
 

MALALTIES AUTOIMMUNES SISTÈMIQUES 

EN ATENCIÓ PRIMÀRIA 
 

 

Justificació 

 
Les malalties autoimmunes sistèmiques conformen un ampli grup de patologies 
de molt variada expressió clínica, poc conegudes per la població i fins i tot en 
l'àmbit mèdic. Tot i que no es coneix el seu origen, se sap que totes 
comparteixen una disfunció del sistema immune que passa a produir dany en 
els mateixos teixits i cèl·lules de l'organisme. 
 
Entre elles, les més freqüents són el lupus eritematós sistèmic -la més 
coneguda i que pateix una de cada 10.000 persones al nostre país-, la 
síndrome de Sjögren -que afecta el 0,5 % de la població-, l'esclerodèrmia, la 
síndrome antifosfolipídic, les miopaties inflamatòries i les vasculitis sistèmiques. 
L'impacte en la qualitat de vida del pacient amb una malaltia autoimmune és 
múltiple i inclou factors d'ordre físic (percepció de l'estat general, vitalitat ...), 
social (capacitat de mantenir relacions socials), funcional (capacitat 
per executar determinades tasques), psicològic (quadres associats d'ansietat o 
depressió) i orgànic (afectació de vegades irreversibles d'òrgans vitals).  
 
L'alleujament dels símptomes, el retard de l'avanç de la malaltia crònica i les 
seves seqüeles juntament amb millores en la capacitat funcional han de ser els 
principals objectius estratègics del maneig del pacient amb malalties 
autoimmunes sistèmiques. 
 
Per tota aquesta complexitat el pacient que pateix una malaltia autoimmune 
requereix un maneig multidisciplinari. Una adequada coordinació i comunicació 
entre els diferents recursos assistencials, tan hospitalaris com en atenció 
primària, és indispensable per oferir als nostres malalts una assistència 
sanitària continuada i adequada a la complexitat d'aquestes malalties. 
 



 

Objectius 

 

1. Generals:  
 
Les malalties autoimmunes sistèmiques són un repte per al metge d’atenció 
primària. Al tractar-se de malalties que es manifesten amb símptomes 
freqüents en processos habituals, es fa necessari incidir en quins són els 
elements claus o els signes d’alerta davant la sospita d’una malaltia 
autoimmune sistèmica.  
 

2. Específics: 
 

• Conèixer les principals manifestacions clíniques i els signes clínics 
principals que permeten fer una orientació diagnòstica i un diagnòstic 
diferencial adequat de les malalties autoimmunes sistèmiques des 
d’atenció primària. 

• Indicacions de les proves complementàries i la seva correcta 
interpretació des d’atenció primària. 

• Conèixer els tractaments disponibles per les malalties autoimmunes 
sistèmiques i el seu seguiment des d’atenció primària. 

• Conèixer els criteris de derivació davant la sospita clínica d’una malaltia 
autoimmune sistèmica.  

 

 

Metodologia: Curs presencial de 6 hores dividit en 2 sessions. Es donarà al 
finalitzar cada sessió una enquesta de satisfacció i un full d’avaluació dels 
continguts. 
  
Dirigit: metges/esses atenció primària o metges/esses residents interessats en 
el seguiment i diagnòstic de les malalties autoimmunes sistèmiques. 
 
Inscripció: Termini fins al 06/10/22 (gratuïta). Envieu un email a 
ariadna.pla@salutsantjoan.com 
 
Lloc: auditori de l'Hospital 
 
Calendari: 13 i 20 d’octubre de 2022 de 15 a 19 h els dos dies. 
 
Coordinadors del curs: Dr. Antoni Castro i Dra. Sandra Parra. 
 
  
 
 
 



 

Dijous 13/10/2022 (4 h) 

 
15h: Presentació del curs. Dr. Salvador Sarrà, director assistencial HUSJR. 
Dr. Ramon Descarrega, director d'atenció primària.  
 
15.15 - 15.45h: Signes cutanis de sospita d’una malaltia autoimmune 
sistèmica Dr. Antoni Azón, cap del servei de dermatologia HUSJR.  
  
15.45 - 16.15h: Aproximació diagnòstica a la patologia articular 
inflamatòria en AP. Artritis Reumatoide i Espondiloartropaties. Dra. Silvia 
Paredes, reumatòloga HUSJR. 
 
16.15 - 16.45h: Malalties autoimmunes i salut òssia. Dra. Dèlia Taverner, 
reumatòloga HUSJR. 
 
 16.45  - 17h: Pausa-cafè 
 
17 - 17.30h: Pneumopatia intersticial en les malalties autoimmunes 
sistèmiques. Dra. Laia Garcia-Bellmunt, pneumòloga HUSJR. 
 
17.30 - 18h: Maneig Esclerosi Múltiple. Dra. Núria Solà, neuròloga HUSJR. 
 
18 - 18.30h: Miastènia Gravis. Dr. Nicolau Ortiz, neuròleg HUSJR. 
 
18.30 - 19h: COVID des d’una perspectiva autoimmune. Dra. Sandra Parra, 
medicina interna HUSJR. 
� 

 



 

Dijous 20/10/2022 (4h) 

 
15 -15.30h: Interpretació de les proves complementàries en les malalties 
autoimmunes sistèmiques: Dr. Antoni Castro, medicina interna HUSJR.  
  
15.30 - 16h: El pacient amb lupus eritematós sistèmic des d’atenció 
primària. Dr. Gerard Espinosa, servei malalties autoimmunes de l'Hospital 
Clínic Barcelona.   
 
16 - 16.30h: Febre persistent. Signes d’alerta davant les malalties auto 
inflamatòries. Dra. Neus Rius, pediatra HUSJR.  
 
16.30 - 17h: Procés diagnòstic en les malalties auto inflamatòries. Dra.  
Joana Marqués, unitat malalties autoinflamatòries de l'Hospital Vall d’Hebron. 
 
17 - 17.30h: Pausa-cafè 
 
17.30 - 18h: Uveïtis: una finestra a les malalties autoimmunes sistèmiques. 
Dr. Àlex Fonollosa, servei d'oftalmologia de l'Hospital Universitari Cruces.  
 
18 - 18.30h: Manifestacions oculars de les malalties autoimmunes 
sistèmiques. Dr. Marc Baget,  oftalmòleg HUSJR. 
 
18.30 - 19h: Signes alerta en pacient amb miàlgies i elevació de CKs. Dr. 
Albert Selva O’Callaghan, unitat malalties autoimmunes de l'Hospital Vall 
d’Hebron.  
 
 
Clausura 

 
 
 
 
 
 


