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Estrès i depressió: la biologia de cada dia 

14 novembre 2019 de 15h a 20h 

Sala d’actes. Hospital Germans Trias i Pujol

#6CORESeminar

+INFORMACIÓ INSCRIPCIONS

L'Organització  Mundial  de  la  Salut  defineix  l'estrès  com  les  reaccions
fisiològiques  que  preparen  l'organisme  per  a  l'acció.  Davant  d’una  situació
estressant, s’activen l’eix hipofisario-suprarenal i el sistema nerviós vegetatiu.
Així, l’estrès és una resposta natural i necessària per a la supervivència. 

No  obstant  això,  quan  l’estrès  es  dóna  de  manera  repetitiva  genera
hipercortisolemia  crònica.  A  més,  en  models  animals  s’ha  demostrat  que  la
hipercortisolemia pot ser neurotòxica per a algunes estructures cerebrals. 

Per tant, en una època tan complexa com la nostra, amb constants i intenses
demandes de l’entorn, la resposta a l’estrès podria acabar afectant la nostra
qualitat de vida i manifestar-se en forma de diferents patologies. 

Un exemple podria ser la depressió, un trastorn afectiu d’elevada prevalença en
la  societat  actual.  L’evidència  científica  suggereix  que  l’estrès  agut  i  crònic
s’associa amb un increment de l’activitat inflamatòria i amb una intensificació
dels  processos  atencionals  focalitzats  en  la  informació  negativa.  Tots  dos
processos són predictius de símptomes depressius. 

Per  tant,  entendre  la  interrelació  entre  l’activitat  inflamatòria  i  la  cognició
emocional en un context d’estrès, permetria optimitzar estratègies terapèutiques
de la depressió. 

Aprofundir  en  el  coneixement  d’ambdues  patologies  i  com
s’interrelacionen,  així  com  en  els  reptes  de  la  recerca  per  al  seu
tractament, serà l’objectiu del CORE Seminar d’aquest any. Esperem la
vostra participació!

Comitè científic:

 Jorge Cuevas Esteban. Hospital Trias i Pujol.
 Joan de Pablo. Facultat de Medicina, UAB i Hospital Trias i Pujol
 Roser Nadal. Institut de Neurociències. UAB
 Susanna Subirà. Facultat de Psicologia. UAB

https://t.co/fsnTrd3IsP?amp=1
https://www.uab.cat/web/investigar/cores-uab/core-en-salud-mental/6-core-seminar-estres-y-depresion-la-biologia-de-cada-dia-/presentacion-1345794510934.html


Programa 

15.00h – 15.45h Registre d’arribada i Benvinguda oficial

15:45h – 16h Obertura de la Jornada: Depressió en primera persona.  Raquel
Piccolo. Biòloga i escriptora. Modera: Susanna Subirà, Departament Psicologia Clínica i de
la Salut, UAB 

16:00h – 17:15h Presentacions curtes: Estrès 

Modera: Joan de Pablo. Hospital Germans Trias i Pujol. 

 ¿Cómo  definimos  y  cómo  podemos  evaluar  la  respuesta  de  estrés?  Antonio
Armario. Institut de Neurociències. UAB

 Martí Santacana. Consorci Sanitari de Terrassa i Departament Psicologia Clínica i
de la Salut, UAB. confirmat

 Burnout i Estrès laboral: Un anàlisi del dia a dia del treball d’infermeria. Jordi 
Fernández Castro. Grup d’investigació en Estrès i Salut (GIES) Departament 
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació. UAB  

 17:00h – 17.15h Discussió

17. 15h – 17.45h Pausa cafè i Pòsters

17.45h – 19:00h Presentacions curtes Depressió 

Modera: Roser Nadal. Institut de Neurociències. Facultat de Psicologia. UAB

 Eix  hipotàlem-pituïtari-adrenal,  maltractament  infantil  i  cognició  en  depressió
major. Javier Labad. Parc Taulí Hospital Universitari, UAB, I3PT. CIBERSAM.

 Beneficis sostinguts de l’Estimulació Cerebral Profunda en pacients amb depressió
unipolar  i  bipolar  greu  i  refractària  al  tractament.  Javier  De Diego-Adeliño.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. 

 Teràpia a través d´internet per al tractament de la depressió. Un repte dels nous
models  assistencials.  Azucena Justicia Díaz.  Infermera.  Especialista  en Salut
Mental.  Institut  de  Neuropsiquiatria  i  Addiccions  (INAD).  Hospital  del  Mar.
Investigadora.  Grup  de  Recerca  de  Salut  Mental.  Institut  Hospital  del  Mar  d
´Investigacions Mèdiques (IMIM). 

 Efectivitat i viabilitat de la monitorització activa en el tractament de la depressió
en l’àmbit de l’atenció primària.  Maria Iglesias González. Psiquiatra Adjunta-
Servei de Psiquiatria de l’Hospital Germans Trias i Pujol. Professora Associada a la
UAB – Facultat de Medicina 

 18.45h - 19.00h Discussió

19.00h – 19.45h Conferencia: Begoña Roman. Universitat de Barcelona.  
Modera: Jorge Cuevas Esteban. Hospital Germans Trias i Pujol.

19.45h – 20.00h Conclusions i tancament



POSTERS

La sessió  de pòsters  té com a objectiu  proporcionar un espai  en el  que els
membres  de  la  CORE  SM  mostrin  les  seves  línies  de  recerca  a  la  resta  de
participants  del  Seminar  més  enllà  del  tema  vehicular  de  la  jornada.

Per  això us animem a participar  i  compartir  amb la  resta d’investigadors els
vostres treballs més representatius, podent presentar projectes en curs, resultats
preliminars o iniciatives incipients.  Tot i que no hi haurà sessió de presentació
dels  pòsters,  aquests  romandran  exposats  durant  tota  la  jornada.

Si esteu interessats en participar a la sessió de pòsters, feu-nos arribar l’abstract
(màxim 300 paraules) abans del 15 D’OCTUBRE  a l’adreça de correu electrònic:
core.salut.mental@uab.cat amb l’assumpte “Pòsters 2019” i inscriviu-vos al
formulari 

Informació sobre els pòsters:

 s’accepten treballs presentats en català, castellà i anglès

 els treballs  que es presentin poden ser originals o  haver-se presentant
recentment en altres congressos

 un primer autor pot presentar més d’un pòster com autor principal

 els autors seran els responsables d’imprimir els seus pòsters, així com de
portar-los i  penjar-los als taulers habilitats el dia del Seminar, entre les
8.30 i 9.30. 

https://t.co/fsnTrd3IsP?amp=1
mailto:core.salut.mental@uab.cat

