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Introducció: Les intoxicacions enóliques són les intoxicacions més freqüents ateses al 
nostre país. En els últims anys s'ha produït un canvi en el patró de beure, passant d'un 
consum freqüent en poques quantitats a un consum esporàdic amb majors quantitats.  
Objectiu: Avaluar les diferències en les característiques de les intoxicacions enòliques 
en dos períodes de temps. 
Mètodes: Estudi retrospectiu comparatiu dels casos atesos en el servei d'urgències 
d'un Hospital Universitari en dos períodes (de l'1 d'abril al 31 de desembre de l'any 
2010 vs el mateix període del any 2015). Es va recollir edat, sexe, dia de la setmana 
de la intoxicació, procedència del pacient, antecedents psiquiàtrics i associació amb 
d'altres drogues d'abús. 
Resultats: Es van recollir 643 assistències (319 el 2010 i 324 el 2015). L'edat mitjana 
va ser de 35,8 (14,9) anys vs 34,02 (13,9) respectivament (p=ns). No es van produir 
canvis en el sexe del intoxicat, havent predomini d'homes en els dos períodes. 
Respecte a l'any 2010, el 2015 es van produir menys intoxicacions en diumenges i van 
augmentar en divendres i dissabtes (p<0,001), van augmentar els pacients procedents 
d'Europa de l'Est i Àfrica i van disminuir els procedents de països asiàtics (p<0,047). 
S'aprecia també una disminució de pacients amb antecedents psiquiàtrics (p<0,02), 
així com una disminució significativa en el percentatge d'intoxicacions enòliques que 
associaven altres drogues d'abús (p<0,008). En concret, hi ha una disminució en 
l'associació de benzodiazepines el 2015 respecte al 2010 (p<0,0001). 
Conclusió: Tot i que s’han produït alguns canvis en les característiques de les 
intoxicacions etíliques ateses al nostre Servei d’Urgències, com som l’augment dels 
casos atesos en divendres i dissabtes, la disminució dels pacients amb antecedents 
psiquiàtrics i la disminució significativa d’associació amb altres drogues, aquest no 
reflecteixen els canvis produïts en el patró de beure observat en els darrers anys.  
 


