
Trastorns emocionals en 

Gent Gran a Residències... 

Qué fem???? 
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De què 

parlem? 

EMOCIONS 

ESTATS 
d’ÀNIM 

SENTIMENTS 
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Un breu, molt breu resum 
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ANEM A SER PRÀCTICS!! 
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Quan actuem? 

• La optimització de recursos ens obliga a 
prioritzar esforços a les situacions més greus.  

• Tothom té dret a estar una mica trist o de mal 
humor, sempre que aquest estat sigui lleu i 
transitori. 

• Els diferents estats anímics formen part i són 
inherents a la nostra existència 

• No oblidem, però, que la depressió te una 
incidència de fins el 40% en Residències** 
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Com ho detectem? 
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Residents cognitivament 

preservats: 

 
ho verbalitzen ells mateixos 

Entrevista clínica, observació... 

Tests validats: -GDS – Yesavage 

     -Criteris DSM-V 

ATENCIÓ!! Molts falsos positius!! 

-Cal descartar causa orgànica i una reacció de 
dol (freqüent a aquesta població). 
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És diferent la depressió a l’ancià? 

• Canvis Biològics: 
– Diferents nivells de MAO, Acetilcolina..., condicionen la 

resposta als fàrmacs 

– Serotonina: no hi ha grans canvis 

– Canvis en la són: més lleuger i mal somnis 

• Canvis Psicològics:  
– capacitat de resposta a l'estrès disminuïda 

– Idees irracionals de culpa / inutilidad 

• Canvis Sociològics: 
– Pérdua de rols jubilació 

– Probl. Econòmics pensions insuficients 

– Prejudicis contra la Gent Gran 
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Factors de risc per la depressió a 

Residències 

• Hª prèvia de depressió 

• Poca/nul·la decisió de l' ingrés 

• Desarrelament del entorn del ancià 

• Deteriorament recent del nivell funcional 

• Problemes adaptatius al llarg de la vida 

• Deteriorament cognitiu 

• Desvinculació de referents sociofamiliars 
significatius 

     Manejo de la depresión en el pcte geriátrico institucionalizado.  Rocha, A. Et al. 
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Factors protectors per la depressió 

en Residències 

• Absència de Hª de trtorns afectius 

• Implicació activa a l’ingrés 

• Integració a l’entorn habitual 

• Nivell funcional estable en el temps 

• Capacitat adaptativa al llarg de la vida 

• Indemnitat cognitiva 

• Recolzament sociofamiliar conservat 

• Religiositat. 
         Manejo de la depresión en el pcte geriátrico institucionalizado.  Rocha, A. Et al. 
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Avantatges del ingrés a 

Residències 

• Socialització dins i fora el Centre 

• Higiene 

• Cures sanitàries 

• Nutrició i medicació controlades 

• Estimulació programada i constant 

• Reestructuració de la identitat 

• Protecció legal contra diferents tipus de 
maltractaments 

    Manejo de la depresión en el pcte geriátrico institucionalizado.  Rocha, A. Et al.(modificat) 
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Dificultats 

diagnòstiques... 
 

 

 

Hi ha canvis “normals” associats a la 
edat que poden confondre: 
 

ENERGIA 

FUNCIONS SENSORIALS 

FUNCIONS MOTORES 
 

 

 

AÏLLAMENT SOCIAL 

MANCA OBJECTIUS 

DESINTERÉS PER LLUITAR 

SOMATITZACIONS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Cóm envellir bé emocionalment - Pere 

Tarres & Fundació Agrupació 



Depressió vs Demència 
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                                Manejo de la depresión en el pcte geriátrico institucionalizado.  Rocha, A. Et 
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Demència vs Pseudodemència depresiva 
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                                Manejo de la depresión en el pcte geriátrico institucionalizado.  Rocha, A. Et 

al. 



Situacions que poden 

simular una depressió: 

INSOMNI 

ANOREXIA / DESGANA 

FATIGA 

POLIMORBILITAT 

DETERIORAMENT 

SENSORIAL 

MEDICACIÓ!!!!! 
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Residents amb deteriorament 

cognitiu 

 
• Valorar canvis o trastorns conductuals. 

• El personal cuidador és fonamental i sempre 

cal atendre els seus comentaris. 

• La família pot ser també un agent detector. 
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Intervenció... 

• Recolzament i suport 

• Psicoteràpia individual 

• Promoure la participació en activitats 

• Evitar l’aïllament 

• Treball de l’equip interdisciplinar (bàsic!!!) 

• Tractament farmacològic (assaig/error??) 
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Moltes 

gràcies!! 


