
 
 

Taller 1  

IMATGES A TOXICOLOGIA CLÍNICA. 

1. Justificació: 

El maneig del pacient amb una intoxicació aguda en els serveis d'urgències amb 

freqüència suposa un repte. A diferència d'altres escenaris clínics, el pacient intoxicat 

no ens aportarà una informació fiable: bé pel seu nivell de consciència, o per les seves 

implicacions medicolegals. Els testimonis dels familiars o amics tampoc solen ser 

fiables, de manera que, sovint, la resposta a les preguntes clau: “ què ?”, “quant ?”, 

“quan ?”  i “com ?”, pot resultar una tasca àrdua i enganyosa . Afortunadament, a la 

major part de les intoxicacions, les mesures d'estabilització i suport seran suficients per 

assegurar una correcta evolució clínica del pacient; però en alguns casos això no serà 

suficient. 

Així doncs, es fa necessària una aproximació estructurada basada en les troballes al lloc 

de la primera atenció a l'intoxicat, però, sobretot, de les evidències obtingudes d'una 

acurada exploració física del pacient. Aquestes evidències, mitjançant un anàlisi 

deductiu, poden donar-nos un diagnòstic aproximat de la causa o causes de la 

intoxicació, per tal de poder administrar una teràpia antidòtica adequada i de sol·licitar 

les proves complementàries pertinents per a confirmar el diagnòstic de presumpció. 

Als principis d'inspecció bàsics estudiats a la Propedèutica Clínica, se li afegeixen altres 

específics de la Toxicologia Clínica, que requereixen d'un entrenament adequat. 

Aquest entrenament es pot aconseguir amb anys d'experiència en l'atenció de casos 

reals, o bé amb l'estudi d'aquests en sessions clíniques o en publicacions científiques 

especialitzades. 

Una font d'informació valuosa per al seu estudi la constitueixen els testimonis gràfics 

(tant imatges com filmacions) obtingudes durant el procés d'atenció al pacient 

intoxicat, per tal de documentar adequadament aquests casos. 

 
2. Objectiu: 



 
• Familiaritzar-se amb els principals signes clínics del pacient intoxicat mitjançant 

l'estudi d'imatges obtingudes en contextos clínics reals. 

• Relacionar aquestes imatges, mitjançant un raonament deductiu, amb les diferents 

causes de les intoxicacions. 

 

3. Objectius específics: 

• Reconeixement dels principals "toxíndromes" clínics i la seva aplicació terapèutica. 

• Conèixer les proves complementàries adequades per al diagnòstic de l'etiologia de la 

intoxicació.  


