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De què parlarem? 
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Adolescència 

 
 

 

• Etapa del desenvolupament humà que 

abasta des del final de la infantesa fins a 

l´inici de l´edat adulta (10-12 a. fins 19-21a) 

 

• Temps de canvis constants que 

condicionen vulnerabilitat i complexitat 
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Època de canvis… 

• “La pubertad te va cambiando el 
cuerpo, la adolescencia el alma. Y tú 
sobrecogido te preguntas quién 
fuiste, quién eres y en quién te vas 
a convertir” 

Antonio Gala.  



Barcelona, 2017. Comsalut.  

 

 

 

“Los jóvenes hoy en día son unos tiranos. 
Contradicen a sus padres, devoran su 
comida, y le faltan el respeto a sus 
maestros” 

 

Sócrates, 400 a de C.  



Dificultats en l’atenció mèdica 

als adolescents:  

• No parlen.  

• Els porta la mare.  

• Vénen sense hora, van a urgències… 

• Vénen sols: els podem atendre? 

• Són menors d’edat. 

• Possibles problemes legals.  

• Són agressius, provocadors, 
maleducats….(?) 
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Com hem de fer l’entrevista? 

• Privacitat. 

• Remarquem confidencialitat. 

• Adoptar una actitud de no 

 establir judicis. 

• No prendre notes. 

• No donem per fet que són massa joves.  
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Algunes majories d’edat.   

• 18 anys:  
– Civil, contractual, penal, electoral. 

• 16 anys:  
– Laboral i sanitària. 

• 14 anys: 
– Matrimonial, testamentària, associativa, ús 

d’armes amb finalitat cinegètica o esportiva. 

• 13 anys: 
– Sexual. 
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Altres normes sanitàries que porten 

la majoria d’edat als 18 anys:   

• Donació de sang, teixits o òrgans per 

transplantaments.  

• Consentiment per ser receptor d’un òrgan.  

• Consentiment per cirurgia purament 

estètica. 

• Cirurgia per canvi de sexe.  

• Atorgar voluntats anticipades.  
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Autonomia del pacient menor 

segons la llei. Resum per edats.  
• 18 anys o més 

Sempre autònoms, excepció feta de la incapacitació legal.  

• De 16 a 18 anys 

Autònoms a nivell sanitari, excepció feta d’assajos clínics, 

pràctiques de reproducció assistida i IVE (amb o sense família..) 

• De 12 a 16 anys 

La autonomia depèn de si el pacient és considerat pel professional 

que l’atén i en aquella situació concreta, madur o no. 

• Menors de 12 anys 

No tenen capacitat suficient i han de decidir per ells, però existeix 

la obligació de donar informació entenedora i escoltar la seva 

opinió.  
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Autonomia 

 Capacitat de decidir per un mateix i assumir 

les responsabilitats de les pròpies 

decisions.  

 Només es dóna si existeixen: 

 - llibertat 

 - informació 

 - competència (capacitat puntual i específica 

de comprendre la situació, prendre decisions i 

assumir les conseqüències que se’n derivin) 
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Menor Madur 

Persona legalment menor, però amb la capacitat 

(competència) suficient per involucrar-se en la 

presa de decisions sanitàries que l’afecten.  

Maduresa sempre en relació a un acte o situació 

concreta i valorada pel professional que atén el 

menor. Tenir en compte: 
– Capacitat personal 

– Estat emocional 

– Edat 

– Gravetat 

– Risc 

– Conseqüències.   
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Àmbits de salut i risc durant 

adolescència: 
• MTS i embarassos no planificats 

• Consum de drogues legals i il·legals 

• Accidents de trànsit 

• Famílies 

• Obesitat i sedentarisme 

• Trastorns de conducta alimentària 

• Fracàs escolar  

• “Patologia” de les relacions interpersonals 

• Salut mental 

• “Riscos emergents” (o no tant): piercing, tattoos, noves 

tecnologies,  
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Ens preocupa el mateix de la 

salut a ells i a nosaltres? 
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RISC, diferenciar entre: 

• FACTORS DE RISC: poden ser causa del dany 

o moduladors del mateix. 

• CONDUCTES DE RISC: reactives, pròpies de la 

etapa o excedint els límits del comportament 

social acceptable.  

• SITUACIONS DE RISC: aquelles que poden 

significar un risc per la comunitat o grup social.  
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Concepte de Risc i adolescència 

• Els riscos existeixen: tinc la informació 

• Tot el que pugui passar li passarà a un altre 

• En realitat parlem de probabilitats 

• Cal assumir riscos, els meus amics també ho 

fan 

 

ELS ADULTS ASSUMÍEM RISCOS / EN SEGUIM 

ASSUMINT? 
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PREVENCIÓ 

- ÉS 

Preparar a la persona per tal que pugui 

reconèixer i acceptar el risc i sigui capaç 

d'enfrontar-ho, amb coneixement i criteri 

- NO ÉS 

Eliminar el risc. Creure que el perill es pot 

eliminar és un engany i ens porta a no veure la 

realitat 
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Reflexió a la consulta sobre 

riscos per a la salut:  

• No hem de culpabilitzar mai. Fem servir 

preguntes facilitadores. 

• Utilitzem tècniques d’entrevista 

motivacional. 

• Propiciem la reflexió en veu alta.  

• Utilitzem consells de reducció de riscos.  

 

Barcelona, 2017. Comsalut.  



Cas clínic 

• Laia, 16 anys, és la tercera vegada en 3 

mesos que ve a buscar la post-coital 

perquè se li trenca el preservatiu.  

• Marc, 17 anys, em porta la mare l’informe 

d’urgències perquè l’han visitat per una 

fractura a la mà. A orina van detectar 

Alcohol i cannabis.  
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Dades urgències hospitalàries per 

lesions de trànsit i consum de 

drogues 
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CONSUM NO PROBLEMÀTIC 

CONSUM  

PROBLEMÀTIC 

 
 
REDUCCIÓ  
DE DANYS 

REDUCCIÓ 
DE RISCS 
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Reflexió sobre propostes preventives-

educatives en salut per aquestes edats: 

• Intervenció a nivell comunitari sobre factors de 

risc (família, atur, fracàs escolar...) 

• Potenciar models de criança positiva.  

• Legislar sobre situacions de risc 

• Detectar conductes de risc a consulta: Programa 

del nen sà: Revisió adolescència? Visita 

oportunista? Actitud i aptitud dels professionals. 

• Tècniques de prevenció de risc a consulta.   

• Fer servir noves tecnologies: www.consultajove.net 
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http://www.consultajove.net/
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