Taula rodona 5
Toxíndromes

1. Justificació:
Els toxíndromes engloben un conjunt de signes i símptomes en els que la seva
presència agrupada indica una disfunció del sistema nerviós autònom (simpàtic
i parasimpàtic) o una alteració de la neurotransmissió en el sistema nerviós
central.
La presència d’aquests símptomes i signes poden indicar l’exposició o
intoxicació amb un producte tòxic, habitualment medicaments o drogues
d’abús.
Donat que moltes vegades en aquests pacients no es pot fer una història
clínica adequada (deterior del nivell de consciencia), el coneixement i la
identificació en els Serveis d’Urgències ens pot ajudar a iniciar un tractament
simptomàtic o un antídot.
El motiu per què s’ha escollit el síndrome serotoninèrgic ve determinat per
l’increment en l’ús i abús de psicofàrmacs així com l’existència d’interaccions
entre ells que poden passar desapercebudes i desencadenar aquests
toxíndromes. Per altra banda, s’ha de valorar el diagnòstic diferencial amb
altres entitats d’origen orgànic (infeccions del SNC, malalties metabòliques….).
L’increment continu de drogues d’abús, especialment derivats d’amfetamines
ens ha fet considerar interessant revisar la simptomatologia i el diagnòstic
diferencial del síndrome simpaticomimètic en els Serveis d’Urgències.

2.Objectiu:
Revisar els signes i símptomes per reconèixer cada un dels toxíndromes
indicats.

3.Objectius específics:
a) Valorar la importància del diagnòstic diferencial.
b) Revisar les pautes de tractament.

4.Metodologia:
Taula rodona d’1 hora de durada amb 2 ponències, una de 20 i una altra de 25
minuts amb 15 minuts de discussió.

5.Data,horari i lloc:
Data: Dijous 14 d’abril de 2016.
Horari: 19:15 h a 20:15h.
Lloc: Aula.

6. Ponents:
a) Dra. Lidia Garcia, Servei d’Urgències. Parc Taulí Sabadell Hospital
Universitari.
b) Dra. María Luisa Iglesias. Servei d’Urgències. Parc Taulí Sabadell Hospital
Universitari.

7. Logística, recursos materials:
PC portàtil amb canó de projecció, micròfon.

8. Organització:
XXIIIè Congrés Nacional Català d’Urgències i Emergències.
Responsables de Taula.
Dr. Josep Bassa. Servei d’Urgències. Hospital de Mataró.
Dra. Sònia Jiménez. Servei d’Urgències. Hospital Clínic. Barcelona

9.Temari/contingut
Títol: “Toxíndromes”
Moderadors:
Dr. Josep Bassa. Servei d’Urgències. Hospital de Mataró.
Dra. Sònia Jiménez. Servei d’Urgències. Hospital Clínic. Barcelona.
Ponències:
a)

Síndrome

serotoninèrgica.

Diagnòstics

diferencial

amb

altres

síndromes amb elevació de temperatura.
Dra. Lidia Garcia. Servei d’Urgències. Parc Tauli Sabadell Hospital Universitari.

b) Sindrome simpaticomimetics, una manifestació molt prevalent en les
urgéncies asociades al consum de drogues d’abús.
Dra. Maria Luisa Iglesias. Servei d’Urgéncies. Parc Tauli Sabadell Hospital
Universitari.

