
 
Tema del trimestre: 

Cribratge de demència 

 Concepte 

Les conseqüències negatives a nivell personal, 
emocional, econòmic i social, associades a les 
demències fa que postulats d’una detecció precoç 
prenguin gran rellevància social. Fins i tot, la idea de 
realitzar un procés de detecció sistemàtica a la 
població general d’edat avançada.  

L’evidència disponible assenyala que el diagnòstic 
precoç de demència és beneficiós, tant perquè permet 
als professionals sanitaris assessorar, actuar i donar 
directrius de forma precoç, com pels pacients perquè 
tenen més temps per organitzar els seus assumptes 
personals, financers i planificar el futur quan encara 
són competents. Així mateix, el diagnòstic precoç 
també facilita la instauració d’estratègies de prevenció 
terciària amb objectius pal·liatius i de promoure la 
qualitat de vida dels pacients i els seus curadors.  

 Riscos d’un programa de cribratge 

Un programa de cribratge de demències poblacional 
presenta dificultats per establir la població en risc així 
com per la manca d’instruments amb la suficient 
validesa i seguretat diagnòstica.  

Etiològicament, la demència és una síndrome que pot 
tenir diverses manifestacions clíniques i actualment no 
disposem d’instruments de cribratge suficientment 
generalitzables per ser utilitzats de forma precoç en 
tots els subtipus de demències. Així mateix, criteris poc 
restrictius en la selecció de les persones tributàries del 
cribratge i l’existència de proves amb una baixa 
precisió diagnòstica poden augmentar el nombre de 
falsos positius. En general, els estudis assenyalen que 
programes amb un elevat nombre de proves o de llarga 
durada del procés de detecció, poden reduir la 
participació, encarir el procés i el fer-lo menys viable. 

 Prejudicis envers el diagnòstic 

Les barreres actitudinals en relació a les demències,  

com la percepció que no hi ha res a fer, la baixa 
eficàcia percebuda dels tractaments, o que el 
diagnòstic precoç pugui estigmatitzar a la persona, 
encara estan presents tant entre la població com entre 
alguns professionals sanitaris.  

L’estat de salut de la persona, la relació amb el sistema 
sanitari, el coneixement sobre el tema, la relació amb 
les demències, les creences prèvies i/o els prejudicis 
són elements directament vinculats a la participació i la 
utilitat d’un programa de detecció sistemàtica. A més, 
en el context de les demències, la família i l’entorn de 
la persona hi tenen un rol molt important.  

 

Les barreres actitudinals més observades en els 
professionals han estat la manca de priorització en la 
detecció i diagnòstic, les dificultats per reconèixer els 
símptomes lleus i les limitacions dels instruments de 
cribratge de deteriorament cognitiu.  

La relació entre els professionals i els candidats pot 
influir en la participació. Aquesta pot ser menor en 
casos on hi hagi poca relació amb l’entorn assistencial, 
mentre que en altres situacions de major vincle pot 
dificultar la participació i incomodar als professionals. 

 Elements de canvi 

Els estudis realitzats fins a l’actualitat  en relació a un 
possible programa de detecció precoç de demència en 
la població general en risc no són concloents. 
Tanmateix, el desenvolupament de futures eines 
diagnòstiques i de detecció precoç poden canviar 
aquesta situació.  
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 525 casos registrats 

 Edat: 80,2 anys  

 MMSE: 17,6 punts  

 Atenció primària: 81,9%  

 Temps fins al diagnòstic: 2,8 anys 

 Antecedents familiars 30,5%  

 Antecedents depressió: 23,6%  
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