
Presentació 
Actualment, a la nostra societat, hi ha una gran demanda de serveis hospitalaris i 
l’activitat quirúrgica ha anat en augment en els últims anys, el que posa de manifest 
la importància creixent de pensar com es poden absorbir aquest elevat nombre d’in-
tervencions a nivell mèdic, però també quins impactes genera a nivell emocional a 
tots els pacients que afronten una operació quirúrgica. Aquesta necessitat és el punt 
de partida d’aquest treball, que porta per títol «Com s’afronta l’entrada a quiròfan?».
Aquest increment de les intervencions quirúrgiques que es practiquen a casa nostra 
té una repercussió en la part mèdica però també en la part psicològica dels paci-
ents. L’àmbit mèdic és el que ha estat més àmpliament estudiat, però també hi ha 
una altra part menys estudiada, però no per això menys rellevant: quin és l’impacte 
emocional davant un diagnòstic que porta implícit una operació quirúrgica?
En el moment de rebre un diagnòstic que comporta una operació hi ha un impacte 
psicològic en el malalt, que segons les edats es gestiona emocionalment de manera 
diferent. En el cas dels infants i nens és habitual que es generi una situació d’in-
certesa, de por, d’inseguretat i d’angoixa, difícil de controlar pel desconeixement 
mèdic. En el cas dels adolescents no es pot oblidar que estan en una etapa marcada 
per canvis profunds a nivell psíquic i, per tant, qualsevol impacte emocional pot 
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ser més dificultós de gestionar. En els adults, aquesta situació pot ser, a priori, més 
fàcilment gestionada, per la maduresa i els coneixements mèdics bàsic que tenen i 
que els faciliten entendre el perquè d’una operació. No obstant això, habitualment 
és la franja d’edat on les operacions poden, potencialment, tenir més risc, ja que és 
la franja d’edat on apareixen malalties més greus que necessiten cirurgies majors 
per tal d’evitar perdre la vida. Sigui quina sigui la franja d’edat és rellevant saber 
gestionar bé les emocions per afrontar l’entrada a quiròfan amb tranquil·litat i sere-
nor (elements que no només ajudaran a la part emocional del pacient, sinó que se-
gurament podran tenir una influència en la pròpia salut del pacient). Aquest treball 
busca analitzar com es percep el quiròfan en les diferents edats de la vida. 

Metodologia
En primer lloc es va fer una revisió de la bibliografia sobre aquest tema a través de 
diferents fonts d’informació, com ara revistes professionals, revistes acadèmiques, 
llibres d’aquest àmbit de coneixement i informes institucionals, per tal de poder 
estructurar adequadament el treball. 
La primera part del treball, més teòrica, tracta de l’estudi de les diferents emocions i 
les seves característiques, els sentiments i la seva gestió davant l’entrada a quiròfan 
i l’impacte emocional de la informació mèdica davant les cirurgies. De manera espe-
cial, analitza també l’ansietat preoperatòria.
La segona part pràctica del treball pretén percebre les diferents emocions i senti-
ments de les persones davant una cirurgia en diferents trams d’edat, juntament amb 
l’impacte en la seva salut física i emocional. Aquesta part es treballa per franges 
d’edat: infants, adolescents, adults i avis. En cada franja d’edat s’utilitzen tècniques 
diferents per tal d’obtenir els resultats. En el cas dels alumnes de P5 i 2n de primària 
s’utilitza la tècnica de l’artteràpia perquè els nens expressin quines emocions els 
genera el quiròfan. Per a la resta de població estudiada, s’utilitzen enquestes i entre-
vistes en diferents formats, en funció de l’edat a la qual van adreçades. Tots els parti-
cipants en l’estudi de P5, 2n de primària, 2n d’ESO i 1r de batxillerat són alumnes del 
col·legi Escorial de Vic. Els adults i avis enquestats són pacients de l’Hospital General 
de Vic, l’Hospital Sant Jaume de Manlleu i la Clínica Sant Josep de Vic.

Cos del treball
L’activitat quirúrgica ha anat en augment en els últims anys i el treball de recerca 
posa en evidència els impactes que genera a nivell emocional tota aquesta activi-
tat hospitalària en els pacients que afronten intervencions quirúrgiques, ja que els 
diagnòstics preoperatoris generen impactes psicològics importants en els malalts, 



i valorar com s’afronta l’operació quirúrgica en diferents trams d’edat no ha estat 
gaire estudiat i és l’objectiu d’aquest treball de recerca.
Una intervenció quirúrgica és més difícil de gestionar emocionalment quan el ma-
lalt és un infant o un adolescent, ja que en nens i nenes molt petits hi ha un gran 
desconeixement mèdic i, en el cas dels adolescents, s’hi afegeix el fet d’estar en 
una etapa marcada per canvis profunds a nivell psíquic i físic. En els adults sembla 
més fàcil de gestionar, però s’evidencia que es desencadenen importants emocions. 
Respecte als més grans, els avis, les emocions que presenten són més serenes. De 
manera que el treball distingeix com es percep entrar a quiròfan en diferents edats 
mitjançant eines com l’artteràpia en els més petits i enquestes i entrevistes per als 
altres trams d’edat. El treball també recull les reflexions de quatre professionals de 
l’àmbit sanitari (cirurgià pediàtric, infermera especialista en educació en diabetis, 
auxiliar clínica especialitzada en geriatria i psicòloga clínica) de com s’afronta en-
trar al quiròfan. Dels resultats del treball destacaria diversos aspectes.
Seguint la tècnica de l’artteràpia per als alumnes de P5 i de 2n de primària de l’Es-
corial, es va demanar als estudiants que dibuixessin com s’imaginaven una operació 
quirúrgica. Es van analitzar diversos paràmetres de cada dibuix, però un dels més 
rellevants a nivell de resultats va ser el nombre de personatges que hi havia en 

Fig. 1: Resultats obtinguts durant l’estudi a partir del 
recompte de personatges que apareixien a cada dibuix 
en el cas de P5 (A) i 2n de primària (B).
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els seus dibuixos (Fig. 1). Segons la tècnica de l’artteràpia, aquest element pot ser 
interpretat com una indicació de la soledat que sent la persona que dibuixa (cap 
personatge indicaria el nivell màxim de soledat). Observant els dibuixos obtinguts 
es va poder constatar una clara diferència entre els alumnes de P5 i els alumnes de 
2n de primària. Un 20 % dels alumnes de P5 no dibuixaven cap personatge i els 2n 
de primària tenien un o més personatges en tots els seus dibuixos, cosa que eviden-
cia que els alumnes de P5 tenen molta més por o se senten molt més sols que els de 
2n de primària quan han d’anar a quiròfan. Una explicació pot ser per la diferència 
d’edat, que dóna més seguretat i comprensió als alumnes més grans.

Un altre resultat rellevant del treball es va obtenir quan es va preguntar als grups d’edats 
«adolescents», «adults» i «avis» si creien que actualment et preparen emocionalment per 
entrar a quiròfan. Tal i com es pot veure en la figura 2, les respostes indiquen que en el 
grup d’adolescents i avis hi ha similituds, ja que al voltant d’un 80 % creu que no es pre-
para bé els pacients (emocionalment) per entrar a quiròfan. En canvi, en el cas dels adults 
aquest percentatge augmenta molt, fins al 97 %. Tot sembla indicar que en aquesta franja 
d’edat els motius que acostumen a portar a quiròfan són més greus i, per tant, provoquen 
un impacte emocional molt més gran, fet que explicaria aquests resultats. 

Fig. 2: Resultats obtinguts durant l’estudi realitzat en 
adolescents (A), adults (B) i avis (C) en resposta a la pre-
gunta: «Creus que ens preparen emocionalment davant 
una intervenció quirúrgica?».



Conclusions
Com afronten l’entrada a quiròfan els infants i nens
Mitjançant la tècnica de l’artteràpia en la mostra de nens i nenes de P5 i 2n de primà-
ria es constata que tots els nens i nenes volen estar acompanyats pels seus familiars 
i la majoria associen sentiments negatius de por, nerviosisme, espant i tristesa quan 
han de ser operats. Només un 16 % afronta l’entrada a quiròfan amb un sentiment 
més positiu, amb més tranquil·litat. Per tant, tot sembla indicar que el sistema sanitari 
ha de promoure l’acompanyament i l’assessorament adequats en aquest tram d’edat. 

Com afronten l’entrada a quiròfan els adolescents, adults i avis 
Els adults i avis, que en molts casos han experimentat sentiments associats al 
quiròfan amb anterioritat, mostren resultats diferents respecte als adolescents, que 
en molts casos només imaginen la situació, ja que no han estat sotmesos a una in-
tervenció quirúrgica. 
Els adolescents i adults presenten més trastorns de por i inseguretat que els avis, 
possiblement pel factor edat i pel conformisme que presenten els avis enquestats 
davant una mort més propera.
Tots avalen la teoria que l’ansietat augmenta el dolor i que la tranquil·litat de tornar 
a casa aviat ajuda a no tenir tanta ansietat.
En adolescents i adults es creu que la preparació psicològica prèvia per afrontar el 
quiròfan seria adequada, especialment quan són cirurgies majors, tot i que en el cas 
dels avis aquesta preparació prèvia psicològica no sembla tan necessària. Cal tenir 
present que en els adolescents la cirurgia major, amb més risc de perdre la vida, 
crea una gran ansietat i por, respecte als altres grups d’edat, possiblement per la 
major esperança de vida en el moment de la intervenció. 
Els avis tenen més present la idea de perdre la vida al quiròfan (en cirurgia major/
menor) per raons d’edat, ja que estan en una franja més propera al final de la vida i, 
inevitablement, tenen més present la possibilitat de morir.
A nivell general, els dos estudis fets en aquest treball posen en evidència una ine-
ficient preparació emocional per afrontar l’entrada a quiròfan. Cal, doncs, millorar 
l’assistència emocional en l’àmbit quirúrgic, ja que aquesta preparació reduiria els 
sentiments negatius associats al quiròfan i, per tant, milloraria els aspectes emoci-
onals del pacient, amb potencials conseqüències positives a nivell mèdic (recupera-
ció més ràpida, menys ansietat...). 
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