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INTRODUCCIÓ 
 

Aquest estudi s’ha dut a terme en el marc d’un projecte socioassistencial finançat parcialment per “la Caixa” amb l’objectiu d’incidir sobre la 

qualitat de vida dels afectats d’esclerosi múltiple (EM) i els familiars, oferint-los suport psicològic i emocional a través de les seves pròpies 

accions associatives, en aquest cas del Grup d’Afectats d’Esclerosi Múltiple (GAEM), sobre la base de considerar que el sol fet de 

comprometre-s’hi activament és ja una manera de fer front a la malaltia terapèutica en si mateixa. 

 

S’ha descrit que les tècniques de psicoteràpia, relaxació i integració entre experiències psicològiques i corporals, amb estratègies 

d’afrontament més adaptatives, milloren l’estat emocional i la sensació subjectiva de cohesió de la persona (1,2). L’acceptació de la malaltia és 

la fita principal a aconseguir mitjançant la intervenció, l’efectivitat de la qual ha estat ben descrita per a tècniques cognitivoconductuals i de 

biofeedbak, abordatges dels aspectes psicològics de la malaltia crònica i de desenvolupament d’estratègies d’afrontament. 
 



L’objectiu del tractament en grup era incidir en la qualitat de vida dels afectats i dels familiars, millorant-ne l’estat emocional i cognitiu i el 

funcionament biopsicosocial en general. La intervenció ha tingut lloc al llarg d’un any i ha consistit en un grup psicoterapèutic setmanal 

d’afectats i un grup quinzenal de familiars. S’ha dut a terme una avaluació psicomètrica pre i post psicoteràpia (3,4,5) només del grup 

d’afectats. S’han mesurat en el grup d’afectats els aspectes de distrès psicològic, d’afrontament i adaptació a la malaltia i l’impacte d’aquesta 

en la qualitat de vida, a fi de determinar si la intervenció ha estat efectiva en termes d’estratègies d’afrontament més adaptatives (COPE) 

(3), disminució dels nivells d’ansietat i depressió (HADS) (4) i canvis en la qualitat de vida física, emocional i social (SF-36) (5). 

 

 

 

OBJECTIUS 
 

Millora del distrès psicològic, de les estratègies d’afrontament i de l’adaptació a la malaltia, així com de la qualitat de vida dels malalts i dels 

familiars d’EM, mitjançant psicoteràpia de grup, amb relaxació hipnòtica al final de cada sessió. 

 

 

 

METODOLOGIA 
 

Funcionament dels grups: 42 sessions setmanals en el grup d’afectats i vint-i-dues sessions setmanals en el grup de familiars d’una hora i un 

quart de durada al llarg de 12 mesos, amb dos terapeutes, sobre la base d’uns paràmetres de respecte al temps de comunicació, participació 

activa, informació sobre els objectius de la intervenció i confidencialitat.  

 

Procés psicoterapèutic en el grup d’afectats: les sessions incloïen una hora de diàleg psicoterapèutic i, al final de cada sessió, hi havia una 

relaxació hipnòtica amb imaginació creativa i visualitzacions. En les sessions, s’ha aprofundit en especial les qüestions de control i canalització 

de la ràbia, les pors, la sexualitat, el dolor i l’espasticitat. Es van fixar uns criteris d’inclusió i d’exclusió: 

A. Inclusió: pacients majors de 18 anys, diagnosticats d’EM i associats al GAEM, que acceptaren voluntàriament de participar en el grup i 

firmaren un compromís d’assistència durant els 12 mesos, amb l’horari establert, i de mantenir les condicions especificades en el 

contracte terapèutic tocant a la confidencialitat i les normes de conducta en el grup.  

B. Exclusió: trastorn mental sever, trastorn de personalitat greu, dependència de drogues en actiu o dèficit cognitiu sever. 

 

Procés psicoterapèutic en el grup de familiars:  les sessions incloïen una hora de diàleg psicoterapèutic.  En les sessións, s’ha aprofundit en 



questions de com canalitzar l’ajuda vers els seus familiars sense oblidar-se d’ells mateixos, fent èmfasi en la importància del seu propi 

benestar. S’han treballat emocions com la ràbia, la por i l’ansietat. 

 

Avaluació grup d’afectats: es va dur a terme una avaluació psicomètrica pre i post teràpia per tal d’avaluar els canvis en les dimensions de: 

estratègies d’afrontament més adaptatives (COPE), nivell d’ansietat i depressió (HADS), impacte de la malaltia en la qualitat de vida física, 

emocional i social (SF-36). 

 

Avaluació quantitativa del grup de familiars:    No s’ha dut a terme, en tractar-se d’un grup massa  petit. 

 

 

 

RESULTATS grup d’afectats 
 

La intervenció ha durat un any al llarg del qual s’han fet 42 sessions setmanals. Ha consistit en un grup terapèutic de 10 afectats (8 a final de 

l’any). Composició del grup: 4 homes (2 dels quals no van completar el tractament) i 6 dones, d’edats compreses entre 39 i 60 anys, amb una 

edat mitjana de 42,15 anys. La taula 1 mostra la mitjana de les diferències pre i post teràpia en el conjunt de variables. S’ha apreciat una 

millora de les estratègies d’afrontament, més sana, com ara l’afrontament actiu, la planificació, la recerca de suport social instrumental, la 

supressió d’activitats de distracció i de fre de l’afrontament, l’acceptació i l’humor, amb una menor necessitat de recerca de suport emocional 

social, de centrar-se en les emocions i desfogar-se, de desconnexió mental o conductual o d’abús d’alcohol o drogues (que en part s’han 

transformat en negació, un mecanisme poc saludable però elaborat) (gràfics 1 a 3). Els canvis en la qualitat de vida han fet evident una millora 

en les escales i en la dimensió sumària psicosocial, fonamentalment pel que fa al funcionament social i a la salut mental, amb un empitjorament 

en les escales i la dimensió sumària del funcionament físic (gràfics 4 i 5). No s’han observat canvis significatius en els nivells d’ansietat i de 

depressió mesurats amb HADS, que són elevats tant pre com post teràpia, tot i que si excloem de l’anàlisi el cas ‘8’ pel fet de ser un outlier 
(d’una pacient d’inici recent i evolució ràpida i progressiva de la malaltia) es detecta una discreta millora en la variable ansietat del HADS 

(gràfics 6 a 8 i taula 2). 

 

 



RESULTATS grup familiars 
 

La intervenció ha durat un any al llarg del qual s’han fet 22 sessions quinzenals.    El grup ha estat molt  variable pel que fa als seus 

participants, la qual cosa no s’han analitzat les proves psicomètriques. Tanmateix, s’ha recollit en el grup la necessitat de continuar amb un 

espai en el que puguin expressar-se i enriquir-se, en un ambient protegit i amb suport psicològic, per tal d’afrontar la situació familiar de 

forma adequada, minimitzant al màxim les emocions negatives. 

 
DISCUSSIÓ 

 

En general, i a banda dels resultats quantitatius esmentats, s’ha fet palesa la satisfacció subjectiva dels afectats amb el tractament i una 

resposta més solidària i amb més empenta associativa (creació d’una fundació, participació en l’estímul de la investigació, plantejament d’un 

ajut enguany afegint-hi un nou espai de suport psicològic individual i per als afectats acabats de diagnosticar). 
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Tabla 1
media

1. AF. ACTIVO -0,88
2. PLANIFICACION -0,75
3. BÚSQ. APOYO SOCIAL INSTRUMENTAL -0,63
4. BÚSQ. APOYO SOCIAL EMOCIONAL 1,13
5. SUPRESION ACTIVIDADES DISTRACTORAS -0,13
6. RELIGION 0
7. REINTERPR. + Y CRECIM. PERSONAL 0
8. REFRENAR EL AFRONTAMIENTO -0,75
9. ACEPTACION -1,38
10. CENTRARSE EMOCIONES Y DESAHOGARSE 0,13
11. NEGACION -0,38
12. DESCONEXION MENTAL 0,88
13. DESCONEXION CONDUCTUAL 0,13
14. CONSUMO OH Y DROGAS 0,25
15. HUMOR -0,13

-2,25
                                2. AF. COGNITIVO -2,25
                                3. ESCAPE COGNITIVO 0,88
                                4. AF. EMOCIONES 1,25
                                5. ESCAPE CONDUCTUAL 0,13
                                6. CONSUMO OH Y DROGAS 0,25

-2,88
                                                     2. AF. DE LAS EMOCIONES 1,25
                                                     3.ESCAPE COGNITIVO Y/O CONDUCTUAL 1
                                                     6. CONSUMO OH Y DROGAS 0,25
 FUNCIONAMENT FÍSIC  FF 1,88
ROL FÍSIC RF 15,63
DOLOR CORPORAL DC 12,38
SALUT GENERAL SG 0,63
 VITALITAT V 1,25
FUNCIONAMENT SOCIAL FS -12,5
ROL EMOCIONAL RE 4,17
SALUT MENTAL SM -2

 
1,98
-1,26

HADS-A 0
HADS-D* -0,5
HADS-TOTAL* -0,5
HADS-A (sin "8") 0,38
HADS-D (sin "8") 0
HADS-TOTAL (sin "8") 0,38

COPE:     1. SUBESCALAS:

2. FACT. 2o. ORDEN:1. AF. CONDUCTUAL

3. ESTILOS AFRONTAMIENTO:  1. AF. COGNITIVO Y/O CONDUCTUAL

1. ROL FÍSICO=FF+RF+DC+SG+V

2.  ROL PSICOSOCIAL=SG+V+FS+RE+SM



Tabla 2 

 

VALORES DEL HADS PRE Y POST TERAPIA
PRE POST

9,75 9,75
7,25 7,75

17171717 17,517,517,517,5

                 HADS-A
                 HADS-D
                                                                    HADS-TOTAL


