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Per això, proposem una sèrie de CONSELLS I PAUTES molt 
senzilles a tenir en compte davant l’atenció urgent d’aquests 
tipus de malalts.
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La baixa prevalença d’aquestes malalties suposa un 
desconeixement de part del personal sanitari donat l’alta 
complexitat no sols del diagnòstic, sinó també del tractament, 
requerint de professionals de diferents especialitats. No obstant, 
el malalt pot necessitar d’una atenció urgent i, en aquests 
àmbits, el personal sanitari que atén el malalt pot no estar 
familiaritzat amb la seva patologia.
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1.
MARC TEÒRIC

MALALTIES NEUROMUSCULARS

Les malalties neuromusculars comprenen un grup heterogeni de patologies que 
afecten alguna part del sistema nerviós perifèric i/o múscul esquelètic i que tenen en 
comú una pèrdua de les capacitats funcionals motores de la persona, amb una preservació 
de les funcions superiors. Es tracta de malalties cròniques, amb un curs progressiu amb 
un origen que pot ser des de genètic, neurodegeneratiu, immunològic, infecciós, tòxic o 
metabòlic. L’edat d’inici pot variar així com la velocitat a la qual evoluciona.

Alguns exemples d’aquestes malalties són: miastènia gravis, esclerosi lateral 
amiotròfica, distròfia de Duchenne, malaltia de Steinert, Charcot-Marie-Tooth, distròfia 
facio escapulo humeral... (vegeu Annex I per un llistat més complet).

El nexe comú d’aquestes malalties és la pèrdua en major o menor grau de la capacitat 
motora, arribant a perdre la capacitat per ambular (necessitat en alguns casos de bastó, 
crosses o cadira de rodes) i l’autonomia per desenvolupar les activitats instrumentals i 
bàsiques de la vida diària (necessitat d’ajudes tècniques o de suport d’una altra persona), 
podent arribar a un alt grau de dependència. En els casos d’inici a l’edat infantil, poden 
succeir alteracions esquelètiques com rigidesa o deformacions articulars que s’han de 
corregir amb ortesis o cirurgies correctores (escoliosi, caixa toràcica...). En alguns casos 
es pot veure afectada la musculatura respiratòria amb una disminució de la capacitat 
ventilatòria i de tossir, i amb major risc de patir infeccions respiratòries. En aquestes 
circumstàncies pot ser necessari suport ventilatori en forma de ventilació no invasiva, 
traqueotomia, o aparells per ajudar a l’expulsió de secrecions (Cough Assist).

Poden existir també complicacions agudes com l’embolisme pulmonar com és el cas 
de l’embòlia grassa després de caigudes/fractures. Algunes d’aquestes malalties també 
poden associar-se a patologia cardíaca amb insuficiència cardíaca i/o alteracions del 
ritme. També la deglució pot veure’s afectada a causa de la debilitat de la musculatura 
buco-faríngia, podent arribar a requerir la col·locació d’una gastrostomia.

EPIDEMIOLOGIA I MORBI-MORTALITAT DE LES MALALTIES 
NEUROMUSCULARS A CATALUNYA

Les malalties neuromusculars s’engloben dintre del grup de malalties minoritàries, és 
a dir, aquelles que tenen una prevalença menor a 5 cada 10.000 persones (definició de 
la Unió Europea). La baixa prevalença d’aquestes malalties (tot i que en conjunt suposen 
una xifra considerable) suposa habitualment un desconeixement d’aquestes malalties 
per part de la societat, però també per part de l’àmbit sanitari, on és habitual el retràs 
diagnòstic.

No hi ha dades exactes sobre la incidència ni la prevalença d’aquestes malalties en 
l’àmbit d’Espanya ni en l’àmbit de Catalunya. Revisant la literatura científica, les dades 
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epidemiològiques mostren una prevalença de 34,5 per 100.000 habitants (Nord d’Irlanda) 
de malalties neuromusculars amb base hereditària, i de 63,1 per 100.000 habitants de 
totes les malalties neuromusculars però només en menors de 20 anys (Suècia).

La principal causa de mortalitat són les complicacions respiratòries i/o cardíaques. La 
seva tassa variarà en funció de la malaltia neuromuscular, ja que cadascuna té una història 
natural diferent; algunes poden anar amb un curs lentament progressiu, i d’altres amb un 
curs més ràpid, agressiu i mortal. La majoria tindrà però complicacions derivades de la 
mateixa malaltia o de les intervencions que es realitzin relacionades amb el seu procés.

 2.
JUSTIFICACIÓ

Com s’ha comentat prèviament la baixa prevalença d’aquestes malalties suposa un 
desconeixement de part del personal sanitari. Molts d’aquests malalts tenen la seva 
atenció continuada en unitats subespecialitzades donat l’alta complexitat no sols del 
diagnòstic, sinó també de tractament, requerint professionals de diferents especialitats. 
Tanmateix, el malalt pot necessitar una atenció urgent, ja sigui per situacions derivades 
per la mateixa malaltia o per altres motius, i en aquests àmbits el personal sanitari que 
atén el malalt pot no estar familiaritzat amb la seva patologia.

Moltes d’aquestes malalties comparteixen una sèrie de trets comuns i particularitats 
que no són habituals a les patologies urgents més comunes, i que el metge d’urgències 
responsable és important que conegui.

Per aquest motiu s’elaboren una sèrie de consells i pautes molt senzilles (no pretén ser 
cap guia ni protocol) a tenir en compte davant l’atenció urgent d’aquests tipus de malalts 
(vegeu Annex II).

 3.
ÀMBIT D’ACTUACIÓ

• Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

• Hospitals amb servei d’urgències hospitalari.

• Centres d’atenció primària amb servei d’urgències (CUAP).

• Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

• Altres sistemes d’emergències que traslladin pacients a centres del SISCAT.

• Servei Català de la Salut (CatSalut).
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ANNEXOS
ANNEX I. Llistat de malalties neuromusculars 

segons localització

Motoneurona

• Atròfia muscular espinal (AME).

• Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) i variants: esclerosi 
lateral primària, atròfia muscular progressiva, paràlisi 
bulbar progressiva.

• Paraparèsia espàstica familiar.

Nervi perifèric

• Malaltia de Charcot-Marie-Tooth.

• Polirradiculoneuropatia crònica inflamatòria 
desmielinitzant (CIDP).

• Neuropaties metabòliques, tòxiques, carencials, 
paraneoplàsiques.

Unió Neuromuscular

• Miastènia Gravis.

• Sd Lambert-Eaton.

• Sd miastènics congènits.

Múscul

• Miopaties mitocondrials.

• Miopaties metabòliques.

• Distròfies musculars: malaltia de Steinert, distròfia 
facio-escapulo-humeral, distròfia de cintures, distròfies 
musculars congènites, distròfia de Duchenne i de 
Becker.

• Miotonies congènites no distròfiques.

• Miopaties distals.

• Miopaties congènites.

• Miopaties inflamatòries.

• Miopaties infeccioses, tòxiques, secundàries a 
trastorns endocrins.

4

Consells bàsics a l’atenció urgent del pacient amb malaltia neuromuscular



ANNEX II. Recomanacions bàsiques en l’atenció 

del pacient amb malaltia neuromuscular

1. L’OXIGEN POT NO SER-ME ÚTIL SEMPRE

Si tinc dificultats per a respirar o tinc una saturació d’oxígen baixa, tot i que es 
pot intentar millorar amb oxígen, valora també els possibles diagnòstics: puc tenir 
un TEP o una altra alteració respiratòria com una infecció o broncoaspiració, que 
expliqui els signes d’hipoventilació. L’acúmul de secrecions pot ser una prioritat 
davant un problema respiratori agut.

Puc necessitar ventilació mecànica no invasiva per a evitar la hipoventilació. 
L’oxigen pot emmascarar una insuficiència respiratòria.

Els meus pulmons solen estar sans, però els meus músculs, inclòs el diafragma, 
estan dèbils. Si estic utilitzant un dispositiu de respiració assistida no invasiva a 
casa, deixa’m agafar-lo i utilitzar-lo; els paràmetres inicials seran els mateixos 
que tinc programats. Si no, es pot usar una ventilació mecànica no invasiva amb 
pressions, segons la tolerancia i necessitats del pacient, que permetin disminuir la 
hipoventilació (per exemple; pressions inspiratòries inicials de 12-14 i espiratòries 
de 4-6 cm H2O).

2. NO M’ESTIRIS

Col·locar-me en decúbit supí pot dificultar-me la respiració, perquè pot empitjorar 
la retenció de diòxid de carboni (CO2) a causa de la debilitat diafragmàtica i pot 
facilitar una broncoaspiració per la dificultat de protegir la meva via aèria.

Potser podria estirar-me si porto un aparell de ventilació mecànica no invasiva. 
Si no, puc estar assegut o semi-incorporat en un llit.

3. PUC ENTENDRE’T

Pot ser que les meves paraules no siguin clares, o que no pugui parlar, però puc 
entendre el que estàs dient.

Algunes vegades, quan no puc parlar, pot ser que utilitzi l’escriptura, el mòbil o 
la tablet per comunicar-me.

4. DEIXA’M TEMPS

Parla’m en un to de veu normal i dóna’m temps per comunicar-me.
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5. TREBALLA AMB NOSALTRES

El meu cuidador(s) i jo mateix coneixem bé la meva malaltia, els tractaments 
que necessito habitualment i l’equipament. Per això, és important que un cuidador/
familiar estigui amb mi a urgències.

6. EVITA o INTENTA EVITAR

Evita o intenta evitar fàrmacs anestèsics, narcòtics o relaxants, i quan sigui 
estrictament necessari, disposar a prop de mecanismes de suport ventilatori i de 
suport de via aèria (si cal).

7. TUB DE GASTROSTOMIA

Si porto un tub de nutrició enteral per gastrostomia o PEG, si us plau, utilitzeu 
aquesta via per administrar-me les medicacions “orals”.

En cas que se surti el tub de nutrició de l’estoma, cal tenir en compte que es 
pot tancar de seguida (en qüestió d’hores). En el cas que no es pugui col·locar 
de manera immediata, es pot posar de manera provisional una sonda Foley per 
mantenir obert l’estoma, tot i que s’ha de fer amb precaució i a poder ser per part 
d’una persona amb experiència.

8. VIGILA EL COR

Si tinc una malaltia muscular, puc tenir risc de miocardiopatia i/o alteracions del 
ritme.

9. DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES

En cas d’haver de prendre alguna decisió vital o sobre l’ús de mesures 
terapèutiques invasives, pregunta’m a mi i, si no és possible, llavors al meu familiar 
o cuidador. Potser tinc un Document de Voluntats Anticipades. Aquest document 
també pot fer referència a la donació d’òrgans. A vegades, pots consultar-lo a la 
història compartida.
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