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• NECESSITAT DE CRIBATGE PSICOPATOLÒGIC DE TOTES LES VÍCTIMES: 

 La resposta traumàtica en nens pot ser molt diversa i àmplia.

 Un gran nombre presentarà reaccions emocionals intenses que tendiran a disminuir al llarg
del temps.

 Hi ha infants que es recuperen sense necessitat d’intervencions clíniques específiques, 
mentre que d’altres poden desenvolupar símptomes post-traumàtics severs (interferència en 
funcionament social, educacional, cronificació dels símptomes i associació amb conductes de 
risc).

 Un 5% dels adolescents (13-18anys) compleixen criteris per TEPT en algun moment de la seva
infància (noies 8% i nois 2’3%), la prevalença augmenta amb l’edat. 

• NECESSITAT INTERVENCIÓ PRECOÇ, MULTIDISCILPINAR i FAMILIAR: 

 La prevalença del Tr.per Estrés Agut després d’una experiència traumàtica és de fins a un 13% 
en nens i adolescents. D’aquests una minoria significativa mantindrà els símptomes i 
desenvoluparà un TEPT.

 Un elevat suport parental i nivells baixos de símptomes TEPT en pares prediuen
desenvolupament de baixos nivells de TEPT en nens i adolescents.

PERQUÈ és important donar assistència des de Salut Mental?

Kassam-Adams et al., 2012; Kessler, 2012; Kilpatrick et la., 2003; Tang, 2017



QUINS factors de risc hem de considerar?

FACTORS  
PERITRAUMA

ANTECEDENTS
psicopatologia

trauma

SOCIAL:
Baix suport social
Aïllament social

FAMILIAR:
Baix funcionament familiar

NO suport/ validació trauma
Símtpomes TEPT pares

PSICOPATOLOGIA:
Severitat Tr.Estrés Agut

Dissociació
distracció, evitació

FACTORS 
POST-TRAUMA

FACTORS 
PRE-TRAUMA

• Severitat objectiva trauma
• Experiència subjectiva trauma 

(percepció amenaça vital, 
sentiments de por..)

TEPT

*small-medium effect size
*medium-large effect size

Trickey et al., 2012



QUAN hem de tractar?

(PTSD: NICE, 2005):

Tractar <1r mes post-trauma:
• SI severitat símptomes d’estrés agut

AACAP, 2010. JAAAP

QUI hem de
tractar?
Involucrar pares en teràpia:

Reduïr estrès emocional 

Reduïr simpt. depre/TEPT

Augmentar suport al fill

(Practise Parameters PTSD: AACAP, 2010):

Tractar >1r mes post-trauma:
• SI diagnòstic de TEPT
• SI TEPT sub-diagnòstic amb impacte funcional



NEN/A PARES

< 5 anys Psicoeducació
Components Game based TF-CBT 
(escassa evidència)

Involucrar pares teràpia nen
Psicoedu-habilitats
parentals
Teràpia sistèmica

5 - 10 anys TF-CBT (8-12 sessions
setmanals)*
(components Game-based TF-
CBT)

Involucrar pares teràpia nen
Psicoedu-habilitats
parentals
Teràpia sistèmica

Pre-
adolescents
Adolescents

TF-CBT (8-12 sessions
setmanals)*
EMDR

Involucrar pares teràpia nen
Psicoedu-habilitats
parentals
Teràpia sistèmica

COM hem de tractar el TEPT?

* Format individual o grupal
* Tractament farmacològic BZD, ISRS (adjuvant): si comorbilitats o símptomes intensos (ex.insomni) 

El vincle terapèutic és un element bàsic i prioritari
en nens i adolescents afectats per una situació traumàtica



Protocol assistència al TEPT en nens i 
adolescents

URGENCIES

*Activació psiquiatres de contingència
*Anul.lació activitat programada a CCEE/HDA/hospitalització

TREBALL SOCIAL: 
• Gestió situació crítica.
• Acollida, retrobament i 

ampanyament familiar.
• Pla d’atenció psicosocial.
• Coordinació organitzacions i SS 

territorials.

PEDIATRIA: 
• Diagnòstic i tractament orgànic

infant (URG/ingrés pedia)

Estabilització orgànica
Suport a necessitats bàsiques

Derivació Salut Mental 
per valoració psicopatològica*

• IC a urgències si detecció gravetat
• IC hospitalària si ingrés pediàtric
• CCEE si alta pediàtrica

1ª setmana post-trauma/estabilització



Protocol assistència al TEPT en nens i 
adolescents

1-4 setmanes post-trauma

Tractament
Preventiu: 
Psicoeducació

Simptomes
severs:
idees mort, 
culpa, 
depressió, 
Tr.Estrés Agut

Tractament
Especialitzat *: 
• TF-CBT (1ª)
• Farmacològic (2ª) 

simptomatològic
o comorbilitats

> 1r mes post-trauma

Simptomes
lleu-moderats:
idees mort, 
culpa, 
depressió, 
Tr.Estrés Agut

Simptomes
persistents: 
moderat-sever
impacte funcional

Assimptomàtic Alta 

Tractament
Especialitzat *: 
• TF-CBT (1ª)
• Farmacològic (2ª) 

simptomatològic
o comorbilitats

“watchful 
waiting” 

Simptomes lleus
escàs impacte

* Alta si remissió símptomes / impacte (visita follow-up als 2 i 6 mesos post-alta)



Gracias.

Tel. (+34) 93 280 40 00

info@sjdhospitalbarcelona.org

www.sjdhospitalbarcelona.org

GRÀCIES


