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RESUM  

 

En els últims anys la malaltia de Crohn ha patit un increment en la seva prevalença, no obstant 

segueix havent la necessitat de més estudis en relació a l’etiologia i sobre l’acompanyament 

a nivell psicològic i psicosocial. Un dels aspectes importants és la nutrició, l’estrès i ansietat i 

el suport social, els quals tenen efectes sobre la millora de la qualitat de vida del pacient. 

Aquest fet, dóna lloc a que sigui imprescindible avaluar tots aquests factors i conèixe’ls en 

profunditat.   

 

L’objectiu d’aquest treball és estudiar l’estrès i ansietat, la nutrició, el suport social que influeix 

en les afectacions a nivell psicològic que repercuteixen en l’evolució del pacient i en la seva 

qualitat de vida.  

 

La població d’estudi són 24 pacients facilitats per l’Associació de Crohn i Colitis Ulcerosa 

(ACCU) i l’Hospital de Sant Joan de Déu. Per a l’avaluació de l’estrès i l’ansietat, suport social 

i nutrició s’empra metodologia mixta, quantitativa i qualitativa. En la metodologia qualitativa 

es realitzen entrevistes semiestructurades a tres professionals i a un pacient amb malaltia de 

Crohn. Els instruments que s’utilitzen en l’estudi quantitatiu és un qüestionari que està 

elaborat basat en el qüestionari IBDQ-9.   

 

L’anàlisi de dades quantitatives es porta a terme mitjançant el programa SPSS amb les dades 

extretes del qüestionari. Per les dades qualitatives s’han transcrit les entrevistes per tal 

d’extreure els resultats i comparar-los amb els objectius plantejats i la literatura especialitzada, 

i per analitzar el discurs dels participants s’estableixen categories (estrès-ansietat, suport 

social i nutrició) en un quadre.  

 

En general, a l’estudi s’evidencia la necessitat de l’abordatge psicològic, psicosocial i 

nutricional en el tractament de la malaltia de Crohn.  

 

Els resultats d’aquest estudi han ajudat a donar informació més àmplia dels aspectes 

psicològics, com estan involucrats i quin rol juga la nutrició, el suport social i l’estrès i l’ansietat 

en els pacients amb malaltia de crohn per tal de detectar les seves necessitats.  

 

Paraules claus: Malaltia de Crohn, malaltia inflamatòria intestinal, ansietat, estrès, nutrició, 

aspectes psicològics i suport social. 
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ABSTRACT  

 

In recent years, Crohn's disease has experienced an increase in its prevalence, despite the 

need for more studies in relation to etiology and accompaniment at the psychological level. 

One of the important aspects is nutrition, stress and anxiety and social support, which have 

an effect on improving the quality of life of the patient. This fact gives rise to the need to 

evaluate all these factors and know them in depth. 

 

The objective of this work is to study the stress and anxiety, nutrition, social support that 

influences the affections at the psychological level that impact on the patient's evolution and 

on his quality of life. The study population will be Crohn's disease patients from the Crohn's 

Association and Ulcerative Colitis (ACCU) and the sample provided by the Hospital de Sant 

Joan de Déu. For the evaluation of stress and anxiety, social support and nutrition, mixed, 

quantitative and qualitative methodology will be used. The qualitative methodology will be 

carried out semi-structured interviews with three professionals and a patient with Crohn's 

disease. The instruments that will be used in the quantitative study will be an elaborate 

questionnaire based on the IBDQ-9 questionnaire. 

 

The quantitative data analysis will be carried out through the SPSS program with the data 

extracted from the questionnaire. For qualitative data, interviews will be transcribed to extract 

the results and compare them with the objectives set and specialized literature, and to analyze 

the speech of the participants categories will be established (stress-anesthetics, social support 

and nutrition) in a box. establishing categories 

 

The results of this study will help us to have a broader information about the psychological 

aspects and how they are involved and what role nutrition, social support and stress and 

anxiety play in patients with crohn's disease in order to detect your needs. 

 

 

Key words: Crohn's disease, inflammatory bowel disease, anxiety, stress, nutrition, 

psychological aspects and social support. 
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1   INTRODUCCIÓ  

 

Segons el Dr. Rivas Recio (1999) sota el nom de Malaltia Inflamatòria Intestinal (MII) 

s'engloben en l'actualitat tres tipus de processos: la malaltia de Crohn, la colitis ulcerosa i la 

colitis indeterminada. Aquestes malalties tenen una sèrie de repercussions clíniques, 

psicològiques, socials i laborals que afecten generalment a la població jove. Són processos 

inflamatoris intestinals crònics d'etiologia desconeguda, que cursen preferentment amb 

remissions i exacerbacions i el pronòstic és variable. 

 

En particular, la Malaltia de Crohn (MC) és una patologia que s'inclou dins el terme MMI i es 

caracteritza per una inflamació intestinal inespecífica, idiopàtica, local i crònica. Té una clínica 

impredictible alternant recaigudes amb períodes d'inactivitat, símptomes característics, 

complicacions diverses i respostes variables al tractament.  La malaltia afecta de forma 

diferent a cada pacient i es manifesta en qualsevol tram del tracte digestiu, des de la boca 

fins a l'anus.   

 

Avui en dia, la majoria d’investigacions existents no han tingut en compte el component 

psicosocial i psicològic en els pacients amb malaltia de Crohn. En canvi, la majoria d’estudis 

s’han centrat en l’estudi de la etiopatogenia i fisiopatologia d’aquesta malaltia (Barreiro de 

Acosta, 2006; Bousoño García, 2005; Katz, 2002).   

 

Els primers estudis daten de finals del 2004, moment en el qual es va començar a indagar 

sobre la malaltia de Crohn. Les investigacions realitzades sobre la influència dels factors 

psicosocials i psicològics en els malalts de Crohn aleshores eren pràcticament inexistents. 

Encara que avui dia aquestes investigacions no són molt més nombroses hi ha autors que 

han intentat apropar-se a aquest tipus de pacients des d'un punt de vista psicosociològic (Díaz 

Sibaja, Comeche, Mas-Hesse, Díaz i Vallejo, 2008; Fernández Rodríguez, 1998; García 

Vega, 1998; Tobón i cols, 2007). Ara bé, les investigacions realitzades fins ara en aquesta 

línia han estat sempre orientades a l'estudi de les malalties inflamatòries intestinals i no 

exclusivament a la malaltia de Crohn. Així doncs, es fa necessària més informació sobre els 

components psicològics, emocionals i psicosocials de la malaltia de Crohn. Precisament, el 

present estudi té com a propòsit principal estudiar els aspectes emocionals i psicosocials de 

la Malaltia de Crohn. 

 

La literatura especialitzada indica que la malaltia de Crohn és molt complexa, i s’ha començat 

a ressaltar la importància de la influència de la reducció de l’estrès, el suport social, la nutrició 

i l’acompanyament a nivell psicològic per a la millora de la qualitat de vida i el benestar dels 
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pacients que presenten la malaltia de Crohn (Barreiro de Acosta, 2006; Domínguez-Muñoz, 

2004; Figueiras, 2005; Iglesias, 2004; Lorenzo, 2005; Nieto, 2004; Vázquez, 2005). Des d'un 

punt de vista integral i holístic de l'ésser humà, les condicions socials del subjecte, així com 

la seva situació psicològica influiran en la manera d'afrontar una malaltia, sobretot si es tracta 

d'una malaltia crònica com és el cas de la malaltia de Crohn. No només es tracta de la manera 

en què el malalt assumeix la malaltia sinó també cóm diferents factors a nivell psicosocial, 

psicològic i nutricional influeixen i en quina mesura afecten o no a l’evolució de la malaltia.  

 

És per aquest motiu que el present Treball de Fi de Grau (TFG), donada la carència d’estudis 

en aquesta línia, té per ànim estudiar la importància de l'abordatge emocional, psicosocial i 

nutricional per a la millora de la simptomatología del pacients amb malaltia de Crohn, 

emfatitzar i donar a conèixer tant a professionals de la salut com als propis pacients la 

importància del tractament psicològic i del recolzament social i psicològic, per tal d’abordar de 

la millor manera els possibles símptomes psicològics que presentin els pacients amb malaltia 

de Crohn.  

 

La gran inquietud de començar a cercar més coneixement sobre aquesta malaltia va sorgir 

fruit de l’assistència al Sisè Curs de Suport Nutricional en Pediatría (Npedia) durant el dijous 

19 d’Octubre i el divendres 20 d’Octubre 2017 al Montanyà Hotel & Lodge.  I durant aquest 

curs es va destacar la importància d’acompanyar els aspectes psicològics com l’estrès i 

ansietat, la nutrició, el suport social per tal de millorar la qualitat de vida dels pacients amb 

malaltia de Crohn. La empresa organitzadora va ser Nestlé Health Science els quals són 

experts en Nutrició Clínica Pediàtrica.   

 

Aquest Treball de Fi de Grau (TFG) es troba dividit en dos grans blocs: PRIMERA PART: 

Fonamentació teòrica i SEGONA PART: Aplicació Pràctica. 

 

En la fonamentació teòrica es realitza una introducció general sobre la malaltia de Crohn i la 

importància de la psicologia social i clínica, les quals donen importància a la promoció de la 

salut i a la qualitat de vida del pacient amb malaltia de Crohn. S'exposarà entre altres 

qüestions que és la malaltia de Crohn,  les seves característiques principals, la seva influència 

sobre la salut i l’estat anímic, els efectes que genera en l'adaptació a la malaltia crònica, la 

nutrició recomanada, l'impacte en relació a l'adaptació física i psicològica, així com les 

conseqüències de la malaltia crònica sobre la xarxa social, els factors que influeixen en 

l’evolució del pacient, la prevalença, les causes i els seus efectes. 

Pel que fa a l’aplicació pràctica, s’avaluarà la rellevància i influència dels factors psicològics, 

psicosocials i nutricionals en la malaltia de Crohn i cóm influeixen en la qualitat de vida del 



10 
 

pacient. S’ha utilitzat una metodologia d’investigació quantitativa-qualitativa en la que, d’una 

banda, s’han portat a terme una sèrie d’entrevistes a tres professionals sanitaris i a un pacient 

amb malaltia de Crohn i, de l’altra, s’ha administrat un qüestionari a 24 pacients de 

l’Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU). Per últim, afegir que es presentarà 

l’anàlisi de resultats i que, a partir de la revisió de la literatura i el treball de recerca realitzat, 

s’oferirà informació sobre els aspectes psicològics, nutricionals, suport social relacionats amb 

la millora de la qualitat de vida.    

 

Finalment, com a producte del treball realitzat en el present TFG, es desenvoluparà una App 

per a dispositius mòbils dirigida a pacients, familiars i cuidadors. La App contindrà informació 

sobre els símptomes més freqüents de la malaltia així com diferent estratègies d’afrontament 

tals com tècniques de relaxació, distracció i altres recursos cognitiu-conductuals... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   JUSTIFICACIÓ DE LA INVESTIGACIÓ  
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La malaltia de Crohn va ser descrita per primera vegada per l’autor nord-americà “Crohn” a 

l’any 1932, qui la va definir com un procés inflamatori crònic del tracte intestinal principalment. 

No obstant pot afectar qualsevol part del tracte digestiu des de la boca fins l'anus, més 

comunament afecta la porció més baixa de l'intestí prim (ili) o l'intestí gros (còlon i recte). Ara 

bé, és important destacar que a Espanya no es va arribar a conèixer fins la dècada dels anys 

80 (Vidal Fernández, 2001).  

 

L'etiologia de la malaltia de Crohn continua sent objecte d’estudi en el camp de la salut. Són 

nombrosos els factors etiològics sobretot ambientals, infecciosos i genètics que poden influir 

en l’origen i manteniment de la malaltia, així com els factors psicològics, de suport social i 

factors nutricionals. Malgrat això, avui dia encara hi ha pocs resultats concrets, de manera 

que el model de la influència multifactorial amb complexes interaccions entre els diferents 

factors constitueix la principal teoría etiopatogènica (American Psychological Association, 

1998, Barreiro d'Acosta, 2006). Per a Riera Oliver (2002) seria l'existència d'un factor 

iniciador, com un antigen microbià, el qual provocaria una resposta inflamatòria, perllongada, 

greu i inapropiada a la mucosa del tub digestiu en individus predisposats de forma genètica. 

Aquesta resposta seria amplificada per una altra sèrie de factors, es perpetuaria en el temps 

i, d'aquesta manera, conferiria un caràcter crònic a la patologia. 

 

Entre d'altres autors, Marín (2007) dóna suport també a aquesta teoria, indicant que, a 

diferència del que passa amb altres processos intestinals, en aquest cas no es coneix la causa 

que desencadena la malaltia, encara que podria ser necessària certa predisposició genètica 

per part del pacient, sobre la qual l'acció dels bacteris de l'intestí (i possiblement altres agents 

del medi ambient, com ara la dieta, que es desconeixen) desencadenaria una resposta 

immunològica alterada. 

 

Tot i que la seva patogènia està sent gradualment coneguda, és una malaltia d'etiologia 

desconeguda, encara que se sap que millora amb fàrmacs immunosupressors. Per tant, en 

respondre a aquest tipus de fàrmacs, se sospita que es tracta d'una malaltia autoimmune. 

 

Cal destacar que Engel a partir de l’any 1977 va començar a publicar una sèrie de treballs 

sobre el model biopsicosocial per incorporar els factors psicosocials en l’avaluació clínica 

d'una malaltia i realitzar un enfocament multidisciplinari de la mateixa (Cross, Engels i Long, 

2015). En aquesta línea, els professionals sanitaris que tenen experiència amb pacients, 

observen que els brots de la malaltia no segueixen un patró aleatori, sinó que es produeixen 

sempre davant de situacions d'estrès que no són capaços de gestionar. En aquestes 

circumstàncies, la malaltia es descontrola i l'ingrés hospitalari es fa inevitable donat el dolor, 
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diarrees, febre, pèrdua de pes i formació de fístules que comprometen a diferents òrgans. És 

a dir, aquests pacients, a més de seguir una dieta especial i un tractament farmacològic, han 

d'intentar portar una vida tranquil·la, rutinària i sota control (Crumbock, 2009; Fernández 

Rodríguez, 1998; Fick, 2009; García Vega, 1998; Guthrie et al., 2002; Loeb, 2009; Pizzi et al., 

2006).  

 

Saro Gismera i Ruiz Ochoa (2002) destaquen que fins fa uns anys la malaltia de Crohn era 

una malaltia d'escassa incidència a Espanya. No obstant això, a dia d'avui les taxes 

observades s'assemblen a les dels països europeus, i encara que es desconeix el perquè 

d'aquest canvi i quins factors han influït en el mateix, l'explicació pot trobar-se en factors 

psicosocials: els creixents nivells d'estrès (Crespo i Pagès, 2003), així com la progressiva 

ruptura de les xarxes de suport social tradicionals (Barrón, 1996), poden contribuir a 

incrementar la vulnerabilitat dels individus a cert tipus de patologies, com poden ser en 

concret les de tipus autoimmune. 

 

Tot i tenir clar des d'un punt de vista teòric que la millor atenció s'ha de fer des d'un 

enfocament bio-psico-social la realitat del dia a dia és que a molts pacients encara se'ls tracta 

únicament i exclusivament des del model mèdic tradicional. Per tant, de mica en mica, s’hauria 

d’anar procurant fer un canvi de paradigma. A aquests pacients se'ls tracta amb mesalazina, 

budesonida, metronidazol, ciprofloxacina, azatioprina, ciclosporina, metotrexat o 

dexametasona que són corticosteroides (reduir l’activitat del sistema immunitari i disminuir la 

inflamació), immunomoduladors (reduir l’activitat del sistema immunitari), aminosalicilatos 

(controlar la inflamació) i teràpies biològiques (ataca les proteïnes produïdes pel sistema 

immunitari i disminueix la inflamació en els intestins).  En aquest context, es tracta als pacients 

amb medicaments sense tenir en compte variables potencialment rellevants del seu entorn 

(xarxa de suport social). A més, els seus nivells d'ansietat o la manera en què s'enfronten a 

la malaltia, no només agreugen el seu estat sinó que també incideixen negativament en la 

resposta al tractament farmacològic. Resulta sorprenent que, avui en día, no s'atengui a 

aquest tipus de variables quan molts malalts manifesten un nivell d'ansietat que els hi dificulta 

dormir i descansar, es passen el dia plorant o presenten un estat de desesperació que de 

vegades els porta a pensar fins i tot en idees autolítiques.  Tanmateix, el curs clínic de la 

malaltia de Crohn es desenvolupa amb l’alternança de períodes d'activitat, de gravetat 

variable, denominats recidives o brots i amb períodes d’inactivitat, anomenats fases de 

remissió, que difícilment poden ser explicats atenent únicament a factors de tipus biològic.  

En aquesta recerca s'ha considerat oportú, en funció dels arguments anteriors, centrar-se en 

l'estudi de l'estrès, la nutrició i el suport social per a la millora de la qualitat de vida i el benestar 

dels pacients amb Malaltia de Crohn. Donada la manca d’estudis, informació i coneixement 
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sobre els aspectes psicològics i del recolzament social i emocional s’ha fet una recerca 

detallada sobre els aspectes emocionals que poden influir en els pacients amb malaltia de 

Crohn i que en aquest treball són la principal font d’objecte d’estudi.  

 

Les investigacions existents semblen confirmar que l'etiologia, el curs i la resposta al 

tractament de les malalties digestives tendeixen a estar relacionades amb alts nivells d'estrès 

(Drossman, 2005). Per això, pot ser rellevant estudiar amb més profunditat el rol dels factors 

emocionals en els malalts de Crohn. La variable estrès ja ha estat estudiada anteriorment per 

diversos autors relacionant-la amb altres patologies: estrès i malalties cardiovasculars (Allred, 

Carlson, Morrison, Smith, 1989), estrès i trastorns coronaris (Kannel i Lerner, 1986), etc. A 

més, cal destacar que les malalties amb les que es relaciona aquest factor són malalties 

pròpies de països desenvolupats (Crespo i Pagès, 2003), característica rellevant en els casos 

de Crohn. 

 

Finalment, també cal fer menció a la importància del suport social en la curació de la malaltia 

i en l'acceptació per part del subjecte en cas que aquesta sigui crònica. La xarxa de suport 

social de la persona també pot influir en el manteniment de conductes desitjables de salut, en 

el seguiment de prescripcions mèdiques (dieta, medicació, exercici altres canvis en l'estil de 

vida) i de programes de rehabilitació (Finnegan i Suler, 1985). El suport social és un factor 

predisposant en l’estat emocional del pacient i que contribueix directament en el tractament 

de la malaltia.  L’any 2004, Di Matteo i Robin ja varen demostrar la importància dels aspectes 

familiars en l'adherència al tractament. En aquest sentit, comentar que un baix nivell de 

conductes específiques de suport a la malaltia es varen relacionar amb els problemes 

d'adherència.  

 

Així doncs, tal com s’ha comentat anteriorment, la finalitat del present TFG és poder contribuir 

a la millora de la qualitat dels pacients amb Malaltia de Crohn tenint en compte no només el 

tractament farmacològic per a la curació, sinó també tots aquells components psicològics com 

l’estrès, l’ansietat i el suport social, els quals poden ajudar a assolir una millor adherència al 

tractament i a garantir una millor qualitat de vida al pacient. S’espera que els resultats 

obtinguts en el present treball ajudin als professionals mèdics i sanitaris a tenir una millor 

consciència d’aspectes que habitualment no tenen presents per manca de coneixement. De 

la mateixa manera, s’espera proporcionar informació rellevant així com estratègies 

d’afrontament a pacients, familiars i cuidadors.  

 

D’aquesta manera, es pretén millorar l’eficàcia dels tractaments actuals i, en conseqüència, 

millorar la qualitat de vida i el benestar dels malalts de Crohn. S’espera que els  pacients 
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puguin portar a terme uns hàbits de vida saludables en termes de nutrició i també amb l’ajuda 

d’un professional de la salut mental, el qual serà de gran suport a l’hora d’identificar els 

desencadenants dels brots a causa de l’estrès i a reconèixer i gestionar les pròpies emocions. 

L’adopció d’un enfocament bio-psico-social, ajudaria a reduir els brots i les recaigudes, de 

manera que un major nombre de pacients es podrien trobar a la fase de remissió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3   MALALTIA DE CROHN  

 

3.1. DEFINICIÓ  
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Segons el Dr. Rivas Recio (1999) sota el nom de Malaltia Inflamatòria Intestinal (MII) 

s'engloben en l'actualitat tres tipus de processos: la malaltia de Crohn, la colitis ulcerosa i la 

colitis indeterminada. Malgrat que existeixen diferents definicions de la malaltia de Crohn, la 

majoria d’autors solen coincidir en què es tracta d’una malaltia inflamatòria intestinal crònica 

d'origen idiopàtic que pot afectar qualsevol part del tub digestiu, des de la boca fins a l'anus 

comprometent tota la paret de l'intestí (González Lara, 2001; Ortigosa, 2005; Riera Oliver, 

2002; Rivas Recio, 1999). L'afectació sol ser focal, segmentària, asimètrica i discontínua. Pot 

afectar a totes les capes de la paret del tub digestiu (transmural), amb la conseqüent 

possibilitat d'aparició de fissures, fístules i abscessos (Ber Nieto i Gomollón, 2006). 

 

L’afectació del tracte digestiu superior és rara i en general està associada a la malaltia de l'ili 

terminal. En canvi, les afectacions ileocolicas poden trigar a manifestar-se de tal manera que, 

de vegades, la malaltia de Crohn pot debutar com a malaltia gàstrica o gastroduodenal aïllada. 

Quan passa això, el millor és esperar a que apareguin les afectacions clàssiques relacionades 

amb aquesta malaltia per fer el diagnòstic de malaltia de Crohn. La longitud dels segments 

afectats sol ser variable (Ber Nieto i Gomollón, 2006).  

 

3.2. DIAGNÒSTIC  

 

El diagnòstic es basa en els símptomes, en dades analítiques compatibles i es confirma amb 

proves radiològiques i endoscòpiques. La prova diagnòstica principal és la colonoscòpia amb 

ileoscòpia, la qual permet la visualització de les lesions del final de l’intestí prim i del còlon, i 

la presa de mostres (biopsies) per estudiar-les amb el microscopi (Echarri Piudo, 2010; 

Gallego Ojea, 2010; Porta Vila, 2010).  

 

En la malaltia de Crohn, la enteroresonancia permet visualitzar tant el colon com el budell 

prim. Aquesta tècnica ha substituït recentment la realització d’un trànsit intestinal baritat 

(radiografia que es realitza després de prendre un contrast de bari per via oral). Aquesta nova 

tècnica radiològica permet visualitzar no només les lesions del budell sinó les complicacions 

extraintestinals (fístules, abscessos, massa inflamatòria, etc). A més, a diferència del trànsit 

baritat, la enteroresonancia no irradia i per tant es pot repetir tantes vegades com sigui 

necessari en funció de l’evolució clínica.  

 

3.3. CLASSIFICACIÓ  

 



16 
 

La malaltia de Crohn no s'expressa de manera homogènia en tots els pacients, de fet es 

poden distingir diferents subtipus de la malaltia de Crohn tenint en compte la secció anatòmica 

de l'aparell digestiu a la qual afecta. Les classificacions dels diferents autors tradicionalment 

han estat lligades sempre a la zona de l'intestí afectada per la inflamació, així podem 

diferenciar 5 subtipus de malaltia de Crohn (González Lara, 2001): 

 

1. La Ileocolitis és la forma més comuna que afecta la part inferior de l'intestí prim (ili) i 

l'intestí gros (còlon). 

2. La ileitis que afecta l'ili. 

3. La malaltia de Crohn gastroduodenal que causa inflamació en l'estómac i la primera 

part de l'intestí prim, anomenada duodè. 

4. La yeyunoileítis que ocasiona pegats d'inflamació desiguals en la meitat superior de 

l'intestí prim (jejú). 

5. La colitis de Crohn (granulomatosa) que només afecta l'intestí prim. 

 

Més recentment, la malaltia s'ha classificat pel seu comportament clínic. Ber Nieto i Gomollón 

(2006) afirmen que els coneixements sobre la genètica i la causalitat de la malaltia de Crohn 

són encara insuficients i, per tant, no és possible establir un sistema de classificació etiològic 

o genètic. Aquesta classificació del comportament clínic resulta indispensable per dur a terme 

estudis clínics que comparin l'eficiència dels diversos mètodes terapèutics. Aquesta tasca ha 

ocupat durant anys a diferents comités designats a tal efecte per l’Organització Mundial de 

Gastroenterologia (OMGE). Els criteris principals que s'han escollit en funció del 

comportament clínic són l'edat de començament del quadre, la localització, el patró clínic 

(inflamatori, estenosant o fistulitzant) predominant i la presència o no de malaltia perianal. 

Aquesta classificació s'ha d'acceptar com una eina útil (especialment en les investigacions 

terapèutiques, epidemiològiques i genètiques), però absolutament provisional ja que és 

probable que les troballes genètiques facin que sigui necessari canviar aquesta classificació. 

 

3.4. ETIOPATOGENIA  

 

Segons Panés (2000), els avenços que s'han realitzat en els últims anys per revelar la 

incògnita d'aquesta malaltia indiquen que no hi ha una causa única o un mecanisme concret 

que expliqui tots els aspectes de la mateixa. La malaltia de Crohn sorgeix com a conseqüència 

de la generació d'una resposta inadequada del sistema immune cap al propi organisme. 

L'origen o causa d'aquesta resposta immune inadequada és encara desconeguda, encara 

que probablement sigui la conseqüència d'una actuació conjunta de factors genètics i 
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ambientals que condicionen desordres immunològics, de tal manera que algunes persones 

portadores de determinades alteracions en gens concrets i influïdes per possibles factors 

ambientals (dieta, exposició al fum del tabac, tractament amb antibiòtics, anticonceptius orals 

o antiinflamatoris no esteroides), siguin més propenses o susceptibles a desenvolupar una 

resposta immunitària exagerada enfront de determinats agents (aliments, gèrmens o flora 

intestinal) a nivell de l’intestí. 

 

Les cèl·lules del sistema immunològic reconeixen específicament el que és propi del que no 

ho és, gràcies a la presència en la seva superfície d'uns receptors altament especialitzats, 

que desencadenen una resposta immunològica de tipus inflamatori per "acabar" amb els 

agents o substàncies estranyes. Certes alteracions genètiques condicionen l'aparició de 

receptors "defectuosos" incapaços de reconèixer als agents infecciosos que entren en 

contacte amb l'intestí. Aquests agents, al no ser eliminats per l'organisme, s'instal·len a la 

paret de l'intestí i modifiquen la composició de la microflora comensal intestinal (diferents tipus 

de bacteris presents a l'interior de l'intestí que col·laboren en el procés de nutrició, també 

anomenada flora intestinal), alterant la resposta immune i desencadenant un procés 

inflamatori inadequat i crònic.  

 

Per aquest motiu és molt important conèixer quins tipus d’aliments són irritants “triggers” pel 

cos del pacient i portar un estil de vida saludable així com fer exercici, menjar aliments 

saludables, buscar un espai personal, fer ioga, practicar mindfulness, etc. Sovint en la fase 

de brot es recomana la nutrició enteral, que consisteix en diferents elements nutritius a través 

de sonda gàstrica ja que a través dels estudis s’ha comprovat que és la que dóna millor 

resposta al tractament amb malaltia de Crohn.  

 

3.5. SIGNES I SÍMPTOMES 

 

La forma de presentació més habitual és un quadre de diarrea, entre 3 i 6 deposicions per 

dia, semilíquides o pastoses; només en cas que resulti afectat el còlon hi ha eliminació de 

moc o sang amb la femta i apareix la necessitat imperiosa de defecar (Ens Mateu i Hinojosa 

del Val, 2000). Les manifestacions clíniques dependran, per tant, de la localització i del patró 

clínic evolutiu. Els símptomes a l'inici solen ser vagues amb una evolució insidiosa i 

progressiva. 

 

El dolor a la part baixa i dreta de l'abdomen, és un símptoma freqüent; és continu, amb 

períodes d'intensitat de tipus còlics i que pot semblar-se a un quadre d'apendicitis (Ber Nieto, 

2006; Gomollón, 2006). Aquesta malaltia pot determinar també una obstrucció o dificultat al 
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trànsit del contingut intestinal, ocasionant crisis de dolor, nàusees i vòmits i la palpació d'una 

massa abdominal de grandària variable segons el contingut de l'intestí. La palpació d'una 

massa inflamatòria no és infreqüent en l'afectació de l'àrea ileocecal. L'extensió d'aquesta 

inflamació pot englobar l'urèter dret i pot donar també lloc a una inflamació de la bufeta 

urinària que es manifesta per l'aparició de símptomes de disúria i febre (Esteve Comas, 2000). 

L'estenosi de la llum intestinal per la inflamació ocasiona símptomes de suboclusió intestinal 

amb dolor i un augment del peristaltisme que pot progressar cap a obstrucció intestinal 

completa.  

 

La inflamació pot ocasionar també l'aparició de microperforacions, fissures i formació de 

fístules cap a les estructures abdominals adjacents. En més de la meitat dels casos apareix 

febre, sense sobrepassar els 38 graus centígrads, llevat que aparegui una infecció com a 

complicació. En aquest tipus de pacients apareix una alteració en l'absorció dels aliments pel 

procés inflamatori i se sol produir una disminució voluntària de la ingesta d'aliments pel dolor 

que el pacient experimenta quan menja. Aquesta disminució en la ingesta provoca una 

cridanera pèrdua de pes de l'individu. A més, quan la malaltia afecta àmplies zones de l'intestí 

prim, els símptomes de malabsorció apareixen immediatament donant lloc a 

hipoalbuminèmia, hipocalcèmia, hipomagnesèmia, coagulopaties i hiperoxalúria amb 

nefroliatiasis. La malnutrició pot ser també deguda a la ingesta escassa i al hipercatabolisme 

que es produeix per la mucosa inflamada i la conseqüent pèrdua de proteïnes per l'intestí 

inflamat. En la malaltia de Crohn l'anèmia megaloblàstica sol ser freqüent per malabsorció de 

la vitamina B12 (Esteve Comas, 2000). La dificultat per la deglució dels aliments pot aparèixer, 

encara que en molt pocs casos, només quan la malaltia afecta a l'esòfag.   

 

A la població pediàtrica, les manifestacions clíniques poden ser especialment atípiques i la 

malaltia pot començar amb un retard en el creixement o en l'arribada de la pubertat, amb una 

anèmia crònica que no respon al tractament amb ferro, amb lesions aftoses orals de repetició, 

amb sinovitis o artritis o amb la presència de malaltia perianal (Ortigosa, 2006). 

 

Es va fer un estudi i va assenyalar que les persones amb malaltia de Crohn mostren un 

augment del risc de mini-accidents cerebrovasculars en comparació amb aquells sense la 

malaltia. (European Journal of Internal Medicine, 2014). En un estudi es va reportar una major 

hemorràgia subaracnoïdal, una de les principals causes d'accident cerebrovascular, en 

individus hospitalitzats amb malaltia de Crohn (BMC Neurology, 2013). Els estudis també han 

trobat que l'augment del risc d'accident cerebrovascular pot ser major en les persones més 

joves amb malaltia de Crohn en comparació amb les persones grans amb la malaltia 

(Inflammatory Bowel Diseases, 2010).  
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Els pacients amb Crohn mostren reduccions en el volum de matèria grisa en moltes regions 

del cervell. Algunes d'aquestes regions són responsables del dolor i els processos emocionals 

i cognitius (Neurogastroenterology and Motility, 2013). L'estudi també va assenyalar que 

aquestes reduccions en els volums cerebrals van augmentar respecte a la durada de la 

malaltia. 

 

3.6. PREVALENÇA I INCIDÈNCIA  

 

La mitjana del diagnòstic se situa al voltant dels 30 anys i, en aquest sentit, destacar que cinc 

de cada 10 pacients tenen entre 20 i 39 anys. El temps mitjà de diagnòstic per a aquesta 

malaltia se situa entre els 6 mesos i 5 anys: el 33% dels pacients tarda menys de 6 mesos a 

ser diagnosticat, el 22% entre 6 mesos i 1 any, el 28% d'un a 5 anys i el 17% més de 5 anys. 

D'aquí, la importància de prestar atenció als símptomes i d'anar al metge quan aquests 

comencin a ser recurrents (Beaugerie, Seksik i Nion-Larmurier, 2010). 

 

Com s’ha comentat anteriorment, aquesta malaltia té una major incidència en els països 

desenvolupats. Es podria considerar que estem davant d'una malaltia que es deguda a l'estil 

de vida. Molts són els casos existents a Occident en comparació amb altres zones del món. 

Així, per exemple, a la Comunitat de Madrid hi ha 7.000 casos diagnosticats de malalts de 

Crohn (ACCU Madrid, 2007).  

 

Segons l’informe “Malaltia inflamatòria intestinal situació actual i reptes assistencials”, 

elaborat pel Centre d'Investigació de Ciències de la Vida de EY, a Espanya no existeix un 

registre oficial de pacients però s'estima que entre 84.000 i 120.000 persones tenen aquesta 

afecció (el 42% té la malaltia de Crohn i el 48% colitis ulcerosa). Una de cada 450 persones 

pateix d'aquests problemes, segons la Societat Espanyola de Patologia Digestiva, però es 

preveu que la prevalença d'aquesta malaltia crònica augmenti al llarg dels propers anys. A 

més, és important destacar l'impacte econòmic que genera la malaltia de Crohn: suposa un 

total de 1.083 milions d'euros a Espanya, dels quals el 46,5% corresponen als costos 

indirectes derivats principalment de les absències i incapacitat laboral que la malaltia 

produeix. 

 

Pel que fa als tractaments aplicats en l'actualitat, els principals es divideixen en tractament 

farmacològic i quirúrgic. Dins dels farmacològics (més del 90% dels pacients requereix 

tractament farmacològic) hi ha dos grans grups: els convencionals (aminosalicilats, 
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corticoides i immunomoduladors) i les teràpies biològiques. Per la seva banda, la cirurgia té 

una prevalença alta, aproximadament el 70% dels pacients de Crohn la requereix i el 25% de 

les persones amb colitis ulcerosa. No obstant malaluradament, l’abordatge psicològic i 

psicosocial ha quedar relegat a un segon pla.  

 

3.7. ASPECTES SOCIO-DEMOGRÀFICS  

 

Tant la malaltia del Crohn com la colitis ulcerosa es caracteritzen per tenir una 

simptomatologia molt similar, intermitent al llarg del temps, alternant les fases d'absència de 

símptomes amb períodes de brots més o menys severs en funció de la inflamació. Segons 

diferents estudis, la probabilitat de patir una malaltia inflamatòria intestinal és molt similar 

entre homes i dones, sent lleugerament superior pels homes en el cas del Crohn i per a les 

dones en la colitis (Gower i cols., 1994).  

 

La variació de la incidència en les diferents àrees geogràfiques ha dut a realitzar nombrosos 

estudis d'investigació per tal de descobrir-ne les causes. En aquest sentit, se sol considerar 

que es deu a causes ambientals o a causes genéticoétniques. Tradicionalment, s'ha pensat 

que aquesta malaltia està associada a nivells socioculturals elevats i a àrees urbanes i 

industrialitzades, encara que no existeixen dades que confirmin aquest tipus de conclusió. 

També cal destacar que s'han descrit dues races amb comportament antagònic, la raça negra 

amb una incidència mínima i la raça jueva amb una elevada incidència (Mayberry i Rhodes, 

1984).  

 

Actualment, no es pot parlar de causes que donen lloc a la malaltia de Crohn, però hi ha 

estudis que demostren que els familiars de les persones amb aquesta malaltia tenen un risc 

10 vegades més gran de patir-la que la resta de les persones (Brullet i cols., 1998; Saro 

Gismera i Ruiz Ochoa, 2002). Per tant, el component genètic pot ser molt elevat, encara que 

també intervenen altres factors que s’esposaran al llarg del treball. 

 

3.8. TRACTAMENT 

 

El tractament a dia d'avui és empíric i està basat en diferents opcions en funció dels resultats 

obtinguts i l'extensió i gravetat de la pròpia patologia o del brot. El tractament sol ser 

inespecífic i la major part de les vegades simptomàtic. En general, cal destacar que el 

tractament de la malaltia de Crohn té com a finalitat dos objectius: Tractar els brots (lleus, 

moderats o severs) i mantenir la remissió. La terapèutica a utilitzar variarà en funció de la fase 
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en què es trobi la malaltia així com de l'extensió, localització, fenotip clínic, gravetat de la 

inflamació, l'existència de complicacions, resposta al tractament, etc. A continuació, es 

detallen els diferents tipus de tractaments:  

 

3.8.1. TRACTAMENTS FARMACOLÒGICS ACTUALS 

 

Entre els principals fàrmacs que s'utilitzen es troben els aminosalicilats, corticoesteroides i 

immunomoduladors, a més de les teràpies biològiques (Abbvie Care i Educainflamatoria, 

2018).  

 

 I. Aminosalicilats: antiinflamatori el qual s'empra en alguns brots lleus de la malaltia de Crohn 

amb efecte local a la mucosa intestinal, però no són eficaços en la remissió de la malaltia 

activa.  

  

II. Corticosteroides: prednisona, metilprednisolona i budesonida. Són utilitzats per tractar 

casos moderats-severs de la malaltia pel seu potent efecte antiinflamatori. Són el tractament 

de primera línia per a la remissió dels brots durant la fase activa.  

 

III. Immunomoduladors: els immunosupressors més utilitzats per reduir la resposta immune 

són les tiopurinas (azatioprina), ciclosporina, metotrexat, tacrolimus i micofenolat inmune. 

Aquests fàrmacs es fan servir per prolongar durant el major temps possible el manteniment 

de la remissió de la malaltia. 

IV. Teràpies biològiques: la seva utilitat és induir la remissió en els casos de 

corticodependència i corticorefractarietat i mantenir la malaltia inactiva quan els altres 

tractaments no hagin estat efectius. Les teràpies biològiques presenten molt bons resultats 

en nens sense un tractament previ, evitant així l'ús de corticosteroides. Reparen la mucosa i 

milloren el creixement de la massa òssia, de manera que, els nens arribarien a la maduresa 

amb menys seqüeles.  

 

3.8.2. ORIENTACIONS NUTRICIONALS  

 

Donat aquest context, es fa necessari que els professionals sanitaris portin un bon control 

dels aliments i puguin identificar quin aliment pot ésser irritant pel pacient, ja que no es disposa 

d’una taula d’aliments estandaritzada i global, la qual sigui comuna i aplicable a tots els 

pacients. Tot el contrari, cada pacient ha d’identificar i reconèixer quins són els aliments que 
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tolera bé i els que no. Així que moltes vegades han de canviar els hàbits alimentaris i s’han 

d’adaptar a una nova situació totalment diferent a la que portaven fins ara.  

 La finalitat del tractament nutricional sol consistir en corregir la desnutrició dels pacients i 

contempla dues situacions on pot actuar: com a alternativa al tractament primari per induir 

mitjançant la dieta la remissió de l'activitat en la malaltia de Crohn o com un suport nutricional 

complementari a la medicació o a la cirurgia per prevenir o corregir la malnutrició (Martínez 

Costa, 2010;  Navas i cols., 2016).  

 

Moltes vegades hi ha presents uns dèficits nutricionals que sovint poden causar fatiga, un 

retard en el creixement dels infants, anèmia, etc. 

 

En pacients amb poca evolució de la malaltia, la nutrició enteral (dietes elementals líquides, 

semielementals i polimèriques) és tan efectiva com els esteroides, però sense els efectes 

secundaris d'aquests. Pel que el tractament nutricional pot suposar una opció per aconseguir 

la remissió de la malaltia com a alternativa al tractament primari. A més, s'han d'evitar aquells 

aliments que de forma repetida i sistemàtica augmentin els símptomes durant la fase de brot 

(oli, mantega, fruita, llegums i verdures). Durant la fase de remissió, cal seguir una dieta 

equilibrada absolutament normal.  

 

En els pacients solen produir-se deficiències d'alguns nutrients, tant macronutrients com 

micronutrients, a causa principalment del dèficit d'ingestió causat pels símptomes digestius 

propis de la malaltia (nàusees, vòmits, dolor abdominal, episodis d'obstrucció intestinal, 

diarrea, etc.), i per la malabsorció de nutrients (sobretot en pacients amb una extensa resecció 

intestinal). En aquests casos, la dieta pot ajudar a mantenir l'estat nutricional, a reduir 

l'exacerbació d'alguns símptomes, i a afavorir el creixement i desenvolupament en pacients 

pediàtrics. 

 

Així doncs, els objectius nutricionals que s'estableixen en aquest tipus de pacients són: 

● Evitar la desnutrició. 

● Corregir les deficiències i proporcionar els nutrients necessaris. 

● Millorar la resposta al tractament. 

● Afavorir un desenvolupament normal en nens i adolescents. 

● Millorar la qualitat de vida. 

● Reduir la simptomatologia pròpia de la malaltia de Crohn 

 

Es recomana una dieta el més variada i lliure possible, que millori alguns dels símptomes de 

la malaltia (diarrea, restrenyiment, dolor abdominal...) i evitant aquells aliments que el pacient 
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consideri que poden causar símptomes, intoleràncies o aliments triggers. Les normes 

dietètiques que s'estableixin han de ser individualitzades, depenent del pacient i l'afectació de 

la malaltia. En les fases de brot se sol limitar la ingesta de sòlids i líquids, substituint-los per 

preparats enterals o parenterals. A mesura que es va aconseguint la remissió, s'han d'anar 

reintroduint els diferents grups d'aliments tenint en compte la tolerància del pacient. Els 

dèficits de micronutrients que més es produeixen són en el calci, el ferro, l’àcid fòlic, la 

vitamina B6 i la vitamina B12. Quan hi ha episodis de diarrea greus s'ha de prestar atenció 

també al zinc, potassi i seleni. Pel que fa a la fibra, no es recomana una supressió d'aquesta 

però sí que és recomanable evitar la fibra insoluble en alguns casos. D'altra banda, la fibra 

soluble augmenta el temps de trànsit per la qual cosa milloraria l'absorció en períodes de 

recidiva.  

 

El suport nutricional més recomanable i que a la vegada té un efecte terapèutic és la nutrició 

enteral, tècnica de nutrició que consisteix a administrar els nutrients directament en el tracte 

gastrointestinal mitjançant una sonda que indueix a la remissió en els pacients pediàtrics amb 

malaltia de Crohn al igual que els corticoides perquè que té menys efectes adversos. 

S’aconsegueix una remissió de la malaltia en un 65% dels casos. La nutrició enteral pot 

utilitzar-se com a teràpia primària en pacients en els quals l'ús de corticosteroides està limitat 

com són la població pediàtrica, o adults corticodependents o refractaris al tractament. Com a 

tractament primari, la nutrició enteral s'ha plantejat en pacients pediàtrics per evitar la 

desnutrició i el retard de creixement i desenvolupament que es produeix. S'ha demostrat un 

augment de pes de 3.1 kg en pacients amb malaltia de Crohn suplementats amb nutrició 

enteral. Aquest tipus de nutrició es preferible a la nutrició parenteral total ja que no té tants 

efectes adversos, el risc d'infecció i el cost és menor i no es dóna tan repòs intestinal (Bretón, 

2004; Camblor, 2005; García, 2005). A causa d'això, la nutrició parenteral total només estaria 

indicada en aquells casos en la que la nutrició enteral està contraindicada com són les fístules 

yeyunals d'alt flux, l'obstrucció intestinal completa i la síndrome d'intestí curt, entre d'altres. 

 

De tota manera, resulta important la visita mèdica però també seria convenient i molt 

recomanable que el pacient pogués rebre atenció psicològica per tal de gestionar tot el que li 

està succeint, per tal de poder-ho verbalitzar i adaptar-se a la nova situació i a un nou estil 

d’hàbits.  

 

3.8.3. TRACTAMENT PSICOLÒGIC  

 

El diagnòstic d'una malaltia crònica representa un impacte psicològic per a la persona, el seu 

entorn familiar i social. A més, aquesta nova situació pot comportar una sèrie de canvis en el 
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seu dia a dia que requereixen d’un procés d'adaptació. En el cas de les malalties cròniques 

és fonamental garantir el seguiment dels tractaments i altres recomanacions de salut com ara 

deixar de fumar, especialment, en la malaltia de Crohn. 

 

Els professionals de la salut mental contribueixen al coneixement i a la comprensió de la 

malaltia per tal d’ajudar a que el pacient pugui exercir un paper més actiu en la cura de la 

seva salut. El compromís del pacient amb les recomanacions sobre el tractament o l'estil de 

vida a seguir és el que s'anomena adherència. La manca d'adherència no només influeix en 

el fracàs del tractament, sinó que produeix l'aparició de complicacions i a un increment en els 

costos del tractament. 

 

La malaltia pot afectar en major o menor mesura i repercutir en diferents àmbits de la vida de 

la persona: 

● En l'àmbit personal, el procés de malaltia pot afectar el concepte d'un mateix, 

l’autoestima, la pèrdua d'autoconfiança i  la sensació de poc control sobre la pròpia 

vida i el futur. 

● En l'àmbit familiar, alguns pacients poden tenir la sensació de ser una càrrega, sentir-

se culpables, amb falta de confiança, tenir dificultats per expressar les seves emocions 

o sentir-se incompresos. 

● En l'àmbit social, l'impacte de la malaltia pot repercutir en les relacions socials, 

laborals, d'amistat i/o de parella. En les relacions socials, algunes persones redueixen 

les seves activitats per diferents factors tals com: la necessitat d'anar al bany, la seva 

imatge corporal, la manca d'energia i debilitat, els ingressos hospitalaris, els 

tractaments, els brots, la manca de control dels símptomes, les situacions 

compromeses, el sentir-se diferent, el rebuig social, etc. 

● En l'àmbit laboral, alguns pacients poden sentir que no rendeixen prou. El fet de 

requerir en alguna ocasió una baixa laboral pot fer sentir frustració per assolir 

aspiracions. 

 

El pacient pot sentir-se condicionat per la malaltia i, en alguns casos, pot ser necessari un 

suport psicològic per ajudar a afrontar aquestes situacions i, en conseqüència, per millorar la 

qualitat de vida i el benestar del pacient amb malaltia de Crohn. Per aquest motiu, com ja s’ha 

comentat, resulta fonamental disposar d’un equip psicològic que faci un registre de com es 

troba el pacient durant el procés de la malaltia. Això és important ja que sovint s’ha de fer un 

procés de canvi d’hàbits d’alimentació i en suport social també realitza una adaptació fruit de 

la malaltia.  
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Des del tractament psicològic basat en l'evidència científica, es planifiquen les accions més 

indicades per tal que el pacient aconsegueixi: 

 

● Adaptar-se millor a les conseqüències de la malaltia. 

● Acceptar les molèsties i limitacions que la malaltia comporta. 

● Afrontar les demandes de la malaltia, per l'estrès que la mateixa malaltia produeix. 

● Disminuir la por, l'ansietat, la depressió i altres emocions negatives. 

● Reduir el dolor i altres símptomes propis de la malaltia. 

● Aprendre com comunicar-se amb la família, els amics, la parella o els companys de 

feina, sobre el que passa. 

 

El trctament psicològic més emprat en malaltia de Crohn és aplicant tècniques de Teràpia 

Cognitiu Conductual (Área Humana, 2017). Els principals indicadors ha seguir són: 

Coordinació + Comunicació + Coneixement. Aquest equip multisdisciplinar format per metges, 

psicòlegs i psiquiatres ofereixen tractaments psicològics d'última generació, com és el 

transdiagnòstic, un dels més importants avenços en Psicologia per tractar la malaltia de 

Crohn, que suposa un canvi en la perspectiva amb què es valoren els trastorns psicològics, 

centrant-se en el que és comú a moltes persones, els mecanismes de pensament, emocionals 

i conductuals que estan presents en un gran nombre de desordres i problemes psicològics. 

Aquest enfocament transdiagnòstic és d'un extraordinari valor per al pacient, ja que 

aconsegueix, per una qüestió d'eficiència i durada, tractaments psicològics més econòmics, 

però de la mateixa qualitat clínica i científica. Se li dóna rellevància al present, posant l'accent 

en el canvi en els pensaments i en la conducta. L'esforç de la teràpia es concentra en afavorir 

la sortida de la situació de malestar i patiment, perquè la persona recuperi la normalitat i el 

benestar com més aviat millor. 

 

A la Teràpia Cognitiu Conductual el treball sobre les emocions, els pensaments i la conducta, 

ofereix a la persona les estratègies, recursos i eines personals, per aconseguir resoldre els 

seus problemes amb autonomia, de manera que adquireixen un aprenentatge que consolida 

la independència del psicòleg o psicòloga, i aconsegueix solucions a llarg termini. 

 

A continuació s’exposarà com treballen en Psicologia Clínica i Médica:  

 

El psicòleg realitza una avaluació del pacient, mitjançant tècniques d'entrevista clínica i test 

científics. A continuació, el cas és estudiat i analitzat en profunditat, per comprendre i 

determinar, l'origen i els factors que defineixen el problema, així com els recursos, habilitats i 

dèficit de la persona. 
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Des de l’inici del tractament es plantegen un objectiu més general i uns objectius específics a 

complir i es van revisant al llarg del procés teràpeutic, S’empodera el pacient i se’l fa partícep 

de la teràpia, així que posen en pràctica l'aprenentatge dels recursos adquirits i experimenten 

i reconeixen els seus èxits, i la seva positiva evolució. La durada del tractament estarà 

determinat per la complexitat del problema, però també i en gran mesura per la implicació i 

resposta de la persona. El tractament consisteix en donar informació de la malaltia, exposar 

el model d'afrontament, donar a conèixer tècniques de relaxació, estratègia de solució de 

problemes, habilitats socials, tècniques de distracció i reestructuració cognitiva. En definitiva, 

tot un seguit d'estratègies (tècniques de meditació, reestructuració cogntiva, ioga, 

mindfulness...) encaminades a aconseguir que les persones que es mostren tristes, 

angoixades i desesperançades aprenguin que elles poden fer alguna cosa per estar millor i 

incrementar la seva qualitat de vida tot i el patiment de la malaltia 

 

Es lliura al pacient un document escrit que conté tota la informació rellevant recollida durant 

el procés d'avaluació, els resultats de les proves psicològiques, el model explicatiu i un pla de 

tractament personalitzat, amb els objectius i les tècniques, i els coneixements i recursos que 

serà necessari adquirir. 

 

D’altra banda, cal esmentar que la malaltia de Crohn no està associada a cap malaltia mental 

coneguda; però a causa del seu caràcter crònic, al seu tractament i a les seves seqüeles, en 

alguns casos, pot afectar de manera directa a l'autoestima i qualitat de vida dels pacients, 

causant-los un malestar psicològic general (Toribio Carretero, 2015).  Si aquest malestar 

psicològic persisteix, és convenient l’ajuda d’un professional del camp de la salut mental per 

afrontar i suportar la malaltia i, per tant, tot els procés adaptatiu tant de canvis fisiològics com 

psicològics com psicosocials que pateixi el pacient a mesura que la malaltia es desenvolupa.   

 

En un estudi es va assenyalar que les persones amb malaltia de Crohn van augmentar 

l'ansietat i la depressió en comparació amb aquells sense la malaltia (PLos One, 2014). En 

un estudi es va afirmar que hi ha trastorns de l'estat d'ànim, problemes emocionals i el 

possible paper d'estrès crònic també s'han associat amb la malaltia (World Journal of 

Gastroenterology, 2014). No obstant, apunta la incertesa de si aquests problemes psicològics 

són el resultat de la mala qualitat de la vida produïda per la malaltia de Crohn o connectats 

amb l'origen de la malaltia en si. 

 

3.8.4. ALTRES TRACTAMENTS 
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Hi ha diferents protocols d'actuació quan els tractaments farmacològics no resulten efectius, 

com són la cirurgia intestinal, les ostomies, etc. A més, actualment hi ha un elevat interès en 

el control nutricional de les malalties, el que ha propiciat l'aparició de mètodes complementaris 

als tractaments actuals. 

  

I. Tractament quirúrgic: El tractament quirúrgic mai és una solució definitiva, sinó pal·liativa. 

L’objectiu principal és el de conservar en la mesura possible la major longitud intestinal, 

principalment la cirurgia i les ostomies.  

 

II. Noves teràpies: Durant els últims anys han estat molts els avenços que han permès el 

descobriment de noves teràpies prometedores pel tractament de la malaltia de Crohn. Moltes 

estan encara en procés d'investigació, però totes tenen com a objectiu principal la cura 

permanent de la malaltia (Educainflamatoria, 2018).  

  

I. Probiòtics i prebiòtics: En la malaltia de Crohn la flora intestinal juga un paper fonamental, 

estant la població bacteriana intestinal alterada, tant en quantitat com en biodiversitat. Els 

probiòtics són aliments amb microorganismes i els prebiòtics són ingredients no digeribles 

que promouen de manera selectiva el creixement i l'activitat de determinades soques 

bacterianes en l'intestí. L'ús d’aquests aliments pot influir en la composició quantitativa i 

qualitativa de la flora intestinal, en les seves propietats metabòliques, en la millora de la funció 

protectora de la mucosa i fins i tot produir una modulació de la resposta immune.  

 

III. Trasplantament de matèria fecal: Certs estudis han assenyalat una microbiota específica 

patògena que contribueix a l'aparició de la malaltia de Crohn. Per tal de modificar directament 

la composició de la microbiota intestinal, s'empra el Trasplantament de la Microbiota Fecal 

(TMF), que consisteix en la transferència de matèria fecal des d'un donant sa, sense 

antecedents de malalties autoimmunes, al malalt. S'ha demostrat que després del 

trasplantament, la composició de la microbiota bacteriana fecal del pacient era semblant a la 

del donant, de manera que es tracta d’un tractament efectiu per la malaltia de Crohn 

refractària i recurrent.  

 

IV. Trasplantament de cèl·lules mare: El tractament es basa en obtenir cèl·lules mare 

hematopoètiques de la medul·la del pacient, destruir completament el seu sistema 

immunològic mitjançant la quimioteràpia i realitzar un trasplantament de les cèl·lules mare per 

reactivar i regenerar el sistema immunològic sense la memòria del vell, amb l'esperança que 

no ataqui a l'organisme de nou. Tot i que els mecanismes responsables de l'efecte beneficiós 

d'aquesta teràpia no estan clarament definits, és probable que recaigui sobre un fenomen de 
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reconstitució autoimmune o una eradicació de les cèl·lules autoreactives i cèl·lules de 

memòria del sistema immune, que en ser eliminades deixen de reconèixer a les cèl·lules del 

tracte gastrointestinal com estranyes. Cal obtenir una material cel·lular que tingui una elevada 

migració i residència a l'intestí, una alta supervivència després del trasplantament i que reguli 

la reacció immune aconseguint així la reparació total del teixit danyat.  

 

 

3.9. RECOLZAMENT SOCIAL  

 

L'ambient social s'ha reconegut com un sistema complex estructural, cultural, interpersonal i 

psicològic, amb propietats adaptatives i d'ajust. Progressivament, s'ha anat acceptant el paper 

de l'ambient social tant com a inductor d'estrès, com a reductor del mateix. És a dir, el sistema 

social és entès com a posseïdor d'elements estressors i/o "amortidors" de l'estrès (Dean i Lin, 

1977). El caràcter crònic de determinades malalties dóna lloc a un efecte negatiu que se suma 

als efectes negatius que suposa el fet de ser diagnosticat de qualsevol tipus de malaltia, ja 

sigui crònica o no. És a dir, als efectes negatius que té qualsevol malaltia s'afegeix la 

característica de permanència, que per si mateixa implica un factor estressant. A més, el fet 

de patir una malaltia crònica implica canviar l'estil de vida que es tenia abans de ser 

diagnosticada, dur a terme determinades cures i seguir una sèrie de pautes i tractaments. 

Suposa, en definitiva, l'adaptació de l'individu a una nova forma de vida. En les malalties 

cròniques el suport emocional és valorat més eficaçment quan procedeix de persones 

properes, com ara la parella, la família o els amics, mentre que en el cas del suport 

informacional, les fonts més valorades són els altres pacients i l'equip sanitari (Dakof i Taylor, 

1990). 

La malaltia crònica és una experiència altament estressant, no només pels que la presenten 

sinó també per a les persones de l'entorn més proper al pacient. Es produirà un gran impacte 

en tot el sistema familiar, donant lloc a tensió, incertesa, por, problemes econòmics, sexuals 

i, al mateix temps, la necessitat de donar i rebre diferents tipus de suport (Barrón, 2005). L'inici 

de la malaltia desencadena problemes físics i comportamentals que influeixen en l'adaptació 

dels pacients i en el seu funcionament físic, social, psicològic. En aquesta situació, 

s'augmenta la necessitat de suport social, que es constitueix en un dels recursos personals 

més importants per pal·liar l'efecte de la malaltia (Gil-Roales, 2004). Hi ha investigacions que 

han indicat la importància del suport social per a l'afrontament de les malalties cròniques. Els 

autors d'aquests estudis han destacat que les relacions interpersonals són molt importants 

per a facilitar l'expressió i sentiments en aquestes circumstàncies (Cohen i Lazarus, 1979; 

Mechanic, 1977). 
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Altres autors consideren que els pacients que perceben tenir suport social pateixen menys 

símptomes de la malaltia (Lin i cols., 1979). El diagnòstic pot donar lloc a dos tipus principals 

de canvis i conseqüències en les relacions i l’entorn del pacient: 

 

● D'una banda, es produirà un canvi en les relacions interpersonals entre el malalt i les 

seves xarxes i, per una altra, es produiran alteracions dins de les pròpies xarxes 

socials. Es generaran canvis en les persones que formen part de la xarxa social i 

atenen al malalt crònic. Tot això, també tindrà efectes indirectes en la relació amb la 

persona malalta. Dins de la primera línia, els estudis existents han posat de manifest 

que la persona malalta presenta tendència en determinades ocasions a evitar els 

contactes o a descarregar la seva angoixa amb les persones que intenten ajudar-la; 

produint efectes negatius en la seva relació amb elles (Hobfoll, 1985; Kubler Ross, 

1969). En aquesta situació es produeixen problemes de comunicació entre el pacient 

i l’staff mèdic, problemes en les relacions familiars o amb els amics i en les relacions 

socials (Durá i Garcés, 1991). El subjecte malalt pot presentar una disminució de 

l'autoestima, aparició o augment d'ansietat i depressió, augment de la sensibilitat al 

rebuig, reducció dels intents d’implicar-se en activitats usuals de la vida quotidiana i 

patirà problemes d'afrontament importants que són comuns a les malalties cròniques 

(López-Roig, Pastor i Rodríguez Marín, 1993). Aquests problemes de comunicació no 

sempre parteixen del pacient, de vegades els pacients perceben que la gent els tracta 

de manera diferent i hi ha dificultats per parlar sobre la malaltia o el futur amb els amics 

(Diller, Freidenbergs, Gordon i Hibbard, 1980). 

 

● Quant a la segona tendència, s'ha recollit informació dels casos en què les 

característiques de la malaltia ha donat lloc a alts nivells d'exigències i, per tant, alts 

nivells d'estrès (Barbarin i Chesler, 1984).  

 

En ocasions, les xarxes socials dificulten els processos d'avaluació que realitza el pacient 

sobre la situació estressant i dificulten la posada en marxa de les respostes d'afrontament 

que desenvolupa (López-Roig, Pastor i Rodríguez Marín, 1993). Això pot passar quan la 

família i els amics adopten una postura excessivament protectora i que limita les iniciatives 

del pacient per enfrontar-se amb la seva malaltia. Així mateix, en alguns casos la informació 

que ofereixen al pacient els membres de la xarxa pot ser errònia o inadequada i això produeix 

una valoració incorrecta o poc precisa de la situació. Solen sorgir problemes de comunicació 

i informació sobretot en el cas de malalties greus. Aquests problemes augmenten la 

probabilitat que l'entorn proper al subjecte doni consells inadequats o incorrectes. El 

deteriorament de la xarxa social porta al deteriorament del funcionament social i, en definitiva, 
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al deteriorament de la qualitat de vida del pacient. Això és més que evident en el cas de la 

família, ja que juga un paper fonamental en la malaltia crònica. Els subjectes amb malalties 

cròniques reben més suport social a mesura que hi ha més recursos personals, més relacions 

íntimes i menys problemes per demanar ajuda (Hobfoll i Lerman, 1989). 

 

Les diferents formes de suport que poden prestar els membres de la xarxa social provocaran 

diferents efectes sobre els processos d'afrontament del pacient a la malaltia. Tal és el cas de 

la família que pot ajudar a mantenir la resposta emocional del subjecte dins d'uns límits 

adaptatius, mentre que la resta de membres de la xarxa social pot proveir informació sobre 

noves estratègies d'afrontament que el subjecte desconeixia o no havia posat en pràctica 

(López-Roig, Pastor i Rodríguez Marín, 1993). El procés d'afrontament serà millor com més 

informació tingui la família i el pacient per part del personal sanitari. Com més àmplia sigui la 

informació donada pels professionals de la salut més realistes seran les expectatives sobre 

el procés d'afrontament (Barrón, 2004). 

 

No s’ha d’oblidar que el resultat de les conductes d'afrontament del malalt depènen dels seus 

esforços i el seu estat psicològic, però també de la forma en què la seva família i amistats 

reaccionen davant aquestes conductes d'afrontament. Es pot concloure afirmant que la 

interacció entre el suport social i la malaltia crònica és més complexa del que a primera vista 

sembla i, encara que d'ella es pugui dependre una millor adaptació, es troba condicionada 

per múltiples factors, com són les característiques pròpies de la malaltia, les reaccions de la 

xarxa de suport social cap a la persona afectada per la malaltia crònica o la interpretació que 

fa el malalt del seu estat i de les conductes d’ajuda. 

 

En definitiva, es pot parlar d'un efecte beneficiós del suport social sempre que aconsegueixi 

millorar l'autoestima del pacient i l'ajudi a regular les seves respostes emocionals i a reforçar 

les seves iniciatives d'afrontament a la malaltia (López-Roig, Pastor i Rodríguez Marín, 1993). 

Cal tenir en compte la importància de les xarxes socials en la malaltia crònica. La família és 

la principal font de suport per a aquests pacients i, per tant, hauria de ser la unitat d'anàlisi 

d'intervenció social sobre la mateixa (Barrón, 2004).  

 

El recolzament social és un factor de gran importància en el procés de salut, ja que apaivaga 

els efectes de l’estrès sobre el benestar físic i psicològic. Un aspecte important en la 

intervenció psicosocial és, per tant, el d’afavorir el recolzament social sobretot durant la fase 

activa de la malaltia. D’altra banda, el rol dels professionals de la salut mental en la malaltia 

de Crohn és el d’assessorar, avaluar i fer una intervenció psicològica que permeti millorar la 

qualitat de vida dels pacients. 
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3.10. RECOLZAMENT PSICOLÒGIC 

 

Un estudi realitzat per Fernández Rodríguez i García Vega el 1998 sobre malalts de Crohn, 

va posar de manifest que un percentatge elevat d'aquests pacients presentava desajustos 

psicològics. Els estudis donen suport al paper dels factors ambientals i psicològics en el curs 

dels trastorns gastrointestinals i la seva influència en la regulació neuroendocrina del sistema 

immune. Segons aquests autors, en els estudis longitudinals i transversals que s'han realitzat 

sobre aquest tipus de pacients s'ha observat que hi ha una relació entre l'estrès psicològic i 

la gravetat i/o curs clínic de la malaltia de Crohn. Les investigacions realitzades per Whitehead 

i cols. (1992) també van deixar clara la relació entre l'estrès i el còlon irritable. Segons ells, 

fins al 50% dels usuaris que van al metge a causa de problemes intestinals patien de còlon 

irritable. I, a més, aquests autors ressalten que la majoria d'aquests subjectes presentaven 

"inestabilitat psicològica".  

 

Investigacions recents ratifiquen el fet que els pacients afectats per malalties inflamatòries 

intestinals presenten nivells d'ansietat i depressió més elevats que la població que no les 

pateix (Gill, 2001; Goldacre, 2001;  Kurina, 2001; Persoons i cols., 2005; Yeates,  2001). 

D'aquesta manera, la reacció emocional d'una persona davant un estímul estressant com pot 

ser el patiment d'una malaltia inflamatòria intestinal, no només dependrà dels símptomes 

físics, de la valoració que faci de la malaltia o de les conseqüències que anticipi, sinó que 

també dels canvis que es generen en el seu estil de vida i de les estratègies d'afrontament 

que utilitzi per fer front a la nova situació (Díaz Sibaja i cols., 2008). Alguns autors consideren 

que les estratègies d'afrontament són el predictor més important del curs de la malaltia 

(Cohen, 2000; Kuechenhoff, 1977;  MacRae, 2000; Mathes, 2000; Maunder, 2000; Mcleod, 

2000; Moskovitz, 2000). 

 

S'ha de recordar que al voltant de la meitat dels pacients que van al metge per molèsties en 

el tracte gastrointestinal pateixen al mateix temps de símptomes psíquics i psicològics. 

L'estrès o la por agreugen les malalties de la majoria dels pacients (Sandín, Tobón i Vinaccia, 

2003). Avenarius, Freyberger, Kunsebeck, Lempa i Wellmann (1985) van observar que la 

majoria de pacients que han emmalaltit per primera vegada d'aquesta patologia o han recaigut 

abans de la manifestació física de la malaltia, expressen una actitud davant la vida de caràcter 

depressiu. Segons aquests autors els pacients de Crohn són emocionalment fràgils, amb 

hipersensibilitat davant el fracàs i depressius, però també es caracteritzen per buscar 

relacions de dependència. Aquests desitjos de dependència indiquen un alt desig per rebre 
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cures interpersonals protectores, que comporten la disminució de les pors constants a les 

recaigudes de la malaltia. Aquest tipus de pacients es caracteritza per presentar una fugida 

dels enfrontaments agressius i per la seva incapacitat per permetre experimentar certs 

sentiments (Freyberger, 1990). 

 

La definició d'estrès presentada per Lazarus i Folkman (1986) és: l'estrès psicològic és el 

resultat d'una relació entre el subjecte i l'entorn, que és avaluat per aquest com amenaçant o 

desbordant dels seus recursos i que posa en perill el seu benestar. 

 

L'estrès psicològic s'ha entès com un particular tipus de relació entre la persona i l'ambient 

(Lazarus, 1966; Lazarus i Folkman, 1986). Segons Pinillos (2002) el factor principal de l'estrès 

és el desbordament de les nostres possibilitats i capacitats adaptatives que provoca en el 

nostre organisme una sobrecàrrega vital excessiva que sobrepassa les nostres possibilitats 

autorregulatives normals. Per tant, l'estrès no està ni en la persona ni en l'ambient, sinó que 

és un factor predisposant el qual reflecteix la conjunció d'una persona amb les seves 

particulars motivacions i creences, i té un pes important en les repercussions emocionals. 

En la malaltia de Crohn és essencial afirmar que la forma com es perceben els esdeveniments 

té molt a veure en com se senten, com es canalitzen, com s’interpreten o com se li donen 

sentit. No obstant, es necessiten un cúmul de situacions vitals estressants per tal de que es 

desencadeni la malaltia, no és suficient amb una única situació. En l’estrès intervenen factors 

personals i subjectius importants, de manera que aquest pot tenir relació amb la malaltia de 

Crohn. Per tant, és essencial que els pacients coneguin què és l’estrès i aprenguin estratègies 

d’afrontament per a manejar-lo i, d’aquesta manera, puguin així ser autosuficients amb els 

seus propis recursos.  

 

Si l'origen de l'estrès és cognitiu, això significa que l'estrès viscut està sostingut per l'activitat 

del sistema nerviós central. I perquè la vulnerabilitat a desenvolupar infeccions s'incrementi 

s’ha de produir una disminució en la capacitat de resposta del sistema immunològic. Quan 

una situació s'interpreta com estressant, diverses estructures del sistema nerviós central es 

posen en funcionament i els seus missatges convergeixen a l'hipotàlem. Com a resultat, es 

produeix una estimulació del sistema nerviós simpàtic i de l'eix hipotàlem-hipofisari-adrenal. 

Actualment se sap que aquests dos sistemes poden actuar sobre el sistema immunològic, 

afectant d'aquesta manera el seu funcionament (Be, Sandi i Venero, 2001).  

 

Els pacients amb malaltia de Crohn han d’afrontar dos tipus de situacions estressants: els 

esdeveniments externs (estrés diari o esdeveniments vitals) i la pròpia malaltia de Crohn, la 

qual té un important impacte emocional en la persona que la pateix (ja que es tracta d’una 
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condició crònica).  Encara que tradicionalment s'ha donat molta importància als successos 

vitals intensos, els esdeveniments estressants de la vida diària i les situacions de tensió 

crònica mantinguda s'han mostrat superiors en la seva capacitat predictiva del funcionament 

psicològic i somàtic dels individus i del seu benestar emocional (Pillow, Sandler i Zautra, 

1996). 

 

Les variables de personalitat poden modular i influir en les estratègies d’afrontament, en els 

estats emocionals negatius, en la percepció dels esdeveniments estressants i en el 

recolzament social. Així mateix, la personalitat té una participació significativa en el procés de 

salut. En la malaltia de Crohn s’han estudiat característiques de la personalitat tals com 

l’alexitimia, l’introversió, el neuroticisme, i l’hostilitat que solen ser factors estables. A 

diferència de l’ansietat i la depressió que poden variar en funció del nivell d’activitat de la 

malaltia.  

 

Els factors psicològics implicats en la malaltia de Crohn són (Be, Sandi i Venero, 2001):  

o Estrès psicosocial relacionat amb esdeveniments vitals objectius i percebuts, i estrès 

diari i quotidià.  

o Processos d’afrontament no adequats a la situació, els quals poden afectar els factors 

psicològics que regulen la qualitat de vida així com el curs i pronòstic de la malaltia.  

o Nombre significatiu de pacients que pateixen ansietat i depressió i tenen 

repercussions en la seva qualitat de vida, podent afectar el nombre de recaigudes.  

o Característiques específiques de personalitat com l’alexitimia, l’introversió, el 

neuroticisme, i l’hostilitat. 

  

Malgrat que es desconeix l’etiologia de la malaltia de Crohn, un gran volum d’investigadors 

consideren que els estressors psicològics poden jugar un rol important (Duffy et al., 1991).  

 

En definitiva, és la manera de vida de la persona, en el seu sentit més ampli, les seves 

emocions i la seva manera de pensar i actuar, el que determina el seu estat de salut i malaltia 

en relació a l'estrès. Entès així, es fa evident la necessitat de considerar l'estrès com un 

procés global en el qual es tenen en compte les característiques de la situació que 

desencadena la resposta, així com la interpretació que el subjecte fa d'elles i el balanç que 

estableix entre les necessitats requerides per la situació i les seves pròpies capacitats, els 

patrons d'activació fisiològica, les conductes que posa en marxa davant la situació i les 

conseqüències de tot això, tant a curt termini com a llarg. 
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De Dios, Barrón, Arias i Braschi (2012) per tal de cobrir la llacuna que fa a la manca d'estudis 

centrats concretament en la relació de l'estrès i la malaltia de Crohn, on varen realitzar una 

investigació específica i van comparar els nivells d'estrès de tres grups de persones: pacients 

de Crohn en brot, pacients de Crohn en fase d'quiescència, i persones sanes. Els resultats 

de l’estudi donen suport a la idea que hi ha una relació de l'estrès no només amb l'inici de la 

malaltia de Crohn, sinó també amb el curs clínic de la mateixa. 
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PART II: APLICACIÓ PRÀCTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. METODOLOGIA  

 

4.1.  OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS  

 

OBJECTIUS GENERALS  

 

● Estudiar la importància de l'abordatge emocional, psicosocial i nutricional per a la 

millora de la simptomatología del pacients amb malaltia de Crohn  

 

 OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 

● Caracteritzar la malaltia de Crohn. 
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● Estudiar la influència de l’estrès i l’ansietat en la malaltia de Crohn. 

● Estudiar el suport social que envolta el pacient. 

● Estudiar la nutrició, el tipus d’alimentació i els hàbits alimentaris. 

 

4.2. TIPUS DE DISSENY 

 

Aquest és un estudi de tipus mixt, amb la integració de mètodes de tipus quantitatiu i qualitatiu. 

La recerca segueix un mètode no experimental amb disseny per enquesta i transversal en el 

que les eines emprades per a la recollida de dades ha estat un qüestionari i una entrevista 

semi-estructurada.  Es tracta d’un disseny no-experimental donat que no es manipularà una 

variable independent per veure el seu efecte sobre una o vàries variables dependents. 

 

Així doncs, aquest estudi pretén estudiar l’abordatge emocional, psicosocial i nutricional en 

una mostra de pacients amb malaltia de Crohn. Per la recollida de dades es tindran en compte 

els objectius plantejats, l’anàlisi de dades dels instruments utilitzats i de la literatura 

especialitzada, i es portarà a terme una triangulació de les dades.   

 

 

 

 

 

 

 

4.3. MÈTODE  

 

4.3.1. MOSTRA  

 

Per una banda, a la primera fase del present TFG, han participat tres professionals sanitaris 

i del camp de la salut i un pacient amb malaltia de Crohn als quals se’ls va realitzar una 

entrevista semi-estructurada.  

 

ENTREVISTA ALS TRES PROFESSIONALS 

 

1. L’entrevista es va realitzar a l’Hospital de Sant Joan de Déu (Barcelona), amb el 

doctor J. M. C. el qual és pediatra especialista en gastroenterologia, hepatologia i 

nutrició. Expert en Patologia gastrointestinal i hepàtica del nen i de l'adolescent i 
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nutrició. És també Cap del Servei de Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició. La 

duració va ser de 25 minuts.  

2. L’entrevista es va realitzar a l’Hospital Clínic Universitari de València (València), amb 

la doctora C. M. C. la qual és Cap de Servei de Pediatria de l'Hospital Clínic Universitari 

de València i és presidenta de la Comissió de Nutrició Clínica i Dietètica de l'Hospital 

Clínic Universitari de València la qual destaca la importància de la nutrició enteral a 

través d’una sonda per aportar els nutrients al tub digestiu en fase de brot de la 

malaltia. La duració va ser de 35 minuts. 

3. L’entrevista es va realitzar a l’Hospital Materno Infantil de Màlaga (Màlaga), amb el 

doctor V. M. N. el qual és el Cap de la Unitat de Pediatria de Gastroenterologia i 

Nutrició de l'Hospital Materno Infantil de Màlaga. Resalta la importancia de no etiquetar 

el pacient amb malaltia de Crohn dins un perfil de personalitat ja categoritzat, sinó 

referir-se a la tendència que tenen a ser més nerviosos, no que són psicòtics per 

exemple. La duració va ser de 30 minuts.  

 

ENTREVISTA A UN PACIENT AMB MALALTIA DE CROHN 

 

4. L’entrevista es va realitzar a un pacient amb malaltia de Crohn en fase de remissió. 

Aquest pacient té 28 anys i es va realitzar la entrevista a casa seva, situada la comarca 

del Vallès Oriental. Fa un any que ha acabat els seus estudis d’ESADE. La duració 

va ser de 1 hora i 30 minuts.  

 

Per una altra banda, a la segona fase del present TFG, es va administrar un qüestionari a 24 

pacients diagnosticats de malaltia de Crohn sobre aspectes psicològics, sociodemogràfics, 

qualitat de vida... 11 pacients formaven part de l’Hospital de Sant Joan de Déu i 13 de 

l’Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU). D’ells 10 eren homes (41.7%) 

mentre que 14 eren dones (58.3%). La mitjana d’edat dels participants va ser de 34’04 (d.t.: 

18.09), amb una edat mínima de 10 i una edat màxima de 65 anys. En relació a l’evolució de 

la malaltia, els participants portaven una mitjana de 14.57 (d.t.: 13.03) anys amb el diagnòstic 

de Crohn amb un mínim d’un any i un màxim de 41 anys. Finalment, cal destacar que el 

moment de completar el qüestionari els subjectes no es trobaven en fase de brot, és a dir, es 

trobaven en fase de remissió.  

 

4.3.2. DESCRIPCIÓ DELS INSTRUMENTS  

 

ENTREVISTES SEMI-ESTRUCTURADES 
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Es va portar a terme una entrevista semi-estructurada a tres professionals sanitaris i a un 

pacient diagnosticat de malaltia de Crohn. Les entrevistes tenien un caràcter flexible i lliure ja 

que consistien en la formulació de preguntes concretes però la gran majoria eren d’introducció 

a un aspecte molt ampli per tal de que el professional i el pacient pugui desenvolupar el seu 

propi argument i discurs. Cal destacar que cada professional estava especialitzat en una 

temàtica específica de la malaltia de Crohn i, per aquest motiu, l’entrevista es va adaptar al 

seu àmbit de coneixement i especialització. L’objectiu va ser el d’explorar l’aspecte psicològic, 

emocional, nutritiu i de suport social de la malaltia de Crohn. 

 

A l’apartat d’annexos es pot observar la transcripció de les tres entrevistes a professionals 

(ANNEX 1) i al pacient (ANNEX 2)  

 

QÜESTIONARI 

 

El qüestionari IBDQ-9 (EducaInflamatoria, 2018) s’ha adaptat i s’ha reformulat tenint en 

compte els seus ítems per elaborar el qüestionari administrat als pacients. El qüestionari 

IBDQ-9 és un qüestionari sobre la qualitat de vida relacionada amb la salut. Aquesta qualitat 

de vida és un terme que avalua l’impacte que té una determinada malaltia, tant una colitis 

ulcerosa com una malaltia de Crohn, sobre la vida del pacient, tenint en compte diferents 

aspectes del mateix; evitant centrar-se solament en els signes i símptomes de la malaltia i 

valorant si el benestar psicològic, capacitat física i activitats socials es veuen alterades o 

limitades per la malaltia.  

 

El qüestionari elaborat pel present estudi té un caràcter semi-estructurat ja que consta de 

preguntes curtes, llargues i obertes, semi-tancades, multi-respostes i dicotòmiques. Com s’ha 

comentat amb anterioritat, el qüestionari està adreçat a la mostra de pacients de l’Associació 

de Crohn i colitis Ulcerosa (ACCU) i de la mostra de pacients de l’Hospital de Sant Joan de 

Déu. 

 

A través del qüestionari desenvolupat per a la present recerca, el qual reculll aspectes del 

qüestionari IBDQ-9, és possible conèixer aspectes tals com  l’evolució del pacient, els 

aspectes emocionals, ambientals i genètics que influeixen, i com es correlacionen entre si. El 

qüestionari permet extreure i recollir dades en relació a la comunicació professional-pacient, 

família-pacient… també per conèixer el procés que tenen els pacients entorn la malaltia, com 

es desenvolupen i quines decisions prenen per tal de superar-se i de seguir endavant amb 

molta força.  
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A l’apartat d’annexos (ANNEX 3) es pot observar el qüestionari i les seves corresponents 

preguntes i respostes.  

 

4.3.3. PROCEDIMENT 

 

ENTREVISTES SEMI-ESTRUCTURADES  

 

En una primera frase es va realitzar un entrevista a tres professionals sanitaris i del camp de 

la salut (ANNEX 1) i a un pacient  amb malaltia de Crohn (ANNEX 2).  

 

En primer lloc, vam contactar amb l’Hospital de Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat - 

Barcelona)  via telefònica per realitzar l’entrevista i es va fer el dijous 9 de Novembre 2017 a 

les 12h. amb el doctor J.M.C.  el qual és el cap de la secció de Gastroenterologia, Hepatologia 

i Nutrició Pediàtrica. Es va centrar molt en la inclusió dels pacients a l’escola i el temps va ser 

molt limitat.  

 

En segon lloc, vam contactar amb el pacient via telefònica per realitzar l’entrevista i es va fer 

el diumenge 12 de Novembre 2017 a les 10h, i va ser a casa del pacient A. C. A. a la comarca 

del Vallès Oriental. Es va centrar en la importància de la nutrició i en com a l’hospital no 

comuniquen els professionals que la nutrició és imprescindible pel bon pronòstic del pacient. 

Seguidament, vam contactar amb l’Hospital Clínic Universitari de València (València) per 

realitzar l’entrevista i es va fer el dijous 30 de Novembre 2017 a les 10h amb la doctora C. M. 

C. la qual és la cap del servei de Pediatria de l’Hospital Clínic Universitari de València. Es va 

centrar en la nutrició enteral, que és la més adequada en el tractament.  

 

Per últim, vam contactar amb l’Hospital Materno Infantil de Màlaga (Màlaga) via telefònica per 

realitzar l’entrevista i es va fer el divendres 26 de Gener 2018 a les 15h amb el doctor V. M. 

N. el qual és el cap de la Unitat de Gastroenterologia Pediàtrica de l’Hospital Materno Infantil 

de Màlaga. Ell va fer la ponència en el Congrés de Nutrició Pediàtrica l’Hotel Montanyà (Seva) 

i va parlar especificament de la malaltia de Crohn. Es va centrar en la manca d’estudis 

psicològics i en la importància de l’acompanyament i el recolzament psicològic en el transcurs 

de la malaltia.  

 

 QÜESTIONARI 
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Vam contactar via telefònica el dijous 23 de Novembre 2017 a la 13h a l’Associació de malalts 

de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU) per administrar el qüestionari (Annex 3) als pacients amb 

malaltia de Crohn. A més, vam demanar autorització quan ens vam posar en contacte i ens 

van comunicar que ells s’encarregaven i es feien responsables de l’administració del 

qüestionari. L’associació va administrar el qüestionari a una mostra de 13 pacients. Al final de 

la entrevista a l’hospital de Sant Joan de Déu, el doctor ens va posar en contacte amb la 

infermera, L.Á. qui va proporcionar el contacte de dues psicòlogues: A, D. i D. P. Les 

infermeres ens van facilitar el correu electrònic amb la seva present autorització per tal de 

poder administrar el qüestionari a una mostra d’11 pacients 

Tan la mostra de 13 pacients d’ACCU com la mostra de 11 pacients de l’hospital de Sant Joan 

Déu, van rebre l’enllaç via correu electrònic per respondre el qüestionari en un plaç de 15 

dies.   

 

La directora d’ACCU i les infermeres de l’Hospital de Sant Joan de Déu els hi van aclarir als 

pacients els aspectes ètics: és voluntari, confidencial, es pot retirar en qualsevol moment de 

l’estudi i els resultats va destinat a un estudi acadèmic de Treball de Final de Grau de 

Psicologia.  

 

Les respostes a mesura que anaven responent al qüestionari es quedaven enregistrades en 

el formulari de Google Drive creat per elaborar el qüestionari, aquestes ordenades en un 

Excel.  Al obtenir totes les dades referents al qüestionari i tenir-les enregistrades, es va 

procedir a exportar el document de Google Drive a un format Excel. A partir d’aquí, es va 

elaborar una base de dades amb el SPSS.  
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5.  ANÀLISI DE DADES I RESULTATS  

 

5.1. ENTREVISTES SEMI-ESTRUCTURADES 

 

Com ja s’ha comentat a l’apartat anterior, que fa referència a la descripció dels instruments, 

cada professional es va centrar en un aspecte concret de la malaltia de Crohn. S’ha fet una 

anàlisi de contingut de les seves respostes i que aquestes s’han classificat en funció de de 

les 3 temàtiques objecte d’estudi de la present recerca: estrès i ansietat, suport social, i 

nutrició. La transcripció completa de les tres entrevistes a professionals sanitaris es troba a 

l’ANNEX 1 i l’entrevista a un pacient a l’ANNEX 2.  

 

ENTREVISTES ESTRÈS I ANSIETAT SUPORT SOCIAL  NUTRICIÓ  

J. M. C. 
(Dr. Esplugues) 

“Fonamentalment, en el pacient 

adult apareixen símptomes 

d’ansietat i depressió. Jo no sóc 

psicòleg, per tant, no sé detectar 

ansietat i depressió, però en els 

infants passa que hi ha nens que 

“Nosaltres li donem molta importància 

a l’inclusió de l’infant dins de l’entorn 

escolar, des dels últims anys 

treballem amb l’Associació de malalts 

de Crohn i Colitis Ulcerosa que es diu 

ACCU Catalunya, tractant de fer un 

“Dintre del tractament de Crohn 

pediàtric, un dels tractaments que 

utilitzem és la nutrició enteral exclusiva, 

s’ha demostrat des de fa anys que no se 

sap molt bé quina és la causa que 

funcioni, que estant unes 8 o 10 
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se’ls veu tristos, deixen d’anar a 

l’escola, per tant els nens que 

semblen que segueixen tenir 

símptomes de la malaltia orgànica 

el que trobem darrere és una 

tristesa, una mala acceptació de la 

malaltia…” 

document que sigués adreçat 

únicament per l’escola i pels 

professors per tal de que tinguessin 

eines per tal de saber tractar de forma 

correcta a l’infant amb malaltia de 

Crohn. L’objectiu és explicar la 

malaltia per tal de que els tutors, 

professors i monitors coneguin més 

sobre com afecta la malaltia, quines 

manifestacions presenten...  com la 

necessitat d’anar amb urgència al 

bany, de tenir roba de recanvi, la 

necessitat d’assistir a proves... que 

als professors se’ls hi demana una 

mica de flexibilitat i recolzament. 

Quan parles amb els pacients sobre 

això et dones compte que hi ha 

professors o escoles que fan més cas 

i altres menys, pacients que accepten 

la malaltia més o menys... Intentem 

que els nens expliquin com se senten, 

que no s’ho quedin per ells mateixos, 

sinó que expliquin el que els hi passa 

als seus amics ja que el cercle 

d’amics amb més confiança el pot 

ajudar a afrontar millor la malaltia, 

però això depèn també de com ho 

visqui la família”.  

“Una altra cosa que nosaltres també 

fem desde ja fa 8 anys, és un 

campament d’estiu per pacients amb 

malaltia de Crohn i Colitis Ulcerosa. 

Allà es coneixen entre ells, és una 

activitat i són unes colònies que es 

fan a Banyoles amb activitats 

aquàtiques, mountain bike, tirolina... 

amb activitats que fan altres infants 

en altres colònies, però també per 

facilitar i promoure que ells vegin que 

poden portar una vida normal, que es 

coneguin entre ells. És una mica 

alarmant ja que alguns pacients 

diuen: És l’únic moment de l’any on 

poden realment explicar els seus 

problemes reals, que senten que la 

resta de la gent els entén i empatitza 

amb ells... Durant aquests anys fan 

molt de grup, aquest es manté 

després del campament i són 

pacients normalment que les famílies 

estan implicades. Ens serveix molt la 

implicació de les famílies ja que 

sempre estan molt disposades a 

ajudar els pacients nous, com per 

exemple quan tenim un pacient 

diagnosticat o ingressat moltes 

vegades connecten amb altres 

famílies, entre ells s’intenten recolzar 

setmanes a dieta absoluta, només 

prenent preparats de llet enteral o 

batuts en base a llet però disminuint 

prendre altres aliments, no donant res 

més que batuts o llet enteral, està 

comprovat que té molts bons efectes 

sobre la lesió mucosa de l’intestí i és 

efectiu similar als corticoides, que és el 

tractament d’inducció més clàssic. 

Aporta beneficis perquè no té efectes 

adversos, és difícil pels infants prendre-

ho, però al final la major part de la vida 

ho faran i portaran a terme aquest 

tractament de mediació pediàtrica amb 

llet enteral o batuts o suplements, 

aconsegueix bones tasses de curació 

de la mucosa, els ajuda a millorar el pes 

que moltes vegades degut al retràs del 

diagnòstic s’ha vist alterat, també és un 

tractament que no serveix molt per 

prevenir posteriors recaigudes perquè 

una vegada que comencen a menjar 

doncs moltes vegades, molts pacients 

tornen a recaure al temps. Per tant, és 

un bon tractament d’inducció, però 

després si es posa un altre tractament 

de manteniment posterior per a 

aconseguir controlar o mantenir en 

remissió la malaltia”. 

“La nutrició pediàtrica enteral es porta a 

terme durant 2 mesos. Actualment, no 

hi ha cap pauta que digui quins aliments 

poden o no anar bé per tots els 

pacients. Hi ha algunes teories que 

diuen que varis aliments poden ajudar a 

disminuir les recaigudes de la malaltia, 

però no a combatre la malaltia. Hi ha 

varis estudis en funcionament per tal 

d’observar què contenen els aliments i 

si fent una dieta estricta, però a dia d’ara 

no es recomana, ja que no està 

demostrat científicament. Tenen molt 

de pes les dietistes ja que es recomana 

una dieta sana, equilibrada i variada 

com qualsevol nen intentant evitar 

determinades coses amb excés però no 

es fa una dieta estricta. Intentem que 

aquests nens ja que han de portar un 

control dietètic doncs adquireixin uns 

hàbits saludables i més començant ja 

des de ben petits”.  
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i venir a veure’ls, per tal hi ha treball 

en xarxa i estableixen una xarxa”.   

“El que fem també en aquest sentit 

són jornades cada 2 anys sobre la 

malaltia, ja portem 5 jornades, portem 

bastants anys fent aquestes 

jornades, i el que fem és fer un 

programa durant un dissabte 

explicant una mica el que és la 

malaltia, tan els aspectes mèdics, 

quirúrgics, psicològics, dietètics... per 

tal de que la gent conegui els 

diferents membres de la unitat com 

psicòlegs, dietistes, metges, 

infermeria... també comptem amb 

l’Associació de malalts també per tal 

de que expliquin com funcionen, fem 

un debat i una taula rodona amb 

antics pacients o amb pacients que 

són actualment, per tal de que puguin 

expressar quina va ser o és la seva 

experiència amb la malaltia, com ho 

van fer o com ho fan per afrontar-la... 

També per tal de facilitar el 

coneixement de la malaltia i 

l’acceptació de la malaltia”. 

“Intentem donar un abordatge 

multidisciplinar preocupant-nos per 

l’aspecte mèdic, controlar la malaltia, 

els símptomes, els tractaments més 

adequats... i també intentar cuidar 

l’adaptació de la malaltia a la vida 

diària de la persona, com reacciona el 

pacient, com ho viu la família, com 

impacte a l’escola, en les seves 

relacions, etc. En definitiva, la 

intenció és millorar la qualitat de vida 

del pacient”.  

“Probablement és com aquestes 

malalties autoimmunes, són més 

vulnerables a països més 

industrialitzats o més desenvolupats, 

però no es coneix la causa ni el motiu. 

Potser perquè canvis en les hàbits de 

vida, en l’alimentació, en ambients 

més carregats, el canvi de la càrrega 

infecciosa...ara som com més estèrils 

a la càrrega infecciosa. Hi ha una 

teoria que es diu: “La teoria de la 

Higiene” que diu que si el sistema 

immune està com estimulat per 

determinats agents infecciosos es 

desenvolupa amb normalitat. Si des 

de ben petits ens han posat molta 

protecció mèdica, vacunes, hem 

tingut malalties eradicades... aquest 

sistema immune que tots tenim, el 

sistema immune és més probable que 

s’alteri i que doni lloc a alteracions de 
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tipus immunològiques, malalties 

autoimmunes, asma, diabetis... és 

paral·lel a totes les malalties en 

l’augment de major prevalença en 

societats industrialitzades”. 

C. M. C. 
(Dra. València) 

“Des de fa molts anys porto 
treballant a l’Hospital i en grups 
d’investigació i un tema recurrent 
és el de la desnutrició. I és un 
símptoma que desencadena la 
malaltia de Crohn i que suposa 
una desregulació de l’estat 
emocional i anímic, i pot portar a 
nivells d’estrès i ansietat del 
pacient”.  

“Jo treballo amb grups de discussió 
perquè penso que les famílies 
s’enriqueixen de les aportacions de 
totes les persones i poden debatre 
temes i donar-se estratègies 
d’afrontament”.  

“La nutrició enteral exclusiva continua 

sent el tractament de primera línia en la 

malaltia de Crohn pediàtrica en l'era 

dels biològics”. “La nutrició enteral 

exclusiva (NEE) ha demostrat ser més 

efectiva que els esteroides per 

aconseguir la curació mucosa sense els 

seus efectes secundaris”.  

“L'eficàcia de la NEE es va observar per 
primera vegada al començament dels 
anys 70, quan es va descobrir que 
l'estat clínic i nutricional d'alguns 
pacients havia millorat amb el 
tractament amb una fórmula elemental 
mentre esperaven a ser operats. Encara 
que es desconeixen els mecanismes 
d'acció de la NEE, hi ha diverses 
hipòtesis al respecte, com la modificació 
de la flora intestinal, l'eliminació de la 
captació d'antígens alimentaris, la 
disminució de la síntesi intestinal de 
mediadors inflamatoris a causa d'una 
reducció de la quantitat de greix en la 
dieta o l'aportació de micronutrients a 
l'intestí inflamat”.  

“En conclusió, l'administració de NEE 
durant 6-8 setmanes és efectiva en la 
inducció de la remissió clínica i 
bioquímica, millorar els paràmetres 
antropomètrics i reduir el grau 
d'inflamació de la mucosa intestinal. La 
CF permet monitoritzar la resposta a la 
NEE i el control del grau d'inflamació de 
la mucosa. Els pacients tractats 
precoçment amb tiopurinas van rebre 
menys esteroides durant el seguiment. 
El període de NEE és clau per a 
l'actualització del calendari vacunal i per 
a la sol·licitud de les proves 
complementàries necessàries abans de 
començar el tractament 
immunosupressor”. 

V. M. N. 
(Dr. Màlaga) 

“Nosaltres observem i ens 

focalitzem en tots els aspectes que 

tenen a veure directament amb el 

pacient o el que l’envolta, el 

context, la família… cada infant té 

les seves necessitats, és veritat 

que els infants més petits tenen 

una sèrie de problemes derivats de 

la complimentació. Són infants que 

sovint no volen prendre’s la 

pastilla. Els pares sovint es veure 

desbordats per la situació i no 

saben com fer-ho, si ho hem de fer 

“Organitzen també una acampada 

per infants i pares que dura 2 dies. 

Fan activitats d’esport per intentar 

parlar de la malaltia de Crohn amb 

normalitat i així es coneixen entre ells, 

i que la malaltia no es converteixi en 

un impediment per tal de que no es 

puguin relacionar i per tal de que no 

tinguin la sensació que estan sols”. 

“Hi ha una màxima medicina que 
sempre diu que no hi ha malalties, 
sinó que hi ha malalts. El recorregut 
depèn molt de diversos factors: de la 

“Hi ha també una línia d’investigació 

que per una banda, és la nutrició enteral 

i per l’altra banda, és la nutrició 

parenteral”. 

“Totes les persones necessiten menjar 

per viure. Algunes vegades una 

persona no pot menjar res o menjar 

prou causa d'alguna malaltia. L'estómac 

o l'intestí poden estar funcionant 

anormalment, o un va pot haver tingut 

cirurgia per remoure parts o tots 

aquests òrgans. Quan això passa, i algú 

no pot menjar, s'ha de proporcionar 
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amb tractament amb xeringues no 

ho entenen, sempre és una lluita”. 

“Al principi de la malaltia sempre és 

una fase molt més analítica, s’han 

de prendre determinacions 

analítiques que ells ho viuen 

malament. Quan diagnostiques la 

malaltia a l’edat habitual hi ha en 

un primer moment una certa 

rebeldia, després entren en una 

situació que compleixen i no hi ha 

problemes. Quan s’arriba a l’edat 

de l’adolescència hi ha un brot 

propi de l’hormona i aquests 

pacients pateixen molt, a 

l’adolescent tot li molesta, per tot 

es preocupa, i d’alguna cosa 

insignificant es fa una 

macrocosa.... i quan a més a més 

té una malaltia crònica, té alguna 

cosa que aparentment de portes 

cap a fora no, però de portes cap a 

dins t’està fent diferent als altres, 

doncs es porta molt malament. El 

recorregut de la malaltia depèn 

molt de la història del pacient. Per 

aquest motiu, ens hem d’adaptar 

de la millor manera possible a 

cadascuna de les famílies”. 

“Si que és veritat que són pacients 

amb major tassa, amb major 

incidència de problemes 

psicològics. Però és obvi, ja que 

s’ha de fer èmfasi en el fet que són 

pacients crònics. De la nit al dia, ja 

hi ha gent que sense ell pensar-

s’ho entra gent en la seva vida, el 

staff de metges, infermera.. gent 

que el controla, ja no va lliurement 

al bany...”. 

família d’origen en la qual aquell 
infant viu, depèn del moment en el 
qual es diagnostica la malaltia, l’edat 
és fonamental. És a dir, depèn com 
els pares estan afrontant la malaltia i 
el diagnòstic. Al final dependrà del 
moment en el qual apareix la 
malaltia i com la família és capaç de 
compensar-la. I de fer tot el possible 
per part de la família, professionals, 
agents de l’entorn del pacient… per 
tal de millorar la seva qualitat de 
vida”. 

nutrició en una forma diferent. Un 

mètode és "nutrició parenteral.” 

“La Nutrició Parenteral se li pot proveir 

a infants i nens, com també adults. Les 

persones poden viure bé amb nutrició 

parenteral mentrestant ho necessitin. 

Moltes vegades, la nutrició parenteral 

s'usa per curt temps; llavors es remou 

una vegada que la persona pot 

començar a menjar normal una altra 

vegada”. 

 

“La digestió normal passa quan els 

aliments es digereixen a l'estómac i 

l'intestí, llavors són absorbits en l'intestí. 

Aquests productes absorbits són 

transportats per la sang a totes les parts 

del cos. La nutrició parenteral no fa 

servir la digestió normal a l'estómac i 

intestins. És una barreja d'alimentació 

especial líquid que es proveeix a la sang 

a través d'una catèter (IV) intravenós 

(xeringa a la vena). La barreja conté 

proteïnes, carbohidrats (sucre), greixos, 

vitamines, i minerals (com el calci). 

Aquesta barreja especial es diu Nutrició 

Parenteral”.  

“La més utilitzada com a tractament 

terapèutic és la nutrició enteral. Aquesta 

consisteix en l'administració de 

nutrients de diversos tipus a través 

d'una sonda. Aquesta sonda té un 

extrem que queda fora del cos del 

pacient i un altre que es (col·loca en 

diversa parts del sistema digestiu (com 

l'estómac, segons els casos) en funció 

de la situació del pacient i la seva edat. 

Per poder utilitzar aquest tipus de 

nutrició és essencial que el sistema 

digestiu del pacient funcioni”. 

 

“Existeixen diversos tipus de sonda com 

la nasogàstrica, que és la que es 

col·loca a través del nas cap a l'estómac 

o l'intestí; i la sonda gastrostomia que és 

la que es col·loca a través de la pell a 

l'estómac o a l'intestí”.  

“La nutrició enteral és el tractament que 

nosaltres posem en la malaltia de Crohn 

al debut. En el primer brot de la malaltia 

li posem al pacient nutrició enteral que 

té una duració de 8 setmanes de 

tractament, solament poden prendre 

aquest tipus d’alimentació. 

Normalment, ho prenen per boca a 

través de batuts i sinó ho poden prendre 

per boca, se’ls ofereix prendre nutrició 

per sonda gàstrica”. 

A. C. A.  

(Vallès Oriental) 

“A nivell hospitalari és desesperant 

sinó tens a ningú que t’explica res 

“Hi ha foros de malalts intel·ligents 
que veuen que la dieta els hi afecta 

“Els doctors la malaltia de Crohn i la 

Colitis Ulcerosa, aquestes dues 
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més com s’afronta aquesta 

malaltia tan en estratègies 

emocionals, recursos, 

acompanyament psicològic, 

registre dels aliments triggers 

percebuts pel pacient”.  

“El tema és que és molt 

desesperant pel pacient perquè 

saps que cada X temps has d’anar 

a l’hospital, van a l’hospital 

contínuament perquè tenen crisis 

contínuament i quan van a 

l’hospital els hi posen cortisona 

directament a la vena perquè se’ls 

hi reguli, ja que tenen el budell 

híper inflamat. Les crisis que tenen 

els pacients de Crohn és que han 

d’anar contínuament al lavabo”. 

“ABS el que fa és que tan en la 

Colitis Ulcerosa com en els 

pacients amb malaltia de Crohn 

han d’anar contínuament al lavabo, 

o tenen molt sovint la sensació 

d’anar de ventre, perquè hi ha 

sempre una irritació gairebé 

permanent dels intestins”.  

“De l’altra cosa de que normalment 

no et parlen és del component 

psicològic o emocional, és una 

opinió personal. Però són malalties 

autoimmunes, no sé com va a 

nivell científic o a nivell de cèl·lules 

però crec que és el propi cos que 

ataca a les pròpies cèl·lules. Hi ha 

un component emocional o 

immune ja que es troben persones 

massa estrictes i massa auto 

exigents, persones estressants i 

ansioses que afecta a la gestió de 

l’estrès davant de X situacions, 

tindríem una tendència a diversos 

perfils concrets de personalitat que 

sovint tenen malaltia de Crohn.  

Qualsevol pacient amb qualsevol 

malaltia en el cos físic, un 

tractament psicològic li ajuda 

segur, però pacients amb malalties 

autoimmunes jo crec que per 

ajudar a una persona a relaxar-se, 

amb tècniques de respiració, i que 

pugui fer les coses tranquil·lament 

i que pugui no estressar-se per 

coses que no són super 

importants, ajuda segur. 

Perquè un dels detonants de crisis 

amb aquests tipus de malalties són 

situacions d’estrès o ansietat, i això 

els pacients t’ho diuen, i en 

molt i està ple d’entrades en foros que 
diuen: tal aliment is it a trigger for 
you? Si us el preneu us desencadena 
símptomes? Els malalts tenen molt 
clar que hi ha coses que són triggers 
i altres que no.  
Els tiros per mi han anat per una altra 

banda molt diferent a l’hospital. Jo em 

vaig involucrar en seguir el tractament 

de la meva homeòpata durant bastant 

de temps i quan vaig anar a la Índia 

anar amb un metge homeòpata que 

era americà i feia el seu tractament i 

m’anava molt bé”.  

 

malalties inflamatòries intestinals les 

afronten d’una manera que des del meu 

punt de vista és totalment equivocat. Ja 

que de l’alimentació pràcticament ni te’n 

parlen a l’hospital, i aquesta és clau. 

Oficialment a l’hospital, el metge que 

porta un procés de malaltia de Crohn, a 

l’alimentació no li dóna molta 

importància. Clar, quan una cosa forma 

part del tracte digestiu, l’alimentació és 

molt important. Jo de tot això em vaig 

enterar gràcies a una metgessa 

homeòpata. És super super important 

que a part de les entrevistes que facis a 

nivell hospitalari, de medicina totalment 

al·lopàtica, busquis professionals 

també que estiguin acostumats a tractar 

amb pacients amb malaltia inflamatòria 

intestinal des d’un altre punt de vista 

que no sigui hospitalari, més 

homeopàtic. Perquè tots els metges 

homeòpates tenen molt molt clar que un 

aspecte que influeix molt en la malaltia i 

en l’estabilitat emocional és 

l’alimentació”.  

“Jo et puc donar una llista d’aliments 

que tinc absolutament provats en el 

meu propi cos que no els tolero, no 

perquè tingui una al·lèrgia o 

intolerància, sinó perquè els meus 

intestins se’n van al traste”. 

“El meu cas, jo em trobava 

perfectament bé, però vaig tenir una 

peritonitis, que és un apèndix super 

inflamat quan tenia 16 anys, vaig anar a 

l’hospital per operar-me de l’apèndix, el 

metge em va dir: Això està tan inflamat 

que no et podem operar. Vaig estar 4 

mesos amb antibiòtics. Quan em van 

aconseguir operar, van fer una petita 

biòpsia del teixit al costat de l’apèndix i 

van veure que hi havia un tipus 

d’inflamació que semblava malaltia de 

Crohn”. 

“Hi ha alguns metges que comencen a 

parlar de l’alimentació però molt poc. No 

hi ha proves ni estudis massius de què 

passa si canviem la dieta a tals 

persones, i haurà un canvi en 

l’organisme i eficàcia, ningú parla de 

l’alimentació. El més important és que 

trobis un metge que sàpiga coses més 

enllà de la medicina, no et dirà allò 

perquè al darrere hi hagi un estudi 

publicat en Jounals de Papers 

Academics, sinó perquè ell i tot el seu 

col·lectiu han descobert això. A tots els 

països hi ha metges d’aquests que 

saben molt, que sempre són metges 
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aquesta línia de l’estrès hi ha 

estudis recents fets. 

Típica gent que té càrrecs de mota 

responsabilitat, que va molt 

estressat, i que tenen aquest tipus 

de malalties... Aleshores, gestionar 

l’estrès és ho millor que poden fer 

per tal de beneficiar-se amb la 

malaltia”. 

“Conèixer com gestiones la part 

psicològica d’estrès, ansietat, 

tensió... “.  

“Des d’un hospital, excepte per 

trastorns purament psicològics, és 

molt difícil que tractin el component 

psicològic dels pacients amb 

malaltia de Crohn. A l’hospital 

potser et parlen dels mecanismes 

d’afrontament per tal de superar 

els traumes que ha sigut ser 

pacient amb malaltia de Crohn, no 

parlen de la psicologia dels 

metges”. “Només recorren a coses 

pal·liatives”.  

“La teva personalitat basal i també 

com tu gestiones els problemes 

d’intestí i quan estàs més nerviós o 

més tens, t’afecta directament al 

teu punt feble i vulnerable que és 

l’intestí i afecta al cos. L’estrès te’l 

crees tu, 0 confusió, tu estàs 

nerviós i en tensió i no maneges bé 

els nervis, i al no gestionar això i no 

prendre que has de fer amb això, 

t’autoafectes el teu cos”.  

“El component nerviós psicològic 

comú més personal afecta molt. 

Com estem mentalment influeix 

molt el cos. El cos quan tens una 

llaga se’n ressenteix. En un cas on 

hi ha la debilitat del budell i intestí i 

la malaltia és autoimmune encara 

més”.  

“Quan l’intestí està irritat i està 

permanentment irritat, com és el 

cas de la malaltia de Crohn, 

l’absorció de tot el que necessites 

per viure és deficitària, que vol dir 

que tots els pacients tenen dèficits 

de moltes coses perquè no 

absorbeixen correctament. Quan 

l’intestí està atrofiat i alguna cosa 

irritada, no pot absorbir de forma 

correcta. Són pacients que et diran 

que es troben cansats, tenen fatiga 

i pot venir que falta absorbir 

però que a més a més s’han 

especialitzat amb alguna altra cosa”.  

“Hi ha molts components aquí: fins i tot 

el metge et digués: “la dieta és 

fonamental” l’altra cosa és que la 

persona ho acceptés, hi ha molta gent 

que no vol canviar la dieta, hi ha molta 

gent que han d’anar a l’hospital 

contínuament i els hi van tallant trossos 

de budell, però que no estan disposats 

a canviar la dieta”. 

“La primera cosa per mi seria que a 

nivell oficial algú digués: “Tots els 

pacients amb malaltia de Crohn la 

resposta oficial que es hi donem és 

pacients el que mengeu és clau i 

essencial”. Perquè és molt fàcil de 

veure, o sigui el que menges t’irrita o no 

t’irrita, si tu et poses una cosa que té 

bitxo o chilly a la boca, la llengua se’t 

irrita i la boca se’t irrita, vol dir que quan 

arriba a l’estòmac i als intestins, aquests 

també se’t irriten. Uns intestins normals 

ho aguanten, uns intestins molt 

sensibles no ho aguanten i el bitxo o el 

chilly és l’exemple més extrem.  

Però resulta que els aliments els pots 

classificar segons quan irritants són pel 

tracte digestiu intestinal. En aquest cas, 

malaltia de Crohn, qualsevol cosa que 

sigui mínimament irritant, l’has de 

descartar, perquè t’irrita i com que t’irrita 

et maxaca l’intestí. I això no t’ho diu 

ningú, això m’ho va dir la metgessa 

homeòpata perquè jo vaig tenir la sort 

de que quan em van operar de l’apèndix 

i em van diagnosticar la malaltia de 

Crohn, em va dir: “Dieta  super estricta”. 

I gràcies a això he anat sobrevivint bé”.  

“En realitat jo penso que pels pacients 

amb malaltia de Crohn seria molt més 

fàcil si tinguessin una llista d’aliments 

que no poden prendre, perquè els irrita 

l’intestí”.  

“Hi ha probiòtics molt bons fets per 

laboratoris, ja que alguns làctics que no 

són bons com activia generen mucosa 

a l’intestí i va molt malament. Els 

probiòtics són claus per aquesta 

malaltia. Miro de prendre una pastilla de 

probiòtic al dia, els probiòtics tenen 

milions de zepas que l’intestí necessita 

ajuden a regular la flora intrestinal”.  

“En principi afecta en què hauries d’anar 

molt més laxat de ventre, l’únic que jo al 

ser tan estricta amb tot, no he notat mai 

cap símptoma estrany. M’he regulat 
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nutrients i també bé perquè les 

medicacions cansen”.  

“És un nen que es troba 

profundament malament a nivell 

corporal, així que a nivell psicològic 

està destrossat. IBS el problema 

que tenen i la gran preocupació 

que tenen és que han d’estar 

contínuament anant al lavabo, i 

aquesta malaltia es veu afectada 

en l’àmbit laboral i també és visible 

pels demés.  

El més notori de la malaltia de cara 

a la resta de gent és:  

● Ha d’anar molt sovint al 

lavabo.  

● Pes molt baix  i massa 

corporal molt baixa (IMC 

baix).  

● Durant uns dies estarà 

absent, ja que t’hauran 

ingressat al hospital a 

causa de tenir l’intestí tot 

irritat i t’han de donar 

mediació per tal de baixar 

el dolor. Canvia el circuit 

rutinari d’anar a treballar 

o anar a l’escola.  

● Estan cansats i tenen 

fatiga. Són persones que 

tenen carències de 

minerals, vitamines, 

nutrients bàsic i electròlits 

permanentment ja que la 

malaltia és crònica. 

Mentalment estan una 

mica desorientats, tristos i 

no saben si algun dia 

canviarà la seva situació, 

sentiment de 

desesperació.  

Pels infants és el sentiment de dir: 

“Tinc com una doble vida: fer-ho tot 

normal com els altres nens i ara no 

em trobo bé, he de tornar al lavabo, 

potser d’aquí 2 mesos haig de 

tornar a l’hospital”. 

Psicològicament els hi deu generar 

als infants un estrès espectacular i 

a un adult també. La medicació 

més forta que és la cortisona se’ls 

hi passa el dolor, i li va comentar 

una metgessa de confiança que 

durant més de 2 setmanes la 

cortisona destrossa els teixits. Si 

segueixen prenent cortisona el 

budell estarà atrofiat no per la 

aquest dèficit de la vàlvula ileocecal fent 

una bona pauta d’alimentació i tenint 

molt en compte quins aliments 

absorbeixo bé i quins no. En principi si 

que afecta, però no m’he n’he enterat 

molt”.  

“Fins que no regules aquest fet d’anar 

tan sovint al lavabo, i no intentes per 

una altra via buscar-te tu la solució per 

trobar-te millor és que constantment has 

d’anar a l’hospital. 

Els hi donen medicacions molt fortes 

que fan que no hagin d’anar tan... però 

clar són medicacions molt fortes. Pel 

que sé conec dos persones i les dues 

es prenen la medicació típica, és a dir, 

cortisona cromat, com a principi actiu de 

la mediació.  

És a dir, les medicacions són fortes, 

llavors clar no té cap sentit prendre’s la 

medicació que et maxaca el cos per tot 

arreu per evitar una cosa  que tampoc 

l’evita!”.  

“No et parlaran mai els metges de la 

nutrició adequada per la malaltia de 

Crohn, la investigació no va per aquí de 

com la dieta pot beneficiar a la millora 

de la qualitat de vida”. 

“Jo crec que és un tipus de malaltia que 

la medicina al·lopàtica es absolutament 

inútil excepte quan han de tallar i tornar 

a empalmar, i aleshores la medicina 

al·lopàtica et salva la vida. Excepte per 

això, es absolutament inútil, no serveix 

per res”.  

“El que menges influeix amb el cos i 

com està el cos influeix amb la ment, 

com està la ment i influeix molt molt en 

el cos. Quan tu menges, el que menges 

passa a formar part del teu cos. El que 

menges vingui d’on vingui influeix en 

com el teu cos li afecta”. 

“El que és flexibilitat corporal i 

estiraments ajuda a la panxa, és a dir, 

la cadena posterior que és la zona 

darrera l’esquena i les cames, si està 

contreta, contrau també la zona de la 

panxa. Jo m’ho noto, jo si regularment 

faig estiraments que moltes vegades no 

en faig, que vol dir isquiotibals que és 

important que el darrer del genoll quedi 

tot estirat, puguis anar més recta 

d’esquena i la part de darrera la lumbar 

es relaxi, si tinc tot això estirat, la panxa 

va molt millor, i vaig millor de ventre. 

Això són coses per quan estàs millor.  
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malaltia, sinó per la cortisona, 

perquè és molt forta i agressiva”.  

 

 

 

Hi ha d’haver un moment on hi hagi una 

voluntat de canvi molt gran en molts 

aspectes, perquè has de canviar 

radicalment moltes coses, com per 

exemple la dieta. Pràcticament no 

menges res i menges coses molt soses, 

el més suculent és l’oli d’oliva cru. Over 

eat no va bé, no menjar en excés i fer 

només 3 àpats és el millor, en la 

medicina xinesa diuen la meitat de 

l’estómac ha d’estar ple de menjar, una 

quarta part aigua i una quarta part aire, 

que és l’única manera de digerir bé.  

Mastegar molt és super important. Sinó 

mastegues prou, no ensalives prou, 

sinó ensalives prou digereixes sense 

prou saliva, falta molta quantitat 

d’enzims que fan que quan els aliments 

arriben al budell fermentin. Si tu 

ensalives prou i mastegues prou, quan 

t’ho empasses, l’estómac ha de fer 

molta menys feina i quan arriba tot a 

l’intestí està tot molt més barrejat a 

nivell d’enzims. Un dels problemes dels 

budells és que qualsevol aliment els pot 

irritar i rasca llavors, i aleshores pot 

fermentar i això és putrefacció que 

queda pel budell. Per menjar, digerir, 

absorbir i eliminar correctament és 

important mastegar molt bé, mastegar 

molt vol dir 60 mastegades per cada 

cosa que et poses a la boca, i en fem 

entre 10 o 15 mastegades. Si 

mastegues molt és molt més fàcil pair i 

els teus budells van molt més fluïts”.  

“Els intestins són com un segon cervell. 

El cervell a través d’estímuls, inputs i 

outputs activa com el nostre cos es 

posa en funcionament i reacciona 

davant d’una determinada situació, i a 

més gestiona tot el tema emocional. Hi 

ha moltes similituds amb els intestins, 

aquests intervenen amb molts estímuls 

i emocions d’acord amb el cervell. Hi ha 

molts estudis que afirmen que els 

intestins són com un segon cervell. Es 

veu que cuidar els intestins afecta a 

moltes altres coses del cos. Oxigenar 

els intestins, és a dir, enviar aire als 

intestins a través de respiracions ajuda 

molt a desinflamar i desirritar els 

intestins. Sobretot molt important cada 

dia quan et vagi a dormir fes 10 o 15 

respiracions molt profundes, portant 

aire a la panxa i visualitzant com que 

l’aire que tu inspires el fas arribar a totes 

les cèl·lules dels teus intestins i les 

nodreixes amb aquest aire com són les 

tècniques de relaxació. Si ho fas, 
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sentiràs més alivi i menys malestar”. Si 

a la nit faig això, i els envio de forma 

conscient aire el matí següent vaig molt 

millor de ventre”. 

 

 

5.2. QÜESTIONARIS  

 

A continuació, s’ofereix la informació relativa al qüestionari administrat al grup de pacients 

diagnosticats de malatia de Crohn (veure ANNEX 3).  A l’ANNEX 4 es poden consultar tots 

els resultats. 

 

En primer lloc, cal indicar que el component genètic té un pes important en la malaltia de 

Crohn ja que es va trobar que el 25% dels pacients tenien familiars amb un diagnòstic de 

Crohn. Es tracta d’una xifra molt elevada si es té en compte que en la població general 

aquesta malaltia se sol donar en una de cada 450 persones. En relació a la simptomatologia, 

aquesta és molt variada ja que el 100% dels pacients solen presentar vòmits, el 70.8% dels 

pacients va moltes vegades al bany, el 66.7% de pacients ha de defecar al poc temps de 

menjar, el 50% de pacients presenta marejos i falta de pes, el 25% presenta molt de 

cansament i el 4.2% de pacients presenten caiguda de cabell. Es tracta de dades que mostren 

la influència negativa que pot tenir la malaltia de Crohn sobre la qualitat de vida i el benestar 

de les persones que la pateixen. Ara bé, en relació a l’evolució del pacients que varen 

participar en el present estudi, es va trobar que el 87.5% d’ells es troben millor en l’actualitat 

que a l’inici de la malaltia, quan es trobaven en la fase de brot.  

Els tractaments que segueixen semblen efectius per controlar els principals símptomes de la 

malaltia de Crohn.  

 

En aquest sentit, destacar que un gran volum de pacients (95.8%) ha rebut tractament mèdic 

o quirúrgic.  En particular, la gran majoria pren corticoides, inhibidors de la TFN o ansiolítics 

depressius. D’altra banda, comentar que el 50% dels pacients segueixen una dieta o pauta 

d’aliments i que únicament el 20.8%  reben o han rebut al llarg de la malaltia una intervenció 

psicològica. En aquest sentit, i malgrat que pocs pacients han rebut un tractament psicològic, 

cal destacar que el 50% ja no és tan alegre, el 70.8% no són tranquils, el 87.5% són obsessius 

el 79.2% se senten ansiosos, 70.8% se senten irritables i el 62.5% estan més cansats.  

Aquestes dades poden suggerir la necessitat d’utilitzar en un futur estratègies pel maneig de 

les emocions en els pacients diagnosticats de Crohn. D’altra banda, en relació al recolzament 
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social, el 87.5% dels pacients afirma que té el suport d’amics i familiars i que s’han sentit i se 

senten acompanyats.   

 

Finalment, i en relació a les activitats de la vida quotidiana, destacar que el 70,8% dels 

pacients estudia, és a dir, va l’escola i són en la majoria infants. En relació a l’àmbit laboral, 

es va trobar que el 62.5% dels pacients no treballen per motius d’estudi i/o edat, encara que 

el 70.8% té la capacitat per a poder treballar. Respecte a les dificultats en relació a l’adaptació 

en entorns de la vida diària, es va trobar que la gran majoria (87.5%) presenta dificultats en 

l’àmbit laboral o en l’entorn escolar. Un exemple de la interferència que pot causar la malaltia 

de Crohn en la vida diària dels pacients, es troba en el fet que la freqüència d’anar al bany se 

situa en 4 vegades al dia (d.t.: 3.03), amb un mínim d’una vegada i un màxim de 12. En relació 

al tipus d’activitat física com córrer o anar al gimnàs es va trobar que el 58.3% dels pacients 

fan exercici. Finalment, en relació a la influència de la malaltia a la seva vida sexual, es va 

trobar que no influeix en el 54.2%. No obstant això, cal indicar que molts pacients no varen 

poder respondre a aquesta pregunta ja que es trobaven en edat escolar. En general, els 

pacients tenen una afectació del 41.7% de la malaltia en el seu dia a dia.  

 

6.  DISCUSSIÓ  

 

En relació al primer objectiu específic del treball, consistent en caracteritzar la malaltia de 

Crohn, es pren com a referència el Dr. Rivas Recio (1999) qui considera que es tracta d’una 

Malaltia Inflamatòria Intestinal (MII) d'etiologia desconeguda i que cursa preferentment amb 

remissions i exacerbacions i el pronòstic és variable. Actualment, l'etiologia de la Malaltia de 

Crohn es desconeix,  encara que existeixen diverses teories sobre el possible origen de la 

malaltia. Les més recents assenyalen el sistema immune i la flora bacteriana com les 

principals causes, una reacció immunològica desregulada cap a la microbiota intestinal. 

També s'apunta a la predisposició genètica de pacients amb progenitor afectat, fet que es 

confirma en els resultats obtinguts a la present recerca, en la qual s’ha observat que  el 25% 

dels pacients tenien familiars amb un diagnòstic de Crohn. 

 

A continuació es relacionen els símptomes obtinguts a la literatura especialitzada amb els 

resultats obtinguts en la present investigació. En aquest sentit, comentar que els símptomes 

més comuns has sigut el dolor abdominal, la diarrea i la malnutrició. El que indica que  la 

malaltia es pot manifestar en qualsevol tram del tracte digestiu, des de la boca fins a l'anus 

(Ens Mateu i Hinojosa del Val, 2000). El dolor a la part baixa i dreta de l'abdomen (87.5%), és 

un símptoma freqüent; és continu, amb períodes d'intensitat de tipus còlics i que pot semblar-
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se a un quadre d'apendicitis (Ber Nieto, 2006; Gomollón, 2006). Com s’ha observat en la 

present recerca, pot ocasionar crisis de dolor, nàusees i vòmits (100%).  L'extensió d'aquesta 

inflamació pot englobar l'urèter dret i pot donar també lloc a una inflamació de la bufeta 

urinària que es manifesta per l'aparició de símptomes de disúria i febre (Esteve Comas, 2000). 

A més, apareix la necessitat imperiosa de defecar. En aquest tipus de pacients apareix una 

alteració en l'absorció dels aliments pel procés inflamatori i se sol produir una disminució 

voluntària de la ingesta d'aliments a causa del dolor que el pacient experimenta quan menja. 

Aquesta disminució en la ingesta provoca una cridanera pèrdua de pes  de l'individu.  Altres 

resultats obtinguts han estat el cansament (25%), els marejos i la falta de pes (50%) i la 

caiguda del cabell (4.2%).  

 

En la malaltia de Crohn l'anèmia megaloblàstica sol ser freqüent per malabsorció de la 

vitamina B12 (Esteve Comas, 2000). En canvi, sorprèn el fet que no s’indiqui la necessitat de 

compensar aquest dèficit administrant la vitamina B12, doncs en els resultats del qüestionari 

s’observa que només un 8.3% dels pacients pren la mateixa.  

 

En relació al segon objectiu específic, relacionat amb els aspectes emocionals de la malaltia 

de Crohn, cal indicar que en un estudi realitzat per Fernández Rodríguez i García Vega el 

1998 sobre malalts de Crohn, va posar de manifest que un percentatge elevat d'aquests 

pacients presentava desajustos psicològics. Segons aquests autors, en els estudis 

longitudinals i transversals que s'han realitzat sobre aquest tipus de pacients s'ha observat 

que hi ha una relació entre l'estrès psicològic i la gravetat i/o curs clínic de la malaltia de 

Crohn. Les investigacions realitzades per Whitehead i cols. (1992) també van deixar clara la 

relació entre l'estrès i el còlon irritable. Aquests autors varen trobar que fins al 50% dels 

usuaris que van al metge a causa de problemes intestinals patien de còlon irritable. A més, 

aquests autors varen ressaltar que la majoria d'aquests subjectes presentaven "inestabilitat 

psicològica". Investigacions recents ratifiquen la relació entre les malalties inflamatòries 

intestinals i elevats nivells d'ansietat i depressió (Gill, 2001; Goldacre, 2001;  Kurina, 2001; 

Persoons i cols., 2005; Yeates,  2001). 

 

En el present treball es confirmen aquestes dades. Per una banda, els pacients han informat 

de cert malestar a nivell emocional i que es reflexa ansietat i un estat d’ànim depressiu. 

Aquestes dades s’han confirmat a través de les entrevistes realitzades.  

 

Segons la Dra. C. M. C. de l’Hospital Materno-Infantil de València: “Des de fa molts anys porto 

treballant a l’Hospital i en grups d’investigació i un tema recurrent és el de la desnutrició. I és 

un símptoma que desencadena la malaltia de Crohn i que suposa una desregulació de l’estat 
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emocional i anímic, i pot portar a nivells d’estrès i ansietat del pacient”.  En una línea semblant, 

el doctor  J. M. C. de l’Hospital de Sant Joan de Déu afirmava que: “Fonamentalment, en el 

pacient adult apareixen símptomes d’ansietat i depressió. Jo no sóc psicòleg, per tant, no sé 

detectar ansietat i depressió, però en els infants passa que hi ha nens que se’ls veu tristos, 

deixen d’anar a l’escola, per tant els nens que semblen que segueixen tenir símptomes de la 

malaltia orgànica el que trobem darrere és una tristesa, una mala acceptació de la malaltia…”. 

Finalment, destacar que el Dr. V. M. N. de l’Hospital Materno Infantil de Málaga ressaltava 

que: “El recorregut de la malaltia depèn molt de la història del pacient. Per aquest motiu, ens 

hem d’adaptar de la millor manera possible a cadascuna de les famílies”. “Si que és veritat 

que són pacients amb major tassa, amb major incidència de problemes psicològics. Però és 

obvi, ja que s’ha de fer èmfasi en el fet que són pacients crònics. De la nit al dia, ja hi ha gent 

que sense ell pensar-s’ho entra gent en la seva vida, el staff de metges, infermera.. gent que 

el controla, ja no va lliurement al bany...”. 

Els resultats obtinguts mostren emocions negatives com ansietat o un estat d’ànim deprimit.   

 

En relació al tercer objectiu específic del treball, cal esmentar que el suport social és un factor 

de gran importància en el procés de salut, ja que amortigua els efectes de l’estrès sobre el 

benestar físic i psicològic. Un aspecte important en la intervenció psicosocial és, per tant, el 

d’afavorir el recolzament social sobretot durant la fase activa de la malaltia. En aquest sentit, 

hi ha investigacions que han subratllat la importància del suport social per a l'afrontament de 

les malalties cròniques. Els autors d'aquests estudis han destacat que les relacions 

interpersonals són molt importants per a facilitar l'expressió i sentiments en aquestes 

circumstàncies (Cohen i Lazarus, 1979; Mechanic, 1977) i reduir els símptomes  de la malaltia 

(Lin i cols., 1979). 

 

Segons el Dr. J.M.C. de l’Hospital de Sant Joan de Déu: “Ens serveix molt la implicació de les 

famílies ja que sempre estan molt disposades a ajudar els pacients nous, com per exemple 

quan tenim un pacient diagnosticat o ingressat moltes vegades connecten amb altres famílies, 

entre ells s’intenten recolzar i venir a veure’ls, per tal hi ha treball en xarxa i estableixen una 

xarxa”.   

 

“El que fem també en aquest sentit són jornades cada 2 anys sobre la malaltia, ja portem 5 

jornades, portem bastants anys fent aquestes jornades, i el que fem és fer un programa durant 

un dissabte explicant una mica el que és la malaltia, tan els aspectes mèdics, quirúrgics, 

psicològics, dietètics... per tal de que la gent conegui els diferents membres de la unitat com 

psicòlegs, dietistes, metges, infermeria... també comptem amb l’Associació de malalts també 
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per tal de que expliquin com funcionen, fem un debat i una taula rodona amb antics pacients 

o amb pacients que són actualment, per tal de que puguin expressar quina va ser o és la seva 

experiència amb la malaltia, com ho van fer o com ho fan per afrontar-la... També per tal de 

facilitar el coneixement de la malaltia i l’acceptació de la malaltia”.   

Segons el Dr. V. M. N. de l’Hospital Materno-Infantil de Málaga: “Hi ha una màxima en 

medicina que sempre diu que no hi ha malalties, sinó que hi ha malalts. El recorregut depèn 

molt de diversos factors: de la família d’origen en la qual aquell infant viu, depèn del moment 

en el qual es diagnostica la malaltia, l’edat és fonamental. És a dir, depèn com els pares estan 

afrontant la malaltia i el diagnòstic. Al final dependrà del moment en el qual apareix la malaltia 

i com la família és capaç de compensar-la. I de fer tot el possible per part de la família, 

professionals, agents de l’entorn del pacient… per tal de millorar la seva qualitat de vida”. 

 

Els resultats obtinguts al qüestionari administrat a pacients amb malaltia de Crohn s’observa 

que el 87.5% de pacients compta amb el suport d’amics i familiars i que s’han sentit 

acompanyats, el 4.2% té el suport d’un psicòleg i el 4.2% ha rebut molt poc suport.  

 

Finalment, en relació al quart objectiu específic del treball, indicar que la nutrició més 

recomanable i que a la vegada té un efecte terapèutic és la nutrició enteral, tècnica de nutrició 

que consisteix en administrar els nutrients directament en el tracte gastrointestinal mitjançant 

una sonda i que aconsegueix una remissió de la malaltia en un 65% dels casos. Com a 

tractament primari, la nutrició enteral s'ha plantejat en pacients pediàtrics per evitar la 

desnutrició i el retard de creixement i desenvolupament que es produeix. S'ha demostrat un 

augment de pes de 3.1 kg en pacients amb malaltia de Crohn suplementats amb nutrició 

enteral (Bretón, 2004; Camblor, 2005; García, 2005). En relació a aquest aspecte, i prenent 

com a referència l’entrevista realitzada a l’Hospital Materno-Infantil de València a la Dra. 

C.M.C.:  “La nutrició enteral exclusiva continua sent el tractament de primera línia en la 

malaltia de Crohn pediàtrica en l'era dels biològics”. “La nutrició enteral exclusiva (NEE) ha 

demostrat ser més efectiva que els esteroides per aconseguir la curació mucosa sense els 

seus efectes secundaris”. “La més utilitzada com a tractament terapèutic és la nutrició enteral. 

Aquesta consisteix en l'administració de nutrients de diversos tipus a través d'una sonda. 

Aquesta sonda té un extrem que queda fora del cos del pacient i un altre que es col·loca en 

diversa parts del sistema digestiu (com l'estómac, segons els casos) en funció de la situació 

del pacient i la seva edat. Per poder utilitzar aquest tipus de nutrició és essencial que el 

sistema digestiu del pacient funcioni”. “La nutrició enteral és el tractament que nosaltres 

posem en la malaltia de Crohn al debut. En el primer brot de la malaltia li posem al pacient 

nutrició enteral que té una duració de 8 setmanes de tractament, solament poden prendre 
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aquest tipus d’alimentació. Normalment, ho prenen per boca a través de batuts i sinó ho poden 

prendre per boca, se’ls ofereix prendre nutrició per sonda gàstrica”. 

 

Segons el Dr. J. M. C. en l’entrevista realitzada a l’Hospital Sant Joan de Déu“: Dintre del 

tractament de Crohn pediàtric, un dels tractaments que utilitzem és la nutrició enteral 

exclusiva, s’ha demostrat des de fa anys que no se sap molt bé quina és la causa que funcioni, 

que estant unes 8 o 10 setmanes a dieta absoluta, només prenent preparats de llet enteral o 

batuts en base a llet però disminuint prendre altres aliments, no donant res més que batuts o 

llet enteral, està comprovat que té molts bons efectes sobre la lesió mucosa de l’intestí i és 

efectiu similar als corticoides, que és el tractament d’inducció més clàssic. Aporta beneficis 

perquè no té efectes adversos, és difícil pels infants prendre-ho, però al final la major part de 

la vida ho faran i portaran a terme aquest tractament de mediació pediàtrica amb llet enteral 

o batuts o suplements, aconsegueix bones tasses de curació de la mucosa, els ajuda a 

millorar el pes que moltes vegades degut al retràs del diagnòstic s’ha vist alterat, també és un 

tractament que no serveix molt per prevenir posteriors recaigudes perquè una vegada que 

comencen a menjar doncs moltes vegades, molts pacients tornen a recaure al temps.  

 

En els resultats obtinguts al qüestionari administrat als pacients el 50% segueix una dieta 

especial o una pauta d’aliments, en canvi la resta no la segueix.  
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7.   CONCLUSIONS  

 

L'abordatge terapèutic de la malaltia de Crohn és molt complex, per la qual cosa no s'ha pogut 

establir un tractament acceptat internacionalment. L'objectiu és controlar els símptomes, la 

reacció inflamatòria, la curació de les lesions de la mucosa, mantenir la malaltia en remissió 

el major temps possible i millorar la qualitat de vida del pacient.  

 

La intenció de la recerca és emfatitzar la necessitat d’un bon abordatge psicoterapèutic pel 

pacient que proporcioni al professional del camp de la salut mental acompanyar amb eines, 

estratègies i mecanismes que ajudin a afrontar millor la malaltia i reduir els efectes psicològics 

de la mateixa. Aquest fet malauradament no està molt present en els estudis i en la pràctica 

habitual dels professionals de la salut, ja que hi ha manca d’informació en relació als aspectes 

psicològics que envolten el pacient i, habitualment, aquests no solen jugar pels professionals 

mèdics un paper important pel bon sosteniment o curació dels pacients amb la malaltia de 

Crohn. No obstant, alguns autors indiquen que és primordial tenir en compte l’estrès, ansietat, 

la nutrició i els hàbits alimentaris, i el suport social per la millora i la qualitat de vida del malalt. 

En aquest sentit, resulta sorprenent que un nombre molt reduït de pacients rebin o hagin rebut 

ajuda psicològica. En un futur, per tant, serà d’interès realitzar estudis controlats i els els quals 

s’avaluï l’eficàcia de les tècniques de tractament psicològic per a la millora de la qualitat de 

vida i el benestar emocional dels pacients diagnosticats de Crohn.  

 

Conèixer millor etiopatogenia de la malaltia de Crohn, permet que estiguin apareixent nous 

fàrmacs i alternatives terapèutiques que permeten establir un tractament individualitzat, 

atenent els símptomes, la gravetat, la localització i la susceptibilitat de cada pacient. Moltes 
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d'aquestes teràpies encara estan en fase d'investigació, però totes se centren en trobar un 

mètode més segur i efectiu per aconseguir la cura total de la malaltia de Crohn. 

 

Per últim, cal destacar que com a producte de la recerca realitzada en el present TFG, es 

dissenyarà  i desenvoluparà una App per a dispositius mòbils dirigida als diferents actors que 

intervenen en la malaltia de Crohn tals com el propi pacient, els cuidadors i familiars així com 

els professionals de la salut. L’aplicació contindrà aspectes relacionats amb l’abordatge 

emocional, psicosocial i nutricional de la malaltia i un recull d’estratègies d’afrontament per a 

aprendre a manejar les emocions negatives. Com a resultat, s’espera poder ajudar a millorar 

la qualitat de vida i el benestar dels pacient amb Crohn. 
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