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• En  anteriors emergències sanitàries se havien constatat efectes negatius sobre la salut mental de la població 
(Sprang 2013)

• Al inici de la pandèmia de la COVID-19  se va registrar un augment de psicopatología en adults à adolescents 
(Li Duan 2020)

• L’ escola és un factor clau en la resiliència dels infants  (Holmes 2020)



üPersistència de les mesures de seguretat per al control de la pandèmia
üDiferents escenaris relacionats amb la COVID-19
üNo assistència presencial als centres escolars durant 6 mesos

àPot suposar un canvi als indicadors de salut mental en població pediàtrica a Catalunya?

Seguiment de l'evolució de la salut mental entre 5-14 anys, en el context de la pandèmia i 
segons els diferents escenaris que poguessin aparèixer



Juliol 2020



Què és la XaRePAP?



Promoure la investigació en l’àmbit de l’Atenció 
Primària 
• La Xarxa de Recerca en Pediatria
d’Atenció Primària (XaRePAP) és una
xarxa de pediatres i infermeria
pediàtrica vinculats a l’Atenció
Primària de Catalunya que treballen
amb l’objectiu comú de desenvolupar
projectes de recerca en l’àmbit de la
salut pediàtrica pediatria d’Atenció
Primària

• La XaRePAP forma part de la Secció
d’Atenció Primària de Pediatria que al
seu torn forma part de la Societat
Catalana de Pediatria



Equip Coordinador:

• Proposar i coordinar estudis en salut
pediàtrica a nivell de l’Atenció Primària a
Catalunya.
• Oferir ajuda per desenvolupar projectes
• Oferir orientació sobre com aconseguir
ajudes/beques.
• Facilitar accés a la xarxa a pediatres i
infermeria pediàtrica que vulguin
desenvolupar un projecte i fer-ne ús per a
la recollida de dades.



EQUIP COORDINADOR

PROPOSTA
DESENVOLUPAMENT

DEL PROJECTE

XARXA DE 
PROFESSIONALS 

PEDIÀTRICS

S’encarrega de valorar els 
projectes i veure la seva 
factibilitat

Participació de tots 
els membres com a 
investigadors 
col·laboradors a 
l’hora de recollir 
dades (codi)



• La nostra dispersió geogràfica fa que la millor manera
de què ens puguem connectar i coordinar sigui
establint una xarxa

• Mínim de 50 pediatres i personal d’infermeria
pediàtrica que desenvolupen la major part de la seva
tasca a l’Atenció Primària de Catalunya i que tenen
interès a investigar.

• Preferiblement caldrà ser socis de la SAP i de la SCP

ELS PROFESSIONALS DE LA SALUT PEDIÀTRICA TENIM AL NOSTRE ABAST TOTA LA POBLACIÓ INFANTIL DEL PAÍS



• Donem cabuda als projectes que vinguin des de la
nostra germana major PAPenRed, la xarxa estatal de
la Asociación Española de Pediatría de Atención
Primaria, els projectes de la qual també son llençats a
través de XaRePAP.

• La participació en els projectes està certificat per la
Secció d’Atenció Primària de la SCP i per l’IDIAP Jordi
Gol, de manera que és vàlida a nivell curricular, tant
pels pediatres de l’ICS com pels del SISCAT.
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Resumen
Introducción:  El  objetivo  de  este  proyecto  fue  evaluar  el  impacto  psicopatológico  del  confina-
miento domiciliario  y  cierre  escolar  entre  marzo  y  septiembre  2020  en  la  población  pediátrica
catalana.
Métodos: Estudio  PEDSAME:  primer  corte  transversal  (inicio  de  curso  escolar)  y  datos  retros-
pectivos (periodo  de  confinamiento),  realizado  a  través  de  la  red  de  pediatras  de  atención
primaria en  población  catalana  entre  5  y  14  años  (incluidos)  del  14/09/2020  al  30/10/2020
en una  muestra  aleatoria.  Los  datos  fueron  recogidos  con  una  encuesta  on  line  a  través  de  la
plataforma RedCap  al  inicio  del  curso.  La  variable  principal  fue  el  resultado  del  cuestionario
Strengths  and  Difficulties  Questionnaire  contestado  por  los  progenitores  para  evaluar  el  riesgo
de psicopatología,  además  de  otras  variables  relacionadas.
Resultados:  Los  resultados  obtenidos  al  inicio  del  curso  escolar  mostraron  que  el  9,8%  de  los
pacientes  eran  casos  probables  de  psicopatología.  La  franja  más  afectada  fue  la  de  los  5  a  8
años. La  percepción  del  nivel  de  preocupación  de  los  niños  por  su  salud  y  la  de  su  familia  fue  un

! Este estudio ha sido presentado en la i Reunión Anual Virtual de la Societat Catalana de Pediatria el 27 de mayo de 2021, en Barcelona.
∗ Autor para correspondencia.

Correo electrónico: annagatellcarbo@gmail.com (A. Gatell-Carbó).
♦ En el anexo 1 se presentan los miembros de la Red de investigación en Atención Primaria de Pediatria de la Secció d’ Atenció Primària

de la Societat Catalana de Pediatria (XaRePAP).

https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2021.08.008
1695-4033/© 2021 Asociación Española de Pediatŕıa. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un art́ıculo Open Access bajo la licencia
CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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