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Salut en persones amb discapacitat intel·lectual, POMONA-ESP 
Dr. Rafael Martínez Leal 

 
 
Bon dia a tothom. Abans que res, vull agrair a l'organització la invitació a aquestes jornades tan 
importants per la gran quantitat de persones que ha acabat connectant-se. 
 
Jo parlaré una mica d'un estudi que vam dur a terme a la Fundació Villablanca, a la Unitat 
d'Investigació en Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del Desenvolupament quant a la salut de 
les persones amb discapacitat intel·lectual:  salut en general, incloent salut física, somàtica i també 
problemes de salut mental. Va ser un estudi que va obtenir finançament de l'Instituto de Salud 
Carlos III. Nosaltres hi actuem com a coordinadors, però també hi va participar Plena Inclusión 
España i també hi va participar l'equip de Sílvia Àngel, de Sant Joan de Déu. 
 
Els objectius que teníem eren, per un costat, recollir informació sobre l'estat de salut i les 
necessitats de salut que tenia la població adulta amb trastorns del desenvolupament intel·lectual 
i, d'altra banda, comparar aquests resultats amb les dades disponibles que teníem per la població 
general. 
 
Sabíem que aquestes persones presentaven diferències particulars quant a salut si les 
comparàvem amb la població general. D'altra banda, sobretot en estudis del Regne Unit, sabíem 
que les necessitats de salut de les persones amb discapacitat intel·lectual no s'estaven cobrint 
adequadament. A Espanya també teníem alguna informació: hi havia estudis a càrrec del doctor 
Rodrigo González Cordón que s'havien realitzat en centres ocupacionals, amb una població amb 
poques necessitats d'atenció i amb uns nivells de discapacitat més lleugers, i també teníem l'estudi 
Seneca, però aquest estava centrat en població que estava envellint. No teníem estudis específics 
per a població més gran de 18 anys. A part, no teníem estudis, sobretot, que analitzessin una 
mostra representativa, amb uns criteris, que alhora veurem també, de mostratge, que s'acostaven 
més a estudis científics. 
 
Les hipòtesis amb què vam començar a treballar, algunes van ser encertades, com veurem a les 
conclusions, altres estaven una mica equivocades, eren que les persones amb discapacitat 
intel·lectual a Espanya tenien unes taxes de malaltia mental, sobretot, i de problemes de salut 
que serien diferents de les de la població general. D'altra banda, també pensàvem que aquest 
estat de salut hauria de dependre d'algunes variables, com serien l'edat, el gènere, la gravetat de 
la discapacitat intel·lectual i si la persona vivia en un entorn comunitari o en un entorn 
institucionalitzat. Això ho sabíem perquè sí que teníem algunes dades de l'enquesta poblacional 
de discapacitat del 2008, que havia estat organitzada per l'INE, i que ja ens indicava que l'edat i 
el lloc on la persona vivia condicionaven de gran manera l'estat de salut que la persona 
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presentava. Una altra de les coses que pensàvem inicialment era que l'atenció sanitària que rebien 
les persones amb DI a Espanya seria diferent de l'atenció que rebia la població general. 
 
Què volíem fer amb l'estudi POMONA? 
 
D'una banda, volíem obtenir dades que fossin representatives i que suposessin indicadors quant 
a com és la salut d'aquestes persones; identificar, o veure si podíem identificar perfils de salut i 
veure com aquests influïen en la salut de les persones; i comparar els resultats que obtinguéssim 
amb dades que ja teníem disponibles sobre la població general. 
 
L'estudi és el primer estudi amb una mostra representativa, una mostra aleatòria 
i una mostra estratificada.  
 
Vam obtenir 953 subjectes amb trastorn del desenvolupament intel·lectual de totes les províncies 
d'Espanya. Eren homes i dones més grans de 18 anys amb diagnòstic de discapacitat intel·lectual, 
que tenien un informador, ja fos un familiar o bé un cuidador que els coneixia bé. Van participar-
hi 66 centres, organitzacions i serveis de tota Espanya. 
 
La mostra es va aleatoritzar i es va estratificar per lloc de residència, per sexe, per edat i per nivell 
de gravetat de la discapacitat intel·lectual. 
 
Hi van participar 161 professionals sanitaris els quals havien estat entrenats per utilitzar les 
escales que proposàvem a l'estudi. Aquestes escales van ser: 

• Inventari POMONA-15, un inventari d'indicadors de salut. Aquest inventari ve de dos 
estudis europeus que es van realitzar: el POMONA-I i el POMONA-II, estudis en què 
va participar també l'equip del doctor Ramon Novell, de Girona.  

• check-list del PAS-ADD per a recollir si existia un diagnòstic psiquiàtric comòrbid.  
• Inventari de conducta (ABC-C), per valorar si hi havia conductes repte. 
• Escala de valoració del trastorn de l'espectre autista (EVTEA-DI) i Escala de valoració 

d'autisme infantil (CARS), per a fer un cribratge de possible TEA comòrbid.  
 
Quina mostra necessitàvem? 
 
Necessitàvem una mostra de 900 persones estratificades per lloc de residència, estratificades per 
sexe, estratificades per nivell de discapacitat intel·lectual i estratificades per categoria d'edat. 
 
Vam aconseguir una mostra una mica més gran, de 1015 persones, però la vam reduir a 953, 
perquè algunes no tenien tots els qüestionaris omplerts o teníem altres problemes, per la qual 
cosa vam haver d'excloure-les de la mostra final. 
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Quins resultats vam obtenir de tot aquest estudi? 
 
Com he dit, 953 persones, homes i dones de totes les províncies d'Espanya; una mostra 
aleatoritzada, estratificada, representativa, amb una bateria estandarditzada. Repeteixo tantes 
vegades que la mostra és estratificada i és aleatoritzada perquè això li dona molta validesa i molta 
fiabilitat als resultats de l'estudi. 
 
També m'agradaria que quan valorem els resultats aconseguim abstreure'ns d'aquell model de la 
xarxa de salut mental especialitzada en discapacitat intel·lectual que ha explicat la Sílvia Àngel, 
perquè això no és comú fora de Catalunya. A Madrid sí que hi ha algun servei més però a altres 
comunitats són serveis molt puntuals i molt anecdòtics. Llavors no podem extrapolar el 
coneixement que nosaltres tenim sobre com fer les avaluacions, els diagnòstics i els tractaments 
a la resta de comunitats autònomes perquè no tenim tants professionals treballant en serveis 
especialitzats. Moltes vegades, aquestes persones van a serveis generals de salut mental. 
 
La mostra que vam obtenir està bastant ben repartida quant a discapacitat intel·lectual, quant a 
severitat. 
 
Trobem problemes pel que fa a categories d'edat. Les categories d'edat de 18 a 65 anys estaven 
ben compensades, però vam tenir problemes a l'hora de trobar persones més grans de 65 anys. 
Aquí el problema va venir, fonamentalment, a l'hora de trobar persones més grans de 65 anys 
que visquessin a la comunitat, o sigui, que no estiguessin institucionalitzades, o que presentessin 
un nivell de discapacitat intel·lectual més aviat profund. O sigui, no teníem persones grans amb 
nivells profunds, que vivien en un domicili particular en la comunitat. 
 
La mostra estava ben equilibrada quant a sexe, quant a lloc de residència, quant a si la persona 
era atesa en un servei especialitzat de salut mental per discapacitat intel·lectual o en un servei 
general. 
 
L'edat mitjana va ser de 43 anys. El 97 % no estava casat o no tenia una relació afectiva estable. 
Prop del 50 % també treballava en un servei laboral o prelaboral. I més del 50 % de la població 
deia que la seva salut era bona o acceptable. 
 
Els resultats que vam obtenir van ser que l'edat, el nivell de discapacitat intel·lectual, el sexe i el 
lloc de residència actuaven com a factors de risc. Com més edat i més nivell de discapacitat 
intel·lectual, el fet de ser dona i de viure en un entorn institucionalitzat suposaven un risc a l'hora 
de presentar un pitjor estat de salut. 
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Llavors trobàvem coses que nosaltres ja intuíem i sabíem perquè teníem dades de la pràctica 
habitual i d'altres estudis, però no ho havíem constatat en l'àmbit científic: que hi havia 
percentatges molt alts, altíssims, d'epilèpsia, de restrenyiment, de problemes dentals i d'obesitat.  
Quines diferències de gènere trobem? 
 
Que les dones tenien més probabilitats de patir malalties tiroïdals, obesitat, cataractes, migranyes, 
trastorns de la marxa i epilèpsia. Alguns d'aquests indicadors, d'aquestes diferències, també les 
trobem en població general. 
 
En canvi, l'únic risc que els homes presentaven per gènere era presentar una probabilitat més 
gran de tenir trastorns del llenguatge. 
 
Quant a la salut mental, els ponents anteriors i els ponents que vinguin a continuació ja hi 
aprofundiran, els percentatges són molt alts. Els percentatges 
estan per sobre del 30 %. Per sobre del 30 %, especialment quant a la presentació de TEA, de 
problemes de conducta i de psicosi. 
 
També vam trobar, com a resultat, que hi havia sobremedicació. Una sobremedicació que era 
molt freqüent a la mostra. I una de les coses que vam trobar i que ens preocupava és que hi havia 
una prescripció farmacològica molt freqüent, sense haver-hi cap indicació clínica o sense haver-
hi un seguiment adequat. 
 
Sabem que la discapacitat intel·lectual, o els trastorns del desenvolupament intel·lectual i 
l'autisme tenen un fort component genètic. També vam veure que hi havia una falta adequada 
d'assessorament genètic. En la majoria de les comunitats autònomes no hi ha centres públics 
d'assessorament genètic que facin un assessorament sistematitzat en l'àmbit de la genètica quan 
hi ha un trastorn del desenvolupament intel·lectual, la qual cosa creiem que és molt important, 
com veurem a les conclusions. 
 
I també que hi havia una necessitat d'augmentar els recursos d'atenció en prevenció i promoció 
de la salut. 
 
Si comparem el percentatge de problemes de salut mental en població amb TDI, que està per 
sobre del 30 % i en població general està entre 0,4 i l'1 %, veiem que la diferència és abismal. 
 
El 25 % de la mostra presentava dolor bucal. Això també ens va semblar una dada molt 
important, perquè és un quart de la mostra. El 18 % de les persones que tenien dolor bucal no 
havien anat al dentista en l'últim any. No havien tingut cap control en l'últim any pel que fa a 
això. El 55 % del total, de tota la mostra, sí que havia anat al dentista en l'últim any. Tot i així 
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tenim un 45 %, alguns d'ells que presenten en aquell moment, quan vam fer la recollida de dades, 
dolor bucal i que no estaven sent visitats per un dentista. 
 
Quant a problemes sensorials, trobem problemes de visió, problemes auditius, problemes de 
marxa. 
 
I veiem també que el 50 % de la mostra realitzava les seves activitats diàries d'una manera 
sedentària. 
 
Quan vam anar a mirar controls o revisions rutinàries de salut, nosaltres teníem la hipòtesi que 
trobaríem uns percentatges petits, però no va ser així. El 73 % de la mostra s'havia realitzat una 
revisió en l'últim any. També és cert que si desglossem les dades per població institucionalitzada, 
que viu en una residència, i població que viu a la comunitat, les taxes de revisió mèdica anual són 
molt més freqüents en les residències o en les institucions que entre les persones que viuen a la 
comunitat. Una altra de les coses que vam veure és que hi havia molt de control de la tensió 
arterial, molt de control del colesterol, en els últims cinc anys. Pràcticament tota la mostra havia 
tingut algun tipus de control. I el 60 % de la mostra no havia tingut mai un control de 
mamografia. Tot i que tenint en compte que no era una població envellida, la mitjana era de 43 
anys, tampoc era una dada que cridés gaire l'atenció. 
 
Sí que trobem un percentatge més alt d'obesitat. En la població general es trobaria al voltant del 
22 %. En canvi, en la població amb TDI es trobaria per sobre del 30%. 
 
Una altra cosa que també ens va cridar l'atenció és la causa del mateix TDI. Quan preguntàvem 
als professionals si coneixien l'origen del TDI, el 61 % ens deia que era d'origen desconegut, que 
no havien pogut trobar cap causa. La síndrome genètica coneguda o sospitada, en alguns casos, 
es trobaria en un 18 % de la causalitat. I llavors, problemes perinatals, encefalitis i altres causes 
no especificades. 
 
Quan vam veure si les persones tenien antecedents familiars de TDI, TEA o de trastorn mental 
sever, vam veure que el 20 % de la mostra tenia antecedents de discapacitat intel·lectual o de 
trastorn de l'espectre autista i que el 17% tenia antecedents de malaltia greu en persones del seu 
entorn més proper.  En canvi, quan vam veure quin percentatge de la població tenia un estudi 
genètic realitzat, vam veure que del total de la mostra només al 27% de la població se li havia 
realitzat algun tipus de prova genètica i que només el 14% de les persones que s'havien trobat 
antecedents familiars de discapacitat intel·lectual o de TEA s'havia realitzat algun tipus d'estudi 
genètic. 
 
Es desconeixia el quocient intel·lectual del 77% de la mostra. Quan preguntàvem, no sabien quin 
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QI s'havia obtingut a través d'una prova estandarditzada de QI. En el 80 % dels casos, el nivell 
de QI s'havia establert per impressió clínica. Havia estat el mateix metge qui havia inferit un 
nivell de gravetat de la discapacitat intel·lectual. 
 
En l'11 % de la mostra no es coneixia l'altura, que és una cosa relativament fàcil d'aconseguir, i 
en el 17 % no es coneixia el pes. Aquí hi pot haver més dificultat, però també hi ha mètodes per 
conèixer el pes. I l' 11 % no sabia si s'havia vacunat o no contra l'hepatitis. 
 
Quan fem una comparativa de la prevalença de malalties, entre població amb TDI i població 
general, veiem que les persones amb TDI presenten majors taxes d’epilèpsia, restrenyiment, 
obesitat, problemes de la pell i patologia tiroïdal en malalties tiroïdals. Tanmateix hi ha altres 
malalties, com la hipertensió, l'artrosi o la hipercolesterolèmia que són molt més freqüents en 
població general.  
 
Si comparem les prevalences de problemes de salut mental, que vam fer la comparació amb 
l'estudi ESEMeD, veiem que hi ha una gran diferència quant als trastorns mentals en general, 
una diferència important en la presència de psicosi, una diferència molt important, com és lògic, 
en la presència de trastorns de l'espectre autista, i que, en canvi, en els trastorns afectius hi havia 
percentatges similars, però els trastorns d'ansietat i els de personalitat es diagnosticarien menys 
en les persones amb DI. 
 
Abans ho apuntava el Dr. Novell, també: que com més gran és la gravetat de la discapacitat 
intel·lectual, més presència de problemes de trastorns mentals. Passa a la inversa amb la psicosi. 
Es troba amb més freqüència en persones amb una discapacitat intel·lectual més lleugera, més 
moderada, i és més difícil de diagnosticar en persones amb discapacitat intel·lectual greu o 
profunda. 
 
Sí que és cert que el TEA és molt freqüent en discapacitat intel·lectual profunda. De vegades 
podem pensar que es pot confondre, els símptomes coincideixen. Us recordo que aquí vam fer 
servir dues eines de screening. Quan nosaltres parlem d'aquest percentatge, del 17,9 % de la mostra, 
parlem que s'han utilitzat aquestes dues eines i que el resultat coincideix. 
 
També ha comentat el doctor Novell que ja havíem trobat que hi havia un risc de sobremedicació 
en aquesta població. Ho havíem vist en població envellida, en població més gran. Aquí el que 
nosaltres vam trobar és que la mitjana de dosi de medicaments era 4,25 medicaments. El 84 % 
prenia medicació regular diària. D'aquesta medicació, el 86 % era medicació psiquiàtrica. Era una 
dada important que gairebé el 20 % de les persones que es mediquen prenien set o més fàrmacs 
diferents. En alguns casos vèiem que s'estaven receptant aquests medicaments sense cap 
diagnòstic clar que ho justifiqués i sense un seguiment continuat. Sovint el seguiment ni tan sols 
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el feia el psiquiatra, sino el metge de capçalera. I en l'últim any no havia vist la persona amb 
discapacitat intel·lectual. 
 
La distribució dels medicaments és la següent: el 73 % correspon a medicació del sistema nerviós, 
el 33 % al tracte alimentari i metabolisme, que ja sabem que també presenten problemes 
freqüents, i el 20 % al sistema cardiovascular. 
 
Si mirem específicament la medicació psiquiàtrica, veiem que principalment aquestes persones 
prenen antiepilèptics i també prenen tot el que són antipsicòtics, ansiolítics, hipnòtics i 
antidepressius. 
 
Vam anar a veure la polimedicació. I vam veure que entre cinc i nou fàrmacs es podria considerar 
polimedicació. De la mostra total, hi havia per sobre d'un 30 % de persones que estaven prenent 
aquest nombre de fàrmacs. I per sobre de deu fàrmacs, tindríem gairebé un 4,4 % de persones 
que prendrien més de deu fàrmacs en aquesta població. No hi havia grans diferències entre 
homes i dones. Quan les vam mirar una per una, perquè vam fer un estudi de cadascuna de les 
persones per veure quina medicació prenien i si aquestes medicacions presentaven algun risc 
d'interacció medicamentosa, vam veure que gairebé un 6% de la mostra estava prenent medicació 
totalment contraindicada. El que et deien les recomanacions internacionals era que hi havia 
d'haver una substitució d'aquesta medicació. Després vam trobar prop d'un 26 % de la mostra 
que estava prenent algun tipus de medicació que no estava recomanada però que es podia 
suportar amb un seguiment exhaustiu. I després vam trobar que el 76 %, gairebé el 77 % de la 
mostra estava prenent medicació que presentava algun risc i s'havien de prendre precaucions. És 
molt freqüent, passa amb gairebé totes les medicacions. Però l'important era aquell 6 %, sobretot, 
que estava prenent una medicació totalment contraindicada. 
 
En general, els resultats ens deien que teníem una mostra d'una població que està sobremedicada 
tot i que no ens correspon a nosaltres fer aquesta interpretació, però les dades hi són; que el 16 
% de la mostra estava prenent algun tipus de fàrmac psiquiàtric sense la supervisió d'un 
professional de la salut mental durant l'últim any; i que gairebé el 22 % de la mostra estava 
prenent medicació psiquiàtrica sense que hi hagués un diagnòstic de trastorn mental associat. 
 
Quan vam dir: "hi pot haver una gran diferència entre els centres especialitzats 
i els no especialitzats" vam veure que en els centres especialitzats, el 75 % de la mostra tenia un 
diagnòstic de malaltia mental i el 87 % estava prenent medicació psiquiàtrica. I el més preocupant 
potser arribava en aquells centres on no hi havia atenció especialitzada, que només el 29% tenia 
un diagnòstic de malaltia mental, però el 63 % estava prenent medicació psiquiàtrica sense 
indicació. 
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També vam voler veure el tema de les autolesions perquè pensàvem que és un factor important 
a l'hora de veure la salut de les persones. Vam veure que un 16% presentava autolesions, una 
conducta autolesiva i que els factors de risc per les autolesions eren sobretot la presència de 
símptomes del trastorn de l'espectre autista, el fet que prenguessin medicació psicòtropa, el fet 
que fossin més joves, el fet que presentessin dolor oral i que tinguessin un nivell de gravetat 
important en la seva discapacitat intel·lectual. 
 
Com a conclusions, podem dir que hem obtingut dades representatives, que és una informació 
amb una mostra aleatoritzada, que faltaven estudis específics i hem aportat quelcom. Queda molt 
per fer, però hem assentat les bases sobre aquest tema. 
 
Hem comprovat algunes afirmacions que es feien internacionalment sobre les quals nosaltres no 
teníem dades i hem presentat el primer estudi que explora de forma àmplia l'estat de salut de les 
persones amb DI a Espanya. 
 
Creiem que podem contribuir una mica, en la nostra mesura, a dilucidar una mica com és l'estat 
de salut i les necessitats que tenen les persones amb DI i, a més, podem apuntar cap algunes vies 
de millora per fer alguna cosa quant a la salut d'aquestes persones. Creiem que hi ha malalties 
que són més predominants que haurien de ser incloses en revisions rutinàries, com l'epilèpsia, el 
restrenyiment, problemes orals, etc. 
 
Creiem que és important realitzar estudis d'investigació amb diferències de gènere, que es vegi 
com són aquests indicadors per homes i per dones. És important que es realitzi un seguiment en 
la salut de les persones amb discapacitat intel·lectual, sobretot quan aquestes persones comencen 
a fer-se grans i si aquestes persones presenten nivells greus o profunds de discapacitat. 
 
També creiem que s'ha de fer quelcom quant al risc de sobremedicació. S'haurien d'incloure 
indicacions clíniques quan es recepta medicació. S'hauria de justificar la durada del tractament i 
s'hauria de controlar periòdicament que aquesta medicació estigui fent efecte i no s'estiguin 
presentant problemes d'efectes secundaris. 
 
I creiem que també és important, i en això hi col·laboren jornades com la que estem fent, que 
els professionals estiguin formats i que els professionals rebin formació específica en discapacitat 
intel·lectual. I que així, entre tots, puguem desenvolupar pautes de bones pràctiques per tractar 
amb aquesta població. 
 
També s'hauria de controlar la conducta autolesiva d'aquestes persones. I veure, o preveure, que 
quan hi ha una presència de símptomes d'autisme, siguin lleus o siguin greus, la persona presenta 
un risc de tenir una conducta autolesiva. S'hauria de fer una mica de prevenció. S'haurien de fer 
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avaluacions més exhaustives, amb instruments estandarditzat els quals s’han d’utilitzar per 
treballar amb aquestes persones. 
 
Creiem també que és molt important fer estudi genètic. Ens sorprèn, que en una població on la 
genètica és tan important i en la qual es presenten tantes síndromes genètiques com causa de la 
discapacitat intel·lectual, es realitzin tan pocs estudis.  Hem arribat a veure, amb l'estudi 
POMONA, famílies en què hi havia quatre i cinc persones afectades amb discapacitat 
intel·lectual i no hi havia cap estudi genètic sobre aquella família.  
 
I també creiem que l'atenció sanitària, més enllà d'atendre el problema o la consulta que presenta 
la persona amb DI en aquell moment, hauria de ser integral i, sobretot, hauria de ser preventiva. 
 
I també nosaltres apostem perquè hi hagi una presència més gran en totes les comunitats de 
serveis que siguin serveis amb professionals especialitzats, que estiguin formats i especialitzats a 
atendre persones amb discapacitat intel·lectual. 
 
Fins aquí ha arribat la meva presentació. Moltes gràcies. 
 


