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El nou manual diagnòstic i estadístic DSM-5, publicat el 2013, ha separat en 
tres apartats els trastorns de l’ansietat que tradicionalment referenciàvem dins 
del mateix capítol; tot i així, en aquest número seguim utilitzant el mateix 
format antic. Els articles revisats es presenten en quatre epígrafs: curs clínic i 
evolució, factors de risc, correlats neurals anatòmics i/o funcionals i tractament. 
!
Curs clínic i evolució 

Un estudi comunitari ha fet el seguiment durant dos cursos dels símptomes 
ansiosos i d’inhibició conductual de 224 alumnes d’entre 4 i 9 anys; han 
observat que les puntuacions en ansietat de separació i en ansietat social es 
mantenen estables al llarg de dos anys, ja siguin inicialment elevades o baixes; en 
canvi, es produeix un increment de les puntuacions fins als vuit anys d’edat en 
les pors específiques i l’ansietat generalitzada amb un posterior decrement 
només en una part de la mostra (Broeren, Muris, Diamantopoulou, & Baker, 
2013). En Kossowsky et al. (2013) han publicat una meta-anàlisi de 35 estudis, 
que abarca una mostra de quasi 15.000 nens, segons la qual els nens 
diagnosticats de trastorn d’ansietat per separació (TAS) tenen fins a 3,5 vegades 
més risc de desenvolupar trastorn d’angoixa en l’edat adulta i el doble de risc de 
desenvolupar qualsevol altre trastorn d’ansietat; per contra, haver patit de TAS 
no augmenta el risc de patir depressió ni trastorns d’abús/dependència de 
substàncies. Wang, Chan i Ho (2013) revisaren 85 articles sobre la prevalença de 
trastorns psicopatològics que nens i adolescents van patir a conseqüència de 
catàstrofes naturals i van trobar una àmplia variabilitat; les prevalences de 
trastorn per estrès posttraumàtic (TEPT) més variables però també més altes es 
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van associar a l’experiència de terratrèmols, huracans/mànegues, tsunamis o 
naufragis (entre l’u i el 95%) i les més baixes a l’experiència d’incendis o 
inundacions (entre el 2 i el 37%). A mig i llarg termini, el TEPT podia 
mantenir-se entre el 2 i el 33% dels diagnòstics inicials. 
!
Factors de risc  

Dins dels articles que valoren l’heretabilitat dels trastorns d’ansietat o de 
característiques més específiques, cal destacar, per la seva magnitud de mostra –
quasi 25.000 avaluats- i per la seva procedència poblacional, l’estudi d’en 
Mataix-Cols et al. (2013) amb pacients diagnosticats de trastorn obsessiu-
compulsiu (TOC) en els últims 40 anys a Suècia i dels seus familiars fins a tercer 
grau; els pacients més joves, amb una mitjana d’edat de 13 anys, mostren un risc 
familiar per al TOC lleument més elevada que la resta de pacients (6 vegades 
versus 5 entre bessons, 5 vegades versus 4 entre ells i els seus pares), però aquesta 
diferència no és significativa ni tan elevada com en d’altres estudis prèviament 
publicats. Natsuaki et al. (2013) han publicat un estudi sobre la transmissió 
genètica i ambiental de l’ansietat social molt interessant quant a la seva 
metodologia: a partir d’un estudi prospectiu de nens adoptats van estudiar la 
presència de fòbia social en les mares biològiques i la interacció entre els nens i 
els seus pares adoptius als 18 mesos i els 27 mesos d’edat, a partir de 
qüestionaris clínics i de la observació en la llar familiar. Van concloure que la 
fòbia social tenia una alta agregabilitat familiar i van observar que els fills de les 
mares biològiques amb el diagnòstic tenien major probabilitat de seguir 
mostrant-se inhibits conductualment als dos anys si les seves mares adoptives no 
els havien estimulat prou a l’any i mig, però això no ocorria amb els fills de 
mares amb fòbia social que sí que havien estat prou estimulats. Brown et al. 
(2013) han conduït un estudi amb 300 parelles de bessons, mono i dizigòtics, de 
8 anys per tal d’estudiar els factors de risc per als trastorns d’ansietat. Aquests 
autors han conclòs que tant el biaix atencional cap a l’amenaça com el risc 
familiar per a l’ansietat influeixen en la generació d’aquests trastorns, però són 
independents entre ells; a més, troben que les puntuacions en biaix atencional 
no s’expliquen ni per la genètica ni per l’entorn compartit.  
L’equip format per Mitchell, Newall, Broeren i Hudson (2013) han presentat dos 
articles que estudien el paper del perfeccionsime: per una banda observen que el 
perfeccionisme auto-orientat, mesurat amb qüestionaris a nens i pares, es 
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redueix lleument després d’un programa grupal de TCC per a trastorns ansiosos 
que incorpora 5 sessions amb pares, i que les puntuacions en perfeccionisme 
prediuen les puntuacions clíniques en ansietat després del tractament i als 6 
mesos. Per altra banda, dissenyen un estudi experimental segons el qual 
entrenen els pares a donar indicacions als fills davant d’una tasca de dibuix: en 
uns casos havien d’orientar el nen a fer bé la tasca, sense errors (condició de 
perfeccionisme), i en l’altra condició els indicaven que se sentissin còmodes i 
tranquils durant la realització de la tasca (condició de no-perfeccionsime); 
ambdós grups van augmentar la puntuació en les escales de perfeccionisme de 
l’inici al final de la tasca però només els nens de la condició de no-
perfeccionisme van anar millorant l’execució a mesura que avançava la prova. 
!
Correlats neurals anatòmics i/o funcionals 

Les petjades que l’exposició primerenca a l’estrès deixa sobre el 
desenvolupament del cervell tornen a quedar manifestades en l’estudi de 
Herringa et al. (2013) amb tecnologia de resting-state, segons el qual els 
adolescents que havien rebut maltractament durant la infantesa presentaven una 
menor connectivitat entre el còrtex pre-frontal i l’amígdala i amb l’hipocamp i 
experimentaven major presència de símptomes internalitzats: el còrtex pre-
frontal es torna menys efectiu en el control d’aquestes estructures i, per tant, en 
la inhibició de l’expressió de la por. En el mateix sentit, amb f-MRI, tant els 
adolescents com els adults ansiosos mostren una activació menor que els 
controls en el còrtex cingulat anterior, una de les estructures corticals pre-
frontals que medien en els processos de por. En canvi, la hipoactivació del còrtex 
ventro-medial ocorre en els adolescents amb ansietat, en contrast amb els adults 
ansiosos, no únicament davant dels estímuls condicionats d’amenaça sinó també 
enfront dels estímuls de seguretat relacionats amb l’extinció  (Britton et al., 
2013). Els mateixos circuits de la por són analitzats en un estudi euro-americà 
amb neuroimatge estructural (Mueller et al., 2013), que mostra que les 
grandàries majors de la ínsula i menors en l’amígdala i l’hipocamp s’observen 
principalment en els adolescents amb trastorns amb ansietat social; la presència 
de l’al·lel Met en el gen BDNF podria ser el responsable de la reducció 
d’aquestes estructures. 
!
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En relació a les conductes d’espectre compulsiu, l’estudi multicèntric amb 
població comunitària de Montigny et al. (2013) no ha estat capaç de trobar el 
mateix correlat neural per a trastorns tan diversos com el TOC, el trastorn de la 
conducta alimentària (TCA), l’abús de substàncies (AS) o el trastorn de 
conducta (TC). El model ofereix dos factors: per una banda, el factor de 
compulsivitat es relaciona més amb els diagnòstics de TOC i el TCA, el 
neuroticisme i un major volum de substància grisa en còrtex orbito-frontal 
bilateral, estriat dret i dorso-lateral dret i, per altra banda, el factor de conductes 
externalitzades, més relacionat amb els diagnòstics de trastorn per dèficit 
d’atenció i hiperactivitat (TDAH), AS o TC, major recerca de novetat i reducció 
del volum del gir frontal inferior i medial esquerre. 
!
Tractament 

James, James, Cowdrey, Soler i Choke (2013) han publicat una revisió 
sistemàtica de l'eficàcia de la TCC en els trastorns d'ansietat. Han seleccionat 26 
articles que abasten una mostra de 1.350 nens i adolescents i que la comparen 
amb llista d'espera; en aquest cas la TCC és significativament més efectiva en 
aconseguir major remissió dels trastorns al final del tractament, i no troben 
diferència entre els formats individual, grupal i familiar. En canvi, 8 estudis 
sobre un total de 516 casos, no han demostrat millors resultats de la TCC versus 
tractament actius no-TCC o tractaments habituals. Val a dir que els estudis 
analitzats excloïen el TOC, TEPT, fòbia específica i mutisme selectiu, i que la 
gravetat de la patologia ansiosa era de lleu a moderada. A Britton et al. (2013), 
l'efecte incremental d'un entrenament de l'atenció cap als estímuls positius 
(ABMT) no ha millorat la resposta al tractament de la TCC en nens i 
adolescents amb trastorns de l'ansietat (també n'exclouen el TOC i el TEPT): la 
meitat de casos va respondre sense diferències entre les condicions de 
tractament, tot i que aquells que van rebre TCC i ABMT van veure reduir els 
símptomes ansiosos de forma més ràpida durant el transcurs del tractament. 
Una nova aportació en relació als factors que intervenen en la resposta al 
tractament és l'estudi que fan Baker i Hudson (2013) sobre l'amistat dels nens i 
adolescents que reben TCC per a trastorns d'ansietat: si bé la grandària de 
l'efecte és petit, hi ha una part de la variància de la resposta al tractament 
explicada per la qualitat de l'amistat que percep el pacient, de forma que 
milloren més els nens sotmesos a TCC que la perceben com a més bona. 
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L'explicació possible és que existeix un tercer factor no analitzat en aquest 
estudi, com són les habilitats socials, relacionades tant amb la qualitat de 
l'amistat com amb la resposta al tractament.     
!
Rapee (2013) ha publicat els resultats del seguiment a llarg termini d'un 
programa psicoeducatiu sobre maneig de l'ansietat als pares de nens en edat 
pre-escolar que presentaven elevada inhibició conductual, mesurada per 
qüestionaris i per observació al laboratori. Han estat re-avaluats 103 d'aquests 
casos quan ja eren adolescents i s'ha observat, sobretot en les noies, una reducció 
en la prevalença dels trastorns internalizats i en la gravetat i impacte familiar de 
la simptomatologia ansiosa respecte els adolescents els pares dels quals no 
havien rebut el programa preventiu. 
!
Quant el tractament del TOC, s'han publicat les actualitzacions de la guia 
NICE (2013): la TCC infantil segueix mostrant millors taxes de resposta que la 
intervenció psicoeducativa amb entrenament en relaxació, i la TCC familiar ha 
mostrat també beneficis a llarg termini en la remissió del trastorn. En aquesta 
línia, Peris i Piacentini (2013) han ampliat un programa de TCC per al TOC 
pediàtric de 12 sessions amb 6 sessions més d'intervenció familiar per tal de 
millorar les interaccions i la cohesió entre els membres de la família i reduir 
l'acomodació i els missatges de culpabilització dels pares: l'estudi, aleatoritzat i 
controlat amb 20 famílies, demostra una taxa més alta de remissions clíniques 
després del programa enriquit amb el component familiar respecte el programa 
que només incorpora TCC. En relació a l’efecte del tractament dels símptomes 
post-traumàtics relacionats amb el maltractament i l’abús sexual infantil, es 
revisen 26 estudis i es conclou que la TCC orientada al trauma és el tractament 
que major suport rep (Leenarts, Diehle, Doreleijers, Jansma, & Lindauer, 2013). 
Similars resultats obtenen Foa, McLean, Capaldi i Rosenfield (2013), que 
comparen un programa de 14 sessions basat en l’exposició al trauma amb un 
programa de suport psicològic; si bé totes dues condicions mostren millores 
significatives en el post-tractament, l’efecte del tractament conductual és més 
gran i es manté  a l’any. 
!
!
!
!
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