
UNITAT DE TRAUMA 

Jornada          2020

Magda Gayà, Psicòloga clínica

Trauma Simple entès com una ferida única
que es produeix en un individu
bàsicament saludable.
Trauma complex: diferents experiències
traumàtiques, superposades o
perllongades en el temps i que afecten el
desenvolupament vital de la persona.
El Trauma infantil o primerenc és
considerat complex.

FASE EXPERIMENTAL:  Objectius
• Optimització dels recursos assistencials. Valorar la necessitat de 

recursos tècnics i d’abordatges diferents en cada fase del tractament, 
per accelerar el procés i no congestionar la unitat. 

• Anàlisi dels casos: comparar i estudiar les variables que poden facilitar 
o complicar l’evolució.

• Tractament: resolució de les seqüeles del trauma, usant teràpies breus
• Avaluació de resultats:  pre i post tractament.

Projecte pilot

Quina població atenem?

Criteri real: TRAUMA COMPLEX ? Prioritats
• Urgència, per les limitacions que està causant el trauma
• A sota d’un aparent trauma simple, hi ha trauma 

complex i/o carències afectives. 
• Presenta un Trauma recent sumat a unTrauma Complex 

previ, però la resposta al tractament és positiva i ràpida

Factors de complicació
Al voltant de la “ferida” falta “teixit saludable”? quan la situació estressant encara no ha acabat: estabilitat: recursos 
personals i fortalesa, xarxa social, esfera laboral... 
Dol traumàtic.

Podem curar el Trauma recent sense tractar els 
traumes previs ?. Opcions:

1- Quan el trauma previ no alimenta el trauma 
recent, o no es sobreposen: tractarem el trauma 
recent

2- Quan el trauma recent reactiva el trauma previ: 
tractarem el trauma previ

3- Quan hi ha trauma primerenc, amb afectació del 
vincle: repararem el vincle

Estimular el procés de cicatrització de la ferida emocional 
en el Trauma Simple: 
o Estabilització, regulació fisiològica
o Reforç de recursos saludables, de “teixit sa”.
o Psicoeducació: donar sentit a emocions i angoixes.
o EMDR:  Reconstrucció a partir del relat; digestió 

emocional, cicatrització, 

Pel que fa al Trauma Complex:
o Cal “curar les ferides prèvies” en la mesura que 

condicionen el procés
o Revisem la qualitat dels vincles primerencs i 

reforcem records, sensacions, emocions... que han 
aportat o aporten seguretat. 

Com intervenim?
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Dades 2019

15 persones ateses
• 9 pacients en tractament
• 6 altats: 

• 3 millora clínica 
• 3 seguiment posterior a CSMA

Criteri inicial, teòric:  TRAUMA SIMPLE
A qui va adreçat?. Persones adultes que
• no presenten història de patologia previa
• han patit un únic incident traumàtic, limitat en el 

temps
• han patit el trauma a l’edat adulta, per tant no 

compromet l’estructura de la personalitat

Perquè?: per prevenir el risc i evitar la cronificació 

Amb que intervenim?. Teràpia EMDR.
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