
 

 

 

 

Salut Mental Infanto Juvenil en atenció primària: de la detecció a 

la intervenció primerenca. 
 

Conducta auto lesiva i suïcidi. 

 
 

 

CURS HÍBRID (PRESENCIAL I TELEPRESENCIAL) 

 

 

Coordinadors del curs:  
Marcelo Adrian Andrade. Pediatra. Responsable programa vincles. 

Montserrat Dolz. Cap d’Àrea de Salut Mental. 

Ester Camprodon. Adjunt Cap d’Àrea Salut Mental. 
 

Data: 
23 de febrer de 2023.  

 

Lloc: 
Hospital Universitari Sant Joan de Déu. 

Esplugues de Llobregat. 

Barcelona. 

 
 

Sol·licitada l’ acreditació al Consell Català de Formació Continuada Professions Sanitàries –Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salud 

  

 

Dirigit a 
Curs dirigit a pediatres, metges de família e infermeria d’atenció primària. 

 

Inclou 
Documentació del curs. 

Certificat i diploma d’assistència. 
 

 

Hospital Sant Joan de Déu 

Formació 
Passeig Sant Joan de Déu, 2 

08950 Esplugues de Llobregat 

Tel. 93 253 21 30 
hospitalbarcelona.aula@sjd.es 
 

 

 

 

 

PRECIOS INSCRIPCIÓN 

Preu facultatius: 90€ 

Preu modalitat 

telepresencial 

(online) 

80€ 

Preu infermers/és i 

resta de 

professionals: 

70€ 

 
Inscripció: www.formacion.sjdhospitalbarcelona.org 

Curs presencial al Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. 

 

http://www.formacion.sjdhospitalbarcelona.org/


 

 

 

 

 

 

 

Presentació del curs 

 

L’eclosió de la pandèmia del COVID-19 ha suposat un repte a 

diversos nivells (socials, econòmics, de salut, de valors...). Més enllà 

de les conseqüències en la salut física, l’afectació en el benestar de 

les persones i en especial els infants i joves, l’impacte emocional de 

la pandèmia ha tingut una forta repercussió. 

La disminució de la presència dels agents reguladors: escola, esport, 

oci, educació en el lleure, etc. Les dificultats d’accés a la Salut 

Mental, l’impacte situació sòcio-econòmica, situacions traumàtiques 

(mort, aïllament, violència intra-familiar…) han propiciat l’aparició de 

més problemes de salut mental.  

 

En aquest context, l’augment de les consultes pel que fa als 

problemes de salut mental ha anat en increment. Partint de la 

problemàtica en salut mental que es troba el pediatra, metge de 

família i/o infermeria d’atenció primària, l’objectiu del curs és dotar 

d’eines per a la detecció precoç, algoritme de decisions i 

intervencions en els problemes de salut mental infantil i juvenils més 

prevalent i comuns en les consultes de pediatria i medicina general. 

 

Concretament es plantegen els següents blocs temàtics: Els trastorns 

del neurodesenvolupament (TDAH, autisme, trastorns de 

l’aprenentatge i llenguatge); els trastorns d’ansietat i somatomorfs; 

conducta auto lesiva i suïcida; trastorns de la conducta alimentària i 

trastorns adaptatius i afectius. De manera comuna a tots els mòduls 

s’abordarà la nova morbilitat pediàtrica (la salut mental): claus com 

detectar-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 de febrer de 2023. 

Conducta auto lesiva i suïcidi. 
 

Xerrada introductòria. Dr. Marcelo Andrade. Pediatra. Responsable 

programa vincles. La nova morbilitat pediàtrica (la salut mental). 

Claus com detectar-la. 

 

1. Què són les autolesions no suïcides?  

Breu descripció del problema (diferenciant-ho de la 

conducta suïcida i d’altres conductes “perjudicials” que no 

són autolesions no suïcides)  

 

2. Com ha canviat aquest símptoma / problema en el context 

de la salut mental?  

Evolució del concepte en el marc de la salut mental (de la 

psiquiatria tradicional a la actual) Breu informació sobre la 

prevalença actual en població clínica i en població 

general. 

 

3. Per què s’autolesionen els adolescents i quines tipologies 

d’adolescents que s’autolesionen hi ha? Funcionalitat de la 

conducta auto lesiva, des d’una perspectiva psicològica. 

 

4. Com saber quan cal una atenció especialitzada i quan no?  

Variables de risc – vulnerabilitat i criteris de gravetat que 

ens permetrien diferenciar les que requereixen atenció 

especialitzada de les que no. Pronòstics probables.  

 

 

5. Quan es requereix una atenció especialitzada, de quin 

tipus és?   

 

6. Què es pot i s’hauria de fer quan no és necessari una 

derivació immediata a l’especialitzada?   

 

7. Taller pràctic de casos. Role playing. 

 

8. Definició i aparició de la conducta suïcida. 

 

9. Prevalença de la conducta suïcida. 

 

10. Quins són els factors de risc i els factors protectors. 

 

11. Valoració de la conducta suïcida. 

 

12. Mites de la conducta suïcida. 

 

13. Programes de prevenció. 

 

14. Canvis de la conducta suïcida en població infanto-juvenil 

en el context de la pandèmia Covid 19. 

 

15. Taller pràctic de casos. 

 


