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RESUM 

Introducció: Els pacients diagnosticats amb dermatitis atòpica conviuen amb unes 

condicions dermatològiques que poden desenvolupar una afectació psicològica. Per 

això, aquesta tipologia de pacient es pot trobar en situacions on requereixi d’ajuda per 

afrontar la seva malaltia. Avui dia el sistema no aconsegueix donar suport i pot haver 

un augment de l’estrès i l’ansietat arribant a situacions d’ideació suïcida.   

  

Objectius: En aquest treball, l’objectiu principal és determinar si existeix relació entre 

la dermatitis atòpica i els indicis suïcides. 

 

Metodologia: Es du a terme una revisió de la bibliografia segons Arskey a les bases 

de dades de PubMed, Cinhal i PsycInfo en els últims 15 anys amb limitacions de 

llengua (català, castellà i anglès). S’ha utilitzat l’escala de Newcastle-Ottawa Scale 

(NOS) i l’escala ROBIS per valorar la qualitat dels articles seleccionats i el risc de biaix.  

 

Resultats: S’han obtingut 104 articles de les tres bases de dades fetes servir i després 

d’extreure els duplicats i aplicar els criteris d’inclusió s’han seleccionat 21 articles. 

Aquests han sigut analitzats observant els factors associats com el gènere, la situació 

socioeconòmica, l’ansietat, la depressió, el son i el descans, entre d’altres.  

 

Conclusions: Les dades obtingudes de la revisió sistematitzada afirmen l’associació 

de la dermatitis atòpica i els indicis suïcides. Es necessari continuar investigant per 

poder aconseguir plans de cures que previnguin aquestes situacions.  

 

Paraules claus: Dermatitis atòpica, èczema, indicis suïcides i intents suïcides. 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

Introducción: Los pacientes diagnosticados con dermatitis atópica conviven con unas 

condiciones dermatológicas que pueden desarrollar una afectación psicológica. Por 

eso, esta tipología de paciente se puede encontrar en situaciones donde requiera 

ayuda para afrontar su enfermedad. Hoy en día el sistema no logra apoyar y puede 

haber un aumento del estrés y la ansiedad llegando a situaciones de ideación suicida. 

 

Objetivos: En este trabajo, el objetivo principal es determinar si existe relación entre 

la dermatitis atópica y los indicios suicidas. 

 

Metodología: Se realiza una revisión de la bibliografía según Arskey en las bases de 

datos de PubMed, Cinhal y PsycInfo en los últimos 15 años con limitaciones de lengua 

(catalán, castellano e inglés). Se ha utilizado la escala de Newcastle-Ottawa Scale 

(NOS) y la escala ROBIS para valorar la calidad de los artículos seleccionados y el 

riesgo de sesgo. 

 

Resultados: Se han obtenido 104 artículos de las tres bases de datos utilizadas y 

después de extraer los duplicados y aplicar los criterios de inclusión se han 

seleccionado 21 artículos. Éstos han sido analizados observando los factores 

asociados como el género, la situación socioeconómica, la ansiedad, la depresión, el 

sueño y el descanso, entre otros. 

 

Conclusiones: Los datos obtenidos de la revisión sistematizada afirman la asociación 

de la dermatitis atópica y los indicios suicidas. Es necesario continuar investigando 

para poder conseguir planes de cuidados que prevengan estas situaciones. 

 

Palabras claves: Dermatitis atópica, eczema, indicios suicidas e intentos suicidas. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Introduction: Patients diagnosed with atopic dermatitis live with dermatological 

conditions that can develop a psychological affectation. Therefore, this type of patient 

can be found in situations where they require help to cope with their illness. Today the 

system fails to support and there may be an increase in stress and anxiety leading to 

situations of suicidal ideation. 

 

Objectives: In this work, the main objective is to determine whether there is a 

relationship between atopic dermatitis and suicidal ideation. 

 

Methodology: A review of the bibliography according to Arskey is carried out in the 

PubMed, Cinhal and PsycInfo databases in the last 15 years with language limitations 

(catalan, spanish and english). The Newcastle-Ottawa Scale (NOS) and the ROBIS 

scale were used to assess the quality of the selected articles and the risk of bias. 

 

Results: 104 articles have been obtained from the three databases used and after 

extracting the duplicates and applying the inclusion criteria, 21 articles have been 

selected. These have been analyzed observing associated factors such as gender, 

socioeconomic status, anxiety, depression, sleep and rest, among others. 

 

Conclusions: The data obtained from the systematic review affirm the association of 

atopic dermatitis and suicidal signs. It is necessary to continue investigating in order 

to obtain care plans that prevent these situations. 

 

Keywords: Atopic dermatitis, eczema, suicidal signs and suicide attempts. 



9 
 

1. Introducció 

La dermatitis atòpica (DA) o èczema, com ho defineix el National Institute of Allergy 

and Infectious Diseases (1), és una malaltia crònica de la pell caracteritzada per ser 

seca i presentar un prurit al pacient que acaba desenvolupant lesions. Aquesta 

malaltia cutània inflamatòria crònica es manifesta en brots de manera imprevisible al 

llarg de la vida (2). A més a més, les ferides que apareixen poden desenvolupar 

complicacions infeccioses (2). La DA s’associa a malalties com l’asma, rinitis, 

sensibilitat de la pell a substàncies externes i al·lèrgies alimentàries (2). La prevalença 

d’afectació és de 20% al 30% als infants i del 3% al 10% en adults (3). 

Tot i que la DA no posa en perill la vida de la persona, sí que es troba relacionada 

amb la qualitat de vida en produir una situació de desconfort. Com expliquen els “All-

Party Parliamentary Group on Skin” (4), els pacients diagnosticats amb malalties de la 

pell necessiten suport per controlar, gestionar i viure amb la seva condició. Per això, 

és important el paper d’infermeria, que té les capacitats d’acompanyar i donar suport 

a les persones amb DA a partir d’eines de gestió de la patologia en les seves diferents 

situacions dermatològiques (4).  

A més a més, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) es mobilitza davant la 

realitat suïcida que existeix i la necessitat d’afrontar-ho com un problema de salut 

pública. Hi ha uns factors socials, psicològics i culturals, entre d’altres, que creen una 

conducta suïcida i les dificultats que existeixen en accedir al sistema sanitari de l’àmbit 

mental no permeten ajudar a aquestes persones (5).  Hi ha evidència on es relaciona 

la DA amb ansietat (6,7) i depressió (8,9), en canvi, quan es relaciona amb indicis 

suïcides hi ha una manca d’informació.  

 

1.1 Justificació 
 

La DA és una patologia dermatològica difícil de conviure. No només s’han de tenir 

unes cures de la pell i una hidratació, també es pateix un prurit intens i permanent al 

llarg del dia. A més a més, per poder fer una bona cura, els pacients han d’anar 

invertint econòmicament en cremes i sabons fins troba el producte que no danyi la 

seva pell.  
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Malauradament per aconseguir visita amb dermatologia hi ha llista d’espera. 

Aquest fet provoca una insatisfacció perquè aquesta tipologia de pacient busca ajuda 

immediata en situacions de brot, que són altament condicionants en les seves 

Activitats de la Vida Diària (AVD). Tanmateix, socialment és una patologia coneguda i 

es difonen els recursos que funcionen entre la població. També infermeria, sobretot 

en l’especialitat de pediatria, coneix les cures i les transmet als seus pacients.  

Dit això, es vol plantejar que hi ha més enllà de la pell del malalt, ja que ell o ella 

ha de vigilar i gestionar les seves ferides. És cert que totes les malalties impliquen un 

esforç pel pacient, però, en aquest cas, es necessita molt autoconeixement en 

moments de brot d’èczema i quines cremes o fàrmacs utilitzar. Aquesta atenció i 

valoració constant de l’evolució de la seva epidermis, mentre a nivell fisiològic se sent 

prurit, pot desenvolupar emocions de rebuig, tristesa i desesperació. És aquí on es 

planteja l’extrem d’incapacitat psicològica en l’abordatge d’aquesta situació. 

La salut mental en general està estigmatitzada i quan es sol·licita ajuda hi ha pocs 

recursos. No és habitual demanar ajuda psicològica per la DA, però totes les emocions 

contingudes de la malaltia i, pot ser, altres motius externs de la vida del pacient poden 

desenvolupar una situació de fragilitat.  
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2. Objectius 

L’objectiu principal de la revisió sistemàtitzada és: 

 Determinar si existeix relació entre la DA i els indicis suïcides a la població. 

A partir d’aquí, els objectius secundaris serien: 

 Estudiar quins són els possibles factors interns de la DA que fan desenvolupar 

indicis suïcides. 

 Identificar quins són els possibles factors externs de la DA que fan 

desenvolupar indicis suïcides. 

 

3. Metodologia 

Per poder fer la revisió sistematitzada, s’ha fet servir la metodologia proposada per 

Arkesy (10). Aquest document planteja cinc etapes a seguir per poder trobar la 

informació necessària. 

 

3.1  Pregunta d’investigació 

La pregunta formulada en la cerca de bibliografia és: Els pacients amb DA poden 

desenvolupar indicis suïcides? 

 

3.2  Identificació dels estudis rellevants 

Les bases de dades utilitzades són PubMed (11), Cinahl (12) i PsycInfo (13).  A 

més a més, la cerca que s’estableix limita fins a 15 anys de publicació (2007-2022) i 

llengües com català, castellà i anglès. Els termes fets servir són els “Medical Subject 

Heading Section” (MeSH) i es va adaptar l’estratègia a cada base de dades (Taula 1). 

Els termes principals utilitzats han sigut “dermatitis atopica” i “suicide”. Altres 

termes que s’han considerat són “atopic eczema”, “eczema”, “suicide attempted”, 

“parasuicide” i “suicidal risk”.  

La revisió de la bibliografia s’ha realitzat durant el mes de desembre del 2021 fins 

a l’abril del 2022.  
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Taula 1. Estratègia de cerca. 

 

 

3.3  Selecció d’estudis 

Les estratègies de cerca realitzades en les tres bases de dades ha obtingut un total 

de 104 articles que es van introduir a la versió 2.67.0 del Mendeley Reference 

Manager (14). Seguidament, es retiren 46 articles duplicats de manera manual 

aconseguint un total de 58 articles. A continuació, es van excloure 9 articles als quals 

no es tenia accés des de la Biblioteca de la Universitat de Lleida (15) i 24 articles dels 

quals el títol mostrava informació que no complia els criteris de selecció; un total de 

33 articles exclosos en la primera lectura.  

Base de 

dades 
Estratègia de cerca 

Resultats 

obtinguts 

PubMed 

(11) 

((“dermatitis, atopic”[MeSH Terms]) OR ("atopic 

eczema"[Title/Abstract]) OR (“eczema”[Title/Abstract])) AND 

((“suicide”[MeSH Terms]) OR (“suicide, attempted”[MeSH 

Terms]) OR (“parasuicide”[Title/Abstract]) OR ("suicidal 

risk"[Title/Abstract])) 

35 

Cinhal (12) ((TX "atopic dermatitides") OR (TX "atopic dermatitis") OR 

(TX "atopic eczema") OR (TX “dermatitis”) OR (TX 

“eczema”)) AND ((TX "attempted suicide") OR (TX "suicidal 

ideation") OR (TX “parasuicide”) OR (TX "suicidal risk") OR 

(TX “suicide”)) 

35 

((MM "Dermatitis, Atopic") OR (MH "Dermatitis") OR (MH 

"Eczema")) AND ((MH "Suicide, Attempted") OR (MH 

"Suicidal Ideation") OR (MH "Suicide Risk") OR (MM 

"Suicide")) 

13 

PsycInfo 

(13) 

((TX "atopic dermatitides") OR (TX "atopic dermatitis") OR 

(TX "atopic eczema" ) OR (TX “dermatitis”) OR (TX 

“èczema”)) AND ((TX "attempted suicide") OR (TX "suicidal 

ideation") OR (TX “parasuicide”) OR (TX "suicidal risk") OR 

(TX “suicide”)) 

16 

((MM "Dermatitis") OR (DE "Eczema") OR (TX "atopic 

detmatitis") OR (TX "atopic eczema"))  AND ((MM "Suicide") 

OR (DE "Attempted Suicide") OR (DE "Suicidal Behavior") 

OR (DE "Suicidal Ideation") OR (DE "Suicidal Ideation")) 

5 
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Els 25 articles restants van ser avaluats segons els criteris següents:  

- Articles que incloguin pacients amb DA o èczema i que busquin la 

prevalença o facin una estimació de la tendència suïcida.  

- Estudis transversals, casos-controls i cohorts; observacionals i 

metanàlisis. 

Finalment, es seleccionen els 21 articles que es faran servir en el treball. Aquest 

procés de cerca es pot visualitzar esquemàticament amb el diagrama de PRISMA als 

resultats (Il·lustració 1). Dels 4 articles eliminats, 1 es centrava en l’esquizofrènia i no 

en indicis suïcides, 1 buscava una eina d’ajuda pels pares amb infants diagnosticats 

amb DA, 1 no valorava la ideació suïcida com una comorbiditat i l’últim article eliminat 

parlava de la planta Kudo com a tractament de la depressió i idees suïcides en 

pacients amb DA. Per poder organitzar la informació i avaluar-la correctament s’ha fet 

servir el programa Microsoft Excel (16).  

 

3.4 Anàlisis de les dades 

Els 21 articles trobats estan resumits a la Taula 2 on si engloba informació tipus 

autor, any i país, disseny d'estudi, població d'estudi, instruments de mesura i 

resultats interessants.  

Pel que fa a la qualitat dels estudis, s’ha fet servir l’escala “Newcastle-Ottawa 

Scale (NOS)” (17) ens els estudis transversals i cohorts, i la ROBIS (18) en les 

metaanàlisis. Els resultats de l’escala NOS es poden observar a la Taula 3 i Taula 

4 sent nou estrelles el més fiable i de bona qualitat i els resultats de l’escala Robert 

a la Taula 5 indicant els riscos de biaix.  

 

3.5  Cotejar, resumir i comunicar els resultats 

S’han seleccionat majoritàriament estudis de casos i controls transversals sobre 

la DA i la ideació suïcida amb diferents poblacions d’estudi.  

Per poder fer els resultats i la discussió s’ha fet una anàlisi dels articles per 

poder identificar i comparar els diferents conceptes que treballa cada un. 
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Taula 2. Resum dels articles 

Autor, any i 

País 

Disseny 

d’estudi 

Població 

d'estudi 
Instruments de mesura Resultats interessants 

Seulki Lee, 

2017, Corea 

(19) 

Transversal 

n= 72 435 

alumnes de 799 

centres escolars 

de secundària 

S'utilitza un qüestionari per 

aconseguir les prevalences DA i 

les condicions mentals tenint en 

compte les condicions 

sociodemogràfiques. 

- La proporció d'adolescents amb ideació suïcida és de 16,3%, 

la planificació del suïcidi és de 5,8% i els intents de suïcidi són 

4,2%. 

- Entre els adolescents amb DA hi ha major prevalença de 

tristesa i desesperança (OR: 1'28), consideracions de suïcidi 

(OR: 1'31), plantejaments de suïcidi (OR: 1'42) o intents de 

suïcidi (OR: 1'51) que adolescents sense DA.     

- Quan s'inclou la variable de símptomes de depressió amb DA 

i conductes suïcides s'observa un OR de 1'14 per la ideació 

suïcida, un OR de 1'20 per la planificació del suïcidi i un OR de 

1'22 per l'intent de suïcidi. 

Chang Hoon 

Han, 2018, 

Corea (20) 

Transversal 

n= 237 002 

Adolescents amb 

asma i/o DA i/o 

rinitis al·lèrgica 

S'utilitza un qüestionari amb les 

variables per aconseguir les 

prevalences suïcides en els 4 

grups (cap al·lèrgia, només 

asma, asma amb DA o asma 

amb rinitis atòpica, asma amb 

rinitis al·lèrgica i DA). 

- La proporció d'adolescents amb ideacions suïcides és de: 

asma amb DA o asma amb rinitis al·lèrgica 37'2%, asma amb 

DA i rinitis al·lèrgica 37'7%.                

- La proporció d'adolescents que han intentat suïcidar-se és de: 

asma amb DA o asma amb rinitis al·lèrgica 10'0%, asma amb 

rinitis al·lèrgica i DA 10'5%.  

- Les OR sobre ideacions i intents suïcides amb asma i DA o 

asma i rinitis al·lèrgica és de 1'25. L'OR per l'asma amb DA i 

rinitis al·lèrgica juntament amb ideacions i intents suïcides és 

de 1'44.  
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J. P. Thyssen, 

2017, 

Dinamarca (21) 

Estudi de 

cohorts 

n= 9 656 

persones 

residents a 

Dinamarca 

S'utilitza un qüestionari general 

sobre salut amb preguntes 

referents a les variables 

necessàries per a l'estudi. 

- Existeixen semblances entre DA i depressió diagnosticada 

(OR 1'76) i també entre DA i ansietat diagnosticada (OR 1'74).                                                                                          

- Els pacients diagnosticats amb DA són més propensos a 

notificar símptomes com depressió i ansietat (OR 1'92).       

- Les idees suïcides han sigut més comuns en els pacients 

diagnosticats amb DA (3'4% davant 1'7%) i pocs informen de 

manera regular. 

Hye-Jin Ahn, 

2022, Corea 

(22) 

Transversal 

n=182 127                             

Infants, 

adolescents, 

adults i gent gran 

diagnosticat amb 

DA, urticària, 

psoriasis o sense 

diagnòstic de DA 

Utilitza el qüestionari que es va 

passar al 2015 per la Base de 

Dades d'Investigació de la 

Seguretat Nacional de Salut de 

Coreana, els registres mèdics 

de la població seleccionada i 

l'historial clínic dels 

diagnosticats amb DA. 

- Els pacients amb DA tenen més prevalença a TDAH (OR 1'48), 

TEA (OR 1'54) i trastorn de la conducta (OR 2'88) i menys 

prevalença a l'ansietat (OR 0'85) i trastorn del son (OR 0'85) 

que els no diagnosticats amb DA.                        

- No hi ha diferències significatives entre DA i no diagnosticats 

amb DA en esquizofrènia o ideació suïcida.  

- La prevalença d'ideació suïcida (OR 2'68) i esquizofrènia (OR 

3'26) és major en pacients amb DA greus.        

M. D. Deepak 

Prabhakar, 

2018, Estats 

Units 

(23) 

Estudi de 

casos i 

controls 

retrospectiu 

n= 45 983 

pacients. 

D'aquests 619 

són casos i 54 

364 són controls. 

Valoren l'historial clínic 

electrònic dels pacients i 

analitzen les dades per calcular 

les probabilitats. 

- La DA s'associa amb un risc menor a la mort per suïcidi (OR 

0'59). 

- Quan s'observen els valors del suïcidi, de la DA i de factors 

com edat, sexe, salut mental i ús de substàncies, no 

s'observen associacions (OR 0'77). 

Ekaterina 

Pronizius, 

2017, Austria 

(24) 

Transversal 
n= 45 

dermatòlegs 

A partir d'un qüestionari en línia 

fet pels dermatòlegs, es 

pregunta informació tipus 

sociodemogràfica i suïcidi dels 

pacients amb què tracten. 

També cerca les intervencions 

- Tres dermatòlegs informen tenir més de 5 pacients que s'han 

suïcidat.  

- Set dermatòlegs afirmen tractar entre 1 i 10 pacients que han 

expressat ideació suïcida.  

- La majoria de dermatòlegs saben que els pacients amb DA, 

psoriasis i acne tenen major risc de suïcidi. 
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psicològiques i eines de 

prevenció del suïcidi que fan 

servir aquests professionals.  

- En cas de trobar un pacient amb ideacions suïcides, la majoria 

de dermatòlegs donen cita per un altre dia o proposen visita a 

psiquiatria.  

Aaron Mark 

Drucker, 2018, 

Canadà (25) 

Estudi de 

casos i 

controls 

retrospectiu  

n= 55 323 

pacients entre 15 

i 55 anys  

S'emparellen participants amb 

relació 1 pacient suïcidi amb 2 

pacients control i es fa una 

regressió lògica amb els factors 

que interessen determinar.  

- Els antecedents d'èczema persistent es van donar en 174 

casos de suïcidi (0'94%) i 285 en controls (0'77%).  

- El risc de suïcidi i d'èczema persistent es troba amb un OR de 

1'22. 

- 2/3 suïcidis han sigut visitats pel seu metge de família en l'últim 

mes.  

Yechan Kyung, 

2020, Corea 

(26) 

Transversal 

n= 62 276 

participants de 

l'enquesta sobre 

el comportament 

de risc dels joves 

coreans 

Es realitza una anàlisis de 

regressió per identificar els 

factors de risc associats a 

l'estrès, l'estat d'ànim depressiu 

i la ideació suïcida en 

adolescents amb DA.  

- S'observa una prevalença de 59'1% d'estrès, 27'8% de 

depressió i 13'9% d'ideació suïcida en adolescents amb DA. 

- La ideació suïcida és la més associada a la depressió (OR 5'7)                                         

- Els factors que més influeixen en el suïcidi són la depressió 

(OR 9'83) i l'estrès (OR 6'56).  

Yeunhee Kwak,  

2017, Corea 

(27) 

Transversal 

n= 11 913 

participants d'una 

enquesta de salut 

i nutrició nacional 

coreana 

Es fa una anàlisi de les dades 

mirant les variables de DA, 

qualitat de vida segons estat 

salut, salut mental i variables 

tipus edat i sexe entre d'altres. 

- La depressió i la ideació suïcida són majors en adults amb DA, 

però no són estadísticament significatives.   

- La majoria dels adults amb DA són 1'7 cops més propensos a 

informar d'estrès, depressió i ideació suïcida que adults sense 

la malaltia. 

- L'OR de la DA i els indicis suïcides valorats és de 1'66. 

Sul Hee, 2017, 

Corea (28) 
Transversal 

n= 37 578 

participants d'una 

enquesta de salut 

i nutrició nacional 

coreana 

S'analitzen les dades de 

l'enquesta amb les variables 

necessàries per a l'estudi.  

- Els pacients amb DA mostren més estrès (p < 0,001), més 

prevalença a l'estat d'ànim deprimit (p = 0,001), més ús 

d'assessorament psicològic (p = 0,001) i més prevalença a la 

depressió i ideació suïcida (p = 0,002 i p < 0,001, 

respectivament) que els no diagnosticats amb DA. 
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Andrew A. 

Crawford, 

2015, Regne 

Unit (29) 

Estudi de 

cohorts 

n=5 569 

estudiants de la 

universitat de 

Glasgow 

Es realitzen dues enquestes a 

estudiants (una el 1948-1968 i 

una altra el 2001-2002) i es fa 

una valoració de les diferents 

variables. També s'analitzen els 

pacients que han mort.  

- Els estudiants amb combinació d'èczema i rinitis al·lèrgica amb 

antecedents familiars d'atòpia tenen més risc de suïcidi 

(10'02HR i 3'56HZ respectivament). 

Jan Dieris-

Hirche, 2017, 

Alemanya (30) 

Casos i 

controls 
n= 248 alemanys 

S'analitzen els resultats dels 

qüestionaris estandarditzats fets 

als pacients. 

- La prevalença d'ideació suïcida en pacients amb DA és de 

21'3%. El 3'9% d'aquests pacients es troben en un nivell 

d'ideació suïcida agut.  

- 7 pacients amb DA dels 181 presenten una puntuació total de 

>8 a l'escala de suïcidi de Pöldinger.                                       

Jon A. 

Halsoven, 

2014, Noruega 

(31) 

Transversal 

n= 3 775 

adolescents de 

18-19 anys  

S'avaluen les variables en un 

qüestionari passat als 

adolescents. 

- La prevalença global d'ideació suïcida és de 10'5%.   

- Casi 16% dels adolescents amb èczema informen que 

presenten ideacions suïcides.  

- Els adolescents amb èczema són més propensos a informar 

sobre ideacions suïcides ( OR 1'87) comparats amb els que 

mai han tingut èczemes (OR 1'74). 

- Els adolescents amb èczema i prurit tenen més prevalença a 

la ideació suïcida (23'8%), problemes de salut mental (22'1%) 

i malestar psicològic (42'4%).                         

Florence J. 

Dalgard, 2015, 

Noruega (32) 

Transversal 
n= 5 067 adults 

europeus 

Els pacients contesten un 

qüestionari amb les variables 

d'informació sociodemogràfica, 

d'esdeveniments vitals negatius 

i d'ideació suïcida, de depressió 

i d'ansietat. 

- El 12'7% dels pacients amb diagnòstic dermatològic declaren 

ideacions suïcides mentre que els que no tenen el diagnòstic 

són un 8'3%. 

- El 53'6% dels pacients que declaren tenir pensaments suïcides 

expliquen que ho relacionen amb la seva malaltia cutània.                                  
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- El 68% de pacients amb DA relacionen la ideació suïcida amb 

la patologia de la seva pell.  

Hye-Mi Noh, 

2016, Corea 

(33) 

Transversal 

n= 74 186 

estudiants 

d'institut 

Es passa una enquesta amb 

preguntes sociodemogràfiques i 

sobre salut mental, trastorns 

al·lèrgics i equitat en la salut.  

També s'inclou les variables 

d'idees suïcides i intents, 

d'estrès i d'estat d'ànim 

depressiu entre d'altres. 

- Les noies amb DA tenen més tendència d'informar d'ideacions 

suïcides, planificar-les i intentar-les mentre que els nois amb 

DA tendeixen a informar d'ideacions suïcides però no a 

planificar-les ni intentar-les. 

- En les noies amb DA s'observa un OR de 1'19 en ideació 

suïcida, 1'2 en la planificació i 1'24 en els intents.  

- Quant a la DA i una sobreestimació del seu pes amb ideació 

suïcida trobem un OR de 1'12, amb planificació un OR de 1'19 

i amb intents un OR de 1'35. 

Jeena K. 

Sandhu, 2018, 

Estats Units 

(34) 

Metaanàlisi n= 15 articles 

S’utilitzen escales com l’escala 

de Pöldinger, la DSM-V i 

l’Avaluació Primària de 

Trastorns Mentals entre d’altres. 

- Els pacients amb DA tenen 44% més de probabilitat de mostrar 

ideació suïcida (OR: 1'44) i un 36% de probabilitats d'intentar 

suïcidar-se (OR: 1'36) en comparació als que no pateixen de 

DA.                                       

- Pacients amb DA tenen un 44% més de probabilitats de 

d'ideació suïcida i un 36% de probabilitat d'intents de suïcidi 

que els pacients sense DA. 

Kevin R. Patel, 

2018, Estats 

Units  

(35) 

Metaanàlisi n= 36 articles 

Es calcula els OR amb IC de 

95% i prevalences de la DA, 

depressió i ideació suïcida. 

- La prevalença combinada d'efectes aleatoris del suïcidi és 

major en adults amb DA que sense DA, 12'2% respecte 6'4%.                                                                                                 

- 12 articles de 14 declaren que els pacients amb DA eren 

significativament més propensos a la ideació suïcida. 

Amalie Thorsti, 

2018, 

Dinamarca 

(36) 

Metaanàlisi n= 26 articles 

Es calcula els OR amb IC de 

95% en associacions entre DA i 

depressió, ansietat i ideació 

suïcida respectivament.  

- Detecta una associació positiva entre la DA i la ideació suïcida 

amb un OR de 4'32 en 6 articles seleccionats. 
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Paula Kagel, 

2020, 

Alemanya 

(37) 

Metaanàlisi n= 21 articles 
No utilitza instruments de 

mesura. 

- Existeix una associació entre la DA, trastorns d'ansietat i 

ideació suïcida. 

Katherine A. 

Kelly, 2021, 

Suïssa 

(38) 

Metaanàlisi n=47  articles 
No utilitza instruments de 

mesura. 

- S’identifiquen factors, sobretot en la població pediàtrica, 

condicionants en la vida pacient amb DA com el descans i la 

son, les relacions familiars i les percepcions negatives del propi 

físic que s’associen a ideacions suïcides.  

Maurizio 

Pompili, 2020, 

Italia 

(39) 

Metaanàlisi n= 35 articles 

S’analitza estadísticament les 

taxes de la població general 

amb la de casos. 

- El metanàlisi indica un risc altament significatiu d'ideació 

suïcida a la DA amb un OR de 2'62.                                                

- Segons l’evidència estudiada informa que la mitjana d'actes 

suïcides van ser 2'81 majors en pacients amb DA que els 

controls. 

   

Taula 3. Resultats escala Newcastle-Ottawa.  

Autor 
Tipus 

estudi 

Selecció 

Comparabilitat 

Exposició 

Puntuació 

final 

Definició 

del cas 

adecuat 

Representació 

del cas 

Selecció 

de 

controls 

Definició 

de 

controls 

Comprobació 

Mateix 

mètode 

en cas i 

controls 

Taxa “no 

respon” 

SeulKi Lee (19) Transversal A* B A* A* ** B* A* C 7 

Chang Hoon Han (20) Transversal A* B A* A* ** B* A* C 7 

Hye-Jin Ahn (22) Transversal A* A* B A* ** A* A* A* 8 

Ekaterina Pronizius (24) Transversal A* A* A* A* ** B* N/A B 7 

Yechan Kyun (26) Transversal A* B A* A* ** B* A* C 7 
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Yeunhee Kwak (27) Transversal A* A* A* A* ** B* N/A C 7 

Sul Hee (28) Transversal A* A* A* A* ** B* N/A C 7 

Jan Dieris-Hirche (30) Transversal A* B B A* ** B* A* C 6 

Jon A. Halsoven (31) Transversal A* A* A* A* ** B* A* C 8 

Florence J. Dalgard (32) Transversal A* A* A* A* ** B* A* C 8 

Hye-Mi Noh (33) Transversal A* B A* A* ** B* A* B 7 

 

Taula 4. Resultats escala Newcastle-Ottawa (continuació) 

Autor Tipus estudi 

Selecció 

Comparabilitat 

Exposició 

Puntuació 

final 
Representativitat 

de la cohort  

Selecció de 

la cohort no 

exposada 

Determinació 

de 

l'exposició 

Ítem no 

representat 

anteriorment  

Valoració 

resultat 

Seguiment 

resultats 

Seguiment 

adequat 

J. P. Thyssen 

(21) 

Estudi de 

cohorts 
A* A* B* A* ** B* A* C 8 

M. D. Deepak 

Prabhakar (23) 

Estudi de 

casos i 

controls 

retrospectiu 

B* A* A* A* * B* A* A* 8 

Aaron Mark 

Drucke (25) 

Estudi de 

casos i 

controls 

retrospectiu 

A* A* A* A* ** B* A* A* 9 

Andrew A. 

Crawford (29) 

Estudi de 

cohorts  
B* A* A* A* ** B* A* B* 9 
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Taula 5. Resultats escala ROBERT 

Autor 

Fase 2 

Fase3. Risc biaix 
Criteris d'elegibilitat Identificació i selecció 

Recollida de dades i 

valoració de l'estudi 
Síntesi i descobriments 

Jeena K. Sandhu (34) Risc baix Risc baix Risc baix Risc baix Risc baix 

Kevin R. Patel (35) Risc baix Risc baix Risc baix Risc alt Risc baix 

Amalie Thorsti (36) Risc baix Risc baix Risc baix Risc baix Risc baix 

Paula Kage (37) Risc baix Risc alt Risc alt Risc alt Risc alt 

Aaron Mark Drucke (38) Risc baix Risc baix Risc baix Risc baix Risc baix 

Maurizio Pompili (39) Risc baix Risc baix Risc baix Risc baix Risc baix 
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4. Resultats 

4.1  Resultats de la cerca d’articles 

Com es mostra al diagrama de PRISMA (Il·lustració 1), la cerca va concloure amb 

un total de 104 articles que van passar a ser 58 quan es van retirar duplicats. En el 

primer cribratge es van eliminar 9 articles perquè no es tenia accés a partir de la 

Universitat de Lleida (15) i 24 articles on el títol no mostrava els criteris d’inclusió de 

cerca. Per finalitzar, es realitza un últim cribratge per obtenir els 21 articles utilitzats. 

A la Taula 2 es troben els articles resumits.   

4.2  Risc de biaix, validesa i metodologia.  

La qualitat dels articles s’ha mesurat mitjançant l’escala NOS (17), adaptada a 

estudis transversals, casos-controls i cohorts, i la ROBIS (18). La màxima puntuació 

que es pot aconseguir a la primera escala anomenada és de 9 i, en aquest cas, s’ha 

aconseguit un interval de puntuació d’entre 6 i 9 (Taula 3 i Taula 4). En la segona 

escala s’ha valorat el risc de biaix dels 6 metaanàlisi. 

A l’escala NOS (17), 2 articles (25,29) han obtingut un total de 9 punts mostrant un 

biaix baix i un alt nivell de qualitat. D’altra banda, 5 articles (21–23,31,32) han 

aconseguit 8 punts, 7 articles (19,20,24,26–28,33) han rebut 7 punts i 1 article (30) ha 

sumat la puntuació més baixa de la cerca amb un total de 6 punts.  

A l’escala ROBIS (18)la majoria tenen un risc de biaix baix menys un article (37) 

on s’observa un risc de biaix alt en tots els paràmetres.  

Il·lustració 1. Diagrama de PRISMA.  
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4.3  Característiques dels articles trobats  

En els articles analitzats s’observa que 7 (19,20,22,26–28,33) d’ells provenen de 

Corea, 2 articles (31,32) de Noruega, 2 articles (30,37) d’Alemanya, 2 articles de 

Dinamarca (21,36) i 3 dels Estats Units (23,35). La resta d’articles s’han dut a terme a 

Suïssa, Italià, Àustria, Canadà i Regne Unit. Dins el límit de publicació de 15 anys en 

la cerca s’han descobert articles des del 2014 fins al 2021. La majoria d’ells són estudis 

transversals de casos-control i també hi ha retrospectius de cohort,  casos-control i 

metaanàlisi.  

La mida de les mostres estudiades és d’entre 237.002 fins a 45. Dins aquesta 

població diagnosticada amb DA es calcula la prevalença d’indicis suïcides i, també, 

identifiquen els factors associats. Altrament, s’observen altres malalties 

dermatològiques com la rinitis al·lèrgica i l’asma, i altres patologies  psicològiques com 

l’ansietat, la depressió i la valoració subjectiva del seu cos. Altres factors estudiats són 

característiques socioeconòmiques i sociodemogràfiques com edat, sexe, residència 

i nivell educatiu.  

Quan a metaanàlisi, s’observa que la majoria (34–36,38,39) utilitza l’escala NOS 

(17) per calcular la qualitat dels estudis que analitza.  

Molts dels estudis seleccionats fan servir enquestes poblacionals com l’Enquesta 

Coreana sobre Conductes de Risc dels Joves (KYRBS) o l’Enquesta Nacional 

d’Examen de Salut i Nutrició de Corea (KNHANES), a la Taula 6 es poden consultar 

amb l’any que s’han realitzat. 

Taula 6. Enquestes poblacionals utilitzades als articles 

Autors Enquesta Anys 

SeulKi Lee (19) KYRBS 2013 

Chang Hoon Han (20) KYRBS 2007-2013 

J. P. Thyssen (21) DanFunD 2011-2012 

Hye-Jin Ahn (22) Base de Investigación del Seguro Nacional de Corea 2015 

Yechan Kyung (26) KYRBS 2005 

Yeunhee Kwak (27) KNHANES V 2011-2013 

Sul Hee (28) KNHANES 2008-2013 

Hye-Mi Noh (33) KYRBS 2012 
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L’objectiu principal dels 21 articles analitzats és identificar si existeix una relació 

entre les patologies dermatològiques i l’estat psicològic, prioritzant la cerca a la DA i 

la ideació suïcida.  

 

4.4  Descobriments: Dermatitis atòpica 

En quatre articles la DA es presenta associada a les dones (19,26,29,31). Jon A. 

Halsoven et al. (32) obté una prevalença de DA en dones de 11’9%, comparat amb un 

7% en homes, i Andrew A. Crawford et al. (29) observa en les dones amb DA unes 

característiques de nivell socioeconòmic baix, un nivell alt de rendiment i menys 

consum de begudes altes en cafeïna comparat amb els homes amb el mateix 

diagnòstic. Seulki Lee et al. (19) destaca en la valoració que fa de la prevalença de 

DA en dones, comparades amb el gènere masculí, aspectes com viure en zona 

urbana, tenir una afluència familiar bona, pares amb nivell educatiu, problemes amb 

l’alcohol, descans insatisfactori amb menys hores de son i experiències de violència.  

En l’article de Hye-Jin Ahn et al. (22) identifica una prevalença de la DA amb 

problemes de salut mental com el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (OR 

de 1’48), trastorn d’espectre autista  (OR de 1’54) i trastorn de conducta (OR de 2’88) 

entre d’altres. 

També hi ha articles (27,28) que observen més presencia de DA en pacients joves.  

 

4.5  Descobriments: Indicis suïcides 

Quan a resultats d’ideació suïcida, 2 articles (21,25) declaren que el pacient amb 

DA realitza visites mèdiques per informar del seu estat psicològic. Aaron Mark et al. 

(25) identifica que el 67% dels pacients suïcidats amb DA havien rebut visita un mes 

abans de morir i el 37% una setmana abans. A més a més, aquest últim estudi calcula 

que 1 de cada 16 morts per suïcidi amb DA van ser visitats per aquestes ideacions 

per últim cop. També l’estudi d’Aaron Mark et al. (25) refereix que la majoria dels 

pacients suïcidats amb DA s’han pres la vida saltant d’una altura vertical.  

Tanmateix, Hye-Mi Noh et al. (33) explica que hi ha una prevalença d’idees 

suïcides amb DA en pacients amb percepció distorsionada del pes.  
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Un altre factor a destacar és el de Jan Dieris-Hirche et al. (30) que observa en el 

seu estudi una puntuació de crisis aguda de suïcidi a l’escala Pöldinger en el 3’9%.  

 

4.6  Descobriments: Altres símptomes psicològics en DA avaluats  

Quan a depressió, J. P. Thyssen et al. (21) observa que entre els pacients 

diagnosticats amb DA un 5’9% és compatible amb un trastorn de depressió major. 

Altres articles també identifiquen una relació entre DA i depressió amb prevalences de 

27’8% (26). A més, Florence J. Dalgard et al. (32) observa un 10’1% de depressió en 

pacients amb DA i un 4’3% en el control. 

Pel que fa a l’ansietat, J. P. Thyssen et al. (21) detecta 5’4% persones amb ansietat 

i DA comparat amb un 2’2% dels controls. També Florence J. Dalgard et al. (32) 

observa més casos amb ansietat, 17’2%, en relació amb al control, 11’%.  

L’estrès ha sigut valorat per diversos estudis. Yechan Kyung et al. (26) descobreix 

una prevalença de 59’1% en pacients amb DA i Yeunhee Kwak et al. (27) arriba a la 

mateixa conclusió, però identifica menys qualitat de vida. Altrament, Florence J. 

Dalgard et al. (32) identifica un 35’6% d’estrès en pacients amb DA i un 30’6% en el 

control.  

 

4.7  Descobriments: DA i indicis suïcides   

Quinze articles (19–21,25,26,28,30–36,38) associen una prevalença entre la DA i 

els indicis suïcides. Chang Hoon Han et al. (20) observa una prevalença de 37’2% i J. 

P. Thyssen et al. (21) detecta en els casos una prevalença de 3’4% i en els controls  

un 1’7%. També Yechan Kyung et al. (26) calcula una prevalença de 13’9% i Jon A. 

Halsoven et al. (31) n’afirma una de 16% dels casos comparat amb un 9% en els 

controls. A més d’això, Florence J. Dalgard et al. (32) destaca que el 68% dels pacients 

amb DA del seu estudi tenen ideacions suïcides.  

A diferència dels articles anteriors, Hye-Jin Ahn et al. (22) observa una relació entre 

la DA, TDAH, TEA i trastorn de conducta.  

Tanmateix, a l’estudi d’Ekaterina Ponizius et al (24) explica que el 82’2% dels 

dermatòlegs saben el risc de suïcidi que existeix amb la DA. D’aquests professionals, 
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82’2% expliquen que no tenen cap pacient, en els últims 12 mesos amb DA, psoriasis 

o acne i idees suïcides però un 6’3% declara tenir més de 5 pacients amb aquesta 

clínica.  

A més a més, Kevin R. Patel et al. (35) detecta una associació positiva entre la DA 

i la ideació suïcida amb un OR de 4'32 en 6 articles seleccionats. També, Jeena K. 

Sandhu et al. (34) observa aquesta associació, però destaca la població com a 

pediàtrica femenina. 

 

4.8  Descobrimetns: No relació entre DA i indicis suïcides 

Tres articles (23,27,29) han conclòs la no associació entre la DA i els indicis  

suïcides. Tot i això, Andrew A. Crawford et al. (29) observa una relació d’ideacions 

suïcides en antecedents familiars de DA.  

Paula Kagel et al. (37) refereix que les dades no són concloents i es necessita més 

investigació. 
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5. Discussió 

5.1  Resum de l’evidència trobada  

En aquesta revisió sistematitzada s’han analitzat 21 articles relacionats amb la DA 

i els indicis suïcides. S’han utilitzat limitacions de cerca com estudis publicats del 2007 

fins al 2022 i escrits amb català, castellà o anglès. Entre els estudis a més a més de 

fer una prevalença del tema escollit, també agrupa els factors de la DA que poden 

desenvolupar aquestes ideacions suïcides.  

 

5.2  Característiques dels pacients amb DA 

S’identifiquen en els articles diferents característiques de la població amb DA 

estudiada com el gènere, edat, la situació socioeconòmica, la zona residencial i nivell 

educatiu. Tot i això, hi ha un article que afirma que no hi ha característiques 

associades (31).  

En diferents articles (19,26,29,31,32,34) s’observa que el gènere que predomina 

en la mostra de DA és la femenina. També Jon A. Halsorven et al. (31) identifica en la 

seva mostra de DA una prevalença 11’9% de dones i 7% d’homes. Cal destacar que 

Yechan Kyung et al. (26) detecta un 54’2% de dones diagnosticades amb DA i Jeena 

et al. (33) analitza en un dels seus estudis un 52’7% de dones amb DA.  Un article 

(25) destaca una prevalença major d’homes amb DA i un altre (30) no observa 

diferencies. En existir una mostra femenina amb DA més gran, també es pot observar 

la mateixa prevalença en aquesta població amb indicis suïcides. 

Quan a l’edat, la DA està associada en dos estudis (27,30) a gent jove i a quatre 

(19,20,26,31) en adolescents. La resta d’estudis han valorat la població general (21–

23,32,33), persones entre 15-55 (25), majors de 19 (28) i de 18 a 65 (27,30). 

Pel que fa a altres característiques de la població amb DA hi ha contradiccions, ja 

que alguns la descriuen amb nivell socioeconòmic baix, nivell alt de rendiment i un 

consum reduït de begudes altes en cafeïna (29) i altres (19) identifiquen una bona 

afluència familiar, pares amb nivell educatiu alt, problemes amb alcohol, vivenda en 

una zona urbana, descans insatisfactori amb menys hores de son i experiències de 

violència. Yechan Kyung et al. (26) observa una mostra DA amb menys consum de 

tabac comparat a la de control.   
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L’aferrament a la família també és un factor associat a la DA detectat en diferents 

articles (25,30) i tenir una prevalença del 29% (31).  

 

En conclusió, les característiques en què es troben les persones amb DA són 

rellevants en poder provocar situacions desfavorables. Aquest possible impacte 

negatiu i la situació patològica pot desenvolupar estrès i, en conseqüència, agreujar 

la malaltia. A més a més, les dones viuen en condicions desigualitàries en un sistema 

patriarcal. Aquest fet comporta unes conseqüències psicològiques i físiques que 

poden afectar a la seva malaltia.  

 

5.3  Indicis suïcides i DA 

Com es relata als resultats, quinze articles declaren una associació entre la DA i 

els indicis suïcides. Aquest pacient manifesta la seva situació psicològica a les visites 

amb els professionals mèdics, exposant que es troben en una situació desfavorable i 

tenen una disconformitat psicològica. Articles com el d’Aaron Mark et al. (25) 

descobreix que el 67% dels pacients suïcidats amb DA havien rebut visita un mes 

abans de morir i el 37% una setmana abans, afirmant que l’equip amb qui van fer visita 

aquests pacients no van aconseguir fer una intervenció de suport suficient. Un altre 

aspecte a destacar de l’article anomenat anteriorment és que la majoria de suïcidis 

s’han realitzat saltant d’una zona vertical o, en segon lloc, a partir d’una intoxicació 

farmacològica. Aquest fet mostra que la tipologia de pacient decideix acabar la seva 

vida mitjançant un impuls ràpid i sense un dolor constant com pot ser ofegar-se.  

Altres articles relacionen les ideacions suïcides amb una percepció distorsionada 

del pes (30). Hye-Mi Noh et al. (33) també observa en la mostra femenina una relació 

entre la ideació, la planificació i els intents suïcides amb la infravaloració o 

sobrevaloració del pes.  

Hi ha diversos estudis (30,34) que detecten una associació entre la gravetat de la 

DA i els indicis suïcides. També hi ha articles (22) que observen una tendència de més 

malalties mentals segons la gravetat de la DA i altres (30) que relacionen l’estat de la 

DA amb el de la depressió, l’ansietat i la ideació suïcida.  
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Tanmateix, a l’estudi d’Ekaterina Ponizius et al. (24) explica que el 82’2% dels 

dermatòlegs saben el risc de suïcidi que existeix amb la DA. Quan se li pregunta als 

dermatòlegs envers els pacients que tenen amb relació a aquesta clínica, 33 van dir 

que no en tenien i set refereixen haver tractat entre 1 i 10 pacients amb aquesta 

situació en els últims 12 mesos. Altrament, Jon A. Halsorven et al. (31) identifica un 

16% d’ideació suïcida en la seva mostra amb DA i amb una tendència a informar 

d’aquest estat psicològic. Com es poden veure en els dos articles anomenats, es pot 

identificar aquesta clínica a les visites mèdiques i la població afectada té una 

predisposició a treballar el seu estat, per tant, un pla de cures i un seguiment podria 

afavorir la prevenció d’aquest malestar psicològic del pacient.  

Quan a ideació suïcida, un altre factor a destacar és el de Jan Dieris-Hirche et al. 

(30) que observa en el seu estudi una puntuació de crisis aguda de suïcidi a l’escala 

Pöldinger en el 3’9%. També Aaron Mark et al. (25) associa un risc del 22% d’indicis 

suïcides en població amb DA i refereix que augmenta si són homes i tenen 

antecedents d’addició. Jan Dieris-Hirche et al. (30) detecta en la població amb aquesta 

malaltia dermatològica un 21’5% d’ideació suïcida i un 6’6% declara haver tingut un 

intent. Florence J. Dalgard et al. (32) identifica un valor de 68% en ideació suïcida 

degut a la DA.  

En la metaanàlisis de Kevin R. Patel et al. (35) descriu que dels 14 articles estudiats 

sobre la DA i indicis suïcides 12 observen una associació positiva.  

 

En conclusió, els indicis suïcides poden formar part de la vida del pacient amb DA 

i es pot detectar a les visites amb sanitaris fent intervencions de prevenció i plans de 

cures. A més a més, altres factors sobre la percepció del cos i la gravetat de la DA 

poden tenir un impacte en l’estat psicològic del pacient.  

 

5.4  Altres símptomes psicològics en DA avaluats  

Com s’exposa als resultats, la DA té relació amb situacions de malestar psicològic 

com la depressió (19,28,32), l’ansietat (21,26,31) i l’estrès (21,26). En la majoria 

d’articles seleccionats per la revisió s’han estudiat aquests factors, ja que són altament 

condicionants en les AVD i poden desenvolupar indicis suïcides. No obstant això, la 



30 
 

realitat és que les prevalences amb la DA són d’entre 10’1% fins a 59’1% en depressió, 

5’4% fins a 17’2% en ansietat i 35’5% fins a 59’1% en l’estrès. Aquests valors indiquen 

que el pacient amb DA pot requerir de suport psicològic perquè pot arribar a situacions 

de desesperança i tristesa.  

Seulki Lee et al. (19) explica que el 77% de pacients amb DA que informen 

d’ideació suïcida també declaren que tenen símptomes depressius. Altrament, Jon 

Dieris – Hirche (30) explica que un 8’8% de la població amb DA tenia una puntuació 

de depressió elevada. Tot i això, Sul Lee et al. (28) identifica que la mostra amb més 

prevalença a estar deprimit fa ús de recursos psicològics i està predisposat a la gestió 

d’aquestes emocions. Yeunhee Kwak et al. (27) indica que els pacients amb DA són 

1’7 vegades més propensos a informar sobre situacions d’estrès, depressió i indicis 

suïcides. Tanmateix, Ekaterina Pronizius et al. (24) descriu que 24 de 45 dels 

dermatòlegs enquestats pregunten per l’estat emocional del pacient amb DA mentre 

que 10 molt poc feien aquesta intervenció.  

 També hi ha articles (27,34) que detecten una alteració en el son i descans al 

despertar amb malestar físic, però també hi ha un article (28) que no arriba amb 

aquesta conclusió. 

Envers la qualitat de vida, un article (27) descriu menys qualitat en viure i percebre 

un mal estat de salut i presència d’estrès. Yechan Kyung et al. (26) identifica també 

aquest mal estat de salut percebut amb infelicitat.  

Les malalties mentals són avaluades en diferents articles i Jan Dieris-Hirche et al. 

(30) explica que dins la població amb DA un 22’5% declaren tenir un trastorn mental 

mentre que un 9% no tenen el tenen diagnosticat. Altrament, Hye-Jin Ahn et al. (22) 

observa una relació entre la DA, l’esquizofrènia i la ideació suïcida. 

 

En conclusió, la DA s’associa a una situació psicològica de tristesa amb 

prevalences a l’ansietat, depressió i estrès. Per tant, la població afectada amb aquesta 

malaltia dermatològica necessita un suport en la seva salut mental sigui en 

acompanyament o suport en aguditzacions de la malaltia.  
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5.5  Limitacions   

Com a limitacions del treball se n’han observat varies. A l’inici, es volia fer una 

revisió sobre la depressió i la ideació suïcida amb DA i en identificar que l’evidència 

en el segons cas era més escassa es va decidir centrar el treball en els indicis 

suïcides.  

 Una altra limitació en el treball ha sigut el límit de cerca de publicació, que va 

passar a ser de 10 a 15 anys per poder valorar la possibilitat d’analitzar més articles.  

En molts articles utilitzats per la revisió sistematitzada s’han utilitzat enquestes i 

per diagnosticar la DA i s’ha preguntat si la persona ha tingut els símptomes en els 

últims 12 mesos. Es considera que aquest diagnòstic no és totalment cert i seria 

interessant que sigues un diagnòstic mèdic. També algunes d’aquestes enquestes 

s’han realitzat a estudiants en un mateix espai donant la possibilitat d’obtenir respostes 

errònies per por al que opinin els companys.  

Per finalitzar, un altre aspecte limitant és el poc ús d’escales de valoració de factors 

com la depressió, l’estrès, l’ansietat i els indicis suïcides en els articles seleccionats. 

Aquests valors haurien ajudat a poder arribar a unes conclusions quantitatives 

rellevants.  
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6. Conclusió 

Aquesta revisió sistematitzada pretén descobrir l’evidència que existeix sobre els 

indicis suïcides en pacients amb DA. Aquí s’ha discutit envers característiques com la 

població d’estudi, situacions psicològiques dels pacients i els coneixements dels 

professionals sanitaris.  

 

Els descobriments a destacar son:  

- La DA preval en la població femenina i també s’observa en la població amb 

indicis suïcides.  

- Les persones amb DA tenen una tendència a patir estrès, ansietat i 

depressió.  

- La DA va relacionada amb tristesa i percepció d’un mal estat de salut. 

- Existeix una associació entre la DA i les ideacions suïcides.  

- Els pacients amb DA estan predisposats a fer visites amb sanitaris per poder 

afrontar el seu estat psicològic. 

 

Tot i arribar a aquestes conclusions, es proposa que per investigacions futures es 

continuï investigant en els factors de risc per poder prevenir els suïcidis amb DA. 

També són importants aquestes investigacions per poder fer protocols i plans de cures 

perquè els professionals mèdics i d’infermeria siguin coneixedors dels riscs i puguin 

actuar per evitar o preveure complicacions psicològiques.  
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