
I Reunió del Grup de Tos 

crònica de la SOCAP
26 d’octubre 2022



1) Objectius de la reunió:

1. Donar a conèixer el grup i objectius.

2. Donar la benvinguda a tots els membres de la SOCAP que estiguin 
interessats amb el tema (escriure nom i cognoms, email i telèfon pel xat)

3. Comentar projectes a futur.

4. Plantejar altres idees i/o suggeriments al grup

5. Fixar objectius i calendaris de reunions de l'any 2023.

6. Preguntes, dubtes, comentaris



2) Benvinguda al grup

• Com es va formar el grup?

• Requisits per formar un nou grup de treball de la SOCAP

Coordinadors del grup:

• Dra. Astrid Crespo (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau) 

• Dr. Carlos Martínez (Hospital de Can Ruti) 

• Dra Mariana Muñoz (Hospital de Bellvitge) 

• Dra Ana Sogo (Hospital Parc Taulí)



Per què crear el grup de treball ara?

• Necessitem referents de tos crònica a Catalunya

Research gaps and recommendations 

for future studies



Per què crear el grup de treball ara?

Nous tractaments: molècules dirigides a la sinapsi neuronal perifèrica evitant 

així els efectes adversos del sistema nerviós central.

Antagonista del receptor P2X3 que actua mitjançant 

activació dels canals d'ATP presents exclusivament als nervis 

perifèrics i amb una resposta del 75% en estudis davant de 

placebo



3) Projectes a futur i necessitats no cobertes

• 1) Prevalença i característiques dels pacients amb tos crònica a Espanya: 

Enquesta poblacional transversal ens parla d'una prevalença general de1:

• Presenten tos crònica en algun moment de la vida 8,2%

• Diagnòstic de tos crònica realitzat per un metge: 38,5% 

✓ Van presentar tos crònica en els darrers 12 mesos: 5,5% 

✓Diagnosticats de tos crònica per un metge: 44,0%

HI HA LA NECESSITAT DE FER ESTUDI DE PREVALENÇA DE TOS CRÒNICA REFRACTÀRIA

1-Datos de prevalencia y características de los pacientes con tos crónica en España: encuesta poblacional transversal

presentados como abstracts en The European Academy of Allergy and Clinical Immunology Hybird Congress, 10-12 july 2021



3) Projectes a futur i necessitats no cobertes

2) Crear protocols de maneig de la tos crònica 

3) Criteris de derivació a l'especialista, atenció primària, als referents de tos crònica 

(unitat de tos crònica)



EXEMPLE



EXEMPLE



3) Projectes a futur i necessitats no cobertes

4) Crear Unitats de tos crònica:

+Acreditacions a futur

+Rotacions a centres d'excel·lència i referència de tos crònica (nacional i internacional)-formació

5) Estratificació de la tos (crear esglaons: tos lleu, moderada i greu)------aquí comptem amb 

MSD com a suport perquè ens doni un grup assessor i mitjançant una enquesta Delphi valorar-

ho.

6) Presentació de resultats nacionals de tos crònica (laboratoris comercials)



4) Plantejar altres idees i/o suggeriments al grup

▪ Dividir-nos per projectes 

✓Delphi 

✓Protocols de maneig de la tos crònica

✓Guia ràpida de l'abordatge per a l'estudi del pacient amb tos crònica

✓Criteris de derivació 

▪ Grup de treball de la SEPAR (dins de l'àrea d'asma) → Dr. Gregorio Soto 
Campos

✓Prevalença de tos crònica refractària

*2 coordinadors



5) Objectius i calendaris de reunions de l'any 2023.

-Reunions del grup de tos crònica de la SOCAP cada 2-3 mesos 

-Reunions per grups de treball a definir pel coordinador de cada projecte:

✓Delphi 

✓Protocols de maneig de la tos crònica

✓Guia ràpida de l'abordatge per a l'estudi del pacient amb tos crònica

✓Criteris de derivació 



6) Preguntes, dubtes, comentaris


