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ACTUALITZACIÓ SOBRE 
L’ATENCIÓ AL PACIENT AGITAT

14 de febrer de 2018 – de 9.00 a 14.00
Centre Cultural La Mercè

Organitza:

Patrocina:



Objectiu general:
• Millorar la competència dels professionals en el diagnòstic i atenció terapèutica al pacient agitat

En les urgències, especialment les psiquiàtriques, freqüentment ens trobem amb pacients que 

requereixen atenció per  la seva agitació i / o conductes agressives. 

L’agitació psicomotriu és una síndrome englobat en els trastorns de la conducta, caracteritzat per 

un augment significatiu o inadequat de l’activitat motora amb acompanyament d’alteracions de 

l’esfera emocional. 

Ens centrem en les formes de presentació aguda, que en ocasions necessiten atenció immediata 

(SEM) o bé en l’àmbit de l’atenció primària (AP), o bé concórrer en pacients adults hospitalitzats 

(Hospital). En els pacients psiquiàtrics augmenta el risc de conducta violenta quan coexisteix consum 

abusiu de substàncies. Algunes causes orgàniques poden tenir conseqüències potencialment greus, 

fins i tot fatals. 

És una competència mèdica inalienable la de conèixer la definició sindròmica de manera exhaustiva i 

les implicacions mèdiques de la custòdia policial. És molt recomanable que el personal mèdic  estigui 

al dia de les implicacions farmacològiques i/o tòxiques i aquells aspectes mèdico-legals.

9.00 - 9.15 
Entrega de documentació

9.15 - 9.30 
Presentació per part del Col•legi Oficial 
de Metges de Girona i de Catsalut

9.30 - 10.00 - Quintí Foguet 
Concepte d’agitació psico-motriu, tipus, 
causes, epidemiologia
L’agitació en el pacient mèdic

10.00 - 10.30
Domènec Serrano
L’agitació en el pacient psiquiàtric

10.30 - 11.00 
M. Àngels Gispert
L’agitació en el context de consum de tòxics

11.00 - 11.30
Torn obert de paraules i preguntes als ponents

11.30 - 12.00 
Refrigeri

Objectius

Justificació

Desenvolupament del curs

12.00 - 12.20
Domènec Serrano
Valoració de risc, auto i hetero agressivitat

12.20 - 12.40  
Mireia Vila
Update contenció farmacològica

12.40 - 13.00 
Anna Coquard
Derivació del pacient agitat

13.00 - 13.20 
Quintí Foguet
Mort en custodia (Death in custody)

13.20 - 13.40 
Anna Hospital
Aspectes medico-legals en l’atenció 
al pacient agitat

13.40 a 14.00 
Torn obert de paraules i preguntes 

als ponents

Introducció

Objectius específics:
• Conèixer la definició sindròmica de l’agitació de manera exhaustiva 

• Identificar les implicacions mèdiques de la custòdia policial

• Conèixer les  implicacions farmacològiques i/o tòxiques en relació al pacient agitat

• Valorar aquells aspectes mèdico-legals en relació al pacient agitat

No és estrany que ens trobem, en l’entorn de les urgències, pacients que pateixen quadres d’agitació 
psicomotriu, que en ocasions, poden arribar a l’auto i/o a l’hetero agressivitat. 

El risc de patir un episodi d’agitació és el mateix per a la població general que pels pacients amb 
trastorns psiquiàtrics. En episodis de descompensació de la seva malaltia, sobretot en relació a la 
presència de símptomes psicòtics i/o en el context de consum de tòxics, aquest risc pot augmentar 
considerablement.

Són precisament aquestes situacions d’agitació i agressivitat les que hem d’aprendre a detectar i 
controlar. Hem de tractar igual l’agitació en un pacient adolescent, ancià, intoxicat o amb antecedent 
psiquiàtrics? Quines mesures de contenció podem aplicar? Hem d’aprendre a protegir-nos i protegir 
al pacient?


