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DEFINICIÓ
El dolor toràcic constitueix una de les patologies més prevalents de consulta en els serveis d’urgències.
Representa, per una part el símptoma guia de patologies en les que l’eficàcia del tractament és temps
dependent i per una altra part ens obliga a descartar patologies potencialment greus que en ocasions
poden posar en perill la vida del malalt.

Sovint és difícil trobar la causa del dolor toràcic en els serveis d’urgències: la disfunció de molts òrgans
pot provocar un dolor toràcic, la localització del dolor no sempre es correspon amb el lloc on s’origina el
dolor, la intensitat del dolor no sempre es correspon amb la gravetat de la causa que el genera i les
troballes en l’exploració no sempre orienten sobre la causa del dolor.

CLAUS DIAGNÒSTIQUES
Valoració inicial
1. Anamnesi.
● Factors de risc cardiovascular.
● Característiques del dolor.

Forma d’inici.
Durada.
Localització.
Irradiació.
Qualitat-intensitat.
Factors agreujants.
Factors atenuants.

● Símptomes acompanyants: vegetatisme, febre, dispnea, símptomes digestius, símptomes neurològics.

2. Exploració física.
● Aspecte general, inspecció, palpació.
● Presa de constants vitals: TA, FC, FR, tª, SatO2 i glicèmia.
● Monitorització ECG.
● Auscultació cardiorrespiratoria.
● Auscultació i palpació abdominal.

3. Electrocardiograma de 12 derivacions.
4. Pulsioximetria.

Guia d’Assistència Prehospitalària a les Urgències i Emergències 

86))))

DOLOR TORÀCIC
Carlos Domínguez Molina, Quim Rios Sambernardo, Xavier Jiménez Fàbrega

DEFINICIÓ
El dolor toràcic constitueix una de les patologies més prevalents de consulta en els serveis d’urgències.
Representa, per una part el símptoma guia de patologies en les que l’eficàcia del tractament és temps
dependent i per una altra part ens obliga a descartar patologies potencialment greus que en ocasions
poden posar en perill la vida del malalt.

Sovint és difícil trobar la causa del dolor toràcic en els serveis d’urgències: la disfunció de molts òrgans
pot provocar un dolor toràcic, la localització del dolor no sempre es correspon amb el lloc on s’origina el
dolor, la intensitat del dolor no sempre es correspon amb la gravetat de la causa que el genera i les
troballes en l’exploració no sempre orienten sobre la causa del dolor.

CLAUS DIAGNÒSTIQUES
Valoració inicial
1. Anamnesi.
● Factors de risc cardiovascular.
● Característiques del dolor.

Forma d’inici.
Durada.
Localització.
Irradiació.
Qualitat-intensitat.
Factors agreujants.
Factors atenuants.

● Símptomes acompanyants: vegetatisme, febre, dispnea, símptomes digestius, símptomes neurològics.

2. Exploració física.
● Aspecte general, inspecció, palpació.
● Presa de constants vitals: TA, FC, FR, tª, SatO2 i glicèmia.
● Monitorització ECG.
● Auscultació cardiorrespiratoria.
● Auscultació i palpació abdominal.

3. Electrocardiograma de 12 derivacions.
4. Pulsioximetria.

Guia d’Assistència Prehospitalària a les Urgències i Emergències 

86))))

DOLOR TORÀCIC
Carlos Domínguez Molina, Quim Rios Sambernardo, Xavier Jiménez Fàbrega

DEFINICIÓ
El dolor toràcic constitueix una de les patologies més prevalents de consulta en els serveis d’urgències.
Representa, per una part el símptoma guia de patologies en les que l’eficàcia del tractament és temps
dependent i per una altra part ens obliga a descartar patologies potencialment greus que en ocasions
poden posar en perill la vida del malalt.

Sovint és difícil trobar la causa del dolor toràcic en els serveis d’urgències: la disfunció de molts òrgans
pot provocar un dolor toràcic, la localització del dolor no sempre es correspon amb el lloc on s’origina el
dolor, la intensitat del dolor no sempre es correspon amb la gravetat de la causa que el genera i les
troballes en l’exploració no sempre orienten sobre la causa del dolor.

CLAUS DIAGNÒSTIQUES
Valoració inicial
1. Anamnesi.
● Factors de risc cardiovascular.
● Característiques del dolor.

Forma d’inici.
Durada.
Localització.
Irradiació.
Qualitat-intensitat.
Factors agreujants.
Factors atenuants.

● Símptomes acompanyants: vegetatisme, febre, dispnea, símptomes digestius, símptomes neurològics.

2. Exploració física.
● Aspecte general, inspecció, palpació.
● Presa de constants vitals: TA, FC, FR, tª, SatO2 i glicèmia.
● Monitorització ECG.
● Auscultació cardiorrespiratoria.
● Auscultació i palpació abdominal.

3. Electrocardiograma de 12 derivacions.
4. Pulsioximetria.

Guia d’Assistència Prehospitalària a les Urgències i Emergències 

86))))

DOLOR TORÀCIC
Carlos Domínguez Molina, Quim Rios Sambernardo, Xavier Jiménez Fàbrega

DEFINICIÓ
El dolor toràcic constitueix una de les patologies més prevalents de consulta en els serveis d’urgències.
Representa, per una part el símptoma guia de patologies en les que l’eficàcia del tractament és temps
dependent i per una altra part ens obliga a descartar patologies potencialment greus que en ocasions
poden posar en perill la vida del malalt.

Sovint és difícil trobar la causa del dolor toràcic en els serveis d’urgències: la disfunció de molts òrgans
pot provocar un dolor toràcic, la localització del dolor no sempre es correspon amb el lloc on s’origina el
dolor, la intensitat del dolor no sempre es correspon amb la gravetat de la causa que el genera i les
troballes en l’exploració no sempre orienten sobre la causa del dolor.

CLAUS DIAGNÒSTIQUES
Valoració inicial
1. Anamnesi.
● Factors de risc cardiovascular.
● Característiques del dolor.

Forma d’inici.
Durada.
Localització.
Irradiació.
Qualitat-intensitat.
Factors agreujants.
Factors atenuants.

● Símptomes acompanyants: vegetatisme, febre, dispnea, símptomes digestius, símptomes neurològics.

2. Exploració física.
● Aspecte general, inspecció, palpació.
● Presa de constants vitals: TA, FC, FR, tª, SatO2 i glicèmia.
● Monitorització ECG.
● Auscultació cardiorrespiratoria.
● Auscultació i palpació abdominal.

3. Electrocardiograma de 12 derivacions.
4. Pulsioximetria.



À
re

a 
C
ar

di
ov

as
cu

la
r 

- 
D

ol
or

 t
or

àc
ic

87

sistema d’emergències mèdiques

((((

Causes de dolor toràcic que cal considerar en la valoració inicial
Síndrome coronària aguda amb o sense elevació del segment ST.
Pericarditis aguda amb tapament cardíac.
Dissecció d’aorta.
Pneumotòrax.
Embolisme pulmonar.
Trencament esofàgic.
Dolor musculesquelètic.

Síndrome Coronària Aguda
● Factors de risc cardiovasculars: presents.
● Forma d’inici: sobtat generalment.
● Durada: minuts (>15 minuts)-hores.
● Localització: retroesternal.
● Irradiació: coll, mandíbula, espatlla, braços, epigastri.
● Qualitat-Intensitat: opressiu, intens, a vegades silent.
● Factors agreujants: esforç.
● Factors atenuants: repòs, solinitrina.
● Símptomes acompanyants: vegetatisme (nàusees, vòmits, diaforesi), dispnea, ansietat.
● Exploració física: normal, en funció de les complicacions.
● Electrocardiograma: alteracions del segment ST i la repolarització, pot ser normal.

Pericarditis-Tapament cardiac
● Factors de risc cardiovasculars: no presents. Més freqüent a joves.
● Forma d’inici: variable, generalment progressiu.
● Durada: constant.
● Localització: retroesterna.
● Irradiació: coll, espatlla-braç esquerra, coll.
● Qualitat-Intensitat: pleurític, punyent, com una punyalada.
● Factors agreujants: tos, moviments respiratoris.
● Factors atenuants: postura antiàlgica.
● Símptomes i signes acompanyants: segons complicacions, dispnea, disfàgia.
● Taponament cardíac: taquicàrdia, hipotensió arterial, cianosi, dispnea, distensió jugular, pols paradoxal. 
● Frec pericàrdic, tons apagats XOC OBSTRUCTIU. 
● Electrocardiograma: disminució PR, elevació ST amb concavitat superior.
● Tractament: AINE.

À
re

a 
C
ar

di
ov

as
cu

la
r 

- 
D

ol
or

 t
or

àc
ic

87

sistema d’emergències mèdiques

((((

Causes de dolor toràcic que cal considerar en la valoració inicial
Síndrome coronària aguda amb o sense elevació del segment ST.
Pericarditis aguda amb tapament cardíac.
Dissecció d’aorta.
Pneumotòrax.
Embolisme pulmonar.
Trencament esofàgic.
Dolor musculesquelètic.

Síndrome Coronària Aguda
● Factors de risc cardiovasculars: presents.
● Forma d’inici: sobtat generalment.
● Durada: minuts (>15 minuts)-hores.
● Localització: retroesternal.
● Irradiació: coll, mandíbula, espatlla, braços, epigastri.
● Qualitat-Intensitat: opressiu, intens, a vegades silent.
● Factors agreujants: esforç.
● Factors atenuants: repòs, solinitrina.
● Símptomes acompanyants: vegetatisme (nàusees, vòmits, diaforesi), dispnea, ansietat.
● Exploració física: normal, en funció de les complicacions.
● Electrocardiograma: alteracions del segment ST i la repolarització, pot ser normal.

Pericarditis-Tapament cardiac
● Factors de risc cardiovasculars: no presents. Més freqüent a joves.
● Forma d’inici: variable, generalment progressiu.
● Durada: constant.
● Localització: retroesterna.
● Irradiació: coll, espatlla-braç esquerra, coll.
● Qualitat-Intensitat: pleurític, punyent, com una punyalada.
● Factors agreujants: tos, moviments respiratoris.
● Factors atenuants: postura antiàlgica.
● Símptomes i signes acompanyants: segons complicacions, dispnea, disfàgia.
● Taponament cardíac: taquicàrdia, hipotensió arterial, cianosi, dispnea, distensió jugular, pols paradoxal. 
● Frec pericàrdic, tons apagats XOC OBSTRUCTIU. 
● Electrocardiograma: disminució PR, elevació ST amb concavitat superior.
● Tractament: AINE.

À
re

a 
C
ar

di
ov

as
cu

la
r 

- 
D

ol
or

 t
or

àc
ic

87

sistema d’emergències mèdiques

((((

Causes de dolor toràcic que cal considerar en la valoració inicial
Síndrome coronària aguda amb o sense elevació del segment ST.
Pericarditis aguda amb tapament cardíac.
Dissecció d’aorta.
Pneumotòrax.
Embolisme pulmonar.
Trencament esofàgic.
Dolor musculesquelètic.

Síndrome Coronària Aguda
● Factors de risc cardiovasculars: presents.
● Forma d’inici: sobtat generalment.
● Durada: minuts (>15 minuts)-hores.
● Localització: retroesternal.
● Irradiació: coll, mandíbula, espatlla, braços, epigastri.
● Qualitat-Intensitat: opressiu, intens, a vegades silent.
● Factors agreujants: esforç.
● Factors atenuants: repòs, solinitrina.
● Símptomes acompanyants: vegetatisme (nàusees, vòmits, diaforesi), dispnea, ansietat.
● Exploració física: normal, en funció de les complicacions.
● Electrocardiograma: alteracions del segment ST i la repolarització, pot ser normal.

Pericarditis-Tapament cardiac
● Factors de risc cardiovasculars: no presents. Més freqüent a joves.
● Forma d’inici: variable, generalment progressiu.
● Durada: constant.
● Localització: retroesterna.
● Irradiació: coll, espatlla-braç esquerra, coll.
● Qualitat-Intensitat: pleurític, punyent, com una punyalada.
● Factors agreujants: tos, moviments respiratoris.
● Factors atenuants: postura antiàlgica.
● Símptomes i signes acompanyants: segons complicacions, dispnea, disfàgia.
● Taponament cardíac: taquicàrdia, hipotensió arterial, cianosi, dispnea, distensió jugular, pols paradoxal. 
● Frec pericàrdic, tons apagats XOC OBSTRUCTIU. 
● Electrocardiograma: disminució PR, elevació ST amb concavitat superior.
● Tractament: AINE.

À
re

a 
C
ar

di
ov

as
cu

la
r 

- 
D

ol
or

 t
or

àc
ic

87

sistema d’emergències mèdiques

((((

Causes de dolor toràcic que cal considerar en la valoració inicial
Síndrome coronària aguda amb o sense elevació del segment ST.
Pericarditis aguda amb tapament cardíac.
Dissecció d’aorta.
Pneumotòrax.
Embolisme pulmonar.
Trencament esofàgic.
Dolor musculesquelètic.

Síndrome Coronària Aguda
● Factors de risc cardiovasculars: presents.
● Forma d’inici: sobtat generalment.
● Durada: minuts (>15 minuts)-hores.
● Localització: retroesternal.
● Irradiació: coll, mandíbula, espatlla, braços, epigastri.
● Qualitat-Intensitat: opressiu, intens, a vegades silent.
● Factors agreujants: esforç.
● Factors atenuants: repòs, solinitrina.
● Símptomes acompanyants: vegetatisme (nàusees, vòmits, diaforesi), dispnea, ansietat.
● Exploració física: normal, en funció de les complicacions.
● Electrocardiograma: alteracions del segment ST i la repolarització, pot ser normal.

Pericarditis-Tapament cardiac
● Factors de risc cardiovasculars: no presents. Més freqüent a joves.
● Forma d’inici: variable, generalment progressiu.
● Durada: constant.
● Localització: retroesterna.
● Irradiació: coll, espatlla-braç esquerra, coll.
● Qualitat-Intensitat: pleurític, punyent, com una punyalada.
● Factors agreujants: tos, moviments respiratoris.
● Factors atenuants: postura antiàlgica.
● Símptomes i signes acompanyants: segons complicacions, dispnea, disfàgia.
● Taponament cardíac: taquicàrdia, hipotensió arterial, cianosi, dispnea, distensió jugular, pols paradoxal. 
● Frec pericàrdic, tons apagats XOC OBSTRUCTIU. 
● Electrocardiograma: disminució PR, elevació ST amb concavitat superior.
● Tractament: AINE.



Guia d’Assistència Prehospitalària a les Urgències i Emergències 

88))))

Dissecció d’aorta
● Factors de risc cardiovasculars: presents. Més freqüent en adults i gent gran (HTA, aterosclerosi).
● Forma d’inici: generalment sobtat.
● Durada: constant.
● Localització: tòrax anterior, abdomen.
● Irradiació: en funció de la progressió de la dissecció, per sobre i per sota del diafragma, interescapular,
extremitats.
● Qualitat-Intensitat: Molt intens, lacerant, desgarrador, pot associar-se a una SCA o ictus per dissecció
de les artèries coronaries o caròtida.
● Factors agreujants: no del dolor.
● Factors atenuants: no.
● Símptomes acompanyants: ansietat, vegetatisme (nàusees, vòmits, diaforesi), dispnea.
● Exploració física: en funció de les complicacions, absència o asimetria de polsos perifèrics. HTA, taquicàrdia.
● Electrocardiograma: normal, segons complicacions per dissecció d’artèria coronària.
● Tractament: betablocadors i nitroprussiat.

Pneumotòrax
● Factors de risc cardiovasculars: no.
● Forma d’inici: sobtat.
● Durada: constant.
● Localització: lateral, retroesternal.
● Irradiació: coll, esquena.
● Qualitat-Intensitat: Intens, pleurític.
● Factors agreujants: inspiració.
● Símptomes acompanyants: ansietat, dispnea, ortopnea.
● Exploració física: hipofonesi, hiperclaredat a la percussió.
● Pneumotòrax a tensió: dispnea, desviació de la tràquea, ingurgitació jugular, hipotensió arterial. Tracta-
ment: drenatge.
● Electrocardiograma: normal.

Tromboembolisme pulmonar
● Factors de risc cardiovasculars: presents, immobilització, post intervenció quirúrgica.
● Forma d’inici: sobtat.
● Durada: constant.
● Localització: lateral.
● Qualitat-Intensitat: pleurític.
● Símptomes acompanyants: ansietat, vegetatisme, dispnea, tos, hemoptisi, síncope, símptomes inespecífics.
● Exploració física: normal, febrícula, vessament pleural, taquicàrdia, taquipnea, hipotensió arterial, mort sobtada.
● Electrocardiograma: taquicàrdia sinusal, SI, QIII, TIII.
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Trencament esofàgic
● Factors de risc cardiovasculars: no.
● Forma d’inici: sobtat.
● Durada: constant.
● Localització: retroesternal, epigastri.
● Irradiació: esquena, tòrax posterior.
● Qualitat-Intensitat: Pesadesa.
● Símptomes acompanyants: diaforesi, disnea.

Musculoesquelètic
● Factors de risc cardiovasculars: no.
● Forma d’inici: variable.
● Durada: variable.
● Localització: localitzat en un punt.
● Irradiació: no.
● Qualitat-Intensitat: punyent.
● Símptomes acompanyants: dispnea.
● Exploració física: normal.
● Electrocardiograma: normal.
● Tractament: analgèsia.

CAUSES DE DOLOR TORÀCIC

CARDíAQUES PULMONARS MÚSCUL-ESQUELÈTIQUES
SCA Pleuritis / Pneumònia Cervicoartrosi/Discopatia
Estenosi aòrtica Traqueobronquitis Espatlla dolorosa
Miocardiopatia hipertròfica Pneumotòrax Costocondritis
Miocarditis aguda Tumor Bursitis subacromial
Pericarditis aguda Mediastinitis Miàlgia intercostal

Enfisema mediastínic

VASCULARS GASTROINTESTINALS ALTRES
Dissecció aorta Reflux gastroesofàgic Trastorns mamaris
TEP Espasme esòfagic Tumors paret toràcica
Hipertensió pulmonar Mallory-Weiss Herpes zoster

Úlcera pèptica Psicògen
Colecistitis 
Pancreatitis aguda
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Trencament esofàgic
● Factors de risc cardiovasculars: no.
● Forma d’inici: sobtat.
● Durada: constant.
● Localització: retroesternal, epigastri.
● Irradiació: esquena, tòrax posterior.
● Qualitat-Intensitat: Pesadesa.
● Símptomes acompanyants: diaforesi, disnea.

Musculoesquelètic
● Factors de risc cardiovasculars: no.
● Forma d’inici: variable.
● Durada: variable.
● Localització: localitzat en un punt.
● Irradiació: no.
● Qualitat-Intensitat: punyent.
● Símptomes acompanyants: dispnea.
● Exploració física: normal.
● Electrocardiograma: normal.
● Tractament: analgèsia.
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Trencament esofàgic
● Factors de risc cardiovasculars: no.
● Forma d’inici: sobtat.
● Durada: constant.
● Localització: retroesternal, epigastri.
● Irradiació: esquena, tòrax posterior.
● Qualitat-Intensitat: Pesadesa.
● Símptomes acompanyants: diaforesi, disnea.

Musculoesquelètic
● Factors de risc cardiovasculars: no.
● Forma d’inici: variable.
● Durada: variable.
● Localització: localitzat en un punt.
● Irradiació: no.
● Qualitat-Intensitat: punyent.
● Símptomes acompanyants: dispnea.
● Exploració física: normal.
● Electrocardiograma: normal.
● Tractament: analgèsia.
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Trencament esofàgic
● Factors de risc cardiovasculars: no.
● Forma d’inici: sobtat.
● Durada: constant.
● Localització: retroesternal, epigastri.
● Irradiació: esquena, tòrax posterior.
● Qualitat-Intensitat: Pesadesa.
● Símptomes acompanyants: diaforesi, disnea.

Musculoesquelètic
● Factors de risc cardiovasculars: no.
● Forma d’inici: variable.
● Durada: variable.
● Localització: localitzat en un punt.
● Irradiació: no.
● Qualitat-Intensitat: punyent.
● Símptomes acompanyants: dispnea.
● Exploració física: normal.
● Electrocardiograma: normal.
● Tractament: analgèsia.
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CARDíAQUES PULMONARS MÚSCUL-ESQUELÈTIQUES
SCA Pleuritis / Pneumònia Cervicoartrosi/Discopatia
Estenosi aòrtica Traqueobronquitis Espatlla dolorosa
Miocardiopatia hipertròfica Pneumotòrax Costocondritis
Miocarditis aguda Tumor Bursitis subacromial
Pericarditis aguda Mediastinitis Miàlgia intercostal
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VASCULARS GASTROINTESTINALS ALTRES
Dissecció aorta Reflux gastroesofàgic Trastorns mamaris
TEP Espasme esòfagic Tumors paret toràcica
Hipertensió pulmonar Mallory-Weiss Herpes zoster

Úlcera pèptica Psicògen
Colecistitis 
Pancreatitis aguda




