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1. Introducció
La intoxicació per monòxid de carboni (ICO) és un quadre relativament freqüent i sovint greu.
Pot ésser letal o bé deixar seqüeles irreversibles en alguns casos. L’entrada de monòxid de
carboni (CO) a l’organisme es dóna exclusivament per via inhalatòria. De fet, es tracta d’un
gas sense color ni olor i que no és irritant. No existeix cap sistema de depuració per accelerar
l’eliminació del tòxic, però sí existeix un antídot, l’oxigen, que s’ha d’administrar a la concentració
més elevada possible, en condicions normobàriques o hiperbàriques segons cada cas. La ICO
causa simptomatologia inespecífica i cal un cert índex de sospita per a pensar-hi i diagnosticarla.
La incidència de la ICO a Catalunya se situa entre 250-300 casos/any. La majoria de les vegades
la intoxicació reverteix, tot i que en ocasions pot arribar a provocar la mort de la persona
intoxicada. És més freqüent en els mesos d’hivern. Els serveis d’urgències a l’estat espanyol
reben un mínim de 2.000 intoxicats per fum l’any. Es calcula que moren anualment per causa
d’una intoxicació per fum entre 50 i 100 pacients, la majoria (75%) en el lloc de l’incident, al
medi prehospitalari.
En el context d’una inhalació de fums, s’ha de tenir present la possibilitat d’una intoxicació per
cianhídric (CNH), degut a la combustió de materials nitrogenats. La inhalació de fums d’incendis
provoca milers de morts anuals a tot el món i representa la principal causa d’inhalació per
cianhídric en els països desenvolupats. Aquestes intoxicacions tenen lloc, habitualment, en
entorns tancats on es produeix la combustió de materials nitrogenats amb temperatures molt
elevades, tot i que també cal tenir-les en compte i sospitar-les en espais a l’aire lliure.
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2. Fisiopatologia
En el context de les intoxicacions per fums cal tenir en compte diversos mecanismes
fisiopatològics que es produeixen en la síndrome per inhalació de fum:
•

Hipòxia tissular deguda a la disminució de la fracció d’oxigen de l’aire inspirat (pot passar

del 21% al 10%).
•

Intoxicació directa per inhalació de gasos tòxics: CO i CNH.

•

Compromís de vies respiratòries per gasos irritants (òxid de nitrògen, amoníac...).

•

Lesions tèrmiques de la via aèria.

•

Lesions pulmonars pel sutge.

•

Cremades i/o traumatismes associats.

El CO és un gas inodor, incolor i insípid i no és irritant, per la qual cosa no provoca una
reacció de rebuig al ser inhalat, facilitant la seva inhalació accidental. Es genera fàcilment
per la combustió incomplerta de qualsevol hidrocarbur (brasers, estufes, escalfadors, motors
d’explosió, incendis...); cal recordar que amb temperatures superiors a 400 0C es produeix una
combustió complerta convertint-se el CO en CO2.
La toxicitat per CO es produeix per tres mecanismes: disminució del transport d’oxigen; alteració
de la cadena respiratòria mitocondrial i toxicitat directa per augment d’òxid nítric intracel·lular
(Taula 1).
Un cop inhalat, el CO passa a la sang ocupant el lloc de l’oxigen. El CO té una alta afinitat
per l’hemoglobina (240 vegades més alta que l’O2), formant el complex carboxihemoglobina
(COHb), que impedeix el transport i transferència d’oxigen eritrocitari. Una característica
important d’aquesta unió és que és dependent de la pressió parcial d’O2, d’aquí la utilitat del
tractament hiperbàric. El principal efecte tòxic del CO té lloc sobre la respiració cel·lular (alteració
del Citocrom aa3) i aquest es pot mantenir hores o dies després de la intoxicació aguda.
El CO té una alta difusibilitat, fet que facilita el seu efecte tòxic directe sobre molts teixits orgànics
(Taula 1). Els òrgans més sensibles són el sistema nerviós central, el miocardi i la musculatura
estriada. En dones gestants el CO travessa la via placentària per difusió passiva.
Es pot desenvolupar una síndrome neurològica tardana (SNT) en el 10-30% (3-18% en algunes
sèries en pediatria) de pacients amb ICO greu sense tractament correcte. Es pot manifestar
fins i tot després d’intoxicacions inicialment catalogades como a no greus i, quan ho fa, sol
haver-hi un interval lliure de símptomes d’1-6 setmanes després de l’episodi agut. Cal no oblidar
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que el nivell de COHb no sempre es correlaciona amb la gravetat. L’eliminació del CO unit a
l’hemoglogina és molt més ràpid que la del CO intracel·lular, que continua tenint un efecte tòxic
fins i tot després que els nivells sanguinis de la COHb s’hagin normalitzat. Aquesta síndrome es
pot manifestar en forma de deteriorament encefàlic progressiu, extrapiramidalisme i la presència
d’àrees de desmielinització en la ressonància magnètica nuclear.

Taula 1. Efectes tòxics i factors de risc/signes d’alerta en la intoxicació
per CO.
Efectes tòxics del CO
•

Formació de la COHb: Disminueix el transport d’oxigen. Hipòxia tissular. Afectació

sistèmica aguda amb clínica gastrointestinal, neurològica i cardiovascular.
•

Citocrom aa3 del complex IV de la cadena respiratòria mitocondrial: Disminució de

la generació d’ATP i desviació d’electrons cap a la generació de radicals lliures. Respiració
anaeròbica, acidosi metabòlica, dany oxidatiu cel·lular sobre l’endoteli i cèl·lules de la glia
(desmielinització). Taquipnea, SNT.
•

Lligands cel·lulars de l’òxid nítric: Augment de l’òxid nítric lliure intracel·lular. Dany

oxidatiu cel·lular. SNT
Factors de risc i signes d’alerta de patir una ICO
•

Inhalació perllongada a llocs tancats.

•

Explosió.

•

Intoxicats greus o èxitus entre els afectats.

•

Cremades a vies respiratòries, esput amb sutge.

•

Pèrdua de consciència.

•

Dificultat respiratòria.

•

Alteracions neurològiques: cefalea intensa, atàxia, convulsions, astènia extrema.

COHb: Carboxihemoglobina, SNT: síndrome neurològica tardana.

En la població general el percentatge de COHb no és mai zero, i en persones fumadores o
habitants d’entorns amb alt índex de contaminació ambiental, els valors normals poden arribar
al 10%.
El cianhídric (CNH) s’allibera amb la combustió, a alta temperatura i en espais tancats o mal
ventilats, de productes nitrogenats. Aquests productes poden ser sintètics com el poliuretà,
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poliamida, resines, plàstics, melanina, niló... o naturals com la fusta, paper, seda, llana...
És un agent asfixiant mitocondrial (inhibeix la citocromooxidasa cel·lular), és a dir, produeix una
toxicitat directa sense alterar el transport d’oxigen. En la intoxicació per cianhídric no es forma
cap compost detectable ni es produeix una clínica específica, per això el diagnòstic ha de ser
de sospita. La utilització dels criteris de Baud ens és útil per arribar al diagnòstic (Taula 5).
La quantitat de CO que es forma en un incendi per unitat de matèria cremada, és entre 30 i 60
vegades més alta que la de CNH, en funció de la quantitat i el tipus de material sintètic cremat.
Considerant addicionalment l’alta afinitat de l‘hemoglobina pel CO, en les síndromes d’inhalació
de fum és possible patir una intoxicació per monòxid de carboni sense intoxicació per cianhídric,
però és impossible una intoxicació per CNH sense una intoxicació per CO combinada.
Les dues intoxicacions, per monòxid de carboni i per cianhídric (ICO i ICNH) produeixen acidosi
metabòlica que es correlaciona amb la gravetat del quadre clínic.
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3. Manifestacions clíniques i
maneig del pacient
3.1 Síndrome per inhalació de fum
El seu maneig a nivell extrahospitalari es basarà en l’estabilització del pacient i en assegurar
l’ABCDE (Regla mnemotècnica per la valoració dels malalts i actuació immediata).
És important, que els primers intervinents en arribar al lloc del sinistre apliquin el PAS: valorar
el risc (PROTEGIR), avisar els recursos necessaris (ALERTAR) i finalment procedir al rescat
de les víctimes (SOCÓRRER).
•

A: Via aèria. Assegurar permeabilitat.

•

B: Patró respiratori. Monitoratge

de la freqüència respiratòria (FR) i profunditat.

Aplicació precoç d’oxigen com antídot de la intoxicació CO. Assegurar la correcta oxigenació
(amb mascareta reservori alta concentració). Tractament específic broncospasme i/o laringo
espasme.
•

C: Situació hemodinàmica. Control d’arítmies, Freqüència Cardíaca (FC) i Tensió

Arterial (TA). Tractament precoç davant sospita d’intoxicació CNH, valorar administrar
l’antídot hidroxicobalamina.
•

D: Estat neurològic. Monitoratge del nivell de consciència (Escala de Coma de Glasgow),

l’estat pupil·lar i la funció motora. Glucèmia.
•

E: Exposició. Maneig de les cremades i/o traumatismes. Control de l’entorn, evitar

hipotèrmia o hipertèrmia.

3.2 Intoxicacions agudes per monòxid de carboni
(CO)
És una intoxicació que incrementa la mortalitat a curt i llarg termini i que pot deixar seqüeles
irreversibles, no només per complicacions secundàries a la intoxicació aguda (síndrome
coronària aguda, aturada cardiorespiratòria...) sinó també en forma de SNT. Per això és important
sospitar-la i diagnosticar-la. Es produeix durant la combustió incomplerta de qualsevol compost
orgànic que contingui carboni (carbó, fusta, paper, cotó, oli, gasos domèstics, benzina...). Les
manifestacions clíniques de la ICO van des de simptomatologia inespecífica com ara mareig,
nàusees, cefalees... fins a arítmies malignes, coma i mort.
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El diagnòstic de sospita es basa en la clínica aguda i la presència d’una font d’intoxicació
(motor, braser, estufa, escalfador, incendi...). Orienten al diagnòstic l’afectació col·lectiva i la
resposta a l’administració d’O2.
La clínica aguda és inespecífica i afecta bàsicament:
•

SNC: cefalea, confusió, alteració de la consciència fins al coma, convulsions, atàxia,

pèrdua de força generalitzada.
•

Cardiovascular: palpitacions, isquèmia miocàrdica (angor, infart), hipotensió arterial,

arítmies, aturada cardíaca.
•

Afectació sistèmica: nàusees, vòmits, astènia, dispnea.

•

Respiratòria (en exposicions a fums): obstrucció respiratòria, broncospasme, dispnea,

aturada respiratòria.
En lactants la ICO es pot manifestar simplement en forma d’irritabilitat, rebuig de l’aliment i/o
diarrees.
En dones gestants, el CO té major afinitat per l’hemoglobina fetal que per la de la mare, donant
com a resultat valors de COHb fetal de 10-15% majors que la materna. El fetus pot patir els
efectes tòxics del CO malgrat la mare estigui asimptomàtica i amb valors no elevats de COHb.
Els efectes d’intoxicació per CO, poden no aparèixer fins passades 36-48 hores, per això cal
monitoratge fetal pel servei d’obstetricia.
La Taula 2 descriu la clínica de la ICO.

Taula 2. Manifestacions clíniques en intoxicacions per inhalació de
fums (símptomes i signes)
Lleu / moderada
•• Cefalea, vertigen, mareig, cansament...

Greu
•• Dificultat respiratòria, estridor, via aèria no

•• Nàusees, vòmits, diarrees...

permeable...
•• Inestabilitat hemodinàmica

•• Irritació mucoses (ocular, via aèria).

•• Síncope,

•• Cremades a vibrisses nassals i sutge

arítmies

•• Tos, esput carbonaci.

repolarització, asistòlia...

•• Coloració roig-cirera de la pell.

•• Focalitat neurològica, disminució del nivell de

Síndrome

coronària

aguda,

ventriculars,

trastorns

de

la

•• Lactants: irritabilitat, rebuig a la ingesta, consciència, convulsions, atàxia... Sempre es
considera greu, fins i tot si ha estat transitòria.
diarrees.
Al sospitar una intoxicació per ICO cal administrar immediatament oxigen a altes
concentracions com antídot.
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L’oxigen desplaça part del CO de l’hemoglobina, accelerant-ne l’eliminació i disminuint la
seva arribada a la cèl·lula. En el cas de que el pacient no requereixi intubació orotraqueal
(IOT), l’oxigen normobàric s’ha d’administrar a la màxima FiO2 possible (mascareta reservori
amb vàlvula unidireccional). Si cal IOT; la FiO2 a utilitzar és d’1. En tots aquells pacients que
presentin una ICO greu, ja sigui per criteris clínics i/o analítics, s’haurà de valorar l’administració
d’oxigenoteràpia hiperbàrica (Taula 3). Caldrà contactar amb el Centre de Medicina Hiperbàrica
de referència per tal d’organitzar la derivació si finalment és necessària (veure punt 6).
La carboxihemoglobina (COHb), la pulsioximetria (SpCO) o el CO en l’aire espirat (COAE)
proporciona el diagnòstic de confirmació, però no defineix la gravetat de la intoxicació. Pot donarse una clínica greu amb valors relativament baixos de COHb, SpCO o COAE, si ha transcorregut
molta estona des de la intoxicació fins a la determinació analítica o si s’ha administrat oxigen
prèviament.
El maneig extrahospitalari de la intoxicació per ICO dependrà de la clínica que presenta o ha
presentat el pacient, de la seva estabilitat hemodinàmica, i dels valors de COHb, SpCO o del
COAE (veure algoritme).

Taula 3. Criteris d’Oxigenoteràpia Hiperbàrica
Criteris de Laboratori
•• COHb> 20%.
•• Acidosi metabòlica.
Criteris Clínics
•• Clínica neurològica, fins i tot breu i transitòria: pèrdua de consciència, convulsions...
•• Clínica cardiovascular: alteracions de la repolarització, arítmies, angor...
Valoració individualitzada en els següents casos
•• Individu exposat a CO sense criteris d’intoxicació greu, o fins i tot asimptomàtic, però que
té un patró d’exposició igual al d’una altra víctima que si acompleix criteris de gravetat en el
mateix episodi.
•• Dones embarassades exposades al CO.

A la Taula 4 es descriu la relació entre el lloc d’unió del tòxic amb l’efecte bioquímic i la clínica
en la intoxicació per CO.
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Taula 4. Relació lloc d’unió, efecte tòxic, efecte bioquímic i clínica.
(Autor: Josep Lloret i Carbó et al)

Lloc d’unió
•• Grup hemo Hb→
carboxiHb.

Efecte tòxic
•• ↓ Transport 02
•• Desviació esquerra

Efecte bioquímic
•• Hipòxia tissular.

astènia, nàusees i vòmits.
•• Símptomes neurològics:
↓ nivell consciència lleu i
transitori, mareig, confusió,
cefalea, debilitat muscular
a extremitats inferiors,
vertigen, convulsions i
coma.
•• Símptomes
cardiovasculars: SCA* i
arítmies (taquicàrdia).

corba dissociació Hb.

•• Citocromoxidasa a3

•• Respiració

•• En casos greus:

anaeròbica: acidosi
metabòlica.

insuficiència respiratòria
i SDRA*. Però si no hi ha
aquesta clínica, no es
descarta gravetat clínica ni
metabòlica.

•• Desviació electrons

•• Dany oxidatiu

•• SNT*: alteracions

CRM→generació
radicals lliures.

endoteli cel·lular
(alteració BHE)
y cèl·lules
glials (àrees
desmielinització
encefàliques).

neuropsiquiàtriques amb
afectació de funcions
superiors: memòria,
personalitat, concentració
i aprenentatge i
parkinsonisme.

•• Lligands intracel·lulars •• ↑ NO- lliure

•• Reacció NO-

•• SNT

del òxid nítric (NO-).

amb superòxids
→ generació
peroxinitrits amb
capacitat oxidant i
nitrogenada → dany
oxidatiu cel·lular.

•• ↓ Generació ATP.

complex IV cadena
respiratòria mitocondrial
(CRM).

intracel·lular.

(*)
SCA: síndrome coronària aguda.
SDRA: síndrome del destret respiratori de l’adult.
SNT: síndrome neurològica tardana.
ATP: adenosin trifosfat.
BHE: barrera hemato-encefàlica.
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3.3 Aspectes específics de les intoxicacions agudes
per cianhídric (ICNH)
Clínica
Les manifestacions clíniques de la ICNH són les derivades d’una hipòxia cel·lular. S’ha de
sospitar, especialment quan s’atenen pacients víctimes d’incendis que han patit inhalacions de
fums i que presenten la següent simptomatologia:
•

Taquipnea, dificultat respiratòria.

•

Alteració del nivell de consciència (agitació, estupor, convulsions i coma) i/o de la

conducta.
•

Alteracions cardiovasculars (taquicàrdia, hipotensió, arítmies, bradicàrdia, xoc i aturada

cardiorespiratòria (ACR).
•

Símptomes descrits en els Criteris de Baud (Taula 5).

Segons Baud, la presència d’una sèrie de criteris (Criteris de Baud) indiquen una alta
probabilitat d’intoxicació associada per CNH i indiquen la necessitat d’administrar precoçment
hidroxicobalamina i.v., idealment en els primers minuts i en el lloc de la primera atenció (Taula 5).

Taula 5. Criteris de Baud
Dades de l’entorn

Paràmetres clínics

Corfimen la presència de CNH a l’ambient

Indiquen que el pacient pot estar intoxicat per CNH

• Producció de fum.

• Pacient en estat greu que ha inhalat fum.

• Espai tancat o pobre en oxigen.

• Hipotensió sistòlica.

• Temperatura molt elevada.

• Acidosi metabòlica i/o lactat ≥ 8mmol/l.

• Combustió de substàncies nitrogenades.

• Sutge i/o flictenes perinassals/peribucals.

Tractament
•

Mantenir mesures de protecció de l’equip assistencial (PAS).

•

Oxigenoteràpia amb mascareta reservori amb vàlvules unidireccionals, sense reinhalació,

amb un cabdal mínim de 15 litres per minut a una FiO2 el més elevada possible (propera a 1).
•

Antídot: Quan es compleixin els 8 criteris de Baud administrar hidroxicobalamina

70mg/Kg i.v. precoçment. Si no és possible la determinació de pH ni lactat in situ, valorar
l’administració de l’antídot en malalts amb inestabilitat hemodinàmica, ACR o coma que
es trobin en un ambient suggestiu de presència de cianhídric. Tot i que les reaccions
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adverses són poc freqüents, cal valorar la possibilitat de reacció anafilàctica greu. Valorar
recomanacions d’administració: suau dilució en 200 ml preferible de 0,9% NaCl, no agitar, a
passar en 15 min i no en bolus.
Posteriorment a l’administració d’Hidroxocobalamina es pot produir un canvi a la coloració de
pell i mucoses així com de l’orina. Cal estar alerta en la valoració de l’extensió i profunditat de
la superfície corporal en malalts intoxicats i amb cremades.
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4.Seqüència d’actuació
(Algoritme)
4.1 Valoració del risc
Un cop arriben els equips assistencials al lloc del sinistre cal fer una valoració del risc del lloc
del sinistre, per tal de recollir la informació mínima que es pot comunicar a la resta d’equips
intervinents i als centres coordinadors. Sempre cal tenir una informació fluida amb els centres
coordinadors d’emergències per establir una correcta seqüència dels fets i valorar la presència
dels equips necessaris (rescat, seguretat i sanitaris).
Hi ha una sèrie de situacions especials que s’han de posar en coneixement del Centre
Coordinador Sanitari de forma prioritària:
•

Dona embarassada que ha inhalat CO. Cal considerar-ho com a indicació de tractament

prioritari, amb independència de la clínica, per la toxicitat del CO sobre el SNC immadur del
fetus.
•

Intoxicacions col·lectives (a partir de 4 afectats).

•

Sospita que hi hagi malalts crítics.

Cal tenir en compte la protecció de l’equip intervinent, especialment en intoxicacions per CO
sense foc/fum. En aquests casos cal fer una acurada valoració del risc abans d’actuar i
aplicar l’autoprotecció abans de socórrer. En les situacions de risc pels intervinents, els primers
en actuar han de ser els cossos de rescat (Bombers).

4.2 Valoració dels pacients
Un cop els equips sanitaris tenen accés al pacient, la valoració i actuació inicial es basarà en
la seqüència ABCDE.

Paral·lelament es registrarà de cada pacient:
•

Hora “0”: És l’hora en que ha tingut lloc el sinistre o l’exposició al tòxic.

•

Mecanisme de producció: Lloc tancat o obert, temps d’exposició, possibles components

si hi ha foc/fum (pintures, materials sintètics...)
•

Anamnesi: Si hi ha hagut pèrdua de consciència, encara que s’hagi recuperat, tos,

dispnea, dolor toràcic, altres símptomes inespecífics, cefalea, nàusees vòmits, diarrees...
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•

Exploració física: Constants vitals (Glasgow, FC, TA, FR, SatO2, Temperatura axil·lar,

Glucèmia), inspecció, palpació i auscultació. És característica la presència de sutge a nas i
boca, cremades a vibrisses i altres llocs, així com traumatismes.
•

Exploracions complementàries: monitoratge, ECG de 12 derivacions en tots els casos,

pulsicooximetria, pulsioximetria, lactat.
•

Sospita diagnòstica.

•

Tractament.

Un cop es confirma la sospita d’exposició i inhalació de fums o gasos, després de la valoració
clínica, és recomanable disposar d’una determinació no invasiva de CO per pulsicooximetria
(SpCO) i de lactat al mateix lloc de l’incident.
S’han trobat grans diferències en relació als valors de COHb i la gravetat dels pacients, per
aquest motiu els nivells de COHb es poden considerar bons marcadors d’exposició al tòxic
però no necessàriament de pronòstic o gravetat. Es poden trobar manifestacions clíniques
greus amb nivells relativament baixos de COHb, simplement pel temps transcorregut des de la
inhalació, l’administració d’O2 o la coexistència d’altres tòxics (CNH), tanmateix, una COHb alta
sempre indica intoxicació greu (Taula 6).

Taula 6. Valors orientatius de COHb.
Valors de referència considerats NO TÒXICS en adults (cal individualitzar els valors dels
pacients que treballin o visquin en zones d’alta contaminació ambiental).
COHb

Grau d’intoxicació

3,7%+/-0,5%

No fumadors, no exposats a d’altres fonts.

5,5%+/-1,3%

Fumadors 1-10 c/dia.

6,5%+/-1,7%

Fumadors 11-20 c/dia, no exposats a d’altres fonts.

8%+/-2,2%

Fumadors >20 c/dia, no exposats a d’altres fonts.

c: cigarretes

Es consideraran patològics tots aquells valors per sobre dels valors no tòxics. En
pacients≤14 anys es consideren patològics els valors de COHb >5%.
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La SpCO o pulsicooximetria és una prova no invasiva que ens permet fer una valoració indirecta
de la saturació per CO, que no necessàriament dóna els mateixos valors que la determinació
de COHb.
És una eina disponible en el moment inicial de la valoració del pacient amb ICO i ens ajuda a
la presa de decisions i tractament d’aquest. Aquesta determinació té unes limitacions que s’han
de tenir en compte:
Errades freqüents en les valoracions de pulsioximetria i pulsicooximetria durant el
monitoratge poden condicionar l’alteració del valors resultants.
Problema

Possible solució

El lloc on es mesura està brut o amb lesions Netejar-ho. Canviar el sensor a una zona neta
(esmalt d’ungles, infeccions, ferides).

o no lesionada.

Connexions del cablejat amb mal contacte o Revisar la totalitat de parts del cable des del
desconnectades.

sensor fins al monitor.

Llum ambiental forta (solar o artificial).

Protegir el sensor amb un material opac, una
funda o tapat amb la mateixa manta o llençol

No arriba senyal, s’ha tallat la connexió.

del malalt.
Reduir la distància entre la unitat del malalt i la
unitat del monitor.

Els moviments físics del malalt interfereixen Mirar de subjectar millor el sensor i actuar per
en la mesura.

minimitzar els moviments del malalt.

Segons el dispositiu amb el qual es realitzi la determinació pot haver-hi un marge de +/-3%
del valor de SpCO amb referència als nivells de COHb en sang (fins -6% a +4% segons altres
estudis).
La COHb es determina preferentment en sang venosa una vegada al centre hospitalari, pel que
podria ser útil l’obtenció d’una mostra a nivell prehospitalari per valorar l’ICO inicial.
En situacions d’ICO, hem de recordar que els pulsioxímetres no són fiables i poden donar valors
erronis, ja que no diferencia l’oxihemoglobina de la COHb.
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5. Tractament en el lloc de
l’incident (Algoritme)
5.1 Pacient sense sospita d’intoxicació i SpCO < 10%
(<5% si edat ≤ 14 anys)
Cal valorar el pacient i actuar en funció de la sospita diagnòstica. En cas de no existir patologia
aparent, el pacient pot rebre l’alta al mateix lloc de l’incident. (Annex 1. Full de recomanacions)

5.2 Pacient amb alta sospita d’intoxicació.
Es recomana una extracció de sang venosa al lloc de l’incident.
•

Realitzar una determinació de valors de SpCO per pulsicooximetria.

•

Realitzar una determinació de lactat, si es possible, previ a l’inici del tractament.

•

Si es disposa de l’equipament adequat, extracció d’una mostra sanguínia venosa de 4

ml en tub hermètic amb anticoagulant, heparina sòdica 1% o EDTA tripotàssic, abans de
l’inici de l’oxigenoteràpia, per a la determinació de la COHb i lactat en sang a l’hospital
receptor.

5.2.1 Pacient no greu, amb símptomes i signes lleus o moderats i/o
SpCO entre 10-20% en adults i entre 5-20% en edats ≤14anys
•

Oxigenoteràpia: redueix la vida mitjana del CO de 5 hores a menys de 60 minuts.

Cal utilitzar sistemes d’oxigenoteràpia normobàrica de forma contínua i precoç, mascaretes
amb reservori i vàlvula unidireccional amb un cabdal de 15 litres per minut per aconseguir
la màxima FiO2 possible.
L’oxigen desplaça el CO de l’hemoglobina, n’accelera l’eliminació i disminueix l’arribada a
la cèl·lula.
•

Caldrà valorar tractaments simptomàtics i específics en cas de sospita de síndrome

coronària aguda, convulsions o dispnea, segons els protocols específics (Taula 7).
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5.2.2 Pacient greu i/o SpC0 > 20%
•

Valoració/Actuació segons ABCDE.

•

Oxigenoteràpia: Cal utilitzar sistemes d’oxigenoteràpia normobàrica de forma contínua

i precoç, mascaretes amb reservori i vàlvula unidireccional amb un cabdal de 15 litres per
minut per aconseguir la màxima FiO2 possible.
•

Notificar al Centre Coordinador del SEM (CECOS) per valorar trasllat directe a centre de

medicina hiperbàrica.
•

Valorar l’escala de coma de Glasgow (GCS), monitoratge ECG, tensió arterial,

temperatura, glucèmia capil·lar, SpO2, freqüència cardíaca, freqüència respiratòria.
•

Les arítmies acostumen a remetre amb oxigenoteràpia, si no, cal aplicar tractament

específic.
•

Les convulsions cedeixen habitualment en retirar l’afectat de la font del tòxic, si no, poden

requerir l’administració de benzodiacepines.
•

Criteris d’intubació orotraqueal (IOT): GCS<9, un cop retirat el pacient de la font i si

no hi ha milloria de GCS en administrar O2 normobàric amb mascareta amb reservori a 15
litres per minut. Individualitzar si estridor i cremades a la via aèria/boca, segons el criteri de
l’equip mèdic assistencial.
•

Si sospita d’ICNH, ja sigui complint els 8 Criteris de Baud o en el seu defecte en malalts

amb inestabilitat hemodinàmica, ACR o coma que es troben en un ambient suggestiu de
presència de CNH cal administrar l’antídot: hidroxicobalamina 70mg/Kg.
•

Els nens (pacients≤14 anys) presenten una major vulnerabilitat al CNH. Per aquest

motiu està indicat el tractament precoç amb hidroxicobalamina davant la sospita
d’ICNH.
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Taula 7. Mesures genèriques i específiques al lloc de l’incident davant
una intoxicació per CO/CNH.

Mesures genèriques
1. Valoració de l’escena, per part de Bombers.
2. Davant la sospita, protecció de l’equip assistencial (fer èmfasi en la ventilació dels
espais tancats).

3. Retirada del pacient de la font de CO i/o ventilació dels espais confinats (obrir portes i
finestres) sempre que sigui possible.

4. Maneig dels pacients segons la seqüència ABCDE.
5. Monitoratge ECG i ECG de 12 derivacions en cas de pacients amb factors de risc
coronari o arítmies. L’objectiu del tractament és administrar el més ràpid possible l’antídot
de la intoxicació per CO, l’oxigen:
• Si el pacient no requereix intubació orotraquial (IOT), cal utilitzar sistemes
d’oxigenoteràpia normabàrica de forma contínua i precoç, mascaretes amb reservori
i vàlvula unidireccional amb un cabdal de 15 litres per minut (tipus Monaghan®) per
aconseguir la màxima FiO2 possible.
• Si cal IOT els paràmetres del ventilador inicials seran els estàndards, amb una
FiO2:1.

Mesures específiques
6. En l’adult amb inestabilitat hemodinàmica o aturada cardiorespiratòria (ACR), cal
valorar l’administració de 40 mEq de bicarbonat sòdic i.v.

7. Si dispnea: Beta adrenèrgics, Bromur d’ipratropi nebulitzats i corticoides i.v.
8. En cas d’inestabilitat hemodinàmica cal administrar fluïdoteràpia, sèrum fisiològic en
primera opció amb combinació d’expansors del plasma si està indicat i, si fos necessari,
administrar vasopressors.

9. Les arítmies remeten amb oxigenteràpia, si no, cal tractament específic.
10. Les convulsions poden cedir quan retirem el pacient de la font del tòxic. Si no, poden
requerir de tractament amb benzodiazepines.

11. Tractament simptomàtic de la cefalea, nàusees i vòmits.
12. En sospita d’intoxicació per CNH, administrar hidroxicobalamina i.v.
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6. Trasllat de pacients i
priorització de la necessitat
d’una Unitat de Terapèutica
Hiperbàrica
Un cop assistit el pacient, hi ha una sèrie de situacions en que es requereix la derivació inicial
a un centre hospitalari, i hi ha ocasions en que el pacient requerirà d’una Unitat de Terapèutica
Hiperbàrica. Aquests requeriments es poden classificar en forma de prioritats, Prioritat 0,
tractament immediat, Prioritat 1, tractament prioritari (Taula 8).
El pacient pediàtric es traslladarà sempre, en primer lloc, a un Servei d’Urgències
Pediàtriques.
En una intoxicació per CO amb més d’una víctima, la gravetat de la situació dependrà del
pacient més greu. Quan en el grup hi ha un pacient greu, aquest condiciona que tots els
membres del grup es considerin greus.
En cas de símptomes lleus i moderats, els pacients es derivaran al Servei d’Urgències de
referència (Annex 2).
Tots els intervinents d’emergències amb equips sanitaris es coordinaran amb els centres
receptors de pacients, tant Serveis d’Urgències com unitats de Terapèutica Hiperbàrica, a
través del Centre Coordinador del SEM per optimitzar els trasllats dels pacients.
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Taula 8. Criteris de tractament hiperbàric urgent en intoxicacions per
fum, CO i CNH.

Cal la comunicació precoç amb el Centre de Coordinació Sanitari del SEM (CECOS) per tal que
organitzi el trasllat planificat amb el centre receptor*.
•

Criteris clínics: Intoxicacions agudes per CO i mixtes (CO/CNH) amb criteris clínics de

gravetat posteriors al rescat. Dones embarassades en intoxicacions per CO i mixtes (CO/
CNH).
•

Criteris analítics: Valors de pulsicooximetria (SpCO) > 20%, independentment de les

manifestacions clíniques.
•

Criteris ambientals: En intoxicacions amb > 1 pacient, quan algun dels afectats té

clínica greu cal traslladar tots els intoxicats.
Xifres de SpCO entre 10-20% es contactarà amb el centre receptor per individualitzar la
decisió.

*El CECOS del SEM comunicarà el trasllat a
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Annex 1.
Recomanacions pels pacients
exposats a fums/gasos
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Full de recomanacions pels pacients exposats a
fums/gasos
Hoja de recomendaciones para pacientes expuestos
a humos/gases
Vostè ha patit una exposició a fums/gasos i després d’haver estat atès per personal sanitari, no es
considera que requereixi un trasllat hospitalari immediat. A través d’aquest document li oferim unes
recomanacions que li demanem llegeixi atentament. En ocasions, poden aparèixer símptomes
d’intoxicació fins i tot 48 hores després d’haver estat exposat als fums/gasos, per això és important
que segueixi aquestes recomanacions.
Usted ha sufrido una exposición a humos/gases, por lo cual le facilitamos las siguientes
recomendaciones que rogamos lea atentamente. En ocasiones aparecen síntomas de intoxicación
incluso 48 horas después de haber estado expuesto a humos/gases, por ello es importante que siga
estas recomendaciones.

Recomanacions / Recomendaciones:
Encara que no tingui sensació de set, és recomanable que augmenti la ingesta de líquids habituals,
sense alcohol, d’aquesta manera s’afavoreix l’eliminació de tòxics de l’organisme a través de l’orina.
A pesar de no tener sensación de sed, es recomendable que aumente la ingesta de líquidos habitual,
sin alcohol. De esta manera se favorece la eliminación de tóxicos del organismo a través de la orina.
Acudeixi a un Servei d’Urgències portant el seu informe assistencial si durant les properes 48 hores té:
Acuda a un Servicio de Urgencias y llevando su informe asistencial si presenta en las próximas 48
horas:

• Mal de cap. Dolor de cabeza.
• Nàusees, vòmits, diarrees (especialment en nens i gent gran). Náuseas, vómitos, diarreas
(especialmente en niños y ancianos).
• Mareig intens, vertigen (rodament de cap). Mareo intenso, vértigo (sensación rotatoria de
objetos).
• Alteracions visuals. Alteraciones visuales.
• Alteracions auditives. Alteraciones auditivas.
• Febre. Fiebre.
• Dificultat per respirar, sensació de falta d’aire, ofec. Dificultad para respirar, ahogo, sensación
de falta de aire.
• Palpitacions, taquicàrdia. Palpitaciones, taquicardia.
• Confusió, tendència a la somnolència. Confusión, tendencia a la somnolencia.
• Alteració de la conducta, irritabilitat. Alteración de la conducta, irritabilidad.
Si té qualsevol dubte truqui al /Ante cualquier duda llame al
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Annex 2.
Centres de medicina
hiperbàrica a Catalunya
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Centres de medicina hiperbàrica a Catalunya
CRIS-Unitat de Terapèutica Hiperbàrica

Telèfon 93 5531202

Hospital Moisès Broggi.
C. Jacint Verdaguer 90
08970 Sant Joan Despí (Baix Llobregat)

Unitat de Medicina Hiperbàrica

Telèfon 972 600 620

Hospital de Palamós
C. Hospital, 17
17230 Palamós (Baix Empordà)

Més informació:
Comitè coodinador de centres de medicina hiperbàrica http://www.cccmh.com.
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Annex 3.
Algoritme d’actuació
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Actuació inicial en intoxicacions agudes per fum, monòxid de
carboni (CO) i cianhídric (CNH)
ARRIBADA DE L’EQUIP AL LLOC DEL SINISTRE

Registre informe assistencial
• Hora “0” (hora d’inici de l’incident)
• Mecanisme de producció
• Nombre de víctimes
• Anamnesi
• Exploració física
• Sospita diagnòstica
• Tractament

1.
2.
3.
4.
5.

PROTEGIR. Valoració del risc del lloc del sinistre
ALERTAR els recursos necessaris (Policia/Bombers/SEM)
SOCÒRRER. Rescat de les víctimes (Bombers)
Valoració Primària (ABCDE)
Determinar Glasgow, TA, FC, FR, SatO2, SpCO, SpMet, Tª, Glucèmia i
si tècnicament és possible realitzar HbCO, lactat i ECG

SOSPITA CLÍNICA D’INTOXICACIÓ/INHALACIÓ DE FUMS/GASOS

ALTA SOSPITA INTOXICACIÓ
Recomanable extracció sang venosa (per HbCO i lactat) i via iv.

Possible exposició
BAIXA SOSPITA INTOXICACIÓ

• Clínica lleu / moderada
• Sense criteris de gravetat
• SpCO: 10-20 % (5-20% ≤ 14 anys)

Asimptomàtic +
SpCO:<10% (<5% <14 anys)

Reavaluar

OXIGEN AMB MASCARETA RESERVORI D’ALTA
CONCENTRACIÓ (15l/min)

• Tractament específic segons
Alta mèdica

• Clínica greu i/o
• SpCO > 20%

Trasllat SUH/SUP
(USVB)

simptomatologia **
• Monitoratge

Clínica (símptomes/signes) LLEU/MODERAT

Clínica (símptomes/signes) GREU

Cefalea, vertigen, mareig
Nàusees, vòmits, diarrees
Irritació mucoses (ocular, via aèria)
Tos, esput carbonaci
Cremades a vibrisses nassals i sutge
Coloració rosenca-sirera de la pell
Lactants: irritabilitat, rebuig de la ingesta i/o diarrea

Via aèria no permeable, estridor
Dificultat respiratòria
Inestabilitat hemodinàmica
SCA, Arítmies ventriculars, ACR
Focalitat neurològica, disminució del nivell de
consciència, convulsions... Fins i tot si ha estat
breu i transitòria

Criteris de Baud (dades entorn)

Criteris de Baud (clínics)

Síndrome d’inhalació de fum
Espai tancat
Temperatura molt elevada
Combustió substàncies sintètiques nitrogenades

Malalt greu
Hipotensió sistòlica
Acidosi metabòlica i/o Lactat >8mmol/l
Sutge perinassal/peribucal

• Actuació segons ABCDE*
• Criteris IOT: GCS<9, malalt
crític. Valorar si estridor,
cremades via aèria/boca
• Tractament específic segons
simptomatologia**
• Si intoxicació per cianhídric
(Es compleixen els 8 Criteris de
Baud): hidroxicobalamina***
• Monitoratge

Trasllat UTH/UMH.
Nens sempre SUP (USVA).
Si pacient asimptomàtic amb SpCO
>20%, trasllat amb USVB.

Situacions especials alertar CECOS SEM per consulta precoç a UTH/UMH: Dona embarassada exposada, intoxicacions col·lectives (>4 afectats),
malalt crític.
*Aplicar el protocol corresponent en funció de la clínica del pacient: SVA, Dificultat respiratòria, SCA, arítmies, coma, convulsions...
**Broncodilatadors: Salbutamol nebulitzat adults: 5mg, nens: 0.2 mg/kg màx 5mg; Bromur d’Ipratropi 500 µg (nens:< 10 kg 125 µg, >10 kg 250 µg).
Corticoids: hidrocortisona 2-4mg/kg ó Metil prednisolona 1 mg/kg
***Antídot: hidroxicobalamina 70 mg/kg.
ACR: Aturada Cardio-Respiratòria, CECOS: Centre de Coordinació Sanitària, CNH: Cianhídric, CO: Monòxid de carboni, ECG: Electrocardiograma,
FC: Freqüència cardíaca, FR: Freqüència respiratòria, GCS: Escala de Coma de Glasgow, HbCO: Carboxihemoglobina, IOT: Intubació OroTraqueal,
SatO2: Saturació d’Oxigen, SCA: Síndrome Coronària aguda, SpCO: Pulsicooximetria, SpMet: Metahemoglobinèmia no invasiva, SUH: Servei
d’Urgències Hospitalari, SUP: Servei d’Urgències Pediàtriques, Tª: Temperatura, TA: Tensió arterial, UMH: Unitat de Medicina Hiperbàrica, USVA:
Unitat de Suport Vital Avançat, USVB: Unitat de Suport Vital Bàsic, UTH: Unitat de Terapèutica Hiperbàrica.
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