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GRUP DE TREBALL
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1. JUSTIFICACIÓ

Aquesta guia té l’objectiu de tractar les malalties de SSC amb la visió bio-psico-social per tal de promoure 
canvis en el seu enfoc. 
Cal suprimir conductes inadequades com l’aïllament, la inactivitat, el victimisme i la dependència, identificant 
i canviant pensaments distorsionats i auto limitadors.
Cal potenciar també, els propis recursos per ampliar les habilitats positives generadores de salut, benestar 
emocional i físic, procurant que la persona es pugui incorporar a la seva vida activa, fent i mantenint els 
canvis necessaris per tenir una millor qualitat de vida.
També cal afavorir una millor comunicació i comprensió amb la família i l’entorn.
S’han d’activar estratègies per a millorar l’estat d’ànim i disminuir l’ansietat, desactivant les alarmes 
innecessàries creades per la percepció errònia d´amenaces, aconseguint un estat de benestar en el qual la 
persona és conscient de les seves pròpies capacitats per afrontar les tensions i demandes de la vida.

2. INTRODUCCIÓ

L’any 2002 es va publicar la Primera Guia Diagnòstica i Terapèutica de Fibromiàlgia a la Regió Sanitària 
Girona. L’any 2010 s’elabora el «Protocol d’atenció a la Fibromiàlgia» amb el compromís per part d’aquest 
grup de treball d’actualitzar cada 5 anys aquesta guia.

L’any 2015 el Departament de Salut va revisar el model d’atenció a les patologies de les SSC per a tot 
Catalunya. A partir d’aquest moment, les Unitats abans anomenades Unitats Hospitalàries Especialitzades 
(UHE), passen a anomenar-se Unitats d’Expertesa de la Síndrome de sensibilització central (UE-SSC). 

Sota la denominació de síndromes de sensibilitat central (SSC) s’agrupen un conjunt de més de 50 malalties 
que podrien tenir un origen fisiopatològic comú. Aquest fet és avui en dia encara una hipòtesi que requereix 
més investigació. Entre aquestes destaquen la fibromiàlgia (FM), la síndrome de fatiga crònica (SFC) i la 
sensibilitat química múltiple (SQM), que presenten alguns símptomes comuns, i algunes persones que tenen 
una d’aquestes malalties poden acabar tenint-ne una altra. 

Les Síndromes de Sensibilitat Central (SSC) són malalties cròniques que afecten de forma significativa la 
salut i la qualitat de vida de les persones que la pateixen. 
Aquest document recull els criteris actualitzats de la Regió Sanitària de Girona basats en el procés d´atenció 
de les SSC que s´ha anat implementant des de l´any 2010, així com del document que va elaborar el juliol 
del 2015 el  Departament de Salut Abordatge de les Síndromes de Sensibilitat Central. 

Aquest  model té com a objectius:

- Unificar els criteris d’actuació per part dels professionals per a l’atenció de le s patologies de la SCC. 
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- Facilitar als professionals sanitaris la identificació de la malaltia, mitjançant criteris i eines diagnòstiques, 
i la valoració de l’afectació funcional sobre la vida quotidiana d’aquests pacients.

- Garantir el continu assistencial entre els diferents nivells d’atenció. Remarquem el paper important 
tant del metge de família com, especialment, el de la infermera per realitzar el seguiment d’aqueses 
patologies cròniques.  

- Donar a conèixer les pautes terapèutiques basades en l’evidència científica.
- Establir les responsabilitats dels diferents nivells assistencials, tot millorant l’efectivitat dels circuits i 

el treball interdisciplinari.
- Promoure la recerca sobre aquestes malalties.
- Cooperar amb les associacions de malalts.

La Fibromiàlgia (FM) és una malaltia que es caracteritza pel dolor, la fatiga i els trastorns del son, entre 
altres, que pot arribar a afectar de manera significativa la salut i la qualitat de vida de les persones que la 
pateixen. 
A dia d’avui no existeix un marcador biològic específic i el diagnòstic és fonamentalment clínic.
Aquest fet comporta una certa dificultat per establir un diagnòstic de certesa.

La Síndrome de Fatiga Crònica (SFC) és una malaltia complexa i crònica que es caracteritza per una 
fatiga intensa de més de sis mesos de durada, de nova aparició, sense causa coneguda, que no disminueix 
amb el descans i que pot empitjorar amb l’activitat física i mental, acompanyada sovint per altres símptomes 
relacionats. 
Es caracteritza per causar una fatiga greu; son no reparador; sensibilitat a la llum, al so i als canvis de 
temperatura; dolor muscular i articular; faringitis crònica; pèrdua substancial de concentració i memòria; 
desorientació espacial; sensibilitat a l’estrès emocional i a l’activitat física, entre altres manifestacions.
Els pacients amb FM i SFC, en no presentar manifestacions específiques, en ocasions no són compresos 
per les seves famílies, el seu entorn laboral i social i fins i tot algunes vegades, pel mateix sistema sanitari.

La Sensibilitat Química Múltiple (SQM) és una malaltia crònica d’etiologia i patogènia desconegudes, per 
la qual el pacient experimenta una gran varietat de símptomes que relaciona amb l’exposició a diversos 
productes químics en molt baixes dosis.
La prevalença estimada de la FM en la població espanyola de més de 20 anys és del 2,4%, amb una clara 
predominança en el sexe femení i amb un pic entre els 40 i els 49 anys. Això representa que a Catalunya 
podria haver-hi al voltant de 160.000 persones afectades de FM. La incidència segons dos estudis nord-
europeus s´estimaria en tres nous casos per cada 5.000 habitants i any.
La prevalença de les SFC s’estima al voltant del 0,5% i la de la SQM, inferior al 0,1%. Això implicaria que a 
Catalunya estarien afectats prop de 38.000 persones amb SFC i 7.500 amb SQM. 
El fet que la SSC es presenti preferentment en persones entre la quarta i la cinquena dècada de la vida fa 
que les repercussions laborals, familiars i socials d’aquesta patologia puguin arribar a ser molt rellevants. (1)
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3.1  Etiopatogènia de la FM
 
La etiopatogènia de la Fibromiàlgia és desconeguda.

Tot i que no s’ha trobat una associació definitiva entre un gen concret i la malaltia, no es pot descartar un 
component genètic. Podrien estar implicats gens relacionats amb el metabolisme d’alguns neurotransmissors 
(2), principalment de les vies serotoninèrgiques, dopaminèrgiques i catecolaminèrgiques. (3) (4)

En estudis recents, en biòpsies de la pell de persones afectes de FM, s’han trobat petites alteracions en el 
múscul que podrien justificar el rol de l’estrès oxidatiu i de les disfuncions mitocondrials en la patofisiologia 
de la FM, especialment en les alteracions perifèriques. (5) (6)

Malgrat tot, les hipòtesis més actuals consideren que la FM es produeix per un trastorn de la regulació del 
dolor, classificada entre les Síndromes de Sensibilització Central (7)  
 
El dolor estaria causat per una combinació de processos nociceptius centrals i psicològics que disminuirien 
el llindar i tolerància del dolor. (8)  
 
El dolor estaria causat per una combinació de processos nociceptius centrals i psicològics que disminuirien 
el llindar i la tolerància del dolor. (8) 
 
Mitjançant Ressonància Magnètica funcional i Tomografia per Emissió de Positrons s’han demostrat 
alteracions en l’activació de àrees cerebrals sensitives del dolor (9) (10).  
 
Aquestes troballes  donen suport a la hipòtesis del mecanisme de sensibilització del sistema nerviós 
central. 
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3.2  Clínica de la FM

3.2.1- Símptomes propis del procés

  - Dolor musculesquelètic (no articular) generalitzat difús i crònic

3.2.2- Símptomes típics

- Fatigabilitat excessiva
- Dolor muscular desencadenat per petits esforços
- Son de mala qualitat amb sensació de no descansar
- Sensació subjectiva de tumefacció articular i parts toves que no es pot evidenciar en l’exploració física 

així com rigidesa matutina

3.2.3- Símptomes i patologies associades  

- Colon irritable
- Cefalàlgia tensional, migranya
- Dolor facial
- Dolor temporomandibular
- Síndrome premenstrual, dismenorrea
- Urgència miccional
- Sequedat de mucoses
- Fenomen de Raynaud
- Parestèsies i disestèsies cutànies
- Trastorns de l’estat d’ànim: depressió, ansietat i mixtes 
- Trastorns cognitius: dificultats d’atenció, memòria i concentració
- Major sensibilitat als efectes secundaris dels fàrmacs
- Síndrome de les cames inquietes
- Dolor pèlvic crònic
- Palpitacions
- Inestabilitat cefàlica

3.2.4- Factors agreujants 

- Dificultats per dormir
- Falta de preparació física o desacondicionament aeròbic
- Alteracions posturals
- Factors ambientals: temperatures extremes, humitat, sorolls
- Factors ocupacionals 
- Sobrecàrrega física 
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- Factors psicològics: estrès, ansietat, depressió, dificultat en les estratègies d’afrontament, vivències 
traumàtiques

- Malalties concomitants: artritis, neuritis, hipotiroïdisme, entre d’altres

3.3 Diagnòstic

3.3.1  Criteris diagnòstics

L’any 2010, l’ACR va proposar uns nous criteris diagnòstics que consisteixen en un índex de dolor 
generalitzat (IDG/WPI) i una escala de severitat de símptomes (SS). (26,27) 

Aquests nous criteris no requereixen un examen físic, ni necessiten un entrenament especialitzat de 
l’observador i es basen  en la informació aportada pel pacient adaptant-se molt be al camp de l’AP. Els criteris 
de diagnòstic fins ara utilitzats no són excloents.

El qüestionari potser auto administrat.  
l’IDG/WPI comprèn 19 àrees del cos i el pacient ha d’assenyalar on ha tingut dolor durant l’última setmana. 
Cada àrea assenyalada representa 1 punt.

La SS consta de dues subescales (SS1 i SS2). 

- La SS1, puntua de 0 a 9 segons gravetat de fatiga, son no reparador i trastorns cognitius
- La SS2 puntua de 0 a 3 i valora 40 símptomes. Entre 1 i 10 símptomes puntuarem 1. De 11 a 24 

puntuarem 2 i amb 25 ó més símptomes puntuarem 3 
La puntuació màxima que es pot assolir amb la SS és de 12 punts (9 en la SS1 i 3 en la SS2).

El diagnòstic es confirma amb un IDG > 7 i SS > 5 ó IDG 3-6 i SS > 9. 

Cal que els símptomes es mantinguin al menys 3 mesos i que no hi hagi cap altra causa que justifiqui el dolor. 
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La puntuació s’explica en les imatges següents:

Subtítol

Índex de Dolor Generalitzat (WPI=0-19)
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Índex de Severitat dels Símptomes (SS)

SS 1
 FATIGA
 SON NO REPARADOR
 TRASTORNS COGNITIUS

SS 2
 LLISTAT DE SÍMPTOMES 

ASSOCIATS

1

De 0 a 
9
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De 0 a 3
9 + 3 = 12

De 0 a 40

Nous criteris diagnòstics

 Un pacient cumpleix criteris si:

1. Index de Dolor Generalitzat (WPI) ≥ 7 i Severitat dels Símptomes (SS) ≥ 5  ó  WPI ≥ 
3-6 i  Severitat dels Símptomes ≥ 9 (valoració quantitativa del dolor i altres 
manifestacions)

2. Els símptomes es presenten amb similar intensitat com a mínim durant 3 mesos
3. No presenta cap altre patologia que pugui explicar el dolor

(wolfe F. Arthritis Care & Research. 2010)

18

Índex de Dolor 
Generalizat
(WPI)

WPI ≥7 i SS ≥ 5 ó WPI 3-6 i SS≥ 9

Índex de Severitat 
dels Símptomes 
(SS)

14



RUTA ASSISTENCIAL

3.3.2 Diagnòstic diferencial

Per establir el diagnòstic de FM s’han de descartar altres patologies que poden simular un quadre de FM:

- Síndrome de Fatiga Crònica
- Síndrome de dolor local: miofascial
- Malalties reumàtiques: connectivopaties, artropaties inflamatòries, polimiàlgia reumàtica, miopaties 

doloroses i miopaties iatrogèniques
- Malalties neurològiques: neuropaties perifèriques, esclerosis múltiple i pàrkinson
- Malalties endocrines: disfunció tiroidea, alteracions del metabolisme fosfocàlcic, disfunció suprarenal 

i miopaties metabòliques
- Malalties infeccioses: infeccions víriques
- Malalties psiquiàtriques: depressió, ansietat, trastorns somatomorfs i mal factici crònic amb símptomes 

físics
- Malaltia tumoral, metastàsica o paraneoplàsica

3.3.3 Proves complementàries

         - Laboratori

Les proves analítiques són d’escassa utilitat en el diagnòstic de la Fibromiàlgia. Es poden demanar 
com a suport de diagnòstic diferencial.
En la majoria de pacients es recomana una analítica que exclogui situacions com hipotiroïdisme, 
anèmia o una malaltia inflamatòria (mesurant VSG i PCR). Altres proves complementàries poden ser 
necessàries segons les troballes clíniques. (11)

        - Diagnòstic per la imatge i altres proves

No és necessària la realització de Rx, TAC, RNM, Gammagrafia òssia o EMG, si no és per descartar 
altres patologies.
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3.3.4 Criteris d’interconsulta a especialistes

El diagnòstic de fibromiàlgia en el nostre àmbit es realitza bàsicament a l´atenció primària (AP). Si els criteris 
diagnòstics no són concloents i es plantegen dubtes en quant al diagnòstic es pot valorar la necessitat 
d’interconsulta a especialistes.

•	 Interconsulta a reumatologia. Especialment si:
-   Hi ha sospita de malaltia inflamatòria
-   Hi ha dubte diagnòstic
-   Es tracta d’un pacient de menys de 18 anys
-   Es tracta d’un pacient de més de 70 anys

•	 Interconsulta a rehabilitació. Especialment si:
-   Hi ha dolor musculesquelètic miofascial localitzat intens
-   Hi ha dolor musculesquelètic mecànic benigne associat (articular, tendinós..)

•	 Interconsulta a medicina interna. Especialment, en cas de dubte diagnòstic d’una possible malaltia 
no reumatològica. 

•	 Interconsulta a la Xarxa de Salut Mental. Especialment, en cas de patologia psiquiàtrica greu. 

L’abordatge i seguiment de la malaltia, independentment del nivell on es realitzi el diagnòstic, es farà a 
l’atenció primària.

3.4  Valoració Inicial

Després de la confirmació diagnòstica es recomana:  

- Valoració funcional
- Identificar problemes i factors agreujants
- Valorar comorbiditat psiquiàtrica

És important conèixer l’impacte de la fibromiàlgia en la qualitat de vida per establir prioritats terapèutiques.

Disposem de diferents escales i tests per valorar aquest impacte en la qualitat de vida. Entre ells destaquem:

-  Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ)
- Qüestionari de Salut EuroQol EQ-5D-5L
-  Qüestionari de Salut ( SF-36 versió 1)
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El FIQ és un qüestionari que quantifica subjectivament l’impacte global de la FM durant l’última setmana. És 
una valoració multidimensional sobre la percepció del dolor, la rigidesa, la fatiga, l’ansietat i la depressió, així 
com la capacitat laboral. Es pot autoadministrar. (12,13,14) 

El SF-36 s’utilitza com a mesura de qualitat de vida especialment per realitzar estudis clínics. (15)

Per a la valoració de la comorbiditat psiquiàtrica podem utilitzar l’entrevista clínica, l’escala d’Ansietat i 
Depressió de Goldberg i el qüestionari autoadministrat de Depressió de Beck.

3.5  Tractament 

3.5.1 Tractament no farmacològic

El tractament no farmacològic ha de ser la primera línia de terapèutica. Quan aquesta falli, es pot considerar 
de forma individualitzada el tractament farmacològic. (16) 

Proposem un tractament grupal i integral, dut a terme pels professionals sanitaris del territori (metge de 
família, infermera, psicòleg i fisioterapeuta).

El pacient és l’agent actiu de tot el procés.

Recomanem una entrevista clínica prèvia, en la que seria convenient aconseguir:

        - Descriure les opcions de tractament, riscos i beneficis
        - Informar sobre el pla terapèutic grupal 

- Consensuar amb el pacient: 
•	 Els seus objectius 
•	 La motivació i les possibles dificultats
•	 El nivell d’acord i obtenir el seu consentiment per un pla de tractament

 3.5.1.1 Objectius de la teràpia grupal

    - Objectius generals
           - Aconseguir una acceptació i autogestió de la malaltia
           - Millorar qualitat de vida

    - Objectius específics

- Informació bàsica sobre la Fibromiàlgia i SSC
- Pedagogia sobre el dolor crònic. Aprofundir sobre els mecanismes implicats

           - Clarificar creences , mites i temors erronis treballant conductes equivocades 
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           - Conèixer mesures d’autocura bàsiques, millora de la son, alimentació
           - Potenciar l´autoestima i reforç del jo
           - Identificar els stressors i treballar límits 
           - Aprendre tècniques de relaxació
           - Prendre consciència de la connexió cos, ment i emocions

 - Informació a la família i l’entorn del pacient i treball de les relacions familiars i 
socials

  - Fer conscients les experiències o vivències traumàtiques en cas de que existeixin
           - Millorar  la forma física 

Les recomanacions en el tractament de la FM publicades a l’any 2016 per The European League Against 
Rheumatism (EULAR), són les següents: (16)

Recomanacions
Nivell 
d’evidència

Grau de 
recomanació

Principis generals 

Un tractament òptim requereix un diagnòstic precoç. El 
coneixement exhaustiu de la fibromiàlgia requereix una avaluació  
del dolor, funció i context psicosocial. La FM ha de ser reconeguda 
com un trastorn complexa i heterogeni en el que hi ha un 
processament anormal del dolor i altres trets secundaris. En 
general, el tractament de la FM s’ha de fer amb un apropament 
gradual.

IV D

El tractament de la FM s’ha de plantejar com una millora de la 
qualitat de vida referida a la salut, equilibrant els beneficis i riscos 
d’un tractament que requereix una estratègia multidisciplinària 
amb una combinació de tractaments farmacològics i no 
farmacològics  adaptats segons la intensitat del dolor, la funció, i 
elements associats , com ara depressió, fatiga, trastorns de la son i 
les preferències i  comorbiditats del pacient. Les decisions respecte 
al tractament s’han de compartir amb el pacient, i el tractament 
inicial s’ha de centrar en les teràpies no farmacològiques.

IV D

Recomanacions específiques

Tractament no farmacològic

    
Exercici aeròbic i d’enfortiment Ia A
   
Teràpies cognitives conductuals

Ia A
    
Teràpies multi-disciplinar (grupal integral)

Ia A

Teràpies físiques
Ia A

   
Teràpies meditatives de moviment i de reducció de estrès   
  (qigong, ioga, tai chi) Ia A
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Nivell de l’evidència Grau de recomanació
Ia. Evidència per meta-anàlisis d’estudis clínics controlats aleatoritzats A. Directament basada en el nivell d’evidència I                         

Ib. Evidència de com a mínim un estudi clínic controlat aleatoritzat

IIa. Evidència de com a mínim un estudi controlat sense aleatorització B. Directament basades en el nivell en recomanacions 
extraposades en el nivell d’evidència I

IIb. Evidència de com a mínim un altre classe d’estudi quasi experimental 

III. Evidència d’un estudi descriptiu no experimental, com estudis 
comparatius, estudis de correlació i casos control.

C. Directament basades en el nivell III o en 
recomanacions extrapolades dels nivells d’evidència I o II

IV. Evidència d’informes de comitès d’experts o opinions o experiència 
clínica d’autoritats en la matèria o ambdues

D. Directament basades en el nivell d’evidència IV o de 
recomanacions extrapolades dels nivells d’evidències I, II 
o III

 3.5.1.2  Intervenció grupal

Des de l’any 2010, data de publicació de la Guia d’atenció a la FM a la Regió Girona, s’ha implementat de 
manera progressiva a tota la Regió el model d’atenció grupal per a aquestes patologies. 

L’experiència i la formació adquirida en aquests anys junt amb les aportacions dels professionals recollides 
a les jornades bianuals organitzades per la Unitat d’Expertesa (UE) a la Regió Girona, així com també les 
formacions dutes a terme, tant pels mateixos membres de la UE com dels professionals referents de les 
ABS de la Regió, ens han fet plantejar la necessitat d’un canvi estructural dels grups terapèutics (tractament 
grupal integral). 

Proposta de canvi. Tractament grupal multidisciplinar

Proposem implementar el tractament GRUPAL INTEGRAL de forma progressiva i a mesura que els recursos 
ho permetin. Aquest canvi estructural consisteix en agrupar el contingut de la intervenció psicoeducativa i la 
mixta dintre d’un mateix grup que l’anomenem “Grupal Integral”. Aquest tractament grupal integral constarà 
de sis sessions de metge de família i infermera, sis sessions de fisioterapeuta i quatre sessions de psicòleg. 
Es recomana fer l’entrevista prèvia a la intervenció grupal. Els professionals referents d’AP faran el seguiment 
als sis mesos.

Per validar aquesta nova estructura de grups integrals, es proposa fer un grup pilot a l’ABS Girona 2. Un cop 
feta aquesta prova, es presentarà a la resta d’equips i es valorarà la possibilitat d’implementació a la resta 
d’ABS de la Regió, prèvia viabilitat dels gestors dels diferents proveïdors. 

Mentrestant, els grups psicoeducatius i els mixtes, s’han de realitzar com tenim establert a l’actualitat fins 
que no estigui validada la nova estructura grupal.
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Els grups d’ intervenció grupal estan destinats, especialment als pacients de nou diagnòstic, atès que els 
resultats són millors si es realitzen intervencions de manera precoç.    

Els pacients que formen part de la intervenció grupal s’han de comprometre a l’assistència, la puntualitat, la 
confidencialitat i al respecte. 

Criteris d’exclusió: malalties mentals greus, a petició del pacient o per decisió del professional responsable 
del grup en l’entrevista clínica prèvia.

Intervenció psicoeducativa 

Es tracta d’una intervenció grupal destinada especialment als pacients de nou diagnòstic, que ha de ser 
dirigida per professionals d’infermeria i fisioteràpia d’atenció primària. Es fan sis sessions de 60 minuts amb 
una freqüència setmanal. 

Els continguts que es treballen són la informació bàsica sobre la malaltia i l’entrenament grupal en tècniques 
de relaxació.

Objectius:

- Oferir educació sanitària sobre la malaltia.
- Promoure conductes generadores de salut.
- Fomentar mecanismes d’educació postural.
- Orientar sobre activitats adequades a l’estat dels pacients.
- Fomentar i facilitar el diàleg entre els membres del grup per expressar els seus sentiments, les seves 

vivències i els patiments personals.
- Oferir suport i potenciar l’autoestima.
- Informar el pacient i orientar-lo sobre aspectes que l’ajudin a millorar la qualitat de vida (activitats 

culturals, de lleure, esportives…).
- Informar sobre l’existència de diferents associacions d’FM.
- Convidar els familiars per informar-los i orientar-los sobre els diferents aspectes que poden facilitar 

la relació i la convivència amb persones afectades per aquesta malaltia, per tal de facilitar el diàleg 
familiar.

Els pacients que formen part de la intervenció psicoeducativa es comprometen a la confidencialitat, el 
respecte, la puntualitat i a no faltar a les sessions sense causa justificada.

Criteris d’exclusió: intervencions quirúrgiques recents, neoplàsies, trasplantaments o malalties mentals greus 
i drogodependències; valoració en cas de processos o litigis per incapacitat temporal (IT).

Criteris de retirada: a petició del pacient o per decisió del professional responsable del grup.
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Intervenció mixta

És un tipus d’intervenció on es combinen tècniques de teràpia cognitiva-conductual i un programa de 
cinesiteràpia específica dirigida pel fisioterapeuta. Aquests tipus d´intervencions, especialment a llarg termini, 
milloren la qualitat de vida. Són importants en els pacients en els que la malaltia té un alt impacte en les 
activitats de la vida diària, o també, si existeixen factors psicològics associats amb alteracions dels patrons 
cognitius conductuals. (18,19) 

El Grup d’estudi de la Fibromiàlgia de Girona proposa una intervenció  grupal i mixta portada a terme per 
part del fisioterapeuta i el psicòleg que realitzen respectivament cinesiteràpia dirigida i teràpia cognitiva-
conductual:  

- La teràpia cognitivo-conductual té una durada de vuit setmanes i es realitza una sessió setmanal.
- La cinesiteràpia té una durada de sis setmanes i es realitzen dues sessions setmanals.

La intervenció mixta va dirigida a aquells pacients amb un FIQ de més o igual al 70% i que presenten, per 
tant, interferències importants en les activitats de la vida diària.

A criteri del metge de família es poden derivar pacients amb un FIQ de igual o més de 50%.

Criteris d’exclusió: malalties mentals greus, a petició del pacient o per decisió del professional responsable 
del grup.

    
Teràpia cognitiva conductual 

Posa el focus en la relació cognició, afecte i conducta, falses creences i cognicions negatives.
Els objectius de les intervencions psicològiques són per:  

- Modificar les pautes de comportament inadequades (inactivitat aïllament social, pensaments 
catastròfics, expectatives bacivés sobre el tractament...), augmentar el nivell d’activitat dels pacients 
i millorar les seves pròpies habilitats. 

- Identificar i desactivar les alarmes que mantenen el malestar
- Tractar símptomes depressius i millorar la gestió emocional
- Canviar l’enfoc i visió de la patologia i activar estratègies d’enfrontament saludables

El programa està pensat per fomentar els esforços actius dels pacients per millorar el seu estatus funcional 
en un entorn terapèutic que reforça els trets de conducta positius. L’objectiu terapèutic principal és facilitar 
un retorn al treball.

Les tècniques cognitives i conductuals útils en el tractament de la FM són: (20)        
-  Reconeixements dels factors que agreugen el dolor
-  Tècniques de relaxació
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-  Planificació d’activitats plaents
-  Programació gradual d’activitat física
-  Redistribució d’esforços 
-  Disminució de l’autoexigència
-  Reestructuració cognitiva
-  Fomentar la independència emocional
-  Redefinició d’objectius

Malgrat que el model cognitiu conductual sigui el mes validat, també hi ha altres models d’intervenció que 
poden ser eficaços, tot i que no es disposen d’estudis que ho avalin.

Cinesiteràpia dirigida

Dins del complex simptomàtic de la fibromiàlgia es poden identificar una sèrie de factors que actuen 
agreujant la simptomatologia i que són parcialment modificables amb tècniques adequades de cinesiteràpia 
supervisada per fisioterapeutes. (21,22,23,24) 

S’han registrat en diferents estudis:
- Alteració de la postura i el seu control
- Disfunció de la musculatura estabilitzant central 
- Manca de relaxació
- Restricció de la mobilitat passiva
- Síndrome de desacondicionament amb disminució de la capacitat aeròbica i de la força 

muscular

El Grup d’estudi de la Fibromiàlgia de l’àmbit de Girona proposa un programa de cinesiteràpia específica per 
fibromiàlgia, que es basa en el protocol desenvolupat per la Oregon Health & Science University (OHSU). 
Aquesta universitat intenta estandarditzar el tipus de tractaments i les dosificacions per poder comparar 
resultats.

El programa dirigit per fisioterapeutes es basa en quatre fases. Es realitza entre 10-12 sessions.

L’objectiu del programa és que el pacient aprengui una pauta d’exercicis adequats a la seva situació i que 
modifiqui els factors agreujants musculesquelètics que acompanyen a la fibromiàlgia. Es defineix el concepte 
de «finestra terapèutica de l’exercici» per individualitzar la dosi de tractament segons la resposta clínica del 
pacient. (25)

Fases del programa

Fase I:   Correcció postural (postura neutra) i tècniques de relaxació-respiració
Fase II:  Cinesiteràpia flexibilitzant
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Fase III: Treball de resistència i estabilització central (equilibri)
Fase IV:  Entrenament cardio-aeròbic

3.5.2 Tractament farmacològic

L´EULAR 2016 recomana que la teràpia no farmacològica sigui la primera línia de tractament de la 
Fibromiàlgia. Si hi ha una manca de resposta s´ha de fer un tractament individualitzat d’acord amb les 
necessitats del pacient que pot incloure tractament farmacològic. (16)

Els estudis avaluats per les guies de practica clínica aporten majoritàriament resultats a curt termini i 
fins i tot en aquest períodes poden apareixen efectes secundaris importants. Això ens indica que l’ús de 
farmacoteràpia ha de ser puntual per respondre a símptomes no controlats o dolor irruptiu intens. (17)

 
Tractament farmacològic

       
Amitriptilina (dosis baixes) Ia A

Duloxetina o milnacipran 1a A

    
Tramadol 1b A

Pregabalin 1a A

     
Cyclobenzapina 1a A

3.6  Interconsulta a la Unitat d’Expertesa de les Síndromes de Sensibilitat 
Central (UE SSC)

El suport hospitalari especialitzat, actua com a unitat funcional per donar suport a l’AP en el procés diagnòstic 
i terapèutic d’aquests pacients.

La UE està formada per un equip funcional multidisciplinari de professionals especialistes en medicina interna, 
infermera gestora de casos, reumatologia, medicina de família, rehabilitació, psicologia clínica, treball social i 
tècnic de Salut del CatSalut, i totes les altres especialitats que es considerin necessàries en cada cas. 

Les funcions de la UE són la valoració i assessorament als EAP en el procés diagnòstic i terapèutic dels 
casos greus o especialment complexos dels pacients amb SCC. També la coordinació amb els professionals 
dels diferents nivells assistencials del territori d’origen del malalt, per tal d’apropar el tractament més adequat 
al lloc més proper del pacient.
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La UE organitza i participa directament en la formació adreçada als professionals dels EAP.

La UE actua com un comitè d’experts, que analitza la informació rebuda i decideix quin/s professionals han 
d’atendre el pacient, d’acord amb els informes i proves que aporti el professional que deriva el cas.
La UE fa una valoració integral del pacient i realitza les recomanacions que consideren oportunes. 

La infermera gestora de casos, revisa la derivació, prèvia a la reunió multidisciplinar, fa la citació del pacient, 
i es comunica amb els professionals de les ABS.

Els professionals de les diferents entitats proveïdores, quan ho considerin necessari, i desprès de seguir 
els criteris de derivació especificats a la Guia, sol·licitaran la consulta a la UE mitjançant un full de derivació 
específic amb la inclusió de les proves diagnòstiques i tractaments fets, tal i com ja es recull en el full de 
derivació. (annex 7)  

La UE està ubicada al Centre d’Especialitats Güell de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta.
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4. SÍNDROME DE LA FATIGA CRÒNICA O MALALTIA D’INTOLERÀNCIA 
    SISTÈMICA A L’ESFORÇ (SFC o MISE)

      Índex:

4.1. Introducció 
4.2. Concepte de la síndrome de la fatiga crònica
4.3. Epidemiologia i etiopatogènia
4.4. Clínica
4.5. Fases de diagnòstic
    4.5.1 Criteris diagnòstics
    4.5.2. Algoritme diagnòstic
    4.5.3. Apropament clínic a un cas sospitós de SFC/MISE
    4.5.4. Diagnòstic diferencial
    4.5.5. Criteris d’interconsulta a especialistes
4.6. Tractament
    4.6.1 Generalitats
    4.6.2 Tractament
        4.6.2.1  Teràpia Cognitivo-conductual
        4.6.2.2  Exercici físic Gradual
4.7. Bibliografia

4.1  Introducció 

Sota la denominació de Síndromes de Sensibilització Central (SSC) s’agrupen un conjunt de més de 50 
malalties que podrien tenir un origen fisiopatològic comú. Aquest fet és avui en dia encara una hipòtesi que 
requereix més investigació. Entre aquestes destaquen la síndrome de la fatiga crònica (SFC), la fibromiàlgia 
(FM), i la sensibilitat química múltiple (SQM).

La síndrome de la fatiga crònica (SFC) és una malaltia crònica que afecta de forma significativa la salut i la 
qualitat de vida de les persones que la pateixen. Històricament hi ha hagut un important desconeixement de 
la malaltia per part de la societat en general i per part del professionals en particular,  fet que porta a un retràs 
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en el  diagnòstic i a una percepció de incomprensió per part dels malalts.
Aquest document recull els criteris actualitzats de la Regió Sanitària Girona basats en el procés d’atenció de 
les SSC que s’ha anat implementant des de l’any 2010, així com del document que va elaborar el juliol del 
2015 el Departament de Salut, “Abordatge de les Síndromes de Sensibilització Central”. 

Aquest model té com a objectius:

- Facilitar als professionals sanitaris la identificació de la malaltia, mitjançant criteris i eines  
diagnòstiques. 

- Valorar l’afectació funcional sobre la vida quotidiana d´ aquests pacients.
- Garantir el continu assistencial entre els diferents nivells d´ atenció .
- Donar a conèixer les pautes terapèutiques que estan basades en l’evidència científica.
- Establir les responsabilitats dels diferents nivells assistencials, tot millorant l’efectivitat dels 

circuits i el treball interdisciplinari.
- Promoure la recerca sobre aquestes malalties.
- Cooperar amb les associacions de malalts.

4.2  Concepte de la SFC

La SFC és una malaltia caracteritzada per una intensa fatiga, una disfunció cognitiva, alteracions de la son, 
manifestacions autònomes, dolor i altres símptomes que empitjoren amb l’esforç de qualsevol mena.

La SFC pot alterar severament la capacitat funcional dels pacients per poder desenvolupar la seva vida 
normal, i molts malalts porten lluitant amb els símptomes de la malaltia durant anys abans de rebre un 
diagnòstic. 

L’impacte econòmic i social de la malaltia és molt notable, de manera que en els Estats Units d’Amèrica, 
els costos en termes de pèrdua de productivitat i atenció sanitària, s’estimen entre 17 i 24 bilions de dòlars 
anyalment. (1-5)

Hi ha un gran desconeixement de la SFC. Un exemple d’això es troba en els Estats Units d’Amèrica (EUA) on 
menys d’una tercera part del currículums de les facultats de Medicina, i menys de la meitat dels llibres de text 
de Medicina, inclouen informació sobre la SFC, i això ha fet que molts metges no tinguin els coneixements 
suficients sobre la malaltia per diagnosticar-la i tractar-la. 

Precisament aquest desconeixement va fer que, a instàncies de sis agències federals de els EUA, van 
encarregar a l’Institut of Medicine (IOM) of the National Academies, que un comitè d’experts revisés els 
coneixements basats en l’evidència sobre la malaltia. El comitè va proposar un nous criteris diagnòstics, 
voluntàriament més estrictes, amb la finalitat d’homogeneïtzar les cohorts de cara a la recerca, i va suggerir 
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un canvi en el nom de la malaltia. Van proposar el nom de Malaltia d’intolerància sistèmica a l’esforç (MISE). 
El document va ser publicat l’any 2015.(1)

En aquest document utilitzarem els nous criteris diagnòstics i l’algoritme diagnòstic proposat per el IOM.(6)

4.3 Epidemiologia i etiopatogènia de la SFC/MISE

Aquesta no és una malaltia nova i ha rebut diferents nominacions, com febrícula  o petita febre l’any 1750; 
síndrome de Da Costa l’any 1871; neurastènia l’any 1880, o encefalitis miàlgica l’any 1934. (10)

La malaltia predomina en dones i l’edat mitjana d’inici és al voltant dels 33 anys, si bé s’han descrit casos 
d’inici abans dels 10 anys o després dels 70. (1,11,12)

En un de cada quatre malalts la malaltia els deixa postrats a la butaca o al llit en alguna fase de la malaltia.

L’ etiopatogènia de la malaltia és desconeguda. S’hi ha implicat com a desencadenants, infeccions víriques, 
disfuncions immunològiques, disfuncions endocrino-metabòliques i factors neuropsiquiàtrics. El comitè del 
IOM conclou que hi ha evidència que suggereix que el virus de Epstein–Barr (EB) pot desencadenar la 
malaltia, però, l’evidència és insuficient per concloure que tots els casos són deguts a una infecció prèvia per 
el virus de EB. (1-5, 8,9)

Es tracta d’una malaltia seriosa, sistèmica, crònica, complexa i sense tractament curatiu. El pronòstic vital 
és molt bo, igual al de la població sana, però, el pronòstic funcional és variable entre els diferents malalts 
i en un mateix malalt segons el temps. (13,14) Es calcula que entre el 84 al 91% dels malalts no han estat 
diagnosticats. El símptoma principal de la malaltia és la fatiga. Aquest símptoma és un dels motius més 
freqüent de consulta a l’Atenció Primària, però només un petit percentatge dels malalts pateixen un SFC. Els 
símptomes acompanyants poden ser: fibromiàlgia, síndrome de l’intestí irritable, símptomes genitourinaris, 
odinofàgia, adenopaties doloroses axil·lars i/o cervicals. (1, 2, 4-6)

4.4  Clínica (1)

•	 Fatiga i discapacitat

La fatiga és severa, i no és resultat d’un exercici excessiu continuat i no millora amb el repòs. Aquesta 
fatiga pot anar acompanyada d’una reducció substancial o discapacitat per desenvolupar les activitats 
ocupacionals, educacionals, socials o activitats personals i persisteix més de sis mesos. 

•	 Malestar post-exercici

El malestar empitjora després d’esforços físics o cognitius que eren tolerats normalment abans de la 
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malaltia.

•	 Son no reparador
El son no reparador és un símptoma constant.

•	 Discapacitat cognitiva

Inclou problemes amb el treball intel·lectual o les funcions executives que són exacerbades per 
l’exercici, els esforços, l’estrès o la pressió de temps. Hi ha suficient evidència d’un processament 
alentit de la informació en els malalts afectats.

•	 Intolerància ortostàtica

Aquest terme implica un empitjorament dels símptomes a l’assolir i mantindre la posició d’ortostatisme. 
Els símptomes milloren, encara que no desapareixen en posició de decúbit supí. Hi ha evidència 
suficient que indica una alta prevalença d’intolerància ortostàtica.

•	  Altres símptomes

- Dolor en forma de cefalees, artromiàlgies; la prevalença del dolor i la seva intensitat és variable
- Símptomes gastrointestinals (colon irritable)
- Símptomes genitourinaris
- Odinofàgia
- Adenopaties sensibles cervicals o axil·lars
- Sensibilitat a estímuls externs (aliments, fàrmacs o substancies químiques)

•	 Anamnesi:
Es realitzarà una anamnesi general i dirigida i una exploració física. 

- Dades generals i epidemiològiques: Edat, sexe, situació laboral (a casa o fora o a l’atur), procedència, 
estat civil, persones al seu càrrec (fills, avis...).

- Dades clíniques: Identificació de problemes (símptomes), factors agreujants, tractament farmacològic.

La valoració de l’evolució dels malalts es farà mitjançant l’entrevista clínica i amb l’ajuda dels 
qüestionaris SF-36 , Escala de Goldberg i Escala de fatiga de Chadler.
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4.5  Fases del diagnòstic

     4.5.1. Criteris diagnòstics segons l’IOM (1)

El diagnòstic requereix la presència dels tres següents símptomes:

        -  Una substancial reducció  o alteració en la capacitat de participar en el nivell d’activitats ocupacionals, 
educacionals, socials o personals previs a l’inici de la malaltia, que  persisteix més de 6 mesos i s’acompanya 
de fatiga que sovint és severa, de nova i de definida aparició (no de tota la vida), que no és resultat d’un 
excessiu exercici continuat i que no s’ alleugera amb el repòs
        -  Malestar postexcercici
        -  Son no reparador

I almenys una de les dues manifestacions:
       - Deteriorament cognitiu
       - Intolerància ortostàtica

4.5.2 Algoritme diagnòstic
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4.5.3 Apropament clínic a un cas sospitós de SFC/MISE (1, 8, 9)

- Història clínica: és el component més important en l’avaluació d’una possible SFC. 
La història clínica ha de determinar la severitat i el patró temporal de la fatiga:

•	 Inici : agut o gradual, relacionada amb un esdeveniment o malaltia?
•	 Curs: estable, milloria, empitjorament?
•	 Durada i patró diari
•	 Factors que atenuen o exacerben els símptomes
•	 Impacte sobre les activitats de la vida diària aplicant qüestionaris si és necessari
•	 Adaptacions fetes per el pacient i la família per ajustar-se als símptomes

- Examen físic detallat

- Estudis de laboratori:
•	 Hemograma
•	 Bioquímica general amb proves de funció renal, hepàtica, glucosa i electròlits
•	 TSH
•	 CK si el dolor muscular està present

- Proves d’imatge
Un cop fet el diagnòstic, no són necessàries proves d’imatge sofisticades tret de casos seleccionats 
que es valorarà si calen proves d’imatge per descartar altres malalties que estan dins el diagnòstic 
diferencial.

4.5.4 Diagnòstic diferencial

- Causes freqüents de fatiga crònica:
•	 Psicològiques:
	Depressió
	Ansietat
	Trastorn de somatització
	Addicció a drogues

•	 Farmacològiques:
	Hipnòtics
	Hipotensors
	Antidepressius
	Abús i/o abstinència de fàrmacs

•	 Endocrinometabòliques:
	Hipotiroïdisme
	Hipertiroïdisme
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	 Insuficiència hipofisària
	 Insuficiència suprarenal
	Hipercalcèmia
	 Insuficiència renal
	 Insuficiència hepàtica

•	 Oncològiques i hematològiques:
	Neoplàsia oculta
	Anèmia severa

•	 Infeccions:
	Endocarditis subaguda i lenta
	Tuberculosis
	 Infecció aguda per citomegalovirus i virus de EB
	Hepatitis
	Malalties parasitàries
	 Infecció crònica pel virus de d’immunodeficiència humana

•	 Cardíaques i pulmonars:
	 Insuficiència cardíaca
	MPOC severa

•	 Malalties articulars:
	Artritis reumatoide

•	  Alteracions de la son:
	Apnees induïdes pel son
	Reflux gastroesofàgic
	Rinitis al·lèrgica

•	 Idiopàtiques (diagnòstic d’exclusió)
	Fatiga crònica idiopàtica
	Fibromiàlgia

4.5.5 Criteris d’interconsulta a especialistes

El diagnòstic de SFC/MIES en el nostre àmbit es realitzarà bàsicament a l’atenció primària i en les consultes 
de Medicina Interna. Actualment molts dels malalts enviats a les consultes de Medicina Interna ja estan 
diagnosticats en una de les dues unitats de SFC que han funcionat fins ara.

És important no donar missatges catastrofistes (“aquest malalt no pot fer cap tipus d’activitat física o 
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intel·lectual”) per evitar deixar el malalt anul·lat, tant física com intel·lectualment, i no realitzar pronòstics 
funcionals molt dolents, tot i que sigui difícil millorar la qualitat de vida d’aquests malalts.

Si els criteris diagnòstics no són concloents i es plantegen dubtes en quant al diagnòstic, es pot valorar la 
necessitat d’interconsulta a altres especialitats.

- Interconsulta a medicina interna. Especialment, en cas de dubte diagnòstic  
- Interconsulta a la XSM. Per descartar patologia psiquiàtrica

Una vegada feta la difusió d’aquest protocol, el diagnòstic i tractament de la SFC/MISE, l’abordatge i 
seguiment de la malaltia, independentment del nivell on es realitzi el diagnòstic, es farà a l’atenció primària.

4.6  Tractament (15, 16)

4.6.1  Generalitats

L’objectiu del tractament ha de ser millorar la qualitat de vida dels malalts.
La relació entre el metge i el pacient és d’importància cabdal i es requereixen habilitats comunicatives i 
coneixements de la malaltia.

El metge ha de reconèixer les queixes dels malalts com reals i potencialment debilitants.
El malalt ha de tenir la confiança en que el metge farà una avaluació racional i establirà uns objectius, que 
necessàriament han d’incloure:

- Aconseguir poder desenvolupar les activitats de la vida diària
- Retornar al treball
- Mantenir les relacions interpersonals
- Fer activitat física diària de baixa intensitat

4.6.2   Tractament

En el tractament de la SFC/MISE s’han utilitzat innumerables intervencions farmacològiques i no 
farmacològiques. Entre les farmacològiques, esmentar la galantamina, la hidrocortisona, la isoprinosine 
oral, el valganciclovir, les immunoglobulines endovenoses, la fluoxetina, L-carnitina, melatonina, rituximab, 
metilfenidat, modafinil, tractament antibiòtic, atenolol, fludrocortisona o disopiramida o dietes.

Les revisions sistemàtiques i metanàlisis han demostrat que solament dues mesures terapèutiques milloren 
el símptomes dels malalts. Aquestes són:

- Teràpia cognitivo-conductual
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- Exercici físic gradual

Aquestes són les dues úniques mesures recomanades per al tractament de la SFC/MISE.
         
 
 4.6.2.1  Teràpia cognitivo-conductual

Els objectius de les intervencions psicològiques són per: 
 

- Modificar la conducta inadequada (inactivitat o aïllament social) i augmentar el nivell 
d’activitat del pacient.

- Canviar pautes de comportament inadequades (somatització, sentiment de catàstrofe, 
expectatives passives concernents al tractament) i millorar les seves pròpies habilitats 
positives.

- Identificar i canviar els pensaments distorsionadors.
- Tractar símptomes depressius i reforçar el nivell de control emocional.

El programa està pensat per fomentar els esforços actius dels pacients per millorar el seu estatus 
funcional en un entorn terapèutic que reforça els trets de conducta positius. L’objectiu terapèutic 
principal és facilitar un retorn al treball i a la quotidianitat de la vida diària.

Les tècniques cognitives i conductuals útils en el tractament de la SFC/MISE són:

-   Reconeixements dels factors que agreugen la fatiga
-   Tècniques de relaxació
-   Planificació d’activitats plaents
-   Programació gradual d’activitat física
-   Redistribució d’esforços 
-   Disminució de l’autoexigència
-   Reestructuració cognitiva
-   Fomentar la independència emocional
-   Redefinició d’objectius

4.6.2.2  Exercici físic gradual

La inactivitat física perllongada és perjudicial ja que agreugen la fatiga i la debilitat física, mentre que 
l’adherència a un programa d’exercici físic gradual millora la simptomatologia de la malaltia.
 
L’estratègia d’un tractament d’exercici físic gradual inclou establir un nivell d’exercici basal assolible i 
adequat per a cada malalt, seguit d’un increment progressiu en a la durada del temps amb l’objectiu 
d’assolir fer trenta minuts d’exercici físic cinc dies a la setmana.

Tant l’exercici com el repòs excessius estan desaconsellats.
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És obligat també donar suport al malalt i tractar les patologies associades, com poden ser la fibromiàlgia, 
una depressió reactiva a la malaltia, o els trastorns de la son.

S’han proposat cinc factors presents en el moment de la presentació de la malaltia com a predictors de 
la persistència de símptomes al dos anys i mig després del diagnòstics. (17)

Aquest són: 
- Presència de més de vuit símptomes físics no explicats medicament (excloent els símptomes 

propis de la malaltia)
- Història d’un trastorn de distímia
- Més d’un any i mig de fatiga crònica
- Menys de 16 anys d’educació formal 
- Edat superior als 38 anys en el moment del debut de la malaltia
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5. SENSIBILITAT QUÍMICA MÚLTIPLE

    Índex: 

       5.1.    Introducció
5.2     Epidemiologia i etiopatogènia
5.3     Clínica
          5.3.1    Definició de cas
          5.3.2    Aproximació a un cas sospitós de SQM
5.4     Tractament
5.5     Criteris de derivació. Consulta a la UE

5.1  Introducció

La SQM és una malaltia crònica d’etiologia i patogènia desconegudes, per la qual el pacient experimenta una 
gran varietat de símptomes que relaciona amb l’exposició a diversos productes químics, biològics o físics en 
molt baixes dosis.

La SQM no és una entitat separada i/o entitat mèdica ben definida. Els símptomes no tenen especificitat, no 
hi ha una definició segura, uns criteris diagnòstics ben establerts, i no hi han dades objectives físiques ni de 
laboratori consistents.

Tot i que existeixen estudis epidemiològics que constaten la prevalença de la FM, no és així en el cas 
de la SFC i la SQM. En aquestes entitats nosològiques es coneixen poc els factors de predisposició i de 
desencadenament, així com els mecanismes fisiopatològics que hi intervenen.
S’estima que a Catalunya la prevalença de la SQM és inferior al 0,1%.

En quan l’evidència científica de la SQM, l’any 2010 el CatSalut va publicar un document d’actuació a 
urgències dels hospitals, consensuat amb la Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències, que 
formula recomanacions basades en l’experiència clínica, per a l’atenció de les persones que pateixen aquest 
trastorn als serveis d’urgències. El va elaborar el Grup de Treball sobre la Sensibilitat Química Múltiple, a 
petició de les associacions d’afectats de SQM.

Per altra banda, existeix un document de consens del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat publicat 
al 2011, elaborat després d’una exhaustiva revisió bibliogràfica i a partir del mètode Delphi amb experts. En 
aquest document es constata que la majoria d’estudis publicats sobre la SQM tenen una qualitat científica 
baixa i es recomana seguir investigant per conèixer millor aquesta malaltia.
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5.2  Epidemiologia i etiopatogènia

La prevalença estimada de la SQM varia àmpliament. La poca evidència disponible demostra que no hi ha 
una base immunològica ni altres bases biològiques i que causes psicopatològiques causen els símptomes 
de la SQM en almenys alguns, si no en molts, casos de SQM.

Entre els mecanismes psicopatològics s’han involucrat el comportament après, l’ansietat, l’acondicionament 
clàssic i operatiu, l’amplificació dels símptomes o un procés cognitiu esbiaixat.

Molts malalts amb SQM tenen un o més trastorns psiquiàtrics que són anteriors a l’inici dels símptomes de la 
SQM. Els més freqüents són els trastorns somatomorfs, trastorns d’ansietat o trastorns de l’humor.

5.3 Clínica

Els símptomes de la SQM són inespecífics, ambigus i molt comuns en a la població general. En un estudi, 
295 malalts amb SQM van comunicar 252 símptomes diferents.

5.3.1  Definició de cas

Els pacients amb SQM o intolerància ambiental idiopàtica de manera típica, expliquen sensibilitat a múltiples 
substancies químiques, biològiques o físiques no relacionades, i relaten símptomes heterogenis i inespecífics 
quan s’exposen a baixes concentracions de substàncies químiques. Els pacients tot sovint, i amb la intenció 
de minimitzar les exposicions, modifiquen de forma dràstica el hàbits de la vida diària.

La definició de cas desenvolupada en un simpòsium convocat per l’OMS i agències governamentals 
alemanyes, és la següent:

- Un trastorn adquirit amb múltiples símptomes, recurrent, associat amb diversos factors ambientals 
que són tolerats per la majoria de la gent

- No explicat per qualsevol malaltia mèdica, psiquiàtrica o psicològica coneguda

Aquesta definició porta implícita l’exclusió de malalties físiques, psiquiàtriques i psicològiques, la qual cosa 
obliga al metge d’AP o internista a fer un apropament sistemàtic al malalt, i obliga a la seva valoració 
psicològica i psiquiàtrica abans d’acceptar un diagnòstic de SQM.

5.3.2 Aproximació a un cas sospitós de SQM

- Història clínica complerta que ha d’incloure els símptomes, els desencadenants, el temps d’evolució, 
els tractaments utilitzats i la seva eficàcia, quina modificació en els hàbits de vida ha comportat i 
finalment, una detallada valoració de l’història psiquiàtrica del malalt
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- Una exploració física detallada i sistemàtica
- Analítica general
- Depenent dels símptomes del malalt, demanar alguna exploració complementària, com a proves 

funcionals respiratòries, si el malalt explica símptomes respiratoris 
- Si no s’ha diagnosticat cap malaltia mèdica, aleshores fer una avaluació psicològica i/o psiquiàtrica

5.4 Tractament

Consideracions o principis generals del tractament:

- Programar visites regulars
- Establir una aliança terapèutica amb el malalt
- Reconèixer i legitimar els símptomes del malalt
- Limitar les proves diagnòstiques i les derivacions a diferents especialistes
- Proporcionar garanties consistents sobre l’absència de malalties mèdiques greus
- Proporcionar educació psicològica sobre l’afrontament dels símptomes
- L’objectiu del tractament ha ser la millora funcional del pacient
- Psicoteràpia: varies formes de psicoteràpia es poden utilitzar: la dessensibilització conductual, el 

tractament cognitiu conductual i d’altres
- Antidepressius

5.5  Criteris de derivació. Consulta a la UE

En cas de sospita de SQM cal remetre el malalt a la UE per a la seva valoració. Mentre no s’acreditin les UE 
per SQM a Catalunya, la UE de Girona rebrà, tal i com s’està fent fins ara, les derivacions d’AP dels pacients 
amb sospita d’afectació de SQM. L’accés és mitjançant full de derivació, de la mateixa manera que en les 
derivacions de FM i FC.

La consulta a la UE, en cas que sigui necessària, la farà el metge de família responsable, aportant tota la 
informació clínica i les proves complementàries que s’hagin dut a terme.
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6 ANNEXOS

         
6.1  Algoritme d’actuació en les SSC          
6.2  Algoritme metodologia UE SSC             
6.3  Algoritme d’actuació en fibromiàlgia            
6.4 Full de derivació               
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6.1  Algoritme d’actuació en les SSC  

42

En pacients diagnosticats de FC i SQM valorar inclusió tractament grupal.  
En cas contrari tractament individualitzat.
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6.2 Algoritme metodologia UE SSC 
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ALGORITME METODOLOGIA UE SSC

ATENCIÓ PRIMÀRIA

COMPLEIX CRITERIS DE DERIVACIÓ A LA UE?

SI

DERIVACIÓ UE
FULL DE DERIVACIÓ ESPECÍFIC

RETORN A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA 
I/O 

DERIVACIÓ A L’ATENCIÓ ESPECIALITZADA
VALORACIÓ PRÈVIA GESTORA DE CASOS I 
AVALUACIÓ UE MULTIDISCIPLINAR

VALORACIÓ FINAL UE I RETORN A 
L’ATENCIÓ PRIMÀRIA

NO
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6.3 Algoritme d’actuació en fibromiàlgia  
      (segons Guia de la Fibromiàlgia Regió Sanitàra de Girona 2010)
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6.4 Full de derivació a la Unitat d’Expertesa de les Síndromes de Sensibilitat Central  
      (UE SSC) 
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