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Les intoxicacions es produeixen per l'exposició en excés (respecte a la quantitat 

recomanada) a un fàrmac o substància potencialment tòxica. Quan es produeix una 

intoxicació, depenent del nivell de gravetat de la mateixa (és important la substància 

implicada, la via d'exposició, la causa de la intoxicació, el temps transcorregut des del 

contacte amb el tòxic, si s'ha realitzat alguna mesura com a inducció del vòmit i la 

simptomatologia presentada) caldrà optar per diferents tipus de tractament com, per 

exemple, el buidatge o rentada gàstrica. En alguns casos serà necessari l'ús d'un antídot. 

Els antídots són substàncies o medicaments que impedeixen, milloren o fan 

desaparèixer alguns signes i símptomes produïts per intoxicacions actuant sobre el 

mateix tòxic. 

En les urgències d'adults, en línies generals i sense tenir en compte variables que poden 

alterar els percentatges (com el grup d'edat), el tòxic que més assistències a urgències 

produeix és l'alcohol, a continuació trobem les drogues d'abús (primera és la cocaïna, 

seguida del cànnabis i l'heroïna seguides per amfetamines, èxtasis i al·lucinògens) i, 

finalment, els medicaments (els més freqüents són les benzodiazepines, seguides 

d'antidepressius, opiacis i neurolèptics). Després d'aquestes categories estarien les 

intoxicacions per productes químics o gasos. Segons la zona geogràfica aquest ordre de 

les intoxicacions més freqüents podria variar. 

Per a aquestes intoxicacions, veurem els antídots i mètodes més usats en urgències: 

- El carbó activat és un dels mètodes més triats per la seva seguretat i efectivitat davant 

una gran quantitat de fàrmacs i substàncies, quan no està contraindicat. El seu ús, en 

general, es realitza quan la ingestió del tòxic ha sigut recent, entre 1 i 2 hores. 

- Intoxicacions per drogues: a l'alcohol s'aplica el tractament en funció de la 

simptomatologia i nivell de consciència administrant-se vitamina B1 (tiamina) i sèrum 

glucosat. A la intoxicació per cocaïna s'administren benzodiazepines per a contrarestar 

l'estimulació simpàtica. En el cànnabis, si es produeix crisi d'ansietat, s'administren 

benzodiazepines i si hi ha quadres psicòtics haloperidol. A l'heroïna s’utilitza la naloxona 

i en el cas de drogues de disseny s'administra haloperidol si existís agitació o altres 

fàrmacs en funció de la simptomatologia. 
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- Intoxicació per fàrmacs: en el cas de la intoxicació per benzodiazepines es fa servir el 

flumazenil. Als antidepressius s'administra carbó activat i es tracten símptomes. Als 

opiacis es fa servir la naloxona. Als neurolèptics l'antídot és el biperidèn. Per al 

paracetamol es fa servir l’N-acetilcisteïna. 

A les urgències pediàtriques, segons indica l'última guia de la Societat Espanyola 

d'Urgències de Pediatria en el seu últim protocol sobre intoxicacions, l'ús d'antídots sol 

ser molt baix, menor del 4% en les consultes per sospites d'intoxicació. 

L'alcohol és també un dels tòxics que més produeix consultes per intoxicació en edats 

pediàtriques (incloent-hi persones fins als 18 anys). Després, és l’N-acetilcisteïna, en les 

intoxicacions produïdes per paracetamol. En el cas de fàrmacs liposolubles (anestèsics 

locals, antidepressius tricíclics) l'antídot més nou és la utilització de la teràpia d'emulsió 

lipídica, sent també nous els antídots relacionats amb els fàrmacs oncològics com en la 

intoxicació per 5-fluorouracil l'ús de triacetat d’uridina. Un antídot que s'ha d'utilitzar 

amb precaució per la seva desfavorable relació entre risc-benefici, és el flumazenil, que 

només estarà indicat en intoxicació pura per benzodiazepines en pacients amb 

depressió neurològica i insuficiència respiratòria o hemodinàmica que no responguin a 

les mesures de suport. 

Alguns antídots no s'aconsegueixen fàcilment pel seu preu o curta caducitat, entre altres 

raons, i per això existeix en algunes comunitats i s'estan creant en unes altres la Xarxa 

d'Antídots que es pot contactar en cas de necessitat. 
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