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1. Introducció 

 

1.1. Els ictus i les seves conseqüències 

Els ictus (també coneguts com a accidents cerebrovasculars, atacs o vessaments cerebral) són 

causats per un trastorns en la circulació cerebral que altera de manera transitòria o definitiva el 

funcionament d'una o diverses parts del cervell1. Quan això passa, part del cervell no pot rebre 

la sang i l'oxigen que necessita, per la qual cosa dóna lloc a la mort cel·lular. L'extensió i la 

ubicació del dany cerebral determinen la severitat de l'ictus, que pot variar entre un efecte 

mínim i un efecte fatal. 

 

Hi ha diferents tipus d'ictus, però es pot fer una gran divisió dins de les malalties 

cerebrovasculars entre ictus isquèmic i ictus hemorràgica, els quals es detallen a continuació1: 

- L’ictus isquèmic: Consisteix en una alteració en el cervell produïda per un trastorn en 

l'aportació circulatòria. Són el tipus d’ictus més freqüents (fins al 85% del total). Succeeix 

quan un vas sanguini que irriga sang al cervell resulta bloquejat per un coàgul de sang. 

Això pot succeir de dues maneres: 

 Es pot formar un coàgul en una artèria que ja està molt estreta. Això 

s'anomena ictus isquèmic trombòtic. 

 Un coàgul es pot desprendre d'un altre lloc dels vasos sanguinis del 

cervell, o d'alguna part en el cos, i traslladar-se fins al cervell. Això 

s'anomena ictus isquèmic embòlic. 

- L’ictus hemorràgic: succeeix quan un vas sanguini d'una part del cervell es debilita i es 

trenca. Això provoca que la sang s'escapi cap al cervell. La causa més freqüent del 

trencament és la hipertensió arterial. Algunes persones tenen defectes en els vasos 

sanguinis del cervell que fan que això sigui més probable. Aquests defectes poden 

incloure: 

 Aneurisma (una àrea feble en la paret d'un vas sanguini que provoca 

que al vas se li formi una protuberància o una bombolla en la part 

exterior) 

 Malformació arteriovenosa (MAV; una connexió anormal entre les 

artèries i venes) 

 Angiopatia cerebral amiloide (ACA: una afecció en la qual les proteïnes 

amiloides s'acumulen en les parets de les artèries del cervell). 
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Els accidents cerebrovasculars hemorràgics també poden ocórrer quan algú està 

prenent anticoagulants. La pressió arterial molt alta pot fer que els vasos sanguinis es 

rebentin, ocasionant un accident cerebrovascular hemorràgic. 

 

Les conseqüències derivades d'un ictus dependran de la localització de la lesió i de la seva 

extensió1,2.  

Un ictus a l'hemisferi dret sovint ocasiona paràlisi del costat esquerre del cos (hemiplegia 

esquerra). A més, poden aparèixer: 

- Problemes en la percepció de l'espai. 

- Negligència esquerra: els objectes i persones que estiguin a la banda esquerra del 

pacient s'ignoren. 

- Anosognòsia: Desconeixement o no reconeixement de les seqüeles. 

  

Un ictus a l'hemisferi esquerre, generalment ocasiona paràlisi del costat dret del cos (hemiplegia 

dreta) i diverses alteracions del llenguatge que coneixem genèricament amb el terme afàsia.  

Quan l'ictus es localitza a la zona del cerebel ocasionarà problemes de descoordinació, 

desequilibri, mareig, nàusees i vòmits. 

Els ictus que es localitzen en el tronc de l'encèfal són els que poden arribar a ser més greus. En 

aquesta zona se situa el control de totes les funcions involuntàries com la respiració, el batec 

cardíac, la pressió arterial, etc. A més també controla funcions com la deglució, la parla, l'audició 

o els moviments oculars. A tot això s'afegeix que les vies que transporten la informació des dels 

hemisferis cerebrals passen pel tronc de l'encèfal cap a les extremitats, de manera que la seva 

lesió també condiciona una paràlisi d'un o dels dos hemicossos. 

  

Segons demostren els estudis científics,  en qualsevol dels anteriors casos, com més precoçment 

s'iniciï un tractament de neurorehabilitació adequat per un equip multidisciplinari expert, 

millors seran els resultats funcionals a llarg termini2. 
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1.2. Dades epidemiològiques 

 

L’ictus és una afectació cerebral de causa vascular que afecta a 17 milions de persones a tot el 

món cada any. L’ictus és la segona causa de mortalitat i la tercera causa de discapacitat a llarg 

termini a tot el món amb 33 milions de supervivents d’ictus3. La mortalitat està disminuint, però 

la prevalença és estable, la qual cosa significa que hi ha més supervivents amb discapacitat a 

llarg termini4. Mitjançant les taxes d’incidència de Càrregues Globals de Malalties (Global 

Burden of Disease), entre el 2015 i el 2035 es preveu que el nombre de supervivents d’ictus a la 

Unió Europea passarà de 3.718.785 el 2015 a 4.631.050 el 2035, un augment del 25%5. Als Estats 

Units aproximadament cada 40 segons algú experimenta un ictus, ja que les taxes de mortalitat 

han disminuït, l’ictus s’ha convertit en la principal causa de discapacitat a llarg termini6.  

Es pot dir que cada sis minuts es produeix un ictus a Espanya i que constitueixen la causa d'una 

de cada deu morts. S'estima que el 21% de les persones majors de 60 anys presenta un alt risc 

de patir un ictus en els propers 10 anys i que, en els propers quinze anys, l'envelliment de la 

població motivarà un increment absolut del 30% en el nombre de persones que pateixi un 

primer ictus. Cada any es detecten a Espanya 120.000 casos i es produeixen 40.000 morts (a 

Europa moren 650.000 persones anualment per aquesta causa). Amb més de 13.000 ingressos 

anuals, a Catalunya, l’ictus és la segona causa de mort i la primera causa mèdica de discapacitat. 

La mortalitat per ictus a Catalunya està al voltant de 29,5 morts per 105 habitants-any al 2015 

(taxa de mortalitat estandarditzada), havent davallat de manera extraordinària en els últims 

anys, i situant-se entre les més baixes a Europa. 

La supervivència després d'un ictus inicialment pot dependre de la fase aguda de l'atenció 

hospitalària especialitzada, però, el major impacte en la salut i el benestar dels pacients prové 

de les conseqüències a llarg termini que cal afrontar quan els supervivents d'ictus surten de 

l'entorn hospitalari7.  

 

1.3. Conseqüències de l’ictus a mig i llarg termini 

 

Hi ha poc consens sobre els efectes dels serveis de rehabilitació per als supervivents d’ictus una 

vegada han abandonat a l’hospital i viuen a la comunitat i la crítica s’està incrementant a causa 

de la falta de serveis i investigacions sobre les conseqüències a llarg termini de l’ictus crònic8. 

Les conseqüències socials de l’ictus inclouen impactes negatius en les relacions familiars, les 

activitats d’oci, les dificultats econòmiques i el deteriorament de la vida sexual9. L’afàsia és una 

de les conseqüències greus després d’un ictus, i se sap que persisteix en un 10–38% dels 

supervivents a llarg termini després d’un ictus10-12 . Tot i que l’afàsia es defineix com un trastorn 
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del llenguatge, sovint s’acompanyen canvis emocionals i psicosocials13-14. A més, és un predictor 

significatiu del malestar emocional, l’aïllament social i la QDV negativa després d’un ictus15-16 . 

Després de les fases de tractament agut i sub-agut, l'èxit de la rehabilitació és mesurat per la 

capacitat de reintegració dels afectats ja sigui a nivell familiar, en l'entorn social, comunitari, 

llocs de treball, activitats de la vida quotidiana, etc. Són importants en aquest període aspectes 

com l'autoestima, l'estat emocional i satisfacció amb el suport social entre molts altres. Aquests 

factors psicosocials juntament amb el resultat de la rehabilitació funcional constitueixen la 

imatge a llarg termini de l'accident cerebrovascular i determinen per exemple la seva futura 

inclusió social, el retorn a la feina i el seu rendiment laboral entre d’altres. No obstant això, 

aquest camp es veu afectat, almenys fins ara, per la manca de dades, i en conseqüència no és 

estrany que no hi hagi directrius estandarditzades per desenvolupar intervencions que siguin 

capaces d’orientar i facilitar la reintegració comunitària.  

En el present treball es pretén fer una revisió de la literatura sobre les bases teòriques utilitzades 

en els diferents estudis, sobre els possibles factors associats a la reintegració comunitària i 

quines intervencions, si és que existeixen, han estat dissenyades per afavorir el procés de 

reintegració en la comunitat després d’un ictus. 
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2. Models utilitzats com a base teòrica en el procés de reintegració en la comunitat 

 

La integració comunitària s'ha definit com a "participació activa en un ampli ventall de 

compromisos comunitaris"17. En termes col·loquials, la integració de la comunitat es pot explicar 

com "tenir alguna cosa a fer, un lloc on viure i algú a qui estimar"18. De la mateixa manera, 

Dijkers19 va definir la integració en la comunitat com una funció social, una vida independent i 

la participació en una activitat productiva en un entorn menys restrictiu que es pot representar 

com a institucionalització o vida comunitària amb diferents graus de suport disponible. Per tant, 

és important entendre el concepte d’integració en la comunitat per avaluar el canvi significatiu 

de la rehabilitació clínica19-20.  

La construcció del concepte integració comunitàtia es va desenvolupar a partir de la Clasificació 

Internacional de Deficièncias, Discapacitats i Minusvalies (CIDDM) de la Organització Mundial de 

la Salut (OMS), basada en el concepte d’handicap21 que es va considerar com el contrari de la 

integració. El terme "handicap" ha estat substituït pel concepte de "participació" en la nova 

classificació internacional del funcionament de la OMS (Classificació Internacional del 

funcionament, de la discapacitat i de la salut (CIF)), en la qual s'ha introduït i definit el terme 

"participació"22. 

La definició de participació de la CIF com a “implicació en una situació de vida” ofereix poc 

coneixement sobre el tipus i el nivell d’implicació i la situació de la vida afectada. Es pot dir que 

la CIF aborda la “participació” a través d’indicadors objectius de rendiment observat amb 

l’exclusió d’experiències subjectives de participació en les principals àrees de vida23 . Un estudi 

que va investigar l’adequació de la CIF com a marc estandarditzat per operar el projecte 

d’integració comunitària va informar que la CIF se centra només en aspectes objectius del 

constructe20. A més, la integració comunitària s'estén més enllà del rendiment físic i de les 

activitats bàsiques de la vida diària per incloure aspectes subjectius de la vida més amplis, com 

ara la qualitat del funcionament, l'acceptació, la satisfacció, la presa de decisions i el control de 

la vida que en gran part manquen del component de participació de la CIF24-25  . Per tant, malgrat 

les similituds conceptuals entre la participació i la integració comunitària, aquest constructe 

hauria de ser explorat i operacionalitzat com un concepte relacionat però al mateix temps  

diferent. 

En la darrera dècada s'ha produït un augment substancial en la investigació amb l'objectiu de 

definir encara més el constructe d’integració en la comunitat i fer-lo operatiu en termes de 

mesura. Les publicacions sobre integració comunitària proposen diverses caracteritzacions que 

inclouen tres components comuns: independència física, relacions interpersonals i participació 

en una activitat vocacional significativa24,26-29. A més, la pertinença a la comunitat, afrontar la 
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situació, tornar als rols previs i protegir-se dels riscs també s’han identificat com a elements 

d’integració comunitària24,27 . Això reflecteix la naturalesa complexa i multidimensional del 

constructe. No obstant això, encara no s'ha articulat un model operatiu estandarditzat del 

constructe d’integració en la comunitat que incorpori els resultats actuals30,31. 

Els instruments de mesura de resultat són crucials per establir l’eficàcia de les intervencions de 

rehabilitació i contribuir així al procés de presa de decisions clíniques32. S'han desenvolupat 

diverses mesures i s'han aplicat a la mesura de la integració comunitària basant-se en els 

diferents marcs conceptuals i emfatitzant diferents dimensions i components31,33. Es recomana 

adoptar un enfocament integrador per operar i mesurar el constructe d’integració en la 

comunitat, incorporant tant indicadors objectius com experiències subjectives20,23,34. 

Els instruments existents es poden dividir àmpliament en dos grups diferents: mesures 

objectives / observacionals (què fan les persones amb discapacitat, per exemple, la freqüència 

de d’activitat que fa la persona durant dia), com el Qüestionari d’Integració Comunitària 

(CIQ)26,35,36 i mesures subjectives basades en l'experiència (com se senten les persones sobre el 

que fan o el que no poden fer; per exemple, la sensació de ser acceptades o connectades a la 

comunitat), com ara la Mesura d'Integració Comunitària (CIM)24. Els instruments amb diferents 

títols o noms s’afegeixen a la confusió del concepte d'integració de la comunitat (per exemple, 

l'escala de reintegració psicosocial de Sydney, l'inventari d'integració personal)19. Aquests 

resultats reflecteixen una variació considerable en els criteris de definició i mesura del concepte 

d’integració de la comunitat, cosa que dificulta la generalització o la comparació de la integració 

a la comunitat a través de diferents grups poblacionals o dels resultats de la investigació. 

Per resoldre aquests problemes, Shaikh i col·laboradors18 incideixen en la necessitat d’establir 

un nou marc per informar sobre les mesures de resultat en relació a la integració comunitària 

de les persones amb DCA. En una recent revisió de la literatura que integrava trenta-tres articles 

van trobar que el constructe d’integració comunitària era un procés no lineal que reflecteix la 

recuperació en el temps, els objectius seqüencials i les transicions. Els resultats de la revisió van 

apuntar que la integració comunitària abastava sis components: (1) independència, (2) sentit de 

pertinença, (3) adaptació, (4) tenir un lloc on viure, (5) participar en una activitat professional 

significativa i (6) estar connectat socialment amb la comunitat. Aquestes àrees principals van ser 

identificades a través de diferents  estudis que informaven sobre la conceptualització o mesura 

de la integració en la comunitat a través de comportaments quantificats o vivències subjectives 

de les persones amb dany cerebral adquirit (DCA), així com professionals de la salut i familiars o 

cuidadors27,31 .  
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Cadascun d’aquests components es descriu amb més detall a continuació: 

(1) Independència: La independència és el component més explorat y dirigit cap als 

resultats de la integració comunitària en la població de persones amb DCA. El procés 

d’establir la independència després de l’adquisició de la discapacitat es basa en la 

millora de la funció física en les activitats de la vida diària29,37. La independència en les 

tasques de la llar, tenir èxit en l'accés a serveis i llocs comunitaris, la mobilitat dins o fora 

de casa, el coneixement del propi camí a la comunitat i la capacitat de conduir, s'han 

identificat com a aspectes importants de la integració en la comunitat26,27,38,39. La 

independència també s’ha definit com la possibilitat de prendre decisions, estar 

empoderat en les opcions de vida i decisions quotidianes i la pràctica de 

l'autodeterminació24,27. 

(2) Sentit de pertinença: Participar activament en àrees comunitàries millora la sensació de 

ser una part important de la comunitat. Segons la perspectiva del supervivent amb DCA, 

la sensació de ser estimat, reconegut i recolzat millora el sentit de l'estabilitat com a 

membre inclusiu de la comunitat40,41 . Implica la noció de ser capaç d’adaptar-se i de ser 

acceptat a la comunitat24. També s’ha descrit una integració amb èxit com sentir-se 

satisfet, sentir-se empoderat per prendre les seves pròpies decisions i disposar 

d’igualtat d’oportunitats en diverses àrees de la vida19,42. 

(3) Adaptació: L’adaptació o ajust pot explicar-se com una funció cognitiva i conductual 

millorada que afecta la capacitat de les persones per desenvolupar-se en les àrees 

vocacionals, el vincle emocional amb els altres membres de la família i la comunitat i la 

contribució a la comunitat29. També comporta l’acceptació de la lesió i la redefinició 

efectiva del jo, permetent als individus descobrir nous objectius de vida24,38. La sensació 

de satisfacció dels individus en la seva nova situació d’adaptació millora la seva 

percepció de participació en la comunitat i augmenta la seva pròpia autoimatge29,40,43. 

(4) Tenir un lloc on viure: La integració comunitària s'ha classificat segons l’accés a un 

entorn de vida adequat, segur i normalitzat24,44. Aquest aspecte de la situació vital d’una 

persona s’ha definit com a “integració a la llar” i inclou la participació activa d’una 

persona en activitats a la llar26. De la mateixa manera, la sensació d '"estar a casa" s'ha 

detallat com a component del constructe d’integració comunitària, que fa referència a 

la idea de tenir la seva pròpia llar, ser capaç de prendre decisions sobre els acords a la 

casa, realitzar activitats com cuinar, menjar, llegir i veure la televisió. D’altra banda, 

també fa referència a utilitzar la pròpia llar com a base per explorar i participar en 

activitats comunitàries27. Un estudi va resumir que les persones amb discapacitat que 
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perceben tenir un habitatge propi, l’accessibilitat a les activitats i serveis de la comunitat 

i la sensació d’estar a gust, promouen el sentit de pertinença a la comunitat41. 

(5) Rendiment ocupacional. Diversos aspectes generals de l’activitat ocupacional, com ara 

les activitats professionals o de formació professional, s’han reconegut com a indicadors 

d’una rehabilitació comunitària exitosa. Estar implicat en alguna forma d'ocupació 

permet als supervivents amb DCA contribuir a la societat a través de les seves activitats, 

com ara el treball remunerat o no remunerat o altres accions productives38,45,46. Tenir 

l'oportunitat de participar en activitats recreatives els ajuda a expressar la seva identitat 

i a generar confiança en si mateix, segons les perspectives dels propis afectats44. La 

productivitat s'ha explicat com un dels tres aspectes de la integració de la comunitat en 

un marc desenvolupat per Willer i col·laboradors26 que inclou activitats d'ocupació, 

educació i voluntariat. McColl et al.24 consideraven activitats productives i d'oci com a 

sub-elements del domini de l'ocupació del marc de la integració comunitària. La 

participació significativa en activitats com ara llocs de treball, esdeveniments socials, 

lúdics i recreatius a casa i en la comunitat també s'han descrit sota el tema de l'ocupació 

del Marc d'integració comunitària (MIC)27. L’autor del MIC va afegir un element d’elecció 

al rendiment ocupacional que indica la capacitat dels individus d’escollir a què volen 

dedicar el seu temps. 

(6) Connexió social: La connexió social s'ha accentuat àmpliament en les 

conceptualitzacions de la integració comunitària. S'ha definit com l'adquisició amb èxit 

d'un rol social47 i l'adaptació de les estratègies per a la vida comunitària sembla que 

tenen una forta correlació amb la satisfacció de la vida i la millora de la qualitat de 

vida48,49. A la integració social es coneix com a participació en diverses activitats fora de 

la llar, incloent sortides a comprar, cinema i visitar amics26. També s'ha descrit la 

connexió social com l’establiment i el manteniment de diverses relacions interpersonals 

significatives i satisfactòries i que s'estenen més enllà de la família, com ara tenir un 

millor amic o participar en activitats amb membres de la societat que no tenen una 

discapacitat26,29,49. A més, les interaccions socials amb membres de la família, amics, 

mascotes i la disponibilitat de cuidadors familiars, inclòs l'ús de xarxes socials 

electròniques, han estat reconegudes com a facilitadores de nivells alts d'integració 

comunitària38,40,43.  

 

La integració comunitària es descriu com un procés continu d’adaptació al llarg de la vida50. 

Aquest procés sovint implica una transició de la rehabilitació a la comunitat, així com els canvis 

en la recuperació funcional i l’adaptació a les noves limitacions i el canvi de circumstàncies de la 
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vida37,44,51. La transició amb èxit a la comunitat implica una millora de les capacitats funcionals 

durant la rehabilitació hospitalària i l'acceptació dels canvis en les habilitats funcionals i les noves 

prioritats ajustades amb el seu cos alterat i la seva pròpia imatge per aconseguir un paper 

significatiu a la societat42,52. S’ha fet referència a la integració comunitària com un procés continu 

cap a la recuperació de la normalitat i el control amb una cerca de realització i d’acceptació51,53. 
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3. Factors associats a la reintegració comunitària després de l’ictus 

 

Després de finalitzar el procés rehabilitador en la fase sub-aguda, les persones afectades d’ictus 

han d’afrontar nombrosos reptes pel fet de tornar a la comunitat. Sovint, els objectius a l’alta 

dels professionals sanitaris no s'alineen amb els dels pacients. L’evidència actual suggereix que 

les persones afectades d’ictus prioritzen el retorn a la "normalitat" i reprendre rols anteriors 

mentre els proveïdors de salut se centren en els efectes d’intervencions específiques una vegada 

donats d'alta a la comunitat37. Aquest desajust pot restringir els resultats de la rehabilitació i 

impedir la reintegració a la comunitat. Per tant, és crucial que els especialistes en rehabilitació 

també es marquin com a objectius el contrarestar possibles barreres per a la reintegració de la 

comunitat abans de la seva alta, de manera que les persones afectades d’ictus puguin estar 

millor preparades per afrontar possibles barreres en el procés de reintegració. 

La investigació ha posat de relleu la important dificultat emocional, la manca d’estabilitat en les 

relacions sentimentals, l’atur i els problemes financers durant les etapes posteriors a l’adquisició 

de l’ictus54. La investigació qualitativa ha ofert algunes idees sobre aquestes dificultats37,55. Els 

dèficits físics, cognitius i de comunicació, els reptes emocionals, l’apatia, la manca d’iniciativa i 

la fatiga es consideren barreres difícils de superar56-58. La reinserció comunitària amb èxit és 

probablement un procés complex que requereix facilitar els punts forts de l'individu a través del 

suport social, l'ajuda de professionals de la salut i la comprensió entre la població general57,59-61. 

És essencial adquirir major coneixement sobre el perfil de les persones afetcades d’ictus que 

viuen a la comunitat. 

 

Una metanàlisi qualitatiu de Walsh et al.62 va revisar 18 estudis amb l’objectiu de determinar 

factors que influencien la reintegració de la comunitat. La revisió va identificar quatre 

factors/temes similars en tots els estudis:  

1) Conseqüències primàries de l’ictus 

2) factors personals 

3) factors socials 

4) factors ambientals 

Les conseqüències primàries de l’ictus són aquelles limitacions derivades dels défictis 

neurològics que afecten als aspects tant físics com cognitius i que actúen com a barreres per a 

la reintegració en la comunitat. Diversos estudis han reportat que les limitacions físiques globals, 

limitacions físiques en la mobilitat i concretament en la funció de l’extremitat superior com ara 

dèficits de comunicació63, fatiga58,61, dèficits cognitius i de memòria63, pèrdua de mobilitat i 

funció motora, i capacitat limitada per a realitzar funcions fonamentals61,63-67. Les 
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característiques de la lesió neurològica, com la gravetat de la lesió i la capacitat de la persona 

d’adaptar-se als seus dèficits físics i cognitius, s’han trobat com a precondicions per al nivell de 

reintegració comunitària63.   

Els factors personals, com ara l’edat, l’etnicitat, els grups culturals, el lloc de residència, l’ingrés 

i el nivell d’educació poden afectar la prioritat, la percepció i els resultats de cada àrea 

d’integració comunitària46,47.  

De la mateixa manera, aspectes personals com la consciència de si mateix, l’actitud cap a la 

recuperació, els rols de vida, l’afrontament, la motivació i l’empoderament probablement tenen 

un paper important en la integració comunitària38,42,51.  

Els factors socials inclouen les interaccions amb companys, cuidadors familiars, informals i 

formals37,47. Altres indicadors socials que han estat identificats fan referència al fet de ser 

respectats i de sentir-se útils per a altres persones aportant una contribució positiva a la 

comunitat per aconseguir una integració social reeixida51.  

Els factors ambientals de la integració  comunitària han estat considerats com la naturalesa i 

l’estructura de l’entorn i la comunitat. S’han identificat que les barreres físiques o els 

facilitadors, com ara l’organització física de la llar, el treball o la comunitat, la disponibilitat de 

transport, la situació financera, l’accés als serveis i la informació, influeixen en la integració en 

la comunitat50,51. 

 

Els estudis inclosos en el metanàlisi de  Walsh i col·laboradors es va discutir sobre les 

conseqüències primàries de l’ictus que incloïen limitacions físiques de la mobilitat i la funció 

manual61,63,64-68, així com dèficits de comunicació, fatiga i dèficits de les funcions 

cognitives58,61,63,66,67,69. La perseverança, juntament amb altres trets de personalitat com 

l’esperança, l’optimisme, la determinació, la competitivitat, la resiliència i la iniciativa, s’ha 

observat que tenen un paper important en l’èxit de la integració comunitària58,63,64,67,69-71. 

Completar tasques i objectius significatius, com ara tornar a la feina, a la llar o a la conducció, es 

van descriure com a aspectes motivadors durant el primer any després de l’ictus37,63,64,66,67,71. 

S’ha observat que els supervivents d’ictus que accepten el canvi de les seves capacitats i 

s’adapten al seu jo post-ictus  s’integren millor a la comunitat37,58,60,61,64,66,67,69,70. D'altra banda, 

es va observar que els factors emocionals negatius com la pèrdua de control, la consciència de 

si mateix, la reducció de l'autoestima i la confiança37,58,64-67,69,70,71, així com sentiments 

desbordants de por, ansietat, ira i frustració37,61,64,67,70,71,72  tenien l’efecte oposat, de manera que 

repercuteixen negativament en la capacitat de reintegrar-se a la comunitat. 

Els entorns socials que fomenten el sentiment de suport i la pertinença permeten als pacients 

amb ictus augmentar la seva motivació per participar en activitats de grup60,63,69,73. Fonts 
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importants de suport social són els familiars i amics propers que poden proporcionar un suport 

pràctic i emocional substancial60,61,64,66,67,72,73. No obstant això, les persones afectades d’ictus 

també poden experimentar sentiments de dependència dels membres de la família, fet que 

comporta un efecte negatiu en el benestar de les persones i pot provocar estrès37 i tensió en les 

relacions69. 

Altres factors que poden afectar negativament la reintegració de la comunitat es refereixen a la 

manca d’accessibilitat i a l’accés limitat a diversos centres comunitaris a causa de restriccions 

ambientals65,66. Les persones afectades d’ictus han informat sobre les barreres ambientals, la 

manca d’entorns accessibles que els impedeixen sortir de casa. Aquestes restriccions són encara 

més evidents per a les persones que viuen en comunitats rurals on els centres accessibles més 

propers es troben a una distància significativa. Els problemes de transport també poden afavorir 

l’aïllament dels supervivents d’ictus i, per tant, impedir el procés de reintegració. No és 

sorprenent doncs que la conducció va aparèixer com el facilitador més important de la 

reintegració i l'accessibilitat a la comunitat37,58,61,66-68,72. 

Finalment, és important que els professionals sanitaris tinguin una experiència de rehabilitació 

positiva i solidària a principis del procés per tal que els pacients obtinguin o mantinguin un sentit 

de confiança en el seu progrés de rehabilitació i estiguin motivats per aconseguir diversos 

objectius personals67,70,71. White et al.58 va trobar que els participants que van rebre informació 

clara sobre les tasques necessàries per aconseguir un determinat objectiu es "van habilitar" per 

seguir els passos necessaris per reprendre les seves activitats anteriors i adaptar-se a les seves 

habilitats post-ictus. 

Existeixen dues revisions Cochrane en relació a les estratègies de reintegració a la comunitat 

després d’un ictus74,75. Les dues revisions examinen el paper del cuidador informal en aquesta 

etapa del procés després d’un ictus. El cuidador té un paper molt important i, per tant, es posa 

l’èmfasi tant en la seva capacitat de continuar ajudant a la persona afectada d’ictus a recuperar 

el seu rol social i la seva vida prèvies, així com per mantenir el conjunt la salut i el benestar dels 

propis cuidadors. 

Els resultats d’aquestes dues revisions han demostrat que proporcionar intervencions dirigides 

als cuidadors dels supervivents d’ictus pot ser valuós tant per ajudar-los a mantenir la salut i el 

seu benestar, com per fomentar i facilitar la reintegració comunitària de les persones afectades 

amb ictus. En particular, les intervencions centrades en proporcionar educació semblen tenir un 

cert efecte a l'hora de reduir l'estrès i augmentar el coneixement en aquestes persones. 
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4. Programes, intervencions i actuacions dirigides a fomentar la integració comunitària 

de les persones afectades d’ictus 

 

Els recursos sanitaris i socials destinats a les persones que han sofert un DCA i les seves famílies 

estan orientats, en la majoria de casos, a la recuperació de dèficits en l’etapa postaguda. No 

obstant, existeix un forat entre els recolzaments del sistema sanitari i social i les necessitats a 

mig i llarg termini de les persones amb DCA i les seves famílies. 

Tot i així, diversos autors recolzen la necessitat de suports de llarga durada específicament per 

a les persones amb DCA, almenys en els primers 2 anys de la lesió, però ampliable als 5 anys76. 

En aquest sentit, existeixen pocs programes que ofereixin un acompanyament terapèutic que 

ajudi a transferir els aprenentatges adquirits en la fase hospitalària a la vida quotidiana, 

promovent així l’autonomia en l’entorn propi i significatiu de la persona. A més, diversos estudis 

qualitatius indiquen que les dificultats d’adaptació tendeixen a augmentar amb el temps, 

agreujant encara més les dificultats i afavorint l’aïllament i l’exclusió social d’aquest col·lectiu. 

Per cobrir aquesta necessitat, Bonet i col·laboradors77 van desenvolupar un programa de suport 

per a persones amb DCA i les seves famílies en l’entorn comunitari. De la seva experiència van 

concloure que les persones amb DCA i les seves famílies es poden beneficiar dels programes de 

recolzament professional, encaminats a facilitar l’autonomia i la participació, partint dels seus 

interessos i motivacions, vinculant-se amb serveis i recursos comunitaris que garanteixin la 

continuïtat. Incidien en el fet que la part essencial de la intervenció  ha de ser explorar quin és 

el desig de la persona per adquirir rols més actius i assumir responsabilitats en la rutina diària. 

 

Les intervencions complexes que es recomanen en les guies de pràctica clínica inclouen l’atenció 

multidisciplinar, la preparació anticipada de l’alta i teràpia basada en els serveis en entorns 

ambulatoris i domèstics78. Aquestes intervencions han contribuït a la tendència creixent del 

nombre de persones que tornen a casa a la seva en el que s’anomena una situació de “vida 

independent”, on les xifres recents estimen que fins al 90% dels supervivents d’ictus tornen a 

casa79. No obstant això, molts estan vivint amb dèficits residuals després de l’ictus i la gestió 

òptima d’aquests individus és menys coneguda42,78,79. 

Les Directrius nacionals i internacionals sobre ictus recomanen que els supervivents d’ictus i els 

seus cuidadors tinguin les seves necessitats psicosocials individuals revisades periòdicament per 

abordar qüestions com l’adaptació, l’impacte en les relacions, la pèrdua i l’afrontament80.  

 

Existeix evidència de l’eficàcia de programes ambulatoris que tenen com a objectiu treballar els 

problemes cognitius, emocionals i conductuals en la fase crònica després del DCA. Rasquin et 
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al.81 i per altra banda Brands i col·laboradors82 van examinar l'eficàcia de dos d'aquests 

programes de rehabilitació per a persones amb DCA en fase crònica. L'objectiu d'aquests 

programes era millorar la comprensió dels participants sobre les conseqüències del dany 

cerebral, per ajudar-los a aprendre estratègies compensatòries, habilitats socials i donar-los 

suport per trobar nous objectius i sentit envers la vida. Sembla que els dos programes van tenir 

un efecte positiu en la consecució dels objectius individuals establerts pels participants, però no 

van comportar millores en el nivell de participació o en la qualitat de vida. Diverses explicacions 

han estat donades pels autors d’ambdós estudis en relació a l'absència d'efectes més enllà de la 

consecució dels objectius individuals. Es va argumentar que la manca d’efecte de les 

intervencions sobre la qualitat de vida i el nivell general de participació podria ser deguda a un 

nivell d’intensitat més baix del seu programa en comparació amb altres programes. A més, les 

mesures de resultats estandarditzades per mesurar la qualitat de vida i el nivell de participació 

poden no centrar-se suficientment en els problemes i perspectives personals dels participants. 

Una altra explicació és que els efectes del tractament no es generalitzen a la vida diària. Oferir 

una connexió més explícita entre l’entorn clínic i el context domèstic pot resultar en un major 

efecte del tractament. Després de tot, estudis previs sobre els efectes de la rehabilitació 

cognitiva han demostrat que la generalització no es produeix automàticament i hauria de ser 

treballada explícitament durant l'aprenentatge83. Practicar una estratègia o habilitat variant al 

màxim la situació en la que es realitza la pràctica és un requisit previ per a la generalització. 

Hi ha diversos estudis que han investigat l’efectivitat dels programes de rehabilitació que es 

produeixen en un entorn clínic o en l’entorn domèstic, i estudis que comparen l’eficàcia en 

d’ambdós tipus d’intervencions76. En un estudi recent84 que valorava la possible millora 

addicional pel fet de realitzar un programa combinat, que tractava a les persones amb DCA 

alternativament en un entorn clínic i domèstic va concloure que el programa va reduir les 

dificultats percebudes per la gent en la vida diària i la seva necessitat d’atenció; va donar suport 

a l’hora d’aconseguir nous objectius a la vida; va millorar de la participació social percebuda; i 

va alleujar la càrrega percebuda per part de la família. Tanmateix, el programa no va millorar la 

freqüència de participació ni va disminuir les restriccions de participació i va ocasionar una 

disminució en l'autoestima de les persones amb DCA. 

 

Per altra banda, concretament en la població de persones afectades d’ictus, s'ha informat sobre 

la importància d’optimitzar les transicions des de l’hospital o centres de rehabilitació a casa i a 

la comunitat en els supervivents com un factor clau per assolir tres objectius importants de 

rehabilitació després de l’adquisició de la discapacitat: millorar l’experiència assistencial, 

millorar la salut dels supervivents amb ictus i els seus cuidadors i reduir els costos. Com que el 
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sistema d'atenció mèdica busca alinear els costos i la eficiència, la planificació de la transició 

mereix un èmfasi especial, proporcionant una oportunitat elaborada per respondre a les 

necessitats dels pacients i cuidadors i abordar les barreres per a una transició exitosa a la 

comunitat. Les evidències suggereixen que les transicions exitoses poden reduir els costos 

reduint els reingressos hospitalaris, ja que són un marcador de qualitat important per als 

hospitals. A causa de l’incentiu financer per reduir els reingressos, s’accentua la intervenció 

centrada en la seguretat i la gestió mèdica en lloc de la capacitat de la persona per dur a terme 

activitats de vida significatives. Aquest enfocament en la gestió mèdica sobre el compromís de 

la persona complica encara més el panorama de la planificació de la transició a causa de l’ampli 

ventall de problemes psicosocials relacionats amb les reingressos, com ara depressió, 

limitacions en les activitats de la vida diària (AVD’s), desnutrició, aïllament social, manca 

d’estratègies d’autocontrol, salut limitada associada a un nivell d’educació i alfabetització baixos 

i l’ús d’estratègies d’afrontament desadapatatives85-88.  

En lloc de plantejar les planificacions d’alta estàndard, els plans d’alta específics per als pacients 

poden ser més eficaços per reduir els temps d’estada, disminuir els reingressos i millorar l’estat 

de salut de les persones grans89. En una revisió sistemàtica sobre l’efectivitat de les 

intervencions en els reingressos hospitalaris, es van identificar 15 categories per reduir les taxes 

de readmissió: planificació de les altes estructurades, l’existència de la figura del coordinador 

de serveis, l’entrenador “coach” de transició, la realització de visites de seguiment, programes 

centrats en el pacient, educació, autogestió, empoderament dels pacients, intervenció 

farmacològica, rehabilitació, visita a casa, comunicació oportuna, seguiment telefònic, sistema 

de línia directa de pacients i intercanvi electrònic de dades de salut entre proveïdors de salut90. 

En un estudi recent sobre el procés de transició dels centres proveïdors de salut cap a la 

comunitat91 va concloure que la planificació de la transició per a les persones amb ictus pot ser 

complexa i requereix una planificació avançada acurada, una comunicació excel·lent entre els 

agents implicats i una educació i formació a mida. Comenten que malgrat les guies de pràctica, 

els programes, els models, les avaluacions i les intervencions que poden servir de recursos per 

donar suport a la transferència d'informació eficient, encara no hi ha un consens basat en les 

millors pràctiques per facilitar transicions eficients al llarg de la continuïtat de l’atenció post-

ictus. Conclouen que les transicions eficients són vitals a tots els nivells assistencials i són 

l’objectiu per a totes les parts interessades. Reivindiquen un enfocament en transicions eficients 

d’atenció ja que té potencial per promoure l’atenció integrada i coordinada, per maximitzar la 

recuperació funcional i donar suport al retorn a un entorn de vida menys restrictiu per als 

supervivents d’ictus. Per tant, un planificació de qualitat a l'alta pot facilitar la bona integració 
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comunitària i la participació, que és l'objectiu final de la rehabilitació, i potser la millor defensa 

contra els factors de risc secundaris i els costosos reingressos hospitalaris.  
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5. Conclusions 

 

El present Treball Final de Màster proporciona informació sobre els procés d’integració 

comunitària dels supervivents d’ictus. 

 

La comprensió de les percepcions i les experiències viscudes de les persones afectades d’un ictus 

proporciona una base per garantir que la rehabilitació compleixi les necessitats dels pacients. 

El compendi dels models teòrics sobre la integració comunitària posa de manifest la necessitat 

que els clínics siguin conscients i valorin el paper dels antecedents, així com els atributs de la 

pròpia integració en la comunitat per assegurar que tots els aspectes s’abordin de tal manera 

que millorin la recuperació i afavoreixin el nivell d'integració a la comunitat. 

La conclusió que la integració de la comunitat és un procés no lineal també posa de manifest la 

necessitat que els professionals de la rehabilitació revisin les intervencions al llarg del temps en 

resposta a les circumstàncies canviants i al propi procés de rehabilitació de la persona. 

 

La revisió de la literatura exposada al llarg del treball en relació als factors associats a la 

integració comunitària conclou que: 

- Les limitacions físiques de l’ictus tenen un impacte directe en la capacitat del pacient 

per reintegrar-se de nou a la comunitat. L’acceptació i l’adaptació a l’ictus pot mitigar 

els efectes negatius derivats d’un ictus. 

- Les característiques individuals dels pacients amb ictus com l’optimisme, la 

determinació, la competitivitat, la resiliència i la iniciativa poden facilitar la reintegració 

de la comunitat. 

- El suport emocional i social de la família, els amics i els professionals té un paper crucial 

en l'èxit de la reintegració. 

- Les barreres físiques i la manca d’accessibilitat ambiental limiten la capacitat de tornar 

a la comunitat. 

- Els supervivents d’ictus han de fer front a una sèrie de reptes durant el procés de 

reintegració a la comunitat. Factors negatius com la manca d’accessibilitat, el baix estat 

emocional i la manca de suport de la família i els amics, restringeixen l’èxit de la 

reintegració. Proporcionar suport emocional prepara als pacients per afrontar millor els 

diversos reptes de reintegració. 

 

A nivell general, cal destacar que la majoria d’estudis existents sobre la integració a la comunitat 

després de l’ictus (agrupats en el present treball) són de tipus qualitatiu i que, els pocs estudis 
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quantitatius, són de disseny transversal. Existeix una mancança d’estudis quantitatius de tipus 

longitudinal que puguin incidir en els diferents moments des de l’adquisició de l’ictus. En 

conseqüència estudis prospectius de cohorts són necessaris per a identificar possibles predictors 

en les fases inicials i que al mateix temps serveixin per guiar possibles intervencions dirigides a 

maximitzar la reintegració comunitària. 
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