Hàbits alimentaris en pacients amb
trastorn mental sever durant la
pandèmia del COVID-19
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2. Resum
2.1. Resum
La sars-covid 19 juntament amb el confinament de la població, ha afectat en molts
aspectes de la vida que portem, sobretot de manera psicosocial. Ha obligat a tots els
individus a canviar els seus hàbits de manera voluntària o involuntària. Existeixen
alguns estudis d’hàbits alimentaris en població en general, però els estudis en pacients
amb trastorn mental sever són escassos. L’objectiu principal d’aquest estudi és
identificar el patró alimentari i hàbits saludables en pacients amb trastorns mentals
severs durant el confinament de la pandèmia de la sars-covid 19. Els participants són
persones del Servei de Rehabilitació Comunitària de Lleida, Tàrrega, Balaguer,
Mollerussa, Seu d’Urgell i Tremp. S’ha dut a terme un estudi observacional descriptiu
transversal prospectiu mitjançant enquestes telemàtiques per l’aplicació Survio. Els
participants afirmen portar una alimentació saludable sovint. S’observa que
consumeixen fruita diàriament, s’alimenten d’aliments ultra processats diverses
vegades al mes, però no acostumen a menjar verdures i hortalisses de manera
freqüent. En aquest estudi s’ha observat que els participants porten un estil de vida
sedentari i pateixen trastorns de son, per tant no duen un estil de vida saludable
complet.
Paraules clau: trastorn mental sever, sars-covid 19, pandèmia, alimentació saludable,
hàbits saludables.

2.2. Resumen
La sars-covid 19 junto con el confinamiento de la población, ha afectado en muchos
aspectos de la vida que llevamos, sobre todo de manera psicosocial. Ha obligado a
todos los individuos a cambiar sus hábitos de manera voluntaria o involuntaria. Existen
algunos estudios de hábitos alimentarios en población en general, pero los estudios en
pacientes con trastorno mental severo son escasos. El objetivo principal de este
estudio es identificar el patrón alimentario y hábitos saludables en pacientes con
trastornos mentales severos durante el confinamiento de la pandemia de la sars-covid
19. Los participantes son personas del Servicio de Rehabilitación Comunitaria de Lleida,
Tàrrega, Balaguer, Mollerussa, Seu d’Urgell y Tremp. Se ha llevado a cabo un estudio
observacional descriptivo transversal prospectivo mediante encuestas telemáticas por
la aplicación Survio. Los participantes afirman llevar una alimentación saludable a
menudo. Se observa que consumen fruta diariamente, se alimentan de alimentos
ultraprocesados varias veces al mes, pero no acostumbran a comer verduras y
hortalizas de manera frecuente. En este estudio se ha observado que los participantes
llevan un estilo de vida sedentario y sufren trastornos de sueño, por lo tanto, no llevan
un estilo de vida saludable completo.
Palabras claves: trastorno mental severo, sars-covid 19, pandemia, alimentación
saludable, hábitos saludables.
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2.3. Abstract
The recent Sars Covid 19 together with the world’s population confinement, has
directly affected our lives in many aspects, especially in terms of psychosocial fields. It
has obligated all the individuals to change their daily habits through a conscious or
unconscious way. Many approaches when studying alimentary habits in general
worldwide population can be found. Yet, the number of studies focused on patients
with severe mental disorders demonstrates that there is a lack of evidence about their
habits. The main aim of this study is to identify the alimentary patron and healthy
habits in patients with severe mental disorders through the confinement period caused
by the recent appearance of Sars Covid 19. The participants are people of the
Rehabilitation Communitarian Service of Lleida, Tàrrega, Balaguer, La Seu d’Urgell and
Tremp. An observational descriptive transversal prospective study has been carried out
by means of telematic requests in Survio Application. All the participants affirmed to
be following a healthy diet. Hence, in the subsequent questions it can be observed that
fruit is consumed daily with ultra processed food occasionally. The answers also
revealed that they are not frequently eaten vegetables. Based on this view, through
this study it can be observed that the participants are following a sedentary way of life
and they also suffer from sleep disorders. Therefore, they are not having a completely
healthy way of life.
Keywords: severe mental disorders, Sars Covid 19, pandemic, alimentary habits,
healthy habits.
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3. Introducció i antecedents
Els trastorns mentals són aquelles malalties que descriuen alteracions del
comportament, pensament i/o distorsió de la realitat (1). Comença durant el
desenvolupament i inclou limitacions en el funcionament intel·lectual i adaptatiu.
Aquest últim de manera conceptual, social i pràctica (2).
Les persones que pateixen aquests trastorns són més vulnerables, tenen una major
taxa de problemes somàtics, una taxa de morbiditat més alta i una esperança de vida
menor que la resta de població, fruit de problemes de salut física relacionats amb l’estil
de vida poc saludables, factors de la malaltia, tractament farmacològic i menor
accessibilitat a l’atenció sanitària continuada i individualitzada. (3,4)
Ens referim a hàbits de vida poc saludables com la dieta desequilibrada, sedentarisme,
consum de tòxics (sigui tabac, alcohol o altres), sobrepès, descans, etc. (3).
Es pot associar a l’esquizofrènia major vulnerabilitat a malalties cardiovasculars,
metabòliques, endocrines (com la diabetis), respiratòries, neurològiques, infeccioses
(per virus Hepatitis B, C i VIH) i trastorns per abús de substàncies tòxiques (4).
El coronavirus ha afectat en tots els aspectes, sobretot de manera psicosocial, ha
obligat a tots els individus a canviar els seus hàbits de manera voluntària o involuntària.
El confinament domiciliari ha tingut com a conseqüència l’impediment de dur una activitat
física diària a l’aire lliure (5).

Hi ha hagut persones que han millorat aquests hàbits pel fet d’haver agafat més
consciència en l’àmbit sanitari, ja que aquest virus afecta el sistema immunitari. Com és
l’exemple de l'augment d’aliments saludables com són fruites i verdures, cereals. Però
per altra banda, s’ha augmentat el consum de dolços poc saludables, a causa de l’estat
anímic que han patit les persones com l’ansietat (5,6).

3.1.Trastorn mental sever
És un conjunt de diagnòstics que comporten criteris de gravetat i persistència en el
temps amb tendència al deteriorament i l’alteració de les relacions personals, familiars
i socials de la persona que els pateix (7).
Inclou persones que pateixen esquizofrènia, trastorn bipolar, trastorns depressius
greus, paranoia, trastorn obsessiu-compulsiu, trastorn de la personalitat. La duració
d’aquesta malaltia ha de ser superior a dos anys. Quan sigui un episodi aïllat sinó de
manera recurrent i continuada durant un període de temps de dos anys (8).
Aquestes malalties es veuen influïdes pels factors biològics, psicològics i social, per
tant, són diferents en cada pacient (8,9).
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3.1.1. Esquizofrènia
L’esquizofrènia és un trastorn greu caracteritzat per diversos dèficits cognitius socials i
no socials. No socials com el funcionament executiu, atenció, aprenentatge, raonament
i la memòria. Socials com la percepció, interpretació i generació de respostes davant les
intencions i conductes dels altres (10).
Es defineix per anomalies del pensament, emocions, percepció, llenguatge i conducta.
Es pot acompanyar de deliris i/o al·lucinacions (9).
Podem diferenciar:
● Esquizofrènia paranoide: predominen els deliris acompanyats amb
al·lucinacions, especialment auditives i pertorbacions de la percepció.
Presenten idees delirants de persecució, de referència, de gelosia,
genealògiques, de tenir una missió especial o transformació corporal; veus
al·lucinògenes donant ordres o sorolls com riures, xiulets i xiuxiuejos i també
altres al·lucinacions de sensacions corporals, com olfactives, gustatives o
sexuals. És la més freqüent.
● Esquizofrènia catatònica: presenta simptomatologia negativa com negativisme,
mutisme, catalèpsia.
● Esquizofrènia desorganitzada: predominen les conductes caòtiques i afectivitat
plana.
● Esquizofrènia indiferenciada: aquelles que no entren en cap de les tres
anteriors amb aparició tènue.
● Esquizofrènia residual o sense especificació: sense un quadre clínic especificat
(11–15).
3.1.2.Trastorn afectiu bipolar
Aquest trastorn es caracteritza per l’alternança d’episodis maníacs (estat d’ànim
irritable, hiperactivitat, augment de la parla, autoestima elevada, exaltat, facilitat de
distracció i disminució de la necessitat de dormir) i depressius (tristesa, baixa
autoestima). Els episodis maníacs poden tenir com a mínim una durabilitat d’una
setmana (1,2,9).
En alguns casos es pot diagnosticar en pacients que no pateixen fases de depressió (9).

3.1.3.Trastorn afectiu depressiu recurrent
La depressió és el trastorn mental més freqüent en tot el món actualment. Aquest
presenta una tristesa immensa, pèrdua d’interès, sentiment de culpa, cansament, falta
de concentració i baixa autoestima. Quan presenta una duració perllongada i recurrent,
la denominem com a greu o crònica. Pot afectar en la vida quotidiana, pot impedir la
capacitat d’activitats laborals i acadèmiques, i inclús pot conduir al suïcidi (9).
8

3.1.4. Trastorn de personalitat
Definim com a trastorn de personalitat la inestabilitat afectiva, sentiments crònics de
buit, episodis micro psicòtics, les distorsions cognitives puntuals, els episodis
d’impulsivitat i impossibilitat d’estar sol per la fòbia a l’abandonament. Hi ha diverses
simptomatologies com varietats del símptoma (16).
3.1.4.1. Trastorn de personalitat límit
Es caracteritza per la inestabilitat de mantenir relacions interpersonals, l’autoimatge i
afectes, i una gran impulsivitat (17).
3.1.4.2. Trastorn obsessiu-compulsiu
El trastorn obsessiu-compulsiu, com descriu el nom es caracteritza per obsessions
(pensaments recurrents que generen malestar) i compulsions (conductes que la
persona sent que ha de realitzar per disminuir l’ansietat que li genera), com poden ser
la preocupació excessiva per l’ordre, el perfeccionisme o el control (17,18).
3.1.4.3. Clúster. Grups A, B i C.
Els trastorns de personalitat també es poden classificar en grups Clúster A, B o C. El
Clúster de Grup A es caracteritzen per reunir aquells trastorns considerats amb
personalitat estranya o excèntrica com poden ser trastorn esquizofrènic o trastorn de
personalitat límit. El Grup B inclou els trastorns com l’esquizofrènia desorganitzada o
personalitat límit. En el Grup C predominen els símptomes relacionats amb l’ansietat i
retraïment social (19).

3.1.5. Ansietat i estrès
L’ansietat i l’estrès no són un trastorn mental sever, però avui en dia aquests
diagnòstics han augmentat significativament i un gran nombre de persones presenta
aquests símptomes.
L’ansietat és una resposta adaptativa, mecanismes evolucionats de l’adaptació o
protecció que potencien la supervivència, caracteritzat per l’anticipació del perill. Es
dóna tant en l'àmbit emocional com funcional i existeix una gran variabilitat de trets
interindividual.
Denominem ansietat quan apareix un estat d’agitació i inquietud desagradable davant
un estímul. Predominen els símptomes psíquics, cognitius i fisiològics com inseguretat,
falta de concentració, por, sensació de pèrdua de control, palpitacions, respiració
ràpida, sudoració, mareig, mal de cap, tremolor, hiperactivitat, dificultats d’expressió
verbal, conductes de fugida, etc.
L’estrès és un fet habitual de l’ésser humà, el mínim canvi al ser exposats pot provocar
un estat d’estrès. Situacions en les quals se senti que no està tot sota control, que
exigeixen una gran pressió. Provoca símptomes com mal de cap, indigestió, refredats
freqüents, etc. (20)
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3.2. Servei de Rehabilitació Comunitària
L’estudi ha estat provat amb participants del Servei de Rehabilitació Comunitària, la
qual representa un dispositiu assistencial sanitari especialitzat, que ofereix diferents
accions i tècniques de rehabilitació psicosocial a les persones amb problemes de
funcionalitat derivats d’un trastorn mental. S’acompanya en aquest procés
individualitzat que integren nivells d’atenció individual, grupal, familiar i comunitari.
Readaptació a la comunitat realitzant diversos objectius:
● Articular itineraris de recuperació amb un marc terapèutic estructurat,
conjuntament amb la persona usuària.
● Avaluar l’estat psicosocial, les necessitats i expectatives en les diferents àrees
com són la cognitiva, activitats de vida diària, psicopatològica, salut i benestar,
psicològica, familiar, comunitària i ocupacional.
● Oferir diversos serveis en plans individualitzats i flexibles per afavorir
l’adquisició d’habilitats i competències personals que millorin la qualitat de
vida, la funcionalitat, l’autonomia, el benestar emocional i la integració a la
comunitat.
● Promoure la integració comunitària i social.
● Donar suport i assessorament a la família i entorn proper i fer-los participes en
el procés.
● Generar estratègies de promoció comunitària saludables i inclusius (21).

3.3. Alimentació saludable
L’alimentació saludable és aquella que és satisfactòria, suficient, completa, equilibrada,
harmònica, segura, adaptada al comensal i a l’entorn, sostenible i assequible (22).
La dieta mediterrània és l’alimentació més referencial al nostre entorn. Es basa en
consumir aliments vegetals frescos i poc processats. Com les fruites i verdures de
temporada i proximitat, llegums, fruita seca, cereals integrals, oli d’oliva verge extra i en
menor freqüència làctics fermentats, peix i carns blanques i ous. S’acostuma a
consumir aigua (22).
És important:
● El consum d’olis vegetals en comptes dels greixos animals, en especial l’oli
d’oliva i l’alvocat, ja que són greixos saludables perquè no contenen colesterol.
● El peix i les carns magres en comptes de carns vermelles i processades, ja que
un alt consum s’associen a malalties cardiovasculars.
● Disminuir el consum de sal i sucre. La sal està relacionada amb la hipertensió i
el sucre a diverses malalties com l’obesitat, la diabetis tipus II i neuropaties.
● Conèixer el seu pes saludable i practicar activitat física diària per mantenir
l’estat d’energia i sentir-se sa, ja que un pes corporal baix o un pes corporal alt
no és beneficiós per la salut (23).
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Existeixen malalties que es poden prevenir o millorar amb una alimentació saludable
(23). Algunes d’aquestes es poden prevenir com l’obesitat, la diabetis tipus II,
hipertensió, osteoporosis i alguns tipus de càncer (24). Es poden millorar els
símptomes d’algunes malalties mentals, ja que l’alimentació afecta en l’estat anímic de
l’individu.
Per tant, la suma hàbits alimentaris i una vida activa aporta beneficis físics i psicològics
a les persones, ja que influeix en el bon funcionament de l’organisme (5).

3.4. Relació cervell-intestí
Emeran Mayer en el seu llibre anomena el concepte de “El cos és un ordinador molt
intel·ligent”, hi ha una relació entre cervell-sistema digestiu, tenen una connexió que
facilita els senyals de comunicació biològica a través del corrent sanguini. El sistema
digestiu no és una màquina per processar aliments. La majoria de les cèl·lules
immunitàries es troben en els intestins que tenen com a funció d’identificar i expulsar
els bacteris perillosos pel nostre organisme, provinents dels aliments que ingerim.
Aquestes cèl·lules s’anomenen flora intestinal. A part de les cèl·lules immunitàries
trobem les cèl·lules endocrines, aquestes contenen diverses hormones, una d’elles la
serotonina. Aquesta és una hormona de senyalització entre l’aparell digestiu i el cervell,
ja que dur a terme funcions del sistema digestiu com és l’apetit, però també participa
en altres funcions vitals com són la son, l’humor i el benestar general. Per això se la
coneix com l’hormona de la felicitat (25).

3.5. Pandèmia del COVID-19
El coronavirus ha sigut un virus que ha afectat a tots els individus en diversos aspectes,
sobretot de manera psicosocial, ha obligat a tots els individus a canviar els seus hàbits
de manera voluntària o involuntària. El confinament domiciliari ha tingut com a
conseqüència l’impediment de dur una activitat física diària a l’aire lliure (5).

Hi ha hagut persones que han millorat aquests hàbits pel fet d’haver agafat més
consciència en l’àmbit sanitari, ja que aquest virus afecta el sistema immunitari. Com és
l’exemple de l’augment d’aliments saludables com són fruites i verdures, cereals. Però
per altra banda, s’ha augmentat el consum de dolços poc saludables, a causa de l’estat
anímic que han patit les persones com l’ansietat (5,6).
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4. Hipòtesis i objectius
4.1. Hipòtesis
4.1.1. Hipòtesis generals
● Les persones amb trastorn mental sever porten a terme una alimentació
saludable.
● La pandèmia la sars-covid 19 ha afectat al patró alimentari de les persones amb
trastorn mental sever.
4.1.2. Hipòtesis específiques
● Una persona que porta una alimentació saludable pateix menys símptomes
digestius.
● Una persona amb trastorn mental sever que cuida la seva alimentació, dur a
terme activitat física.
● El conjunt d’hàbits saludables millora l’estat anímic d’una persona.
● La pandèmia de la sars-covid 19 ha agreujat els símptomes d’ansietat i estrès.

4.2. Objectius
● Identificar el patró alimentari en pacients amb trastorns mentals severs.
● Observar hàbits saludables en el grup estudiat.
● Estudiar si l’estat anímic, d’ansietat, d’estrès i altres símptomes associats a cada
diagnòstic han canviat des de la pandèmia de la sars-covid 19 en aquests
pacients.
● Determinar si els hàbits saludables han canviat des de la pandèmia de la
sars-covid 19 en aquest col·lectiu.
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5. Metodologia
5.1. Tipus d’estudi
Estudi observacional descriptiu transversal prospectiu.

5.2. Disseny de l’estudi
Comparació interindividual del patró d’hàbits saludables registrats de manera
prospectiva.

5.3. Subjectes
La mostra de pacients susceptibles a ser és de 29. Pacients que pateixen trastorn
mental sever i participen en els Serveis de Rehabilitació Comunitària del Departament
de Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions de l’Hospital Universitari de Santa Maria de les
regions de Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Balaguer, La Seu d’Urgell i Tremp.

5.3.1. Criteris d’inclusió
● Pacient amb diagnòstic de trastorn mental sever.
● Pacient que participa en la rehabilitació dels Serveis de Rehabilitació
Comunitària (SRC) de la província de Lleida.
5.3.2. Criteris d’exclusió
● Pacients que pateixin un Trastorn de Conducta Alimentària (TCA) donada la
dificultat de la mateixa malaltia.
● Pacients menors d’edat donat la dificultat de recollida de dades.

5.4. Procediment
Primerament es va crear l’enquesta. Aquesta consta de tres apartats, el primer es basa
en les dades personals, com són el gènere, l’edat, la talla, el pes i el diagnòstic.
La segona part consta de preguntes relacionades amb els hàbits saludables, tenint en
compte l’alimentació, l’activitat física i les hores de son. Les preguntes posen en
manifest si aquestes persones tenen en compte la seva salut, si cuiden el seu cos a més
de la seva salut mental, ja que com hem vist és un treball multidisciplinari.
L’última part de l’enquesta està relacionada amb el canvi d’hàbits durant el
confinament. També si els símptomes del diagnòstic, l’estat anímic i l’estat d’estrès.
L’enquesta va ser revisada per un grup d’expertes de diferents perfils dels SRC:
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●
●
●
●
●

Nerea Martí Macías - Educadora Social i Treballadora Social
Carolina Lavilla Eguizabal - Treballadora Social
Carlota Sumillera Diéguez - Psicòloga Clínica
Eva Rocaspana Guillamet - Educadora Social
Marta Cobo Ariño - Psicòloga sanitàri

Es va passar el protocol de l’estudi al Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica, CEIC.
Seguidament, ens vam posar en contacte amb les diferents Serveis de Rehabilitació
Comunitària, que van enviar un enllaç als participants per poder resoldre les
d’enquestes amb Survio de manera voluntària. Aquest s’adjuntarà a continuació
(22,26). https://www.survio.com/survey/d/C3F2R9T2X9N7T2V3T
S’ha utilitzat aquesta pàgina, ja que protegeix les dades segons la (Llei Orgànica
3/2018). Aquesta informació és recollida per la mateixa pàgina d’acord amb la
normativa de protecció de dades. La delegada de la protecció de dades és la
coordinadora de l’estudi, Marta Cobo Ariño. Per donar més accessibilitat als
participants sense internet, vam fer arribar l’enquesta en paper. Per últim, s’han
avaluat els resultats mitjançant gràfiques i taules estadístiques que mesuren el
coeficient de correlació entre diverses dades i s’han tret unes conclusions.

6. Resultats i discussió dels resultats
En la il·lustració 13 (annexos) podem observar el gènere del total dels participants, 16
són dones, 11 són homes i 2 no s’identifiquen amb cap de les dues o s’identifiquen
amb els dos gèneres. En la 14, observem que predominen els participants del rang
d’edat entre els 51 i els 65 anys amb 11 enquestats, seguit del rang de 40 a 50 anys i
del rang de 26 a 39. Hi ha 0 participants menors, no hem hagut de descartar aquestes
enquestes, ja que era un criteri d’exclusió.
Podem observar en la il·lustració 15, que 9 participants estan entre l’1,6-1,65 m
d’alçada i 4 entre el 1,71-1,76 m. En la il·lustració 16, 7 participants tenen un pes de 70
a 80 kg, 7 més de 60 a 68 kg, 6 de 87 a 98 kg, 5 de 51 a 59 kg i 4 de 104 a 165kg. Un cop
tenim aquestes dades calculem l’IMC obtingut individualment de cada enquesta. Tal
com s’observa en la il·lustració 1, que un 41,4% està en un normo pes, un 34,5%
sobrepès, un 13,8% obesitat tipus 1, un 3,4% obesitat tipus 2 i el mateix percentatge
per l’obesitat tipus 2. Nombrosos estudis demostren que els pacients amb trastorn
mental sever presenten un augment de pes com a efecte secundari de la medicació
(27).
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Il·lustració 1: Gràfic IMC

Podem observar que en la il·lustració 17, un 28,3% està diagnosticat amb trastorn
depressiu, un 23,9% amb trastorn de personalitat dels quals un 13% és trastorn
obsessiu compulsiu, un 13% trastorns bipolars, un 10,9% esquizofrènia i el mateix
percentatge pateix ansietat.
La correcta alimentació és important per qualsevol persona, sobretot per aquelles
persones amb alguna malaltia per evitar complicacions com són les morts prematures,
infarts de miocardi, desenvolupar càncer de pròstata o mama, hipertensió arterial,
desenvolupament de diabetis tipus 2, entre molts altres (28). En els resultats de les
enquestes, en la il·lustració 2, veiem com un 27,6% dels participants afirmen que
porten una alimentació saludable, un 34,5% considera que quasi sempre, un 31% a
vegades i un 6,9% afirmen que no duen una dieta saludable. Per tant, si considerem
que porten una alimentació les persones que també han contestat quasi sempre, un
62,1% acostuma a dur una dieta saludable. En molts altres estudis s’ha afirmat el
contrari a causa de l’augment de dificultats que presenten de base (27).
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Il·lustració 2: Gràfic pregunta 6

Pel que fa a la brioixeria industrial, il·lustració 18, un 52,7% afirma que la consumeix
diverses vegades al mes (3-4), un 20,7% diverses vegades a la setmana (3-4), un 17,2%
no la consumeix mai i un 10,3% diàriament.
Respecte als productes ultra processats un 51,7% afirma que la consumeix diverses
vegades al mes (3-4), un 27,6% diverses vegades a la setmana (3-4), un 10,3% no la
consumeix mai i el mateix percentatge diàriament, en la il·lustració 19.
A la il·lustració 20 observem com un 55,2% consumeix productes frescs diàriament, un
34,5% diverses vegades a la setmana (3-4) i un 10,3% diverses vegades al mes (3-4).
Ningú ha contestat que no consumeix mai productes frescs.
Pel que fa al consum de verdures i hortalisses, un 41,4% ha respost diàriament, un
34,5% diverses vegades a la setmana (3-4), un 20,7% diverses vegades al mes (3-4) i un
3,4% mai, tal com es pot observar en la il·lustració 21.
Sobre el consum de fruita en la il·lustració 22, un 65,5% ha respost diàriament, un
24,1% diverses vegades a la setmana (3-4), un 6,9% mai i un 3,4% diverses vegades al
mes (3-4).
Un 55,2% consumeix postres diàriament, un 24,1% diverses vegades a la setmana
(3-4), un 13,8% no en consumeix mai i un 6,9% diverses vegades al mes, tal com
s’observa en la il·lustració 23. En la il·lustració 24, un 62,5% consumeix fruita o iogurt
de postres, un 21,9% no en consumeix i un 15,6% consumeix altres productes com
poden ser, xocolata, gelatines, flam, gelats, natilles, etc.
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Un 34,5% no pica entre hores, el mateix percentatge diverses vegades a la setmana,
17,2% diverses vegades al mes i 13,8% diàriament, com observem en la il·lustració 25.
S’observa que dur a terme aquesta acció amb aliments poc nutritius (com són patates,
embotits, xocolata, etc.) pot ser perjudicial per a la salut, com a conseqüència el seu
consum habitual dificulta una alimentació sana (28). En la il·lustració 27, un 68,4% ho
fa per ansietat, un 15,8% per avorriment, un 10,5% per altres opcions i un 5,3% perquè
té gana.
Un 48,3% ha contestat que fa ell mateix la compra, un 34,5% una altra persona del
nucli familiar, un 13,8% s’ho combinen i un 3,4% menja fora de casa, com veiem en la
il·lustració 28. Observem en la il·lustració 30, que un 41,4% ha contestat que fa ell
mateix cuina, un 31% ho fa una altra persona del nucli familiar, un 24,1% s’ho
combinen i un 3,4% menja fora de casa. Un 44,8% ha contestat que fa ell mateix escull
el menú, un 27,6% ho fa una altra persona del nucli familiar i el mateix percentatge
s’ho combina, en la il·lustració 31. Si relacionem les preguntes 6 i 17, contemplem en la
il·lustració 29, que les persones que s’encarreguen de la compra, acostumen a dur una
alimentació més saludable (64,3%), ja com preparar la taula i altres obligacions
relacionades amb la ingesta (28).
Un 69% dels participants no segueixen cap patró alimentari, un 20,7% duen a terme
una alimentació per baixar de pes, un 6,9% controla els hidrats de carboni perquè té
diagnosticada diabetis i un 3,4% té alguna intolerància alimentària, ho observem en la
il·lustració 32.
En la il·lustració 33, el 41,4% no pateix cap símptoma alimentari, un 34,5% pateix
restrenyiment, un 17,2% té males digestions i un 6,9% diarrees. En la 34 relacionem
l’alimentació saludable amb els símptomes. Un 66,6% de les persones que porten una
dieta saludable, pateixen símptomes alimentaris. Però de les persones que pateixen
símptomes alimentaris, un 85,7% cuiden la seva alimentació. Sense tenir en compte
que un 10% de tota la mostra pateix alguna al·lèrgia o intolerància alimentària.
Respecte als hàbits de son, un 37,9% dorm entre 6 i 8 hores, un 34,5% pateix insomni i
un 27,6% hipersòmnia, com s’observa en la il·lustració 35. Per tant, la majoria pateix
algun trastorn de son.
En la il·lustració 3 observem que un 65,5% considera que porta un estil de vida
sedentari. En la 36, un 48,3% no practica cap esport mai, un 24,1% diverses vegades a
la setmana, un 17,2% diàriament i un 10,3% diverses vegades al mes. Una vida activa
redueix el risc de nombroses malalties. Contem com a vida activa executar activitats de
forma habitual com poden ser caminar, nedar, activitats de la llar, d’higiene personal,
jardineria, pujar escales, etc. Tota aquella activitat que necessiti un moviment del cos
(28).
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Il·lustració 3: Gràfic pregunta 23

En la 4 podem observar que les persones que han respost que porten un estil de vida
actiu, un 60% afirma que porta una alimentació saludable, tenint en compte les
respostes si i quasi sempre. Un 40% no té una alimentació saludable. Les persones
sedentàries un 63,3% porta una alimentació saludable, i la resta no. A la inversa, les
persones que acostumen a dur una alimentació saludable, el 66,6% porta una vida
sedentària, només un 33,3% porta una vida activa. Les que no porten una alimentació
saludable, un 63,6% porta una vida sedentària, i un 36,3% una vida activa.

Il·lustració 4: Taula correlació preguntes 6 i 23
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Un 62,1% no consumeix tòxics, un 31% estimulants legals, un 3,4% al·lucinògens, el
mateix percentatge depressors legals, tal com s’observa en la il·lustració 37. Un 58,6%
no en consumeix mai, un 34,5% diàriament, un 3,4% diverses vegades al mes i el
mateix percentatge vàries vegades a la setmana, en la il·lustració 38. De les persones
que consumeixen estimulants legals un 88,8% ho fa diàriament, de les que
consumeixen depressores legals i al·lucinògens el 100% de cadascuna ho fa cada dia,
tal i com es veu a la il·lustració 39.
Per últim, en la tercera part de l’enquesta sobre les preguntes del confinament, un
44,8% menjava igual abans del confinament, 34,5% menjava millor abans, un 17,2%
menjava pitjor i un 3,4% no ho sap. Ho podem observar a la il·lustració 5.

Il·lustració 5: Gràfic pregunta 27

Un 51,7% afirma que el seu pes va augmentar durant el confinament, un 20,7% el seu
pes s’ha mantingut estable, un 17,2% no ho sap i un 10,3% afirma que va disminuir, en
la il·lustració 40.
En la il·lustració 6, de les persones que afirmen que el seu pes va augmentar, un 46,6%
considera que va menjar millor abans del confinament, un 26,6% ha contestat que va
menjar pitjor abans del confinament, un 20% considera que va menjar igual i un 6,6%
no ho sap. Dels participants que afirmen que el seu pes va disminuir, un 66,6% diu que
menjava igual, un 33,3% va menjar pitjor. Dels que han respost que el seu pes no ha
canviat, un 16,6% menjava millor i 83,3% afirma que menjava igual. De les persones
que no saben si el seu pes va variar, un 40% afirma que va menjar millor abans del
confinament, el mateix percentatge afirma que menjava igual i un 20% diu que va
menjar pitjor.
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Il·lustració 6: Taula correlació preguntes 27 i 28

En la il·lustració 41, un 41,4% afirma que la seva ingesta alimentaria durant el
confinament va augmentar, un 37,9% diu que no va canviar, un 13,8% creu que va
disminuir i un 6,9% no ho sap.
En la 42, el 48,3% assegura que els seus hàbits durant el confinament van ser menys
saludables, un 20,7% creu que no van canviar, un 17,2% diu que van ser més saludables
i un 13,8% no ho sap.
Si correlacionem les dues il·lustracions anteriors en la 7, de les persones que han
afirmat que abans del confinament menjaven millor, un 80% han portat uns menys
hàbits saludables durant el confinament i un 20% més saludables. Dels que abans del
confinament menjaven pitjor, un 40% han portat uns hàbits més saludables i el mateix
percentatge menys saludables, un 20% no ho sap. Dels que manifesten que abans del
confinament menjaven igual, un 46,2% no han canviat els hàbits, un 23% menys
saludables, el mateix percentatge no ho sap i un 7,6% més saludables.

Il·lustració 7: Taula correlació preguntes 27 i 30

L’activitat física del 58,6% va disminuir, un 31% no va canviar, un 6,9% va augmentar i
un 3,4% no ho sap. Ho podem observar a la il·lustració 43.
Els que afirmen que els hàbits durant el confinament van ser més saludables, un 20%
diu que va augmentar l’activitat física, un 40% va disminuir i el mateix percentatge no
va canviar. Dels hàbits menys saludables, un 85,7% va disminuir l’activitat física i un
14,2% no va canviar. Dels que els seus hàbits no van canviar, un 66,6% no va canviar
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l’activitat física, un 16,6% va augmentar-la i el mateix percentatge la va disminuir. Dels
que no saben com van ser els seus hàbits durant el confinament, un 50% va disminuir
l’activitat física, un 25% no la va canviar i el mateix percentatge no ho sap. Ho podem
observar a la il·lustració 8.

Il·lustració 8: Taula correlació preguntes 30 i 31

Un 48,3% no va canviar la medicació durant el confinament, un 24,1% la va augmentar,
un 13,8% no ho sap, un 6,9% va canviar el medicament, el mateix percentatge va
disminuir-la, tal com s’observa en la il·lustració 44.
L’estat anímic durant el confinament va empitjorar d’un 58,6%, no va canviar d’un
24,1%, va millorar d’un 10,3% i no ho saben un 6,9%. Ho observen en la il·lustració 45.
Els que afirmen que els hàbits durant el confinament van ser més saludables, en la
il·lustració 9, un 80% diu que va millorar el seu estat anímic. Dels hàbits menys
saludables, un 50% va empitjorar el seu estat anímic, un 28,6% no va canviar, un 14,2%
va millorar. Dels que els seus hàbits no van canviar, un 33,3% no va canviar i un 66,6%
va empitjorar. Dels que no saben com van ser els seus hàbits durant el confinament, un
50% va empitjorar, un 25% no la va canviar i el mateix percentatge no ho sap.

Il·lustració 9: Taula correlació preguntes 30 i 33

En la il·lustració 46, un 48,3% de participants va empitjorar l’estat d’ansietat, d’un
34,5% no va canviar, d’un 10,3% va millorar i d’un 6,9% no ho sap. Els que al·leguen
que els hàbits durant el confinament van ser més saludables en la 10, un 60% diu que
va empitjorar el seu estat d’ansietat. Dels hàbits menys saludables, un 42,8% va
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empitjorar el seu estat d’ansietat, un 35,7% no va canviar, un 14,2% va millorar. Dels
que els seus hàbits no van canviar, un 33,3% no va canviar i un 66,6% va empitjorar.
Dels que no saben com van ser els seus hàbits durant el confinament, un 50% no va
canviar i un 25% va empitjorar. S’ha demostrat que les activitats de relaxació i
respiració són beneficioses per reduir l’ansietat (28).

Il·lustració 10: Taula correlació preguntes 30 i 34

En la 47, la situació d'estrès d’un 51,7% va augmentar, la d’un 20,7% no va canviar, la
d’un 17,2% va disminuir i la d’un 10,3% no ho sap. Els que afirmen que els hàbits
durant el confinament van ser més saludables en la 11, un 40% diu que va millorar la
seva situació d’estrès, un 20% va disminuir i el mateix percentatge no va canviar. Dels
hàbits menys saludables, un 50% va millorar, d’un 21,4% va empitjorar i del mateix
percentatge no va canviar. Dels que els seus hàbits no van canviar, un 83,3% va
augmentar i un 16,6% no va canviar. Dels que no saben com van ser els seus hàbits
durant el confinament, han afirmat un 25% de cada resposta.

Il·lustració 11: Taula correlació preguntes 30 i 35

Un 44,8% afirma que els símptomes del seu diagnòstic han empitjorat durant el
confinament. Un 34,5% no han canviar. Un 13,8% han millorat. Tal com podem
observar en la il·lustració 48. En la 12, els que afirmen que els hàbits durant el
confinament van ser més saludables, un 40% diu que van millorar, el mateix
percentatge van empitjorar i un 20% no van canviat. Dels hàbits menys saludables, un
50% van empitjorar, un 35,7% no van canviar. Dels que els seus hàbits no van canviar,
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un 50% van empitjorar i l’altre 50% no va canviar. Dels que no saben com van ser els
seus hàbits durant el confinament, han afirmat un 25% de cada resposta.

Il·lustració 12: Taula correlació preguntes 30 i 36
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7. Limitacions
L’estudi presenta limitacions per la baixa participació en les enquestes, ja que no tenim
una mostra estadísticament significativa. Es poden augmentar les participacions, citant
als participants i passar l’enquesta presencialment als diferents serveis. Tampoc podem
confirmar que sigui una valoració fiable, ja que les respostes poden ser una mica
subjectives per la població en general, si no tenen coneixement en nutrició.
Podríem afegir que potser les enquestes han sigut massa llargues, ja que hi ha hagut 60
enquestes sense finalitzar. Ja que de les 32 finalitzades, 8 han tardat entre 10 i 30
minuts en respondre, 18 entre 5-10 minuts i 6 entre 2 i 5 minuts.
També contem com a limitacions els criteris d’exclusió a causa de la dificultat dels
trastorns de conducta alimentària. Per tant, de 32 participants, 29 han pogut ser
estudiats.

8. Conclusions
Les persones amb trastorn mental sever porten a terme una alimentació saludable.
Els pacients amb diagnòstic de trastorn mental sever, no acostumen a dur uns hàbits
saludables, ja que la majoria no té un IMC adequat, acostumen a ser persones amb un
estil de vida sedentari. Els participants al·leguen portar una alimentació saludable quasi
sempre. Consumeixen fruita diàriament, no acostumen a menjar verdures i hortalisses
amb una alta freqüència i ultra processats diverses vegades al mes. Però si parlem
d’hàbits saludables com a conjunt, porten una vida sedentària, pateix trastorn de son i
no consumeix tòxics.
La pandèmia la sars-covid 19 ha afectat al patró alimentari de les persones amb
trastorn mental sever.
No podem treure unes conclusions clares d’aquesta hipòtesi que sumi la majoria.
Podem dir que els participants creuen que no han canviat la seva alimentació durant el
confinament, seguit de participants que afirmen que la seva alimentació ha empitjorat.
També manifesten que en disminuir l’activitat física el seu pes va augmentar.
Una persona amb trastorn mental sever que cuida la seva alimentació, dur a terme
activitat física.
La relació entre l’alimentació saludable i l’estil de vida actiu és inversament
proporcional en aquests pacients, ja que les persones que porten un estil de vida actiu
afirmen portar una alimentació saludable, però les persones que duen una alimentació
saludable no tenen per què portar un estil de vida actiu, de fet s’ha demostrat que la
majoria porta un estil de vida sedentari.
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Una persona que porta una alimentació saludable pateix menys símptomes digestius.
Les persones que porten una alimentació saludable pateixen símptomes alimentaris
com són males digestions, diarrees i restrenyiment. Per tant, ratifiquem aquesta
hipòtesi. Però podem afegir que les persones que pateixen símptomes alimentaris si
cuiden la seva alimentació.
El conjunt d’hàbits saludables millora l’estat anímic d’una persona.
Dels participants que afirmen portar una dieta més saludable durant el confinament
asseguren que va millorar el seu estat anímic.
La pandèmia de la sars-covid 19 ha agreujat els símptomes d’ansietat i estrès.
L’estat d’ansietat i estrès va empitjorar durant el confinament, i com a conseqüència
també els símptomes del seu diagnòstic.
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Enquesta
Encuesta TFG - Hàbits alimentaris en pacients amb trastorn mental sever durant la pandèmia
del COVID-19.
Personales:
1. ¿Con qué género te identificas? Masculino / femenino / otros
2. ¿Cuántos años tienes? <18/ 18-25 / 26-39 /40 -50 / 51- 65 / <65
3. ¿Cuánto mides? Respuesta en blanco
4. ¿Cuánto pesas? Respuesta en blanco
5. ¿Qué diagnóstico de enfermedad mental tienes? Respuesta en blanco
Hábitos alimentarios: Una alimentación saludable es aquella que se define como satisfactoria,
suficiente, completa, equilibrada, armónica, segura, adaptada al comensal y al entorno,
sostenible y asequible.
6. ¿Llevas una alimentación saludable? Si / Casi siempre / A veces / No
7. ¿Cada cuánto acostumbras a consumir bollería industrial (cruasanes, donuts, galletas...)? A
diario/ varias veces a la semana (3-4) / varias veces al mes (3-4) / Nunca
8. ¿Cada cuánto consumes productos ultra procesados? Los productos ultra procesados son
alimentos que tienen algún grado de procesado industrial. A diario/ varias veces a la semana
(3-4) / varias veces al mes (3-4) / Nunca
9. ¿Cada cuánto consumes productos frescos? Alimentos como fruta, verdura, carne, pescado,
huevos y legumbres que no han sufrido cambios. A diario/ varias veces a la semana (3-4) /
varias veces al mes (3-4) / Nunca
10. ¿Cada cuánto consumes verduras y hortalizas? A diario/ varias veces a la semana (3-4) /
varias veces al mes (3-4) / Nunca
11. ¿Cada cuánto consumes fruta? A diario/ varias veces a la semana (3-4) / varias veces al mes
(3-4) / Nunca
12. ¿Acostumbras a tomar postre? A diario/ varias veces a la semana (3-4) / varias veces al mes
(3-4) / Nunca
13. Si has respondido sí o varias veces. ¿Qué comes de postre? Respuesta en blanco
14. ¿Acostumbras a picar entre horas? A diario/ varias veces a la semana (3-4) / varias veces al
mes (3-4) / Nunca
15. Si has respondido que sí o varias veces. ¿Qué sueles picar? Respuesta en blanco
16. ¿Por qué crees que comes entre horas? Porqué tengo hambre, ya que no he comido bien/
Por ansiedad/ Porque no tengo nada mejor que hacer/ Otras / No lo sé
17. ¿Quién hace la compra en casa? Yo/ Otra persona del núcleo familiar de convivencia / Nos
lo combinamos / Como fuera
18. ¿Quién cocina? Yo / Otra persona del núcleo familiar de convivencia / Nos lo combinamos /
Como fuera
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19. ¿Quién escoge el menú? Yo / Otra persona del núcleo familiar de convivencia / Nos lo
combinamos
20. ¿Sigues un patrón alimentario concreto? Para adelgazar/ Para engordar / Para aumentar
musculo / Tengo alguna intolerancia / Tengo alguna alergia / tengo diabetes / No
21. ¿Padeces algún síntoma alimentario? Malas digestiones/ Diarreas / Estreñimiento / No
22. En cuanto a los hábitos de sueño... Hipersomnia (duermo más horas)/ Duermo entre 6 y 8h
/ Insomnio (duermo menos horas)
23. ¿Consideras que llevas un estilo de vida sedentario? Un estilo de vida sedentario sería si
estas muchas horas inactivo, si siempre te desplazas en coche y subes por el ascensor. Si / No
24. ¿Practicas algún deporte? A diario/ varias veces a la semana (3-4) / varias veces al mes (3-4)
/ Nunca
25. ¿Consumes tóxicos? No/ Estimulantes legales (tabaco...) Estimulantes ilegales (cocaína,
anfetaminas...) / depresoras legales (alcohol...) / depresoras ilegales (narcóticos...) /
alucinógenos (marihuana, LSD...)
26. ¿Cada cuánto los consumes? A diario/ varias veces a la semana (3-4) / varias veces al mes
(3-4) / Nunca
Covid
27. Antes del confinamiento creo que comía… Mejor/ Peor / Igual/ No lo sé
28. Creo que mi peso cambió durante el confinamiento... Aumentó /Disminuyó / No cambió /
No lo sé
29. Mi ingesta alimentaria durante el confinamiento... Aumentó /Disminuyó / No cambió / No
lo sé
30. Mis hábitos durante el confinamiento fueron... Más saludables / Menos saludables / no
cambiaron /no lo sé
31. Mi actividad física durante el confinamiento... Aumentó /Disminuyó / No cambió / No lo sé
32. Mi medicación durante el confinamiento... Aumentó /Disminuyó /El medicamento cambió/
No cambió / No lo sé
33. Mi estado anímico durante el confinamiento... Mejoró / Empeoró / No cambió/ No lo sé
34. Mi estado de ansiedad durante el confinamiento... Mejoró / Empeoró / No cambió/ No lo
sé
35. Mi situación de estrés durante el confinamiento... Aumentó /Disminuyó / No cambió / No
lo sé
36. Mis síntomas del trastorno durante el confinamiento... Mejoraron / Empeoraron / No
cambiaron / No lo sé
37. Noté algún otro cambio que no se ha comentado. Respuesta en blanco
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