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ERGOMETRIA CONVENCIONAL 
 
Què és? 
És una prova no invasiva amb finalitats diagnòstiques o pronòstics per a pacients amb 
alguna malaltia del cor o amb sospita de patir-ne. També serveix per excloure alguns 
diagnòstics cardiològics. 
 
Per a què serveix? 
Permet comprovar la resposta del cor a l’exercici físic controlat. S’utilitza així mateix 
per valorar l’aparició de símptomes o arítmies induïts per l’exercici, per avaluar la 
capacitat funcional i la resposta de la pressió arterial i per diagnosticar la isquèmia 
cardíaca o valorar-ne el pronòstic. 
 
Com es duu a terme? 
Caminant damunt una cinta de córrer i augmentant-ne la velocitat i/o el pendent 
progressivament. Durant l’exploració es controla la pressió arterial i la freqüència 
cardíaca i es fa un electrocardiograma per analitzar-ne les variacions. Generalment 
augmenten progressivament la pressió arterial i la freqüència cardíaca, però se suspèn 
la prova si hi apareixen símptomes o signes alarmants. Sol acabar per cansament 
muscular, dolors a les cames o fatiga, que desapareix o s’alleugereix en cessar l’esforç. 
Hi pot haver canvis en l’electrocardiograma que no impliquin cap risc. 
 
Quins riscs té? 
Es poden presentar símptomes irrellevants, com ara palpitacions, mareig, cansament i 
rampes a les cames, i pot augmentar o disminuir la pressió arterial. També es poden 
presentar signes de riscs —encara que és infreqüent—, com ara dolor toràcic anginós, 
síncope o arítmies ventriculars, que impliquen que s’ha d’acabar la prova. És 
excepcional que una complicació deixi seqüeles. 
 
En certs casos de malaltia coronària important, s’hi poden presentar trastorns del 
ritme cardíac greus, síncope i, molt ocasionalment, infart de miocardi o insuficiència 
cardíaca. El risc de mort és excepcional (1:10.000). Altres riscs o complicacions que hi 
podrien aparèixer, ateses la vostra situació clínica i les vostres circumstàncies 
personals, són ...................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ . 
 
En el vostre estat clínic actual, els beneficis derivats d’aquesta prova superen els 
possibles riscs; per aquest motiu és convenient que us hi sotmeteu. Si hi apareixen 
complicacions, el personal mèdic i d’infermeria que us atén està capacitat i disposa dels 
mitjans per intentar resoldre-les. Tot i així, abans de signar aquest formulari, no dubteu 
a demanar qualsevol aclariment addicional. 
 
Hi ha alternatives? 
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Aquesta exploració està indicada preferentment per al vostre cas. 
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DECLARACIONS I SIGNATURES 
 

Pacient 
 
El Dr. / La Dra. .....................................................................  m’ha explicat satisfactòriament 
què és, com es duu a terme i per a què serveix una ergometria convencional. També 
m’ha indicat els riscs i les possibles molèsties o complicacions que podria implicar i 
m’ha assegurat que és el procediment més adequat per a la meva situació clínica actual. 
 
He comprès perfectament tot el que m’ha explicat i per això don el meu consentiment 
perquè el Dr. / la Dra. ......................................................................................i el personal que 
l’assisteix em facin una ergometria convencional. Tot i així, sé que puc revocar aquest 
consentiment en voler. 
 
 
(rúbrica) 
 
 
 
Representant legal 
 
El Dr. / La Dra. ......................................................................  m’ha explicat satisfactòriament 
què és, com es duu a terme i per a què serveix una ergometria convencional. També 
m’ha indicat els riscs i les possibles molèsties o complicacions que podria implicar i 
m’ha assegurat que és el procediment més adequat per a la situació clínica actual de la 
persona que represent. 
 
He comprès perfectament tot el que m’ha explicat i per això don el meu consentiment 
perquè el Dr. / la Dra. .............................................................................................. i el personal 
que l’assisteix facin una ergometria convencional a la persona que represent. Tot i així, 
sé que puc revocar aquest consentiment en voler. 
 
 
(rúbrica) 
 
 
 
Metge / metgessa 
 
................................................................................................................................. ,  he informat 
el/la pacient i/o el seu representant legal sobre el propòsit i la naturalesa del 
procediment d’ergometria convencional i sobre els riscs que suposa i les alternatives 
de què disposa. 
 
(rúbrica) (núm. de col·legiació) 
 
 

nom i llinatges
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DADES D’IDENTIFICACIÓ 
 
Nom del / de la pacient .................................................................................................................... 

Edat ....................  Sexe  home  dona  

Hospital Son Llàtzer. Historia clínica núm. .............................  Núm. d’habitació: .................. 

Servei de Cardiologia. Data [DD/MM/AAAA] .......................................  Hora ............................... 

Localitat: Palma 

 
 
NOTA 
 
Si, davant de testimonis, no acceptau signar aquest consentiment, ho heu de fer 
constar: 
 
................................................................................................................................................................ 

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

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

 
 
Nom, signatura i document d’identitat de dos testimonis 
 
Testimoni 1 Testimoni 2 

Nom i llinatges 
 
 
...........................................................................................  

Nom i llinatges 
 
 
............................................................................................ 

 
Rúbrica 

 
Rúbrica 

Document d’identitat 
 
 
.....................................................................  

Document d’identitat 
 
 
.................................................................... 

 


