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Introducció: Les intoxicacions em malats nascuts fora d’Espanya son freqüents. Es
probable que les característiques canviïn en el temps.
Objectiu: Determinar les diferències en les característiques de les intoxicacions en
pacients nascuts fora d’Espanya en dos períodes de temps.
Metodologia: Estudi retrospectiu de les intoxicacions ateses a un servei d’Urgències
hospitalari en pacients nascuts fora d’Espanya des de Gener de 2009 fins Juny de
2014. Dades recollides: filiació, intencionalitat, lloc i tipus d’intoxicació, forma
d’arribada, destinació final i dades clíniques. Es van comparar les característiques de
les intoxicacions entre els períodes 2009-11 i 2012-14.
Resultats: Es van recollir 3693 visites per intoxicacions agudes, 1389 (37,6%) en
pacients nascuts fora d’Espanya (37,1% en el primer període i 38,2% en el segon). La
comparació entre períodes va mostrar una disminució en el percentatge d’homes
(66,8%vs60,7%; p=0.018). La iniciativa per mitjans propis (21,8%vs26,1%) i derivats
des d’un CAP (0vs3,8%) va augmentar, disminuint els traslladats pel SEM
(72,7%vs64,1%) (p<0.001). La intencionalitat suïcida va disminuir (15% vs 11%) i la
recreativa va augmentar (74,7%vs78,2%) (p=0.035). Hi havia més pacients amb
antecedents psiquiàtrics (23,7%vs36,4%; p<0.001), i van augmentar les intoxicacions
enòliques (70,9%vs75,7%; p=0.047) i per drogues d’abús (28%vs34,8%; p=0.006),
entre les que destaquen les intoxicacions per MDMA (p=0.001) i amfetamines
(p<0.001). El percentatge d’intoxicacions per fàrmacs roman estable, si be s’observa
un augment en les intoxicacions per antidepressius (p=0.001). Hi ha més malats que
precisen tractament (41,4%vs49,2%; p=0.05) i contenció mecànica (9,3%vs15%;
p=0.003), sense existir canvis significatius en l’ús d’antídots i de carbó actiu. L’emissió
de comunicats judicials és baixa en els dos períodes (28%vs29,9%).
Conclusions: En el segon període s’observa una disminució d’homes, havent
augmentat les intoxicacions recreatives, sobre tot per MDMA i amfetamines. Han
augmentat els pacients amb agitació que requereixen contenció mecànica. L’emissió
de comunicats judicials és baixa.

