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La meitat d’aquests trastorns apareixen
abans dels 14 anys

Entre un 10 i un 20% d’adolescents
pateixen algun tr. mental segons la OMS

Una de les 3 causes d’anys perduts per 
discapacitat entre els 10-24 anys són els

trastorns neuropsiquiàtrics

1 de cada 7 nens/adolescents (10-19 anys) 
a tot el món té un problema de SM

(Unicef, 2021)



McGorry 2007; Arango, 2018



La detecció i intervenció precoç en problemes de salut
mental és la millor inversió de futur per a 

Reduir prevalences

Gast econòmic

Morbiditats

Reduir progressió
enfermetat

Reduir el fracàs
escolar

McGorry 2007; Arango, 2018



Invertit en promoció i
prevenció en la SM

Knapp et al., 2016

10 anys

Es va calcular un estalvi de:

83.73 $ dels recursos 
assignats per a la detecció
dels trastorns de conducta 
en l’àmbit escolar

10.27 $ per a la detecció
precoç dels símptomes de 
psicosis



Ansietat Depressió i
tr. afectius

Psicosis

Tr. Conducta 
Alimentària

TDAH y tr. 
conducta

Autisme

Els principals
problemes de 
salut mental



TemperamentVulnerabilitat genètica

Situacions traumàtiques: 
bullying, separació, mort dels pares, abús sexual, maltracta…

Factors que poden propiciar l’aparició d’un
trastorn mental



• El nostre organisme te sistemes per 
fer front al estrès que li arriba . 

• L’eix HPA és l’encarregat d’aquest 
control 

• Genera reaccions en cadena que 
donen lloc al augment del cortisol .

• Quan el cortisol està 
permanentment elevat o mal 
regulat te efectes sobre el SNC 

• L’eix HPA no està totalment madur 
al naixement . Els canvis que li 
afectin durant la infantesa 
repercutirà en la seva funcionalitat 
en la vida adulta

McCrory E , t al  2010



Impacte Salut 
Mental Pandèmia



Impacte Salut Mental Pandèmia

1. Enquesta FAROS: estudi impacte psicològic i social 
del confinament

2. Estudi prospectiu longitudinal en població general: 
alteracions emocionals i conductuals durant el 

confinament i post-confinament. Estudi EMCOVID



Enquesta FAROS: estudi impacte psicològic i social del confinament

https://faros.hsjdbcn.org/es



DISSENY:

POBLACIÓ DIANA I RECOLLIDA DE DADES

SARS-CoV2 14 Març
Estat d‘alarma i

confinament

RECOLLIDA de DADES

- Enquesta online per a pares nens/es i adolescents 4-18a
- V. Sociodemogràfiques i clíniques.
- Adaptació Pediatric Symptoms Checklist (Jellineck, et al., 1988)
- Hàbits. Experiència online
- Població general. Parla hispana.Catalunya.
- Reclutament: xarxes socials 

DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ 24 ABRIL 8 MAIG

2020

N = 850, 4-18 anys
(M = 8.34, DE = 3.44)



Resultats principals i conclusions

Confinament i l’aïllament ha tingut un 
impacte en l’estat emocional

El funcionament mig prèvi al confinament se sitúa en 
6.01 (DE = 3.06) vs confinament en 5.09 (DS = 3.09)

2.54 (OR) (95% [CI] = [1.07 - 6.02]) (p = 0.034)

Coef = 0.25; 95% [CI] = [0.07 - 0.41]) (p = 0.004)

Coef = 0.02; 95% [CI] = [0.01 - 0.04]) (p = 0.005)

Tener un pis petit (<80m2) s’associa a 
major risc de tenir més simptomatologia

Edat és un predictor de bon 
funcionament

(més edat millor)

Edats entre 4-8 anys más 
problemàtiques emocionals i
conductuals vs adolescents



Resultats principals i conclusions

Predomini de simptomatologia adaptativa i ansiosa

La mort d’un familiar estrès afegit

Tele-assistència, valoració positiva

Pares preocupats pel desconfinament



*Variable principal: Escala PSC. 
Punts de tall per a risc de 

psicopatologia 

DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

SARS-CoV2 Estat d‘alarma i 
confinament

RECLUTAMENT SEGUIMENT MENSUAL

• Enquesta online per a pares nens/es i adolescents 4-18a
• Població general 
• Reclutamento: redes sociales, snowball, anuncios, escuelas
• Recomenacions

POBLACIÓ DIANA i RECOLLIDA DE DADES

2. Estudi prospectiu longitudinal en població general: alteracions
emocionals i conductuals durant el confinament i post-confinament

Dra. Esther Via y Dr. Xavier Estrada

Grup EMCOVID



Resultats Dades basals (confinament):
N =1529; 4 a 18 anys

93% residents a Catalunya

53.9% gènere masculí

82% nivel s-e alt (Hollinshead 1975)

82.1% de 4 -11 anys edat

Antecedents Salut mental: 5.8% fills; 6.3% pares

A. vitals estressant: >4 en últim any 4.06%; >4 des del confinament 11.25%



No significativas Significativas

65,3%

34,7%
Depressió i ansietat
64.5%

Conducta/ Hiperactivitat
30.8%

Mixte 4,7%

Major risc en nens comparat amb adolescents
39.4% vs 25.2%

X2(1)=23.88; p<.001; OR=1.93;
IC 95%(1.48-2.51)

Limitacions: tamany mostra, biaix informador, resultats transversals (pendents evolució)

N =1529

Resultats Dades basals (confinament):



Resum resultats principals 
(basal confinament)

Tenir un estil d’afrontament improductiu prediu més 
símptomes clínics

β=.44, p < 0.001

Major risc de presentar símptomes en nens/es comparats 
amb adolescents (39.4% vs 25.2%)



Tenir un pis petit (<80m2) s’associa a un major risc a  tenir més 
simptomatologia

Nens de 4-8 anys més problemàtiques emocionals i conductuals vs
adolescents

Resultats principals i conclusions

Predomini de simptomatologia 
adaptativa i ansiosa

Tenir un estil d’afrontament productiu prediu un millor estat 
emocional i conductual



Descompensacions 
clíniques

COVID- 19

Pèrdua 
hàbits 

saludables

Impacte de la COVID en la salut mental - HSJD
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El confinament ha estat un factor desencadenant d’empitjorament de la 
simptomatologia alimentaria, recaigudes i aparició de nous casos

• Aïllament social

• Interrupció de las rutines

• Exposició a les xarxes socials

• Por a infectar-se

• Incertesa

TCA



∆25%

HOSPITALITZACIÓ 
PARCIAL

PRIMERES UTCA
URGENTS

PRIMERES VISITES
CSMIJ

Dades Pla Director

∆33%∆50%

Increment dels TCA –Pandèmia COVID-19
(2020 vs. 2021)



Telemedicina Capacitació Avaluació 

Intervenció 
ràpida i 

personalitzada 

Tractament 
domiciliari 

+ 
apoderament de 

la família

Vinculació amb 
la comunitària 

Prevenció

Model TCA 2.21



HoT evitem ingressos a l’Hospital de dia 

H Dia Cap de setmana evitem ingressos a Hospitalització total

HoT afavorim la vinculació a l’àmbit comunitàri

HoT atenem a casos complexes (pre-puberals) i fracàs del tractament habitual  

HoT l’adherència al tractament és bona 



El confinament ha estat un clar factor desencadenant d’empitjorament de 
la sintomatologia ansiosa i depressiva, sobretot en les families més 

vulnerables i els pacients amb enfermetats greus

• Disminució de la presència dels agents
reguladors: escola, esport, oci... etc.

• Dificultats accès a la Salut Mental

• Impacto situació socio-econòmica

• Situacions traumàtiques (mort, aïllament, 
violència intra-familiar…)
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Pacients atesos a urgències per motius de salut mental 
(gener - febrer 2020 vs gener – febrer 2021)
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Número de temptatives autolítiques
(des 19- feb 20 vs des 20- feb 21)

∆104%

Entre els dos 
períodes 

Total trimestre 101 casos Total trimestre 206 casos

104%∆



Inici: 15 de febrer 2021

Ampliació horari

6 llits pediatria 
destinats a SM

Reforç professionals

Reforç urgències 
amb especialistes SM

o Infermera

o Treballador social

o Psiquiatre 

Professionals SM 
a urgències 
fins les 22h 

Augment espai

Pla Xoc Urgències



Evolució altes Urgències dels Codi Risc Suïcidi: Dades eficàcia
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Àmbit
comunitàri Urgències

Casos 
complexes

comunitàris

Hospitalització
Total

“porta giratòria”
No resolució

Augment de la demanda i 
complexitat

Pla de xoc complexitat i temptatives



Atenció Integral, Intensiva, In situ: 
SJD Salut Mental Casa

Aïllament
Domiciliari

(psicopatologia greu)

Menors 12 a
Elevada complexitat

Escassa vinculació

(social / PPC familia)

Situació Crisis amb
problemes socials

Població Diana

Pla de xoc complexitat i temptatives



DurabilitatIntensitat

símptomes

Canvi brusc
conducta

Prevenció:
quan consultar?

Son/alimentació higiene
Rendimient escolar

Funcionalitat



I com ho faig amb 10 minuts de visita per fer un cribatge general?



Autor: M.S. Jellinek i J.M. Murphy, Massachusetts General Hospital

Adapted by M Leiner an P. Shirsat, Texas Tech University Health
Sciences Center.

Any: 1994 (Adaptació 2007)

Població: Nens i adolescents 6-16 anys. A respondre per pare, mare o
cuidador.

Temps: 5 minuts. 35 preguntes.
3 opcions de respuesta: nunca, algunas veces, con frecuencia.

Puntuación: entre 0 i 70 punts.

Punt de tall: 24 (4-5 anys) / 26 (6-16 anys)



Important tenir en compte el critèri temporal……



No descuidem els
trastorns del 

neurodesenvolupament….



SIGNES D’ALARMA

• No respondre al nom als 12 meses.
• No assenyalar objectes per demostrar el seu interés quan tenen 14 meses de edad.
• Absència de joc simbòlic als 18 mesos edat.
• Evitar el contacta visual i voler estar a soles.
• Tenir dificultats per comprendre els sentiments d’altres persones i per parlar dels seus

pròpis sentiments.
• Presentar endarreriments en les habilitats de la parla i del llenguatge.
• Repetir paraules o frases una i altra vegada (ecolàlia).
• Donar respostes no relacionades amb les preguntes que se li fa.
• Irritar-se amb canvis petits.
• Tenir interessos obsessius
• Aleteig de mans, balanceig o girar en cercles.
• Tenir reaccions poc habituals al so, olor, el gust, aspecte, 
el tacte o el so de les coses.

Nice, 2018 



R
Modified Checklist for Autism in Toddlers (Robins, Fein, y Barton, 2009)

– Edat: 16-30 mesos

– 20 ítems als pares

– Resposta SÍ/NO

– 10 minuts.



R
Per a tots els ítems, excepte el 2, 5 i 12, la respuesta "NO " indica risc de TEA; 

pels ítems 2, 5, 12, "SÍ " indica risc de TEA. 

BAIX RISC: Puntuació total entre 0-2. Si el nen és menor de 24 mesos, repetir MCHAT-R als
24m. No requereix cap actuació: vigilancia. 

RISC MIG: Puntuació total entre 3-7. Administrar l’entrevista de seguimient. Si la puntuació
és 2 o augments derivar.

RISC ALT: Puntuació total entre 8-20. Derivació inmediata per dx.



https://faros.hsjdbcn.org/ca/cuaderno-faro/mirada-salut-
mental-dels-adolescents-com-comprendrels-acompanyar

Alguna recepta…..



• Detecció precoç clau (formació)

• Equips multidisciplinars: Treball Social i 

Salut Mental

• Presencialitat i accessibilitat àmbit

comunitàri

• Intervencions entorn natural i intensives

• Dotant equips

Conclusions
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