Farmacologia en patologia
pneumològiques

CAS CLÍNIC

Home de 31 anys que consulta per tos poc
productiva + febreta + dolor retroesternal al
tossir, des de fa 3-4 dies. Els dies anteriors,
refereix quadre de vies altes.
A l’EF: BEG Tª: 37’3ºC. SatO2: 97%.
ACR: TCR. MVC, espiració lleument allargada amb
algun roncus.

?

BRONQUITIS AGUDA

-Etiologia viral (després d’un
quadre catarral de vies altes o
de la grip)
-Pot durar de dies a setmanes
-Habitualment mesos freds de
l’any
-Inflamació de les vies
respiratòries baixes. Si afecta
tràquea: traqueobronquitis
-Descans + antipirètics i
ocasionalment broncodilatadors
-A vegades s’ha d’afegir
antibiòtic, si l’evolució no és
bona

-STOP tabac i/o altres agents
químics

CAS CLÍNIC

• Dona de 57 anys antecedents d’asma en
tractament habitual amb Salbutamol a demanda.
Consulta per quadre catarral amb tos persistent
des de fa 1 setmana. No milloria amb Salbutamol
2 inh/6 hores.
• A l’exploració: afebril. Eupneica saturant a 97%.
• ACR: TCR. Roncus amb espiració allargada.

?

- Peak-Flow (per seguiment).
- Salbutamol pautat 2 inh/4 hores + corticoide
inhalat cada 12 hores (Budesonida/Fluticasona
2 inh/12 hores) +/- Beta2 de llarga durada
(Formoterol/Salmeterol cada 12 hores).
- corticoids orals x 5-7 dies.
- Control a consulta en 24-48 hores.
- Hidratació i control de la Tª.
• Budesonida o fluticasona inhalada, está indicada en
crisis moderades durant la primera hora, afegint-se als
corticoïds sistèmics, en aquells pacients amb mala resposta
al tractament, per a evitar hospitalitzacions.

Exacerbación asmática. GEMA4.2. Madrid: Luzán 5; 2017. p. 91-103.

CAS CLÍNIC

Dona de 23 anys que vé d’espontània amb
taquipnea (no pot parlar), cianòtica, diaforesi,
tiratge intercostal i supraesternal.
Desconeixem els antecedents però porta
salbutamol a la mà.
AR: hipofonesi global.

?

• Oxigen (mantenir sat >95%)
• Salbutamol nebulitzat (1cc = 5mg) / 20min
• Bromur d’ipratropi nebulitzat (2cc = 500mcg) /
20 min
• Hidrocortisona 200mg ev (Actocortin®) o
• Metilprednisolona 1mg/kg ev/im (Urbason®) o
prednisona (Dacortin® vo)

Valoració inicial de la gravetat en les
crisis d’asma
• Signes d’extrema gravetat:
– Deteriorament del nivell de
consciència
– Bradicàrdia
– Silenci auscultatori
– Hipotensió
– PEF < 33%
– Saturació d’oxigen < 92%
– Cianosi
Crisi greu de risc vital:

- Trasllat amb ambulància medicalitzada

- Beta agonista nebulitzat (salbutamol 5 mg) + Bromur d’ipratropi nebulitzat
(500 μg) + O2 40-60% + corticoesteroides endovenosos a dosis altes (metilprednisolona 80-120 mg).

Avaluació de la gravetat de les crisis
d’asma
Dispnea
Parla utilitzant
Consciència
Freqüència respiratòria

Ús de musculatura
accessòria

Sibilàncies

Freqüència cardíaca

LLEU

MODERAT

GREU

RISC VITAL

Al caminar

Al parlar

En repòs

Cianosi

Frases llargues

Frases curtes

Paraules aïllades

Podria estar agitat

Habitualment agitat

Confós o comatós

> 16/min

> 20/min

> 30/min

>30/min. Deteriorament
consciència

No

Habitual

Habitual

Signes de fracàs.
Moviments
paradoxals

Moderades
(sovint només al final de
l’espiració)

Fortes
(inspiratòries i
espiratòries)

Fortes
(inspiratòries i
espiratòries)

< 100/min

100 – 120/min

> 120/min

PEF (després del primer
broncodil·latador)

> 70 %

50-70 %

<50 % o < 150 l/min

Sat O2 (aire ambiental)
(Pulsioximetria)

> 95%

90-95%

90-95 %

PaO2

Normal

> 60 mmHg

< 60 mmHg

< 45 mmHg

< 45 mmHg

> 45 mmHg

PaCO2

Silenci auscultatori

Bradicàrdia i hipoTA

<90%

Factors predisponents

d’asma de risc vital
• Episodis previs d’ingrés a UCI o
intubació/ventilació mecànica.
• Hospitalitzacions freqüents durant l’any previ.
• Fenotip (alexitimia), trastorns psicològics
(actituds de negació) o malalties psiquiàtriques
(depressió)
• Comorbilitat cardiovascular.
• Abús d’agonista β2 adrenèrgic d’acció curta.
• Instauració brusca de la crisis.
• Pacients sense control periòdic de la seva
malaltia.

CAS CLÍNIC

• Home de 63 anys fumador amb tos i espectoració
habitual. Consulta al CAP per augment de la
díspnea habitual de 48 hores d’evolució amb
espectoració purulenta i febre. Tractament
habitual Salmeterol + Salbutamol a demanda.
Saturacions habituals de 95%.
• A l’EF Tª 38ºC. SatO2 89%.
• ACR: TCR. Hipofonesis amb roncus dispersos.

?

Tractament MPOC reaguditzat
•

MESURES GENERALS
– Pacient assegut.
– Canalització via perifèrica segons gravetat de
la reagudització.
– Oxigenoteràpia ( Objectiu: SatO2>90%):
• SatO2<90%, mascareta venturi FiO2 2428% .
• Si mala tolerància: ulleres nassals : 13L/min.
• O2 domiciliari: FiO2 la habitual

Tractament MPOC reaguditzat
• FÀRMACS
– Broncodil·latadors (agonistes β2 i
anticolinèrgics)
– Glucocorticoïds:
• 0’5mg/kg/24h prednisona (Prednisona ®,
Dacortin® vo) x 5-7 dies
• 1mg/kg/24h metilprednisolona (Urbason®
ev)
• 200 mg hidrocortisona (Actocortina® ev)
– Antibiòtic segons criteri.

Broncodil·latadors
Aerosols pressuritzats
Principi actiu

Dosis

Inici acció

Durada

nota

Salbutamol

4-6 puffs
(100 µg)

3-5’
Ef. màxim(30-90’)

4-6h

Repetir 20-30‘
màxim 3 , i 1,6 mg./dia )

Terbutalina

4-6 puffs
(500 µg)

3-5’
Ef. màxim (30-90’)

3-6h

Repetir 20-30‘
(màxim 3 i 12 inh./dia)

Bromur
Ipratropi

4 puffs
(20µg)

5-15’
Ef. màxim (90’)

6-8h

Repetir cada 20‘
(màxim 3, max 12 inh/dia)

Fàrmacs per nebulitzacions
Principi actiu

Dosis

Dosis recomanada

nota

Salbutamol

1cc=5 mg

5mg

Repetir 20’ o adm 10mg

Bromur Ipratropi

2cc= 500μg
2cc= 250 μg

500μg

Repetir 20’ (màxim 3)

Efectes secundàris: tremolor fi de mans, palpitacions i taquicàrdia. Ocasionalment, broncoespasme i reaccions
d’hipersenibilitat inmediata. Nerviosisme, cefalea, hipoK després de dosis altes, hiperglucèmia i hipoxèmia.
Contraindicació: al.lèrgia al fàrmac. Precaució: cardiopatia isquèmica, HTA, DM, feocromocitoma, glaucoma
angle estret, antecedents d’arrítmies, ICC, hipertiroidisme, hipopotassèmia..

Dosis equivalents de Beta2 de llarga
durada
Inici acció Dosis

Noms comercials

Formoterol

3-20 x’

12-24 μg (1-2 puls
o càps inh) cada 12
h

Broncoral®,
Foradil®,
Neblik®…

Salmeterol

45-60 x’,
pic a les 24h

50 μg (2 inh de 25
μg o 1 alveol
d’accuhaler de 50
μg cada 12 h

Inaspir®,
Serevent®,
Beglan®

Efectes secundàris: tremolor fi de mans, palpitacions i taquicàrdia. Ocasionalment, broncoespasme i
reaccions d’hipersenibilitat inmediata. Nerviosisme, cefalea, hipoK després de dosis altes,
hiperglucèmia i hipoxèmia. Contraindicats: taquiaritmies, BAV 2n i 3r grau, estenosis Ao subvalvular
idiopàtica y cardiomiopatia obstructiva hipertròfica. Precaució: cardiopatia isquèmica, HTA, DM,
feocromocitoma, glaucoma angle estret, antecedents d’arítmies, ICC, hipertiroidisme, hipopotassèmia..

Dosis equivalents anticolinèrgics

Dosis

Noms comercials

Bromur
d’ipratropi

Aeros i càps inhaletas:
20-40 mcg (1-2 inh o 1
inhaleta/6-8 hores. Màx:
240 mcg (12 inhal/dia o
320 mcg (8
inhaletas/dia.

Atrovent aeros®,
Atrovent inhaletes®,
Bromur d’ipratropi®…

Bromur de
tiotropi

1 càps/24 hores

Spiriva®,

Efectes secundàris: sequedat de boca, cefalea, nerviosisme. Rarament: retenció d’orina,
restrenyiment, palpitacions. Precaucions: glaucoma, hipertròfia prostàtica, insuficiència renal o
hepàtica, miastènia gravis, embaràs i lactància. Contraindicat: al·lèrgia al compost o a atropina i
derivats.

Dosis equivalents de corticoïds
inhalats
Tipus

Dosis
baixes
(μg)

Dosis
mitges
μg)

Dosis
altes
(μg)

Noms comercials

Beclometaso
na

200-500

5001000

>100
0

Beclo Asma®,
Becloforte®

Budesonida

200-400

400-800

>800

Pulmicort®,
Miflonide®, Novopulm
Novolizer®

Fluticasona

100-250

250-500

>500

Flixotide®, Flusonal®,
Inalacor®

Efectes secundàris: candidiasis orofaríngea i disfonia (es redueixen significativament amb les
càmares i el rentat bucal). Amb dosis altes o mantingudes: hiperactivitat psicomotora, alteracions del
son, ansietat, depresió, agressivitat, sd de Cushing..)

REAGUDITZACIÓ EPOC
Tractament
ambulatori

Agudització
lleu

Agudització
moderada
•FEV<50%
•Comorbilitat no
greu
•2 o +
aguditzacions en
el darrer any,
però cap greu

Derivem a l’hospital si no
respon correctament

Tractament
urgències

Tractament
UCI

Aguditzacions
greus
•Disnea 3-4 de
l’escala mMRC
•Cianosi nova
aparició
•Utilització
musculatura
accessòria
•Edemes perifèrics
•Sat O2 <90%
pO2<60 mmHg
•Ph 7,30-7,35
•Comorbilitat greu
•Complicacions

Aguditzacions molt
greus
•Parada respiratòria
•Disminució del nivell
de consciència
•Inestabilitat HD
•Ph<7,35

REAGUDITZACIÓ EPOC
Reagudització
moderada

Reagudització lleu

nebulitzat

inhalat

•Salbutamol 400-600 ug/4-6h (4-6
inh /4-6h)
o
•Terbutalina 500-1000 ug/4-6h (1-2
inh /6h)
+
•Bromur ipatropi (4-6 inh/4-6h)

Si porten broncodilatadors de llarga
durada, mantenir-los

Reevaluació en 24h / 48h
Bona evolució

Mala evolució

•Salbutamol 400-600
ug/4-6h (4-6 inh /4-6h)
o
• Terbutalina 500-1000
ug/4-6h (1-2 inh /6h)
+
•Bromur ipatropi (4-6
inh/4-6h)

•Salbutamol 2,5-5mg/4-6h
(0,5-1ml de sol 0,5%) cada
4-6 h
+
•Bromur ipatropi (500 µg/46h)

Afegir tractament corticoide inhalat i/o sistèmic
(Prednisona 0,5 mh/kg/d o equivalents)
Afegir antibioteràpia segons taula
adjunta
Reevaluació en 12h / 24h
Bona evolució

Continuar tractament 5 – 7 dies

Continuar tractament 5 – 7 dies

Mala evolució
Derivació hospital

FARMACOLOGIA
Broncodilatador
• D’elecció dispositius d’aire comprimit.
• Forma nebulitzada per a situacions de poca col.laboració.
• Tenir en compte possible hipercàpnia o acidosi que empitjoraria
amb O2 a altes concentracions.
Corticoides
• Aceleren la recuperació dels símptomes, milloren la funció
pulmonar i disminueixen els fracassos terapèutics.
• Pauta curta de corticoides.
• Corticoides inhalats a dosis altes (2mg, 4 vegades al dia) podrien
ser alterantiva eficaç i segura a esteroides orals.
• La via oral si l’absorció gastrointestinal no està afectada és
igualment efectiva que la ev.
• La reducció progressiva de dosi no està demostrada la seva
repercussió i no té sentit en pautes curtes.
Oxigen
• Aconseguir pO2 >60 mmHg

FARMACOLOGIA
Antibioteràpia
- Criteris Anthonisen (≥2)
Augment dispnea habitual
Augment del volum de l’esput
Augment de la purulència de l’esput (+ significatiu d’infecció bacteriana)
•

Pacient amb ventilació mecànica, per la gravetat de la reagudització requerirà ATB.

ATB segons gravetat
•

Lleu: Amoxi-Clav. (Alternatives: cefditoren, Moxifloxacino, Levofloxacino) x 5-7 dies.

•

Moderada o greu i molt greu sense risc d’infecció per pseudomones: Moxifloxacino, Levofloxacino
500/24h. (Alternatives: amoxi-clav, Ceftriaxona, Cefotaxima) x 5-7 dies.

•

Greu o molt greu amb risc d’infecció per pseudomones: Ciprofloxacino, Levofloxacino 500/12h.
(alternatives: Ceftazidima, Piperacilina-Tazobactam, Imipenem, Meropenem, Cefepima) x 10-14 dies.

Factors de risc d’infecció per pseudomona
•
•
•
•
•

Deteriorament important de la funció pulmonar
Bronquiectàsies
Aillament de pseudomona aeruginosa en agudització prèvia
Colonització bronquial per pseudomona aeruginosa
>4 cicles d’ATB en el darrer any.

ASPECTES CLAUS DELS TRACTAMENT
• Abandonar tabac.
• Tractament farmacològic de la reagudització.
• Autocura i educació sanitària (activitat física, nutrició, correcta tècnica
inhalatòria, reconeixement de les aguditzacions).
• Tractament de comorbilitats.
DERIVACIONS PER A INGRÉS HOSPITALARI
• Agudització greu o molt greu: disnea 3-4 de l’escala díspnea MRC,
inestabilitat hemodinàmica, alteració del nivell de consciència, cianosi de
nova aparició, utilització de musculatura accessòria, edemes perifèrics
nous, sat O2 <90% o PaO2<60mmHg , comorbilitat greu, altres
complicacions.
• Agudització moderada que no respon al tractament rebut.
• Aguditzacions >= 2 en l’any anterior.
• Dificultat per a realitzar el tractament i control ambulatori.
• Descartar altres diagnòstics (neumònia, neumotòrax, IC, embòlia
pulmonar).
• Deteriorament de l’estat general.

Bibliografia
• Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica. Guia GOLD 2016.
• Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y
Tratamiento de Pacientes con Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) - Guía
Española de la EPOC (GesEPOC) 2014

Farmacologia en
patologia neurològica

CAS CLÍNIC

Avui és dissabte al matí i estem de guàrdia al
centre. Ens avisen per una noia de 23 anys que
consultava d’espontània per mareig i cefalea i que
comença a convulsionar a la sala d’espera.

AP: No AMC. Consum ocasional de cannabis inhalat.
Consum d’alcohol de cap de setmana (3-4 UBE).
Epilèpsia en forma de crisi d’abscència des dels 10
anys. Darrera crisi fa 3anys.

?

Maneig crisi comicial adult a l’AP
Anamnesi a
l’acompanyant
epilepsia
coneguda? Temps
inici crisi?
Context?Consum o
deprivació de
drogues o
fàrmacs?
Antecedents
patològics i
medicació habitual

Valoració NRL ràpida, permeabilitzar via aèria, aspiració
secreccions, administrar oxigen, ventilació eficaç, via venosa
perifèrica , constants vitals
No respon en 2 min

BZD 1ª dosi
No respon en 2 min

BZD 2ª dosi

•Hipoglicèmia:
Glucosmon(+/- tiamina
100mg ev)
•Hipertèrmia:
Paracetamol

No respon en 2 min
Activació
Sistema
Emergències
mèdiques

No respon en 2 min

BZD 3a dosi
Estatus epilèptic convulsiu tónico-clònic:
– Crisi convulsiva generalitzada contínua ≥ 5 minuts
– ≥ 2 crisi convulsives generalitzades sense recuperació de la consciència entre elles
– Crisis seriades: ≥ 3 crisis convulsives generalitzades en una hora

Guia oficial de diagnòstic i tractament de les epilèpsies de la Societat Catalana de Neurologia

Tractament crisi comicial
Fàrmac

Dosis inicial
adult/ Dosis
màx

Temps de
control crisi

Durada efecte

DIAZEPAM

5-10mg D
màx 20mg

1-3 min

10-30 min

Amp 2ml/10mg
Microenemes 5 i 10mg

ev, rectal

0’2-0’5 mg/kg

CLONAZEPAM
Amp 1ml/1mg

1-2 mg D màx 3-10 min
4mg ev

12h

1-5mg

10-30 min

0’1 mg/kg

MIDAZOLAM

Amp 1mg/ml ; 15mg/3ml;
5mg/ml

ev, im, bucal,
nassal, rectal

1-1,5 min

0’1 mg/kg ev; 0’2 mg/kg
nassal i 0’2-0’5 mg/kg
mucosa jugal

Sinó cedeixen les convulsions, valorar: valproat, levetirazepam, fenitoïna o coma
farmacològic.
Efectes 2aris: Depressió respiratòria, hipotensió, amnèsia anterògrada, cefalea,
debilitat muscular.

Indicacions de derivació
urgent a l’hospital
• No epilepsia coneguda
• Pacient epilèptic conegut si:
– Autolesió greu
– Existencia d’altres situacions mèdiques que ho
justifiquin ( ex. Embaràs, dificultat respiratòria, etc)
– Duració de la crisi > 10 min o aparició d’una segona
crisi sense haver recuperat la consciència
– Crisi anormal o diferent a les habituals
– Necessitat de proves de imatge

Guía oficial de práctica clínica en epilepsia. Guías diagnósticas y terapéutica de la
Sociedad Española de Neurologia 2012.

Vertígen
Sensació de rotació en l’espai, ja sigui del propi
pacient o del medi que l’envolta.

Societat Catalana ORL.
http://www.scorl.cat/detall_temes.php?id_temes=8

Tractament
•Mesures generals:
– Repòs absolut
– Dieta absoluta o líquida
– Control TA
•Maniobres posicionals:
– Maniobra d’ Epley

www.ics.gencat.net/3clics Mareig i vertígen

Fàrmacs

Posologia

Ef.2aris

Sedants vestibulars
Sulpiride ( Dogmatil ®)
Tietilperezina ( Torecan ®)
Betahistina ( Serc ®)

Entre 5-7 dies
50mg/8h vo / 100mg/8h im
6,5mg/8h vo o rectal
16mg/8h vo

Sedació, somnolència, convulsions,
allargament QT, ef extrapiramidals,
hipotensió postural, hiperprolactinèmia,
elevació transaminases, sd neurolèptic
maligne, discinesia tardana (>3m)

Antiemètics
Metoclopramida ( Primperan
®) 10mg/ comp; 10mg/2ml
amp, 1mg/ml solució oral

Ansiolítics
Diazepam
Lorazepam

10mg/8h ev o im

5mg/8h vo
1mg/8h vo

Reaccions extrapiramidals( joves),
discinesia tardana (>65ª),convulsions,
somnolència, diarrea, hipotensió, sd
neurolèptic maligne
CI: si levodopa
Hipotensió, sedació, dependència,
somnolència, debilitat muscular, ataxia,
tremolor, reaccions paradoxals, visió
borrossa,cefalea, diplopia, alt líbido,
retenció orina, incontinència, amnesia
anterógrada, constipació

CEFALEA

Anamnesi i
exploració física
Signes
d’alarma?

SIGNES D’ALARMA
Cefalea aguda
Cefalea subaguda
progressiva
Inici brusc
Febre
Vòmits “en escopeta”
TCE previ

(1ària vs 2ària)

NO

Si
HTA?
Ttment
HTA
cedeix?

Analgèsia
cedeix?

si

no

FOCALITAT NEUROLOGICA
Alteració nivell de consciencia
Signes meningis
Papiledema
Alteració de la força i/o
sensibilitat
Alteració d’algun dels reflexes

no

Derivació
ucies

Alta i seguiment clínic

Exploració neurològica

si

normal

Valoració si
alta i
seguiment o
ucies

Dental, altres
focus

Derivació
especialista
/ttment

focalitat

Derivació
ucies

Diagnòstic
• Anamnesi
– Edat d’inici
– Sexe
– Temps d’evolució
– Instauració i freqüència
– Localització i qualitat del dolor
– Durada i intensitat
– Distribució horària
– Prodroms
– Símptomes acompanyants
– Factors precipitants o agravants/milloria
– Hª familiar de cefalea i tipus, mort súbita i hemorràgia
subaracnoidea
– Antecedents personals d’interès.
• Exploració neurològica
• Exploració sistèmica
• Exploracions complementàries

Tipus cefalees
primaries

Característiques

Migranya sense aura

Unilateral, durada entre 4 i 72 h, ha d’haver
presentat almenys 5 episodis.
Ha de presentar almenys 2 de les següents
característiques i almenys 1 dels signes i símptomes
•Pulsàtil
•Intensitat moderada/greu
•Empitjora amb l’activitat física
•Signes i símptomes:
Nàusea i/o vòmits
Fotofòbia i fonofòbia

Migranya amb aura

Cefalea Tensional

Tractament
Repós al llit, sense sorolls ni llum. Dieta tova
segons tolerància, fred local.
Crisi lleu
Analgèsics VO
Paracetamol 1g c/6h
AAS 500mg-1g c/8h
Naproxè1g inicial i seguir 500 mg c/12h
Ibuprofè 600 mg c/12h
Antiemètics VO (si precisa)
Metoclopramida 10mg
Domperidona 10-30 mg
Si en 2 hores no hi ha resposta
Agonistes 5-HT (triptans)

Cefalea que compleix els criteris de cefalea sense
aura i que s’inicia durant l’aparició de l’aura o
durant els 60 min següents.
Aura (símptomes):
•S. visuals (pèrdua visió, llums pulsàtils, taques…)
•S.sensitius (formigueig,sensació entumiment,…)
•Transtorn de la parla, disfàsia
El pacient ha d’haver presentat almenys 2 episodis.
Cada simptoma dura entre 5 i 60’

Crisi moderada/intensa
Aines IM/EV:
Diclofenac 75mg c/12h
Metamizol 2mg c/8h
Agonistes 5-HT:
Sumatriptà 50-100mg VO, 10-20 mg nasal, 6 mg
SC
Ergotamina:
Dosi única 0’5-1mg VO o 2mg VR
Antiemètics VO (si precisa)
Metoclopramida 10mg VO, IM o EV c/8h
Domperidona 10mg VO c/8h o 60 mg VR c/12h
Ansiolitics:
Diazepam 5-15 mg c/24h VO

Més comú en el sexe femení
Localització bilateral. Presenta almenys 2 de les
següents característiques:
•Dolor opressiu
•No empitjora amb l’activitat física
•Fotofòbia o fonofòbia
•Pot anar acompanyada de contractura de la
musculatura cervical
Almenys 10 episodis que tinguin una durada d’entre
30 minuts i 7 dies.

Durant la crisi, analgèsics: pautar
Compte! Amb la cefalea per abús d’analgèsics

Tipus cefalees primàries

Cefalea en raïms (cluster)

Hemicrània crònica paroxística

Cefalea per situacions concretes

Característiques

Tractament

Més comú en homes. Acompanyada
almenys d’un dels signes següents:
Dolor intens unilateral, orbitari o
supraorbitari
Signes:
Injecció conjuntival ipsolateral i/o
llagrimeig.
Congestió nasal i/o rinorrea ipsolateral.
Sudoració front i cara ipsolateral.
Miosis i/o ptosis
Inquietut motora i desassosec

Crisi aguda:
O2 al 100% durant 15 min.
Sumatriptà 6mg SC, repetint fins a un
màxim de 12mg c/24h
Es recomana associar el tractament agut a
un tractament preventiu (prednisona 1-1’5
mg/dia/Kg i/o verapamil 240-360 mg/24h)
i derivar al pacient de forma preferent al
neuròleg.

Més comú en dones
Sempre mateix costat.
Dolor de característiques molt semblants
a la cefalea en raïms.
Durada de la crisi: entre 2 i 30 min.
Freqüència: més de 5 episodis al dia.

Post PL, per fàrmacs (nitrits,
vasoactius,..) post convulsió, per
hipoxemia, per hipercàpnia, per
hipoglicèmia, post HD, post exercici, post
coito, per tos,…
Segons simptomatologia i anamnesi

Derivar al neuròleg
Tractament preventiu: indometacina

Valorar individualment

Guía oficial de la Sociedad Española de Neurología para el diagnóstico y tratamiento de las cefaleas. 2011

CODI ICTUS
Criteris activació
símptomes focals (RÀPID +) <8h (ictus del

despertar o inici incert)
Si bona qualitat de vida prèvia ( autònom a la marxa,
bany, vestir-se)

Sospita ictus

Episodi sobtat de
dismetria facial,
pèrdua de força o
sensibilitat en braç o
cama, o
trastorn de la parla
(afàsia o disàrtria).
(RÀPID)

activació
CODI
ICTUS
061/112
Trasllat
inmediat
<30’
Hora
inici

Determinar TA, FC, Sat O2,
glicèmia, Temperatura
Via venosa perifèrica braç no
parètic
No administrar AAS ni hipotensors
Si sèrum: sèrum fisiològic
Repós, elevació cap 30º
* labetalol: perfussió 1-2mg/min. CI: asma,mpoc,
Insuficiència cardíaca descompensada, BAV,
cocaïna, psicotròps

Soro. C, Capdevila. M, Sánchez. A,Patricia , Júdez C, Soto A, Mora A, Jiménez
X.Guia de pràctica clínica alteracions neurològiques: ictus, Accident vascular
cerebral. SEM-Departament de Salut Generalitat de Catalunya 2013.

• Glicèmia >180 mg/dl→
insulina ràpida
• PAS>220 o PAD >120→
captopril 25mg vo
• *Labetalol: 20mg ev
bolus, repetir cada 10’
20-80 mg( Dmàx
300mg)
• Hipotensió : TA
S<90mmHg: SF ev
• T>37,5ªC→ paracetamol
vo /ev

• Sat O2 <94%→
oxigenoteràpia

Criteris d’exclusió
•
•
•
•
•
•
•

Síncope
Crisis comicial
Migranya
Síndrome Confusional Agut
Trastorns metabòlics (hipoglicèmia)
Intoxicacions
Patologia crònica de base amb mala qualitat de
vida

Maneig HTA en ictus agut
ICTUS
TAS≥ 220 i/o
TAD≥ 120 mm
Hg

Captopril 25mg vo
Enalapril 5mg vo
Labetalol ev
Urapidil ev

TAS < 220 i
TAD< 120 mmHg

NO TTMENT , excepte si
s’associa
Ictus hemorràgic
Dissecció Ao
IAM
Insuficiència ventricular Esq
Ttment fibrinolític
Nitropussiat EV

ESCALA
NIHSS

Montaner J, Álvarez-Sabin J. NIH Stroke Scale and its adaptation
to Spanish. Neurología 2006; 21(4):192-202.

CAS CLÍNIC

Estem atenent urgències i vé la Sra Maria perquè
des d’aquest matí s’ha llevat així.
AP: 74 anys. No AMC. No hàbits tòxics. DM2 en
tractament amb metformina i bon control. HTA en
tractament amb enalapril 20mg. Trastorn depressiu
de llarga evolució.

?

•

•
•
•

Paràlisi facial perifèrica: Síndrome d´inici agut que es manifesta
per la pèrdua de força de la musculatura facial voluntària. Afectació
musculatura frontal.
Paràlisi facial idiopàtica, de Bell.(+FREC)
Paràlisi facial secundària: Traumàtica, infecciosa, tumoral,
neurològica……
Paràlisi facial perifèrica bilateral: Guillem–Barré, ELA, sarcoïdosi…

Paràlisi facial
Signes d’alarma
Curs clinic progressiu (>48 hores)
Major parèsia de la musculatura facial inferior
Sordera, parèsia del VI par
Traumatisme cranial previ
Febre elevada (sobretot diabètics)
Vesículas a l’ orofaringe o a l’oïda externa, sospitant un herpes zoster
Focalitat neurològica a l’exploració física

Paràlisi facial central
Urgències per a estudi ( TC, RMN cranial)

Paràlisi facial (VII parell cranial)

Exploració neurològica
Otoscòpia: vesícules a CAE?
Palpació paròtides i cervicals: descartar megalies
Diferenciar central/perifèric
•Central:
Elevar celles i arrugar front
Dissociació musculatura voluntària /involuntària ( riure)
• Perifèric
Signe de Bell *

Tractament ambulatori
Prednisona 1mg/kg/d vo 5-10 dies
Inhibidor bomba protons/24h ( ex omeprazol 20mg/24h vo)
Llàgrimes artificials 4gotes/d+ lubricant ocular per la nit
Oclusió ocular parcial

Signes d’alarma:
•Curs clínic progressiu (>48 hores)
•Major parèsia de la musculatura facial inferior
•Sordera, parèsia del VI par
•Traumatisme cranial previ
•Febre elevada (sobretot diabètics)
•Vesícul·les a orofaringe o a oïda externa, sospitant un herpes
zòster
•Focalitat neurològica a l’exploració física.
El 80% de les paràlisis idiopàtiques evolucionen
favorablement en unes 8 setmanes.

TRACTAMENT
• Corticoïds: Prednisona 1mg/Kg/d(dosi única matinal) 5-10
dies
• Inhibidor bomba protons/24h (omeprazol 20mg/24h)
• Llàgrimes artificials 4 gotes/dia + lubricant ocular nit
• Ús d’ulleres de sol durant el dia i oclusió ocular durant la nit
• Si secundària a infecció per virus herpes associar: Aciclovir
800mg 5 vegades al dia durant 10d o valaciclovir 1g/8h
durant 7d.

Serrano V, Novell F. Parálisis facial. AMF - Actualización en medicina de família. 2006; 2 (10) :575-582
www.ics.gencat.net/3clics parálisis de Bell

