Cirurgia de les
glàndules salivals
1. Identificació i descripció del procediment
El tractament quirúrgic consistix a tractar tumors benignes i malignes, litiasi de les glàndules, processos
infecciosos i traumatisme destes. Les glàndules salivals es dividixen en majors (paròtide, submaxil·lar i
sublingual) i menors, distribuïdes en tota la cavitat oral. La glàndula paròtide està íntimament relacionada
amb la topografia del nervi facial, mentre que la submaxil·lar està relacionada amb el nervi lingual i
hipoglòs. En la majoria dels casos, el procediment necessita anestèsia general, amb el risc inherent a esta.
2. Objectiu del procediment i beneficis que sesperen aconseguir
Amb esta cirurgia es perseguix la resolució o millora del dolor causat per litiasi i leradicació del tumor
benigne o maligne, o lextirpació duna de les glàndules danyades pel traumatisme.
Sespera una desaparició del dolor a causa de lobstrucció causada per la litiasi o la infecció i una extirpació
o resecció dels tumors benignes o malignes.
3. Alternatives raonables a este procediment
Només en el cas de la litiasi i la infecció, un tractament previ antibiòtic i sialogog podria donar algun
benefici, mentre que en el cas dels tumors malignes o benignes i els traumatismes, no.
4. Conseqüències previsibles de la realització
Després dun període de molèsties i incapacitat funcional cal esperar la desaparició parcial o total de la
simptomatologia que presentava el pacient i, en cas de tumor maligne, una millora de la seua expectativa
de vida.
5. Conseqüències previsibles de la no-realització
És molt probable que, depenent de la causa o la patologia de base, el pacient es quede amb la mateixa
simptomatologia o que empitjore a causa dun agreujament desta o duna degeneració ulterior de la
patologia maligna.
6. Riscos
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A pesar de ladequada elecció de la tècnica i de la correcta realització desta, es poden presentar efectes
indesitjables. Segons la glàndula afectada, es poden presentar una sèrie de complicacions i seqüeles
postoperatòries que inclouen: dolor postoperatori, hemorràgia intraoperatòria o postoperatòria, infecció
local postoperatòria, hematoma, inflamació o infecció de la glàndula paròtide o estructures adjacents,
parèsia o paràlisi temporal o permanent del nervi facial, alteració de la sensibilitat dàrees facials o orals,
hipoestèsia o anestèsia del nervi lingual, parèsia o paràlisi del nervi hipoglòs, fístules salivals, síndrome
de Frey, que es caracteritza per sudoració de la cara al menjar, hiposialosi...
7. Riscos en funció de la situació clínica del pacient
És necessari que el pacient advertisca de les possibles al·lèrgies medicamentoses, alteracions de la coagulació,
malalties cardiopulmonars, renals, existència de pròtesis, marcapassos, medicacions actuals o qualsevol
altra circumstància que puga complicar la intervenció o agreujar el postoperatori.
Per la situació vital actual del pacient (diabetis, obesitat, immunodepressió, hipertensió, anèmia, edat
avançada...), pot augmentar la freqüència o la gravetat de riscos o complicacions, per la qual cosa el risc
quirúrgic general és major.
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Declaració de consentiment
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Edat
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DNI
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Nom i cognoms
Edat
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En qualitat de (representant legal, familiar o acostat del/de la pacient)
Declare:
Que el/la doctor/a
situació, la realització de

, amb DNI

m'ha explicat que és convenient/necessari, en la meua

i que he comprés adequadament la informació que mha donat.
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a

Firmat:

d
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DNI

Firmat: Dr/a

DNI

Col·legiat

Revocació del consentiment
Revoque el consentiment donat en data
tractament, que considere finalitzat.
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En
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Firmat: el/la metge/essa
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, i no vull prosseguir el

Firmat: el/la pacient
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