionada pel volum glandular amb un benefici en la respiració, 

l’alimentació i les possibles alteracions estructurals de la cavitat oral.  

Com a procediments alternatius cal esmentar que davant el fracàs objectivat o 

esperable del tractament mèdic,  la indicació quirúrgica és la única que ha demostrat la 

seva eficàcia. 

 



RÈGIM D’INGRÉS 

Aquest procediment es realitzarà en un circuït SENSE INGRÉS fet que condiciona l’alta 

hospitalària després d’un període d’entre 2 a 5 hores un cop finalitzada la cirurgia 

sempre i quan el pacient compleixi una sèrie de criteris clínics.                  

Si les condicions ho permeten i s’assoleix l’alta sense necessitat d’ingrés el pacient i el 

centre quirúrgic assumeixen els següents compromisos: 

• El pacient ha de disposar de l’atenció d’un adult responsable durant el trasllat 
al domicili després de l’alta i durant les primeres 24 hores del postoperatori. 

 

• El temps d’accés a la Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria (UCMA) des de el 
domicili del pacient en un vehicle convencional ha de  ser raonable i, com a  
norma general, no superior a una hora. 

     

• El pacient ha de disposar de telèfon i de les condicions mínimes d’habitabilitat, 
accessibilitat, confort i higiene en el lloc de convalescència que no dificultin una 
recuperació adequada. 
 

Si alguna circumstància mèdica o social desaconsella l’alta a domicili en aquest període 

de temps, es procedirà a l’ingrés hospitalari durant el període  necessari fins assolir les 

condicions òptimes per l’alta.  

 

RISCOS ESPECÍFICS MÉS FREQÜENTS 

Després de la intervenció poden quedar restes d’amígdales en qualsevol de les 

glàndules intervingudes. 

Tot i  presentar proves de coagulació  normals en el moment pre operatori, és possible 

l’hemorràgia del llit quirúrgic que pot ser en alguns casos d’alta intensitat podent 

aparèixer anèmia en diferents graus i inclús shock hipovolèmic per una baixada severa 

del volum sanguini. Segons la intensitat de l’hemorràgia poden ser necessàries 

mesures de control local com gargarismes de substàncies que faciliten la coagulació o 

en alguns casos, la realització d’un nou procediment quirúrgic per controlar 

l’hemorràgia. Així mateix la transfusió de derivats de la sang pot ser necessària per 

evitar complicacions majors. 

Davant una complicació hemorràgica existeix la probabilitat de l’aspiració a la via aèria 

de la sang que pot arribar, en el pitjor dels casos, a la obstrucció de les vies 

respiratòries produint en darrer terme una parada càrdio-respiratòria. Tot i el 



compliment dels  criteris mèdics d’alta hospitalària sense ingrés s’estima que el risc 

afegit hemorràgic podria incrementar-se d’un 0’02% a un 0’2%. 

La infecció és poc freqüent, però podria aparèixer a la ferida quirúrgica o de manera 

disseminada condicionant una septicèmia  (propagació de la infecció a través de la 

sang). 

Segons la tècnica quirúrgica l’amigdalectomia pot realitzar-se mitjançant instruments 

freds que no impliquen  escalfor en el seu ús, o bé instruments calents com el bisturí 

elèctric, el làser quirúrgic, la radiofreqüència, etc. En aquests casos poden aparèixer 

cremades en les zones veïnes a la cirurgia, cavitat oral i les seves estructures així com 

llavis i pell, tant de la zona propera a la cirurgia com de la zona on s’aplicarà la placa o 

pol negatiu en l’ús d’electrobisturí, generalment l’esquena o la cuixa.  

Les complicacions dentals també són possibles degut l’accés quirúrgic. Poden aparèixer 

exodòncies o pèrdua de peces dentals així com el  trencament parcial d’aquestes . 

Aquestes complicacions s’incrementen si coexisteix un mal estat de les dents previ a la 

cirurgia. Les lesions del paladar poden condicionar disfuncions per insuficiència 

palatina com la veu nasal o rinolàlia i el reflux oronasal: pas del menjar de la boca a les 

foses nasals durant la deglució. Aquesta complicació pot ser temporal o persistent en 

el temps. 

El canvi de la veu donat el canvi estructural de la cavitat oral és un efecte previsible 

després d’aquesta cirurgia. En alguns casos pot aparèixer tos irritativa que persisteixi 

durant dies així com contractures cervicals generalment de resolució espontània a curt 

termini. 

S’han de considerar també les complicacions pròpies de tota intervenció quirúrgica i 

les relacionades amb l’anestèsia general. Tot i unes condicions preo peratòries òptimes 

i la realització acurada de les maniobres quirúrgiques i anestèsiques, s’ha descrit un cas 

de mort cada 15000 intervencions quirúrgiques realitzades sota anestèsia general com 

a conseqüència del procés global. En general, aquest risc s’incrementa amb l’edat i 

amb la coexistència d’altres malalties així com amb la gravetat de les mateixes.  

RISCOS RELACIONATS AMB LES SEVES CIRCUMSTÀNCIES PERSONALS I PROFESSIONALS 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….......................................................................................... 

OBSERVACIONS I CONTRAINDICACIONS 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………........................................................................................... 



DECLARACIONS I SIGNATURES 

Declaro haver estat informat pel metge dels aspectes més rellevants de la intervenció 

quirúrgica a la que seré sotmès, de les característiques del circuït quirúrgic sense 

ingrés, de l’evolució post quirúrgica normal, de les possibles complicacions i dels riscos 

així com de les contraindicacions, conseqüències esperables en cas de no realitzar-se la 

cirurgia i de les possibles alternatives. Estic d’acord amb la informació rebuda. He 

pogut realitzar totes les preguntes i expressar els dubtes que m’han esdevingut 

d’aquestes explicacions i han estat enteses de manera clara.  

Declaro haver facilitat tota la informació essencial sobre el meu cas, els meus hàbits i 

estil de vida que poden ser importants pel correcte tractament de la meva dolència. 

Accepto i conec que la intervenció serà realitzada pel facultatiu més adient del equip 

mèdic, tenint en compte les circumstàncies particulars del cas i l’entorn quirúrgic. 

Considerant totes les declaracions esmentades, DONO EL MEU CONSENTIMENT PER 

SER INTERVINGUT QUIRÚRGICAMENT, així com per permetre que el cirurgià 

responsable de la intervenció prengui les mostres biològiques que consideri 

necessàries per l’estudi del meu procés, o de les imatges necessàries per la correcte 

documentació del cas. Si durant la intervenció les circumstàncies  mèdico-quirúrgiques 

aconsellen modificar el procediment inicialment plantejat, el  cirurgià responsable 

podrà fer-ho de la manera que millor  requereixi la meva salut, advertint la 

circumstància a la meva família o, en cas d’absència o urgència, podrà fer-ho prenent 

ell mateix la decisió. Entenc i accepto també el risc a patir una infecció hospitalària, 

que pot esdevenir excepcionalment tot i les mesures més estrictes d’higiene quirúrgica 

preses per l’equip i la institució responsables. 

Conec el meu dret a rebutjar el procediment quirúrgic descrit així com el circuït de 

cirurgia sense ingrés en el qual es planteja la seva realització en qualsevol moment. 

 

 

 

 

Signatura del pacient                                                                 Signatura del metge   

 

 

 



TUTOR LEGAL O FAMILIAR 

Nom………………………………………………………………………amb DNI………………..      i en qualitat 

de………………………………, conec que el pacient referit en aquest document, no és 

competent per decidir en aquest moment, pel que assumeixo la responsabilitat de la 

decisió en els mateixos termes que faria el mateix pacient. 

 

 

 

 

Signatura del tutor o familiar 

 

 

 

ANUL·LO qualsevol autorització realitzada en aquest document que quedarà sense 

efectes a partir de la meva signatura. Sóc conscient de les repercussions que, sobre 

l’evolució del meu procés, aquesta anul·lació podria condicionar, i així les entenc i 

assumeixo.  

 

 

 

 

Signatura del pacient o representant legal 

 

 



 ANEX 2. CRITERIS PER DONAR L’ALTA HOSPITALÀRIA AL PACIENT 

• Test d’Aldrete de 10* 

• No signes d’ortostatisme 

• Absència de sagnat 

• Conscient i bona orientació temporo-espacial 

• Tolerància a ingesta líquida (recomanat) 

• Dolor controlat (0-1 escala verbal) 

• Capacitat de deglutir i tossir 

• Camina sense ajuda 

• Entén les recomanacions de cures postoperatòries (el pacient o el tutor legal) 

• Accepta tornar a domicili (el pacient o el tutor legal) 
 

L’alta hospitalària la signarà l’especialista quirúrgic que ha fet la intervenció. Abans de 

donar l’alta tant el cirurgià com l’anestesiòleg han de visitar al pacient. 

 

 

*Test d’Aldrete (24):   

Activitat motora: 
2  punts: Possibilitat per a moure 4 extremitats de forma espontània o en resposta a 
ordres 
1 punt: Possibilitat per a moure 2 extremitats de forma espontània o en resposta a 
ordres 
0 punts: Impossibilitat per a moure alguna de las 4 extremitats espontàniament o a 
ordres 
Respiració:  
2  punts: Possibilitat per a respirar profundament i tossir freqüentment  
1 punt: Dispnea o respiració limitada 
0 punts: Sense resposta 
Circulació: 
2  punts: Presió arterial = 20% del nivell pre anestèsic 
1 punt: Presió arterial entre el 20 i el 49% del valor preanestèsic 
0 punts: Presió arterial = al 50% del valor pre anestèsic 
Consciència: 
2  punts: Plenament despert 
1 punt: Respon quan se’l crida  
0 punts: Sense resposta  
Color: 
2  punts: Rosat  
1 punt: Pàlid   



ANEX 3. INFORMACIÓ AL PACIENT DE LES CURES POSTOPERATÒRIES POST 
AMIGDALECTOMIA 

- El dolor després de l’amigdalectomia és normal. Sol ser intens els primers 3-5 

dies, millorant progressivament els dies posteriors, i pot durar fins a 15 dies. És 

important prendre els analgèsics de manera pautada i no esperar que el dolor 

aparegui. 

- Pot aparèixer dolor referit a les oïdes i al coll. Si duren més de 3 dies i/o aquest 

últim impedeix la mobilitat del coll, cal consultar-ho amb el metge. 

- Les nàusees i vòmits són normals les primeres 24 hores. El vòmit pot anar 

acompanyat des restes de sang. Si els vòmits s’allarguen més enllà de 24 hores 

i/o el sagnat és abundant, cal consultar-ho amb el metge. 

- Si apareix sagnat cap al 7è-10è dia després de la cirurgia, cal consultar-ho 

perquè pot precedir un sagnat més intens. 

- És molt important una ingesta adequada de líquids, per a prevenir la 

deshidratació. 

- És recomanable evitar la ingesta de coses calentes durant els primers. Es poden 

prendre coses tèbies i són molt recomanables les fredes (gel, gelats). 

- Es recomana menjar de consistència tova i evitar el menjar que pugui rascar 

(crosta de pa, patates chips, arrebossats,...), així com evitar el menjar picant i 

àcid perquè pot afavorir les molèsties a la gola. 

- Les plaques de color blanc-grisaci a la gola són normals, no indiquen infecció i 

són conseqüència del procés de cicatrització. 

- L’halitosi (mal olor de boca) pot ser normal, si apareix es recomana fer glopejos 

bucals després de les menjades (amb aigua salina per exemple). Si la mal olor 

és intensa, consultar-ho amb el metge. 

- Pot ser normal la febreta (fins a 37,5º), si apareix febre ( superior a 37,5º) 

consulteu-ho amb el metge. 

És pot fer vida normal en quan el pacient ho toleri. Es recomana evita esforços i 
exercici intens durant 15 dies. 


