
 

Tarragona, Octubre 2013 

CRISIS  ECONÒMICA I 
SALUT MENTAL: 

 
ESTRATÈGIES D’ 

ABORDATGE DESDE  
L’ ATENCIÓ PRIMÀRIA 



DIAGNÒSTIC 
NOSOLÒGIC  

I                    
DIAGNÒSTIC 
COMPRENSIU  

  
EN SALUT MENTAL 



DIAGNÒSTICS NOSOLÒGICS 
 

1- Trastorns de l’ estat d’ànim:  
despressió menor, depressió major (lleu, moderada o 
greu), distimia, T. bipolar 
 
2- Trastorns per ansietat: T. per ansietat 
generalitzada, T. per angoixa, fòbies, etc 
 
3- Trastorns adaptatius: aconteixements vitals 
estressants 
 
4- Dols 
 
5- T. de la personalitat 
 
6- Abús de substàncies        

 

 



EL DIAGNÒSTIC 
COMPRENSSIU: 

 
-Molt important per l’ abordatge del cas 
 
 -Implica coneixement ample de la història 
del pacient i de les seves característiques 
psicosocials: edat, familia, infància, 
adolescència, personalitat, dades socials i 
culturals, aconteixements vitals 
estressants, dols, recursos personals d’ 
afrontament davant l’ adversitat, siuació 
actual 



DIAGNÒSTIC COMPRENSSIU 
 

-Requereix temps per la recollida d’ 
informació: es pot fer en diverses 
entrevistes  
 

-Es necessària una actitut empàtica i d’ 
escolta per part del professional 
 

- Facilita  l’ aparició o enfortiment del vincle 
entre pacient i professional que serà decisiu 
per l’ assoliment d’ objectius terapèutics 



Definició de trastorn 
adaptatiu(TA) 

   

  Presència de símptomes 
emocionals i/o conductuals, 
clínicament significatius, com a  
resposta a un estressant 
psicosocial identificable 



 Els símptomes consisteixen en un malestar 
major de l’esperable i/o un deteriorament 
significatiu de l’activitat social, laboral o 
acadèmica. 

 Els símptomes es presenten en els 3 mesos 
següents a l’aparició del estressant i no superen 
els 6 mesos, després de cessar l’estressant. 

 Els símptomes no cumpleixen criteris per a cap 
altre  trastorn de l’eix I. 

 Els símptomes no son deguts a un dol. 

 

Criteris diagnòstics del TA 

(DSM IV) 



Eix 1 

Eix 2 

Eix 3 

Eix 4 

Eix 5 

 

Inclou tots els trastorns clínics, excepte els 
trastorns de personalitat i el retard mental 

Trastorns de personalitat i retard mental 

Malalties orgàniques que són rellevants per a 
la comprensió i/o l’abordatge del TM* 

Problemes psicosocials i ambientals que poden 
afectar el diagnòstic, tractament i pronòstic 
del TM 

Avaluació de la activitat social i laboral del 
pacient i com afecta i es veu afectada per el 
TM 

Eixos del DSM-IV 

* DM que després del diagnòstic desencadena un TA 



Escala per avaluar la intensitat de l’estrès psicosocial 

en adults ( DSM-III-R) 

Codi Terme Agut Crònic 

1 Absent No hi ha estrès No hi ha estrès 

2 Lleu Trencament de parella 

Inici a l’escola 

Marxar de casa 

Discussions familiars 

Insatisfacció laboral 

Barri conflictiu 

3 Moderat Matrimoni/ Separació 

Pèrdua de feina 

Jubilació 

Avortament 

Problemes conjugals 

Problemes econòmics 

Pare uniparental 

4 Greu Divorci 

Naixement del primer fill 

Atur 

Pobresa 

5 Extrem Mort del cònjuge 

Malaltia greu 

Malaltia crònica greu 

Abús sexual 

6 Catastròfic Mort d’un fill 

Suïcidi del cònjuge 

Captivitat com a hostatge 

Camp de concentració 

0 Informació inadequada  



Escala per avaluar la intensitat de l’estrès psicosocial 

en nens i adolescents ( DSM-III-R) 

Codi Terme Agut Crònic 

1 Absent No hi ha estrès aparent No hi ha estrès aparent 

2 Lleu Trencament amb promès 

Canvi d’escola 

Discussions familiars 

Excés de persones en la 

mateixa llar 

3 Moderat Expulsió de l’escola 

Naixement d’un germà 

 

Malaltia incapacitant d’un 

dels pares 

Desavinença crònica 

4 Greu Divorci dels pares 

Embaràs no desitjat 

Tracte dur o rebuig 

Malaltia terminal d’un dels 

pares 

5 Extrem Abús sexual o físic 

Mort d’un dels pares 

Abús sexual o físic 

recurrent 

6 Catastròfic Mort dels 2 pares 

 

Malaltia crònica que 

amenaça la vida  

0 Informació inadequada  



LA MEDICALITZACIÓ DEL 
PATIMENT I DEL MALESTAR 

 
-La mort i el patiment tenen actualment una 
significació patològica i queden codificats 
com anormals ( mitjans de comunicació, 
discurs polític, hegemonia de la ciència) 
- Les societat del benestar i el paternalisme 
de l’ Estat. 
-La medicina i el metge són omnipotents: 
hegemonia del model biomèdic 
-Les solucions als nostres problemes i al 
patiment són externes i volem solucions 
ràpides : ELS FÀRMACS 
 



PER LA MAJOR PART DEL PLANETA EL 
PATIMENT ESTÀ PRESENT EN EL SEU 

DIA A DIA 



CRISI ECONÒMICA A 
ESPANYA I REPERCUSIONS 

EN LA SM 
 

Article: European Journal of Public Health 
( abril 2012) 

 
“The mental health risk of economic crisis 

in Spain:evidence from primary care 
centres, 2006 and 2010” 

 
 



MÈTODE 
 

Utilització del qüestionari PRIME-MD 
per a la detecció de: 
 
- Alteracions de l’ estat d’ànim 
- Trastorns d’ ansietat 
- Somatitzacions 
- Consum d’ OH 
- Trastorns de la conducta alimentària 



RESULTATS 
 

(comparació de les dades del 2010 amb el 
2006) 
 
-Augment del casos de depressió major en 
un 20% 
- Augment dels casos d’ ansietat (8,4% en 
el cas del T. per ansietat generalitzada  
-Augment del 7,3% dels T. per 
somatització 
- Augment dels trastorns relacionats amb 
el consum d ‘ OH ( increment del 4,6% 
dels casos de dependència d’OH) 

 



CONCLUSIONS 
 
 

-L’ increment del risc de depressió major 
es va associar amb problemes pel 
pagament de l’ hipoteca i amb el 
desnonament, independentment de la 
situació d’atur. 
 

-La crisi econòmica i la recessió a 
Espanya han provocat un augment 
significatiu dels T. mentals i d’ abús  
d’ OH, principalment a les families amb 
situació d’ atur i dificultats en el 
pagament de l’ hipoteca. 



CRISI ECONÒMICA I 
SUÏCIDI 

 
Molts estudis han demostrat la relació entre crisi 
econòmica i increment dels suïcidis 
 

ARTICLE:  The European Journal of Public 
Health. June 2013 
 
“The effect of the late 2000s financial 
crisis on suicide in Spain: an interrupted 
time-series analysis” 
 
 Es realitza un anàlisi del nº de suïcidis a 
Espanya desde Abril 2008 al Desembre 
2010 



RESULTATS 
 

-Es detecta un increment del nº de 
suïcidis del 8% en relació a l’ inici de 
la crisi. 
-Afecta pricipalment ales regions de l’ 
area mediterrànea i del nort d’ 
Espanya i als varons i persones en 
edat laboral (40-65 anys) 
 
-La taxa de suïcidis al nostre païs a 
estat de 21/mes en aquest període. 
- Xifra absoluta: 680 suïcidis desde l’ 
abril 2008 al desembre 2010 



ELS DETERMINANTS SOCIALS 
DE LA SALUT 

-Són les circumstàncies en les que les 
persones neixen, creixen, viuen, treballen i 
envelleixen, incloent el sistema nacional de 
salut. 
-Els determinants socials de la salut són 
més importants per la salut que els estils 
de vida i el codi genètic. 
- IMPORTÀNCIA DEL CODI POSTAL 



 
Els determinants socials de la salut 
expliquen la major part de les 
inequitats en salut, és a dir, de les 
diferències injustes i evitables 
observades. 
 

S ‘ ha observat un major consum  
d’ antidepressius entre :  
 

-les dones 
- les persones que viuen soles 
- les persones sense feina   
-aquelles que tenen dificultats 
econòmiques.  



Feina i salut mental 
 

-Una persona sense feina té un risc 3 
cops major de tenir una mala SM; es 
redueix a 2 si cobra l’ atur i augmenta a 
5 quan s’ acaba la prestació econòmica. 
 

-Quant més dura la manca de feina, 
majors són les conseqüències sobre la 
SM de la persona. 
 

- Estar sense feina augmenta la 
probabilitat de patir una malaltia 
crònica, augmenta el consum d’ OH i 
tabac, augmenta la probabilitat de 
depressió i ansietat i augmenta les 
morts prematures i el suïcidi. 



Polítiques d’austeritat i SM 
 

-Les conseqüències socials i sobre la salut de 
la crisi no han estat les mateixes a tots els 
països d’ Europa. 
Article: “Financial crisi, austerity, and health 
in europe”. The Lancet,març 2013. 
 

-La conjunció de polítiques d’austeritat i 
manca de protecció social està provocant 
greus problemes de salut i increment dels 
trastorns mentals i dels suïcidis ( Ex: Grècia i 
Espanya). 
 

-  En alguns països com Suècia i Islàndia la 
crisi no ha provocat repercusions sobre la 
salut ni ha augmentat el nº de suïcidis gràcies 
a les polítiques de protecció social. 

 



ESTRUCTURA SOCIAL, RECOLZAMENT 
SOCIAL Y SALUT MENTAL 

 
Efectes del recolzament social: 
 
-Efecte directe positiu sobre la salut 
independent de les situacions d’ estrés. El 
recolzament social és un dels recursos d’ 
afrontament dels individus 
 
- Efecte esmorteïdor  y moderador dels 
aconteixements vitals estresants i d’ altres 
factors que influeixen en la salut   

 



Relación entre factores de vulnerabilidad y de protección (Golberg y Huxley 

1992) 
FACTORES DE VULNERABILIDAD 

FISIOLÓGICOS                                           PERSONALIDAD 

Genéticos                                                       neuroticismo   
Reactividad emocional                                  pobre control emocional                             

                                                                       baja autoestima 
 
                                                                        
 

     F AMILIARES                                                              PROBLEMAS SOCIALES 
 

                                                                                        vivienda 
                                                                                     desempleo 

                                                                     problemas desempeño  roles  
 

RELACIONES SOCIALES 

Conflictiva conyugal 

Soporte social débil  

 

NÚMERO DE 
ACONTECIMIENTOS 

VITALES 

IMPACTO DE LOS 
ACONTECIMIENTOS 

VITALES 

APARICIÓN DEL 
TRASTORNO 

FACTORES PROTECTORES 

Cuidados parentales adecuados 
Buena relación de pareja y apoyo social adecuado  

Políticas  sociales 

incrementan 

disminuyen 

incrementan 

disminuyen 

variable 

variable 



MEDICINA FAMILIAR I 
COMUNITÀRIA: 

CARACTERÍSTIQUES PRÒPIES 
 

-L’ abordatge biopsicosocial 
-El coneixement holístic de les persones 
-La longitudinalitat 
-La contextualització 
-L’ atenció a les persones i no només a les 
malalties 
-La prevenció i la promoció de la salut 
- Les intervencions comunitàries 

 

 
 



EL ROL DEL METGE DE FAMILIA: 
 

-Distingir entre lo normal i lo patològic: 
requereix una bona anamnesi i recollida d’ 
informació 
-Detecció precoç dels factors de risc, dels 
trastorns mentals greus i VALORACIÓ  DEL 
RISC DE SUÏCIDI: preguntar sempre 
 

-Valorar els recursos socials i personals del 
pacient: capacitats d’ afrontament, aspectes 
salutogènics i patogènics. 
 

- Què necessita aquest pacient? Qui li ha de 
donar? 



 
A LA CONSULTA: 

 
 

-L’ acompanyament en el patiment 
 

-La contenció emocional i el recolzament 
 

-La reflexió compartida: sobre els símptomes, 
les emocions, la situació personal i les possibles 
solucions o possibilitats de millora. 
 

-L’ ajuda a l’ autoconeixement 
 

-La potenciació de les capacitats d’ 
afrontament. 
 

-La promoció de canvis 

 

 
 



EL TRACTAMENT FARMACOLÒGIC: 
 

-Valorar en funció de la gravetat dels 
símptomes i de la necessitat del moment. 
 

-Sempre acompanyat d’ un tractament o 
abordatge no farmacològic que permeti la 
millora del pacient i la retirada dels fàrmacs 
quan sigui possible. 
 

- Clarificar desde el començament les 
expectatives de millora amb els fàrmacs, els 
possibles efectes adversos i el riscos 
associats al tractament crònic o perllongat. 



TRACTAMENT NO 
FARMACOLÒGIC 

 
 

-TERÀPIES INDIVIDUALS: al CSMA o al CAP segons 
les habilitats i formació del MF i la infermera 
 

-TERÀPIA GRUPAL: al CSMA, al CAP, a la COMUNITAT 
 
-Suport d’ altres membres de l’ equip d’ AP: 
infermeria i treball social 
 
- Abordatge familiar: valoració de la situació familiar 
 

- RECURSOS SOCIALS I COMUNITARIS: facilitar la 
integració del pacient en la comunitat, millorar la 
seva xarxa social i les relacions interpersonals, 
participació en moviments socials, ajuts socials quan 
sigui possible, cursos de formació, activitat física en  

grup.  



PROPOSTES DE MILLORA 
 

- Canvis en les polítiques  de protecció 
social: ajudes socials per garantir uns 
mínims en alimentació, vivenda, salut i 
escolarització dels fills. 
-Millora de les xifres d’atur: treballs per la 
comunitat 
-Aumentar les inversions en salut i 
principalment per l’ AP ( abordatge 
biopsicosocial, familiar i comunitari) 
- Treball en xarxa :serveis socials- salut-
educació- comunitat 





NECESSITATS DELS MF PER L’ 
ABORDATGE DELS SÍMPTOMES 

DERIVATS DE LA CRISI 
ECONÒMICA 

 
-TEMPS A LA CONSULTA: visites 
reservades o concertades 
-FORMACIÓ EN SM: sessions de casos, 
grups Balint, teràpies breus, tècniques 
grupals 
-RECONEIXEMENT de la tasca 
qualitativa per part de la direcció dels 
centres i de l’ empresa 
- SUPORT EMOCIONAL: cuidar el qui 
cuida 

 
 



MOLTES GRÀCIES A TOTS 
ELS PROFESSIONALS D’ AP 

PER 
LA TASCA QUE FEU CADA 

DIA 
A LA CONSULTA 

 
 


