
CAS CLINIC SD. MANIAC  (TALLER PSICOPATOLOGIA 2) 
 
Motiu atenció i malaltia actual 
Home de 41 anys que acudeix a UCIES sol, en ambulància i derivat de 
l'Hospital Clínic per excitació 
Malaltia actual: 
El pacient explica que fa tres dies va tenir una discussió amb la seva 
dona i va decidir marxar del domicili i anar a dormir a un hotel. 
Explica que la seva dona li ha 'robat 18.000 euros' i no vol saber res 
d'ella. Explica que avui l'han vingut a buscar 7 mossos d'esquadra a 
l'hotel i que ell no ha fet res. Diu que la seva dona és qui ha trucat i 
que és ella qui vol que l'ingressin. Explica que vol parlar amb els seus 
advocats per denunciar la dona i denunciar als hospitals perquè porta 
des de les 6 del matí anant d'hospital en hospital. Diu que sap que la 
informàtica i la medicina estan relacionades i que a través d'internet 
es poden saber les coses. També diu que el plenur és l'únic que es vol 
pendre ja que el liti és un element de la taula periòdica i no dóna 
efectes secundaris. 
La família explica augment de l'activitat desde fa 1 mes amb insomni, 
verborrea, augment de l'activitat amb idees de crear negocis. Expliquen 
gastos excessius ('retira 300, 200 euros diaris') i compres excessives. 
La parella explica que el pacient es prenia la medicació de forma 
irregular. La psiquiatra de refèrencia va recomenar un ingrés 
hospitalari. 
 
Es fa una història clínica: 
 
Motiu de consulta 
Antecedents familiars 
Antecedents personals incloent els psiquiàtrics i toxicològics. 
Malaltia actual 
Exploració psicopatològica 
Orientació diagnòstica i terapèutica 
 
Per obtenir aquesta informació parlem amb els familiars i explorem al pacient. 
 
L’exploració psicopatològica serà per esferes: 
 
Aparença i actitud (higiene, estat nutricional, contacte ocular, expressió fàcil, 
cooperació,...). Consciència, orientació. Atenció i altres funcions cognitives.  
Psicomotricitat.  Forma i curs del pensament. Sensopercepció. Afectivitat, 
humor i ansietat. Idea de mort. Conducta. Gana i son.  Insight. 
 
L’ordre de l’exploració psicopatològica és variable. És important acostumar-se a 
seguir un ordre per no oblidar cap àrea. 
 
Alguns exemples per explorar la síndrome positiva: 
 
Al·lucinacions: 
- Té algunes experiències estranyes, sent sorolls estranys? 



- A vegades sent coses que altres persones no poden sentir? 
- A vegades rep comunicacions personals mitjançant la radio, la TV,...? 
- A vegades pot sentir els seus propis pensaments dins del cap, és com si els 
seus pensaments tinguessin eco, com si fos sonor? 
- A vegades escolta veus (assegurar-se que no siguin reals), quan, amb quina 
freqüència, son clares, altes? 
- De qui són les veus que sent, quantes persones parlen, li parlen a vostè, fan 
comentaris sobre vostè, les veus parlen entre si? 
- Que li diuen les veus, són bones o dolentes, les tem? 
- Obeeix les ordres de les veus, ho ha de fet? 
- En general, les coses li semblen estranyes o les veu distorsionades? 
- Té el que podríem anomenar visions, o veu coses que els altres no poden veure, 
amb quina freqüència, són molt clares les visions? 
- Les visions apareixen amb veus o separadament? 
- Sent l’olor de coses que els altres no poden sentir? 
- Té sensacions estranyes en el seu cos?, sent alguna cosa estranya dintre de 
vostè? 
- Que fa quan té les veus, visions,... com venen, són un problema per vostè? 
 
 
Deliris (general) 
- En que ha estat pensant recentment? 
- Hi ha algun tema que el preocupi especialment? 
- Quines coses són més importants per vostè ? 
- Quan està sol, que pensa? 
- Que pensa sobre la vida ? 
-  Segueix alguna filosofia personal? 
  
- Idees de perjudici 
- Com li va amb les altres persones? 
- Li agrada la gent, el molesta, el disgusta, la tem, perquè? 
- Ha tingut problemes amb altres persones perquè no comparteixen el seu punt de 
vista sobre alguns temes? 
- Ha tingut sort amb la gent que ha anat coneixent al llarg de la vida? 
- Confia en la majoria de la gent, desconfia d’algú, de qui, perquè?  
- Hi ha hagut algú que s’hagi dedicat a fer-li la vida impossible? 
- Sent que la gent es fixa en vostè, l’espien, planegen alguna cosa en contra de 
vostè, intenten perjudicar-lo, matar-lo? 
- Té proves, qui està darrera de tot això, perquè passa tot això ? 
 
- Idees de referència 
- Li ha semblat que la gent parli de vostè o que està especialment atenta al que fa? 
- Les noticies de la TV, radio, premsa,… fan referència a vostè? 
 
- Grandiositat 
- Com es considera en relació a la majoria de persones, millor o pitjor? 
- És especial d’alguna manera? 
- Té algun talent o capacitat especial que la majoria de la gent no té? 
- Té algunes capacitats telepàtiques, pot llegir la ment de les altres persones?- 
- Té poders especials o inusuals? 
- Es considera una persona rica, famosa, ha sortir per la TV, radio, cinema, teatre, 
té algun record especial?  



- Creu que té més virtuts morals que la majoria de les altres persones, això el fa 
especial en algun sentit ? 
- Té alguna missió especial en la vida, com és això, a que es deu? 
- És vostè una persona religiosa, quina relació té amb Déu, està vostè més pròxim 
a Déu que els altres, és vostè emissari o representant de Déu? 
 
Afectivitat 
- Quin és el seu estat d’ànim habitual? 
- Es troba trist/ feliç, per què? 
- És troba especialment feliç/ trist sense motius? 
- El seu estat d’ànim li ha afectat a la seva activitat, a la son, a les relacions amb 
els altres? 
 - Te ilusions/ proyectes pel futur? 
- Sent que la vida “li somriu”? 

 
 
Introspecció 
- Que l’ha portat a l’hospital? 
- Necessita tractament, estar hospitalitzat? 
- Està a urgències per error, pensa que és un càstig, forma part d’una 
conxorxa? 
- Pensa que el que està passant potser degut a un trastorn del seu sistema 
nerviós? 
- Té un trastorn psiquiàtric, l’ha tingut en el passat? 
- Quins són els símptomes de la seva malaltia? 
- Quins són els seus plans immediats i de futur? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


