Evolució de la salut mental infantojuvenil a Catalunya en el
context de la pandèmia per la COVID-19 durant el curs escolar
2020-2021. Resultats preliminars.
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Us presentem els resultats preliminars del primer projecte de la XaRePAP,
xarxa de recerca en pediatria d’atenció primària de la Secció d’Atenció
Primària de la Societat Catalana de Pediatria, nascuda a l’inici de la
pandèmia de la Covid-19.
En les anteriors pandèmies viscudes s'ha constatat efectes negatius sobre
la salut mental amb un augment dels trastorns psicològics. En la pandèmia
per la Covid-19 tenim dades en població adulta però no en població infantil
per lo qual cosa hem volgut valorar l'estat i evolució de la salut mental a la
població infantil entre els 5 i 14 anys a Catalunya, en aquest context i segons
els diferents escenaris que puguin aparèixer. També hem volgut estimar
quins factors són els que poden influir-hi de manera més important després
del confinament i de l'absència escolar.
Aquest és un estudi prospectiu longitudinal, de cohort única amb una
mostra escollida de manera aleatòria. Hem utilitzat una enquesta validada
(SDQ, Qüestionari de Capacitats i Dificultats) aplicada a la població
infantojuvenil per determinar el % de risc de patir psicopatologia al llarg del
curs escolar. La recollida de dades es fa durant tot el curs en 4 moments (a
l’inici, i al final de cada trimestre).
En aquest resum, us presentem les dades de la 1ª fase (des del
confinament fins l’inici del curs escolar).
Entre tots els professionals de la pediatria que hi han col·laborat s'han
reclutat 369 pacients amb una edat mitjana de 9,9 anys. En l’anàlisi
descriptiu de la mostra destaca que la majoria dels progenitors són
espanyols, els fills són autòctons, viuen en una família amb dos progenitors
i tenen un germà/na. La majoria també, viuen en un pis i l'habitatge té entre
70 i 120m2, amb espai exterior i un lloc tranquil on estudiar.

Pel que fa a aspectes relacionats amb la salut, un 4,5% tenen alguna malaltia
crònica i el 9,4% (n=35) algun diagnòstic previ mèdic-psicològic o de
trastorn de l'aprenentatge. Un 3,8% dels progenitors presenta algun
problema de salut mental.
Pel que fa a l'afectació per la Covid-19, el 16,3% han tingut algun familiar
malalt i d'aquests un 36% han hagut de ser ingressats i d’aquests un 15%
han mort. El 26% han tingut problemes econòmics (lleus i mitjans).
En l’apart on comparem el nivell de preocupació del nen / a durant el
confinament i en l'inici de curs, hem objectivat que la majoria manté
estable el nivell de preocupació (entre poc i regular), mentre que els pares
estaven clarament més preocupats durant el confinament. L'ambient de
casa s'ha mantingut estable entre bo i molt bo, en la majoria dels casos.
La incidència de simptomatologia emocional i de trastorns de la conducta
ha estat significativament més gran durant el confinament que a l'inici de
curs. Així mateix hi ha hagut una diferència significativa amb l'ús
problemàtic de pantalles i les dificultats per dormir. Aquestes diferències
han estat més evidents en el grup de 5-8 anys. Els nens i nenes també van
realitzar de forma clarament significativa menys exercici físic, més
videoconferències amb la família durant el confinament i un 17% va
guanyar pes. El 50% dels pares considera que es va produir un retard en els
estudis.
Ela pares dels pacients que tenien algun diagnòstic psicopatològic o
trastorn de l’aprenentatge previ, consideren que el seu problema ha
empitjorat en la meitat dels casos. La meitat anava a teràpia abans del
confinament i durant aquest període van deixar d'assistir la majoria,
després gairebé tots han recuperat la teràpia.
Pel que fa als resultats del Qüestionari de Capacitats i Dificultats (SDQ), en
aquesta primera fase de l’estudi hem obtingut que: el 9,8% (n = 36) tenen
valors entre les puntuacions de 17- 40 per lo que es pot estimar que són
casos probables de tenir psicopatologia. Un 11,1% (n = 41) se situa en el
límit (14-16 punts) i serien casos possibles.
Els pacients que tenien un diagnòstic previ de salut mental o un trastorn de
l'aprenentatge presenten amb una incidència significativament més gran (n
= 11, 30,6%) un SDQ alterat respecte als nens i nenes sense diagnòstic (n =
24, 7,2 %).
En el rang dels 5 - 8 anys és on s'observen valors més alts de les subescales
de problemes de conducta i d'hiperactivitat. Els pacients amb SDQ alterat

tenen menys sovint espai propi per estudiar, estan més preocupats per la
seva salut (igual que els seus pares) que la resta i van tenir a casa pitjor
ambient tant durant el confinament com a l'inici de curs escolar. També
van presentar en tots dos períodes, i de manera significativa, més
símptomes emocionals i de la conducta (com irritabilitat, tristesa, apatia ...)
així com més dificultats per dormir. Durant el confinament, també, van
presentar un significatiu major ús de pantalles.
Finalment les conclusions d’aquesta primera part de l’estudi serien:
• La possibilitat de tenir algun problema psicopatològic durant el
període del confinament fins a l'inici de curs escolar ha estat del
9,8%, dos punts per sobre del determinat en el 2019 pel
Departament de Salut en la Enquesta ESCA a on la incidència de
trastorns psicopatològics en l'edat pediàtrica a la nostra comunitat
autònoma es xifra en el 7,5%.
• Durant el confinament es van presentar de manera significativa més
símptomes emocionals i de conducta, així com més trastorns de la
son i un major ús problemàtic de pantalles.
• Els nens amb diagnòstic previ de problemes de salut mental i/o
trastorns de l’aprenentatge van tenir resultats més alterats en el
SDQ.
• El bon ambient familiar va ser un factor protector de salut mental i
la preocupació excessiva, tant dels pares com dels nens i nenes va
ser un factor de risc.
Si ens trobem en un nou escenari de confinament domiciliari cal atendre
especialment als pacients pediàtrics amb diagnòstics de salut mental o de
trastorns de l'aprenentatge, procurant que tinguin un bon ambient familiar
protector i un nivell de preocupació baix per afavorir una bona evolució.
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