
PATOLOGIES DEL SISTEMA CIRCULATORI

 Cor
 Insuficiència cardiaca
 Malalties de les artèries coronàries.
 Pericarditis
 Endocarditis
 Xoc
 Hipertensió arterial

 Cor
 Insuficiència cardiaca
 Malalties de les artèries coronàries.
 Pericarditis
 Endocarditis
 Xoc
 Hipertensió arterial



PATOLOGIES DEL SISTEMA CIRCULATORI

 Vasos sanguinis
 Arteriopaties obliterants.
 Aneurisma
 Trombosi venosa.
 Síndrome varicós

 Vasos sanguinis
 Arteriopaties obliterants.
 Aneurisma
 Trombosi venosa.
 Síndrome varicós



Insuficiència cardíaca
 Incapacitat del cor per impulsar la

sang per cobrir les necessitats de la
circulació perifèrica.

 Pot deure’s a:
 Problemes mecanicohemodinàmics

(valvulopaties)
 Trastorns greus del ritme cardíac
 Insuficiència del miocardi.
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Malalties de les artèries
coronàries
 Aparició d’una oclusió total o parcial

de les artèries coronàries.
 Acumulació de material greixós a la

capa íntima de les artèries.
 Formació d’ateromes, disminuint la

llum arterial.
 Tipus:
 Angina de pit
 Infart de miocardi.
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Malalties de les artèries coronàries

 Angina de pit:
 Isquèmia de miocardi.
 Dolor toràcic, de caràcter opressiu que es pot

irradiar a les espatlles, braços i fins i tot,
mandíbula, coll i epigastri.

 Infart de miocardi:
 Necrosi del miocardi per privació total o parcial de

l’aport sanguini.
 Dolor toràcic constant que no s’alleuja ni amb

repós ni amb nitrits. També produeix vòmits,
nàusees, dispnea, pal·lidesa, suor fred i humit,
ansietat, cianosi, debilitat i arritmia.
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pericarditis
 Inflamació del pericardi produïda per

infeccions o després d’infarts aguts,
traumatismes o administració de
fàrmacs.

 Inflamació del pericardi produïda per
infeccions o després d’infarts aguts,
traumatismes o administració de
fàrmacs.





endocarditis
 Inflamació que afecta a l’endocardi,

arribant fins i tot, a les vàlvules.
 Es produeix per un procés infecciós.
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xoc
 Trastorn circulatori sobtat provocat

pel desequilibri entre aport i demanda
d’oxigen.

 Tipus:
 Hipovolèmic.
 Neurogen.
 Bacterià/sèptic.
 Anafilàctic.
 Cardiogènic.
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Hipertensió arterial.
 Parlarem als signes vitals.



Arteriopaties obliterants.
 Són tots els estats de disminució de

l’aport sanguini per disminució o
tancament de la llum arterial.

 La més important:
 Arteriosclerosi.
 Alteració de la capa íntima que es

caracteritza per l’enduriment, pèrdua
d’elasticitat i disminució de la llum arterial.
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aneurisma
 Dilatació patològica de la paret dels

vasos sanguinis.
 Afecta amb major freqüència l’artèria

aorta.
 Es desencadena principalment per

l’existència d’una arteriosclerosi.
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Trombosi venosa
 Oclusió de la llum venosa per la

formació de coàguls autòctons.
 Afecta sobretot a les extremitats

inferiors i a la zona pèlvica.
 Tromboflebitis: quan s’origina a partir

d’una inflamació de la paret vascular.
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Síndrome varicós
 Varices: són dilatacions que afecten a

les venes superficials.
 Es localitzen sobretot a les

extremitats inferiors.
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