
La neuropatia òptica és un dels danys més 
importants de la intoxicació per metanol, a 
més que no té  tractament específic i les 
conseqüències poden ser irreversibles. 
Concentracions superiors a 0.2 g/dl de 
Metanol es consideren potencialment letals. 
   

S’exposa el cas d’un pacient que va ingressar 
al servei de Medicina Interna de l’Hospital de 
Palamós per ingesta voluntària de metanol 
amb clínica d’acidosi metabòlica i disminució 
de l’agudesa visual. 
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Material i mètodes 

• Analítica: acidosi metabòlica severa (pH 7.2, Bic 10 mmol/L) , alteració de perfil 
hepàtic (Bili 2.5 mg/dl, GOT 176 U/L, T Protombina 53%).  

• TC crani: normal.  
S’inicia tt amb serumteràpia , bicarbonat  i  perfussió amb etanol ev.  

• Anàlisi toxicològica: Metanol igual a 0.117 g/dl 
Es contacta amb el servei de Toxicologia de l’Hospital Clínic i es deriva el pacient a la seva 
unitat on es manté en observació 24 hores.  
 

Davant l’estabilitat hemodinàmica i la normalització del perfil hepàtic, es deriva novament a 
H Palamós, on ingressa a planta convencional. 
Inicialment amb impossibilitat de reconèixer objectes i colors. Es valora novament per OFT 
sense observar canvis en l’exploració. Es recomana iniciar tractament amb suplements 
vitamínics i corticoteràpia sistèmica (Metilprednisona a dosi de m/kg durant 1 setmana i 
posteriorment pauta descendent en 1 mes), observant discreta milloria fins a distingir 
visualment objectes i formes i recuperant autonomia per a les ABVD. 
A l’alta es manté visita de control amb Oftalmologia però el pacient no acudeix i es perd el 
seguiment. 

En la intoxicació per metanol, el pilar de tractament continua essent la correcció de l’acidosi 
i la inhibició de la metabolització del metanol amb Etanol o Formepizol (no comercialitzat a 
Espanya). 
La instauració ràpida de l’antídot així com el suport d’hemodiàlisi si és necessari, pot 
disminuir la mortalitat. Tot i això no existeix tractament específic per a la neuropatia òptica i 
l’evolució clínica molt variable (desde la recuperació total fins a la ceguesa).  
 
 
 
 
 
 

Pacient home de 60 anys, amb antecedents d’enolisme crònic amb 
transgressions greus de manera ocasional i Psoriasi cutània sense 
tractament actual.  
El troben en situació de baix nivell de consciència a la via pública i 
el porten a URG de l’Hospital de Palamós. A l’anàmnesi dirigida el 
pacient reconeix ingesta de whisky i alcohol de cremar, sense 
finalitat autolítica. 
Inicialment destaca un nivell de consciència fluctuant i disminució de 
l’agudesa visual. És valorat per Oftalmologia on s’observa midriasi 
mitja hiporreactiva, fons d’ull amb papil.la òptica de coloració normal 
i màcula preservada ; orientant  la clínica com neuropatia tòxica. 
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Neuritis òptica 
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