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1. INTRODUCCIÓ 
 
Les malalties cerebrovasculars són la tercera causa de mort en països 
desenvolupats, superats només per a les afectacions cardiovasculars i el 
càncer, i són la primera causa de discapacitat permanent en edat adulta degut 
a les seqüeles importants que limiten les activitats dels supervivents. Les 
malalties cerebrovasculars causen afectacions físiques, psíquiques i socials 
que comporten greus conseqüències, ocasionant patiment als supervivients i 
als seus familiars(1).   
 
Entre un 30 i un 70% de les persones que sobreviuen a l’ictus experimenten un 
deteriorament significatiu del braç afectat, fet que comporta una dependència 
per a realitzar les activitats de la vida diària (AVD’s)(2). Una de les 
complicacions habituals és la subluxació glenohumeral(3). Aquesta afectació es 
relaciona amb dolor, impotència funcional i discapacitat de tota l’extremitat 
superior, i com a conseqüència és veuen afectades, encara més, les AVD’s i la 
qualitat de vida de la persona.  Per tant, evitar o reduir aquesta seqüela pot 
representar una disminució el cost personal, social i econòmic que apareix 
després d’un ictus. 
 
En aquest treball es desenvolupa un protocol de tractament per a la subluxació 
glenohumeral en pacients que han sobreviscut a un ictus, el qual ve determinat 
pel grau d’afectació sensitivomotora de l’extremitat superior parètica. Conté un 
marc teòric inicial on es descriu l’ictus, els diferents tipus i la clínica que 
presenten. Posteriorment es parla sobre el control motor i la seva afectació i 
reorganització posterior a l’ictus. Seguidament se centra en la cintura escapular 
descrivint l’anatomia, fisiologia, neurofisiologia i fisiopatologia del complex 
articular.  
En la següent part hi ha un recull dels diferents tractaments descrits en 
l’evidència científica, i en base a  aquests tractaments, es descriu el protocol 
d’actuació, seguint els criteris de la CIF, per tal de donar una resposta 
terapèutica, el més adequada possible, a l’estat funcional del pacient.  
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2. ICTUS 
 
La World Health Organization (WHO) defineix l’ictus com “signes i símptomes 
clínics de ràpida evolució secundaris a la alteració de la funció cerebral, focal o 
en ocasions global, que dura més de 24 hores o suposa la mort, sense altre 
origen aparent que el vascular”(4).  
La causa és una interrupció de l’aport sanguini al cervell, generalment perquè 
un vas sanguini es trenca (hemorràgia) o queda bloquejat per algun coàgul 
(isquèmia). Això redueix el subministrament d’oxigen i nutrients, causant un 
dany al teixit cerebral. 
Els efectes de l’ictus depenen de la part del cervell que estigui lesionada i de la 
seva severitat. Un ictus molt sever pot provocar la mort sobtada(5). 

2.1. ETIOLOGIA 
 
En línies generals, les malalties cerebrovasculars es divideixen en dos grans 
grups segons la etiologia: la isquèmia cerebral i la hemorràgia intracranial. Els 
ictus isquèmic representen entre el 80 i el 85% de tots els ictus, mentre que del 
15-20% respon als hemorràgics. Aquestes afectacions tant poden ser a nivell 
arterial com a nivell venós. 
 
Isquèmia cerebral: La isquèmia pot ser deguda a 3 situacions: 
 

- Trombosis: hi ha una obstrucció del flux sanguini degut a un procés 
oclusiu localitzat en un o més vasos sanguinis. La causa d’aquest 
bloqueig és un trombo arterioscleròtic. 
 

- Embolisme: un èmbol format en qualsevol lloc del sistema vascular, 
s'allotja en una artèria que irriga el cervell i bloqueja es flux sanguini. El 
bloqueig pot ser transitori o quedar-se hores o dies sense moure's. 
L’èmbol prové d'altres zones, normalment del cor, també d'altre artèries 
o del sistema venós. 

 
- Disminució de la perfusió en una regió del cervell: deguda a una 

afectació de la bomba cardíaca o hipotensió sistèmica deguda a pèrdua 
de sang o hipovolèmia. 
 

Hemorràgia cerebral: Són extravasacions de sang, que poden ser: 
 

- Parenquimatosa: la sang va al parènquima cerebral. La etiologia més 
freqüent és la hipertensió arterial, però hi ha altres causes com la 
angiopatia amiloide, malformacions vasculars, fàrmacs, tòxics, diatesis 
hemorràgiques i tumors. 
 

- Subaracnoidal (HSA): La sang surt fora del llit vascular en el territori 
encefàlic i s'escampa cap a l'espai subaracnoidal al voltant de l’encèfal. 
Sovint  és originat per aneurismes o malformacions arteriovenoses(6). 
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2.2. CLASSIFICACIÓ I CLÍNICA 
 
Les malalties cerebrovasculars es poden classificar segons la topografia del 
vas afectat i, en funció de la localització, la clínica serà diferent ja que la zona 
de teixit danyat canviarà.  
 
La circulació del cervell es divideix en anterior i posterior i cadascuna irriga una 
zona determinada (Annex 10.1): 

- circulació anterior: irrigació per la artèria caròtida interna 
- circulació posterior: irrigació per la artèria vertebral/basilar  

 
Esquema de classificació segons la seva naturalesa (7). 
 
 

 
 

 
 

Esquema 1. Modificació de E. Diéz Tejedor. 1999 
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Pels ictus isquèmics s’utilitza una classificació clínica topogràfica, senzilla i 
àmpliament difosa del “Oxfordshire Community Stroke Project”(8) (Taula 1) 
 
Tipus segons localització Clínica 
Infart total de circulació anterior 
(TACI).  Ampli  infart en la circulació 
anterior amb implicació cortical i 
subcortical. Hi ha afectació del territori 
superficial i profund de l’arteria 
cerebral mitja.  
En els TACI també inclou quan hi ha 
afectació de l’atreia cerebral anterior. 

Poca probabilitat de bon resultat funcional 
i mortalitat alta. 

- Alteració de funcions corticals 
superiors: afàsia, discalculia, 
alteracions visuoespaials   
                        + 

- Hemianòpsia homònima 
                                     + 

- Dèficit motor i/o sensitiu, com a 
mínim, en dues de les següents 
regions: cara, extremitat superior, 
extremitat inferior. 

Infart parcial de circulació 
anterior (PACI).  Inclou afectacions 
més restringides de l’artèria cerebral 
mitja o anterior, i predominantment 
cortical.  

Més probable que hi hagi ictus recurrents. 
- Dues de les tres característiques 

de TACI 
                                      o 

- Dèficit aïllat de funcions corticals 
superiors 

                                      o 
- Dèficit motor i/o sensitiu més 

restringit, per exemple confinat en 
una extremitat. 

Infart de circulació posterior 
(POCI).   
Estan relacionats amb l’artèria 
vertebrobasilar.  
S’associa amb infarts del tronc 
cerebral, el cerebel o els lòbuls 
occipitals 

Millor resultat funcional 
- Afectació ipsilateral de parells 

cranials amb dèficit motor i/o 
sensitiu contralateral 

                                  o      
- Dèficit motor i/o sensitiu bilateral 

                                  o     
- Alteracions oculmotores 

                                  o     
- Disfunció cerebel·losa 

                                  o   
       -     Alteració aïllada del camp visual 

Infart lacunar (LACI).  Confinats en 
el territori de les artèries perforants 
profundes. Sovint són petits infarts 
lacunars en els ganglis de la base o la 
protuberància 

Tot i la petita mida de l’infart els pacients 
mantenen la discapacitat de manera 
important 

- Síndrome hemimotor pur 
                              o       

- Síndrome hemisensitiu  
                              o      

- Síndrome sensitivo-motor 
                              o      

- Hemiparèsia atàxica o disàrtria-
mà torpe 

                              o 
- Moviments anormals focals i aguts 

                                                                    Taula 1. Classificació clínica topogràfica 
 

En els ictus hemorràgics la presentació clínica depèn també de la localització i 
el volum del sagnat. Els signes i símptomes d’una hemorràgia cerebral poden 
ser indistingibles als dels ictus isquèmics, tot i que en l’hemorràgia cerebral és 
més freqüent la disminució de consciència i la cefalea intensa. En l’hemorràgia 
subaragnoidal pot haver-hi, a més, vòmits i rigidesa nucal (7). 



Olga Torra Trepat    Institut Guttmann. Juny 2019 
 

 7 

3. CONTROL MOTOR 
 
El moviment surt d’un esforç cooperatiu de processos que es duen a terme en 
diferents estructures cerebrals i medul·lars. És necessària la interacció del 
sistema sensorial/perceptual, el sistema cognitiu i el sistema motor/acció per a 
aconseguir un moviment funcional. 
Les diferents estructures que controlen el moviment  s’organitzen 
jeràrquicament i en paral·lel. 
Jeràrquicament, on els nivells superiors s’encarreguen de l’abstracció de la 
informació i creen respostes específiques per a realitzar una tasca 
determinada, i els nivells més inferiors realitzen un seguiment detallat i regulen 
la execució de la resposta, adaptant-se al context on es dur a terme l’acció.  
El sistema cognitiu se superposa al sistema perceptiu i al efector fent un 
processament de la informació aferent i eferent, relacionant-la amb informació 
emmagatzemada i amb components motivacionals. 
El processament en paral·lel significa que la mateixa informació es processa 
simultàniament en diferents estructures cerebrals, amb diferents propòsits. 
El fet que el control sigui jeràrquic i també en paral·lel, permet un certa 
superposició de funcions, fent que un sistema pugui encarregar-se de les 
tasques que ha de realitzar un altre sistema quan les condicions ho 
requereixen, possibilitant una certa recuperació quan hi ha una lesió nerviosa, 
tot utilitzant vies alternatives(9). 
 

3.1. NIVELLS DE PROCESSAMENT 

3.1.1. Circuit local. Nivell medul·lar i tegmen de tronc encefàlic 
 
Aquest nivell està involucrat en la recepció inicial i processament de la 
informació somatosensitiva, els reflexes i el control voluntari de la postura i 
moviment mitjançant neurones motores. Aquí es pot veure la relació simple i 
ràpida entre un input sensorial i la resposta motora mitjançant un reflexes 
estereotipats(10).  
Els receptors somatosensitiu tàctils i propioceptius es detallen en l’Annex 10.2. 
 
3.1.1.1. Neurones motores inferiors 
Les motoneurones inferiors són la via final comú per a transmetre la informació 
neural fins als músculs esquelètics provocant així la seva contracció, tant  via 
reflexa com voluntària. Reben informació aferent de les neurones de circuit 
local medul·lar i de les vies descendents que venen de centres superiors. 
Hi ha dos tipus de motoneurona inferior, les motoneurones γ que innerven les 
fibres intrafusals del fusos neuromusculars i les motoneurones α, que 
innerven les fibres extrafusals.  
Cada motoneurona α innerva les fibres d’un sòl múscul formant una unitat 
motora. Hi ha 3 tipus d’unitats motores en funció de les seves característiques: 
• Unitats motores lentes (S): Són unitats motores petites que tenen fibres 

musculars “vermelles”, que contrauen lentament i provoquen forces 
relativament petites, però són molt resistents a la fatiga. Aquestes són 
importants per a activitats que requereixen contraccions musculars 
sostingudes. 
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• Unitats motores ràpides fatigables (FF): Són unitats motores grans amb 
fibres musculars “blanques” que generen més força amb més velocitat, tot i 
això són altament fatigables. S’activen en esforços curts i intensos.  

• Unitats motores ràpides resistents (FR): Es troben entre les dues 
anteriors. Generen el doble de força que les lentes i són substancialment 
més resistents a la fatiga que les ràpides.  

 
El fet de que hi hagi diferents tipus d’unitats motores possibilita que els 
moviments siguin els apropiats en funció de les circumstàncies (10).  

3.1.1.2. Neurones de circuit local 
Neurones que interconnecten neurones al llarg de la medul·la. Per un costat 
reben aferències directes de les neurones sensitives i possibiliten els reflexes 
sensitivomotors. També mantenen interconnexions entre diferents nivells 
medul·lars i a la hemimedul·la contralateral, això permeten coordinar conductes 
rítmiques i estereotipades, facilitar el manteniment de la postura i proporcionar 
control del moviment més fi i diferenciat. Finalment, reben informació de 
centres superiors mitjançant les vies descendents fent una modulació de la 
activitat de les motoneurones inferiors. 
Aquest conjunt de tasques permet la coordinació entre els diferents grups 
musculars, bàsic per aconseguir un moviment organitzat(10). 

3.1.1.3. Reflexes medul·lars  
Els circuits locals de la medul·la possibiliten i controlen algunes accions 
reflexes sensitivomotres. Tots els reflexes es poden modular mitjançant vies 
descendents. (Veure Annex 10.3) 
• Reflex d’estirament/miotàtic: és un reflex simple que comprèn una 

resposta al estirament muscular desencadenant la seva contracció. Aquest 
reflex explica el to muscular basal, i la inervació recíproca mitjançant les 
neurones inhibitòries (10). 

• Reflex tendinós: una contracció molt important del múscul provoca tensió 
a nivell del tendó i com a resposta hi ha una inhibició del múscul per tal de 
protegir-lo d’una lesió (10). 

• Reflex polisinàptic de retirada: és un reflex activat per un estímul dolorós 
provocant la retirada de l’extremitat per tal d’evitar la lesió (9). 

 

3.1.2. Neurones motores superiors 
 
El cos cel·lular  de les neurones motores superiors es troba a l’escorça cerebral 
i al tronc de l’encèfal, i els axons sinapten amb neurones de circuit local i amb 
motoneurones inferiors per a la realització dels moviments.  
Les motoneurones superiors de l’escorça són essencials per a iniciar els 
moviments voluntaris i per a les seqüències espacio-temporals de moviments 
hàbils. D’altra banda, les motoneurones superiors del tronc encefàlic són 
responsables de regular el to muscular i orientar ulls, cap i cos en relació amb 
la informació vestibular, somàtica, auditiva i sensitiva visual. Aquesta tasca és 
fonamental pels moviments bàsics de navegació i control postural(9). 
 



Olga Torra Trepat    Institut Guttmann. Juny 2019 
 

 9 

3.1.2.1. Escorça motora 
L’escorça motora es localitza a la circumvolució precentral, davant el solc 
central. Aquesta àrea rep inputs provinents dels ganglis de la base, del cerebel 
i àrees sensorials com el tàlem, còrtex sensitiu primari i àrees d’associació. 
L’escorça motora primària i l’escorça premotora són bàsiques per a planificar, 
iniciar i dirigir seqüencies de moviments voluntaris que involucrin cap, cos i 
extremitats, i també de l’expressió somàtica  d’estats emocionals(9).  
 
3.1.2.1.1. Escorça motora primària  
L’escorça motora primària (MI) està situada just davant del solc central. Conté 
un mapa complex on està representat el cos. Sembla però, que no es codifica 
el múscul que s’han de contraure directament, sinó el moviment a realitzar, que 
depèn de la posició inicial del segment que s’ha de moure i de l’entorn. Sembla 
que el que realment està representat a l’escorça motora és la intenció o 
objectiu del moviment, més que no pas el moviment en ell mateix. Sembla que 
la funció específica del MI és controlar la força i la velocitat del moviment(9). 

3.1.2.1.2. Còrtex premotor  
Situada davant de MI. Aquesta àrea rep aferències multisensorials del lòbul 
parietal, senyals complexes relacionades amb la motivació i la intenció i 
informació del cerebel i ganglis de la base per a seleccionar l’acció més 
adequada en el context de l’acció. Participa en la planificació i aprenentatge del 
moviment(9).  
Fa connexions recíproques amb MI i cap a la medul·la espinal directament, per 
tant això suggereix que aquestes neurones poden controlar moviments 
independentment del còrtex primari, influint en neurones de circuit local i de la 
medul·la espinal.  
Sembla que la zona més lateral de l’àrea està més especialitzada en iniciar 
moviments provinents de senyals externes i que la àrea més medial respon 
més a estímuls interns de memòria i emocions. 
En l’àrea lateral es troben les neurones mirall que participa en la codificació de 
les intencions i accions rellevants, fent un aprenentatge per imitació, quan 
l’objectiu final és interessant(9). 

 

3.1.2.2. Vies descendents 
Els axons de les motoneurones superiors, situades al còrtex, descendeixen per 
dues vies diferents, en funció del seu destí. La via corticoespinal arriba a la 
medul·la espinal, mentre que la via corticobulbar acaba al tronc de l’encèfal. 

3.1.2.2.1. Via corticoespinal 
Aquesta via inclou axons de neurones situades al còrtex motor primari (50%), a 
àrees premotores i al còrtex somatosensitiu. Les fibres baixen ipsilateralment a 
través de la càpsula interna, mesencèfal i bulb. A nivell de la unió entre el bulb i 
la medul·la hi ha una divisió de la via que crea dos tractes diferents(9): 
• Tracte corticoespinal lateral: El 90% de les fibres es decusen al costat 

contralateral, baixant pels cordons laterals de la medul·la fins arribar a 
motoneurones inferiors i neurones de circuit local. Aquest via controla 
moviments precisos dels músculs distal de les extremitats. 
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• Tracte corticoespinal medial: El 10% restant segueix homolateralment 
baixant per cordons anteriors i es decusen a nivell medul·lar, on sinapten 
amb motoneurones inferiors o neurones de circuit local majoritàriament. 
Aquesta via controla moviments menys precisos dels músculs proximals de 
les extremitats i tronc. 

3.1.2.2.2. Via corticobulbar 
Els axons baixen ipsilateralment per la càpsula interna i mesencèfal i a nivell 
del  tronc encefàlic abandonen la via per a sinaptar amb els nuclis de nervis 
cranials, formació reticular i el nucli roig(10). 
 

3.1.2.3. Tronc encefàlic 
El tronc encefàlic conté circuits de motoneurones superiors que tenen la funció 
d’organitzar diferents moviments somàtics (reflexes o apresos) que involucren 
la musculatura axial i part proximal de les extremitats, per tal de mantenir 
l’equilibri, regular la postura i orientar la mirada.  

3.1.2.3.1. Complex vestibular 
Els nuclis vestibulars reben la informació del sistema vestibular (canals 
semicirculars i otòlits) mitjançant el VIII parell cranial, sent sensibles a la posició 
del cap en l’espai i als canvis de direcció del moviment del cap. La funció del 
complex vestibular és estabilitzar la mirada i mantenir l’estabilitat postural 
durant la posició estàtica i el desplaçament, en resposta als inputs que arriben 
del sistema vestibular(9). 

• Nucli vestibular medial: Transmet la informació al tracte 
vestibuloespinal medial que controla als músculs del coll. Regula la 
posició del cap mitjançant una activació reflexa del músculs cervicals en 
resposta a les acceleracions rotacionals del cap. 

• Nucli vestibular lateral: Origen del tracte vestibuloespinal lateral que 
acaba a les motoneurones inferiors que sinapten als músculs 
antigravitatòris (extensors) del tronc i proximals de les extremitats. 

3.1.2.3.2. Formació reticular 
Es una red de circuits al centre del tronc encefàlic que va des de la part medial 
del mesencèfal fins a la part caudal de la medul·la espinal.  
A nivell del control motor, la funció és la coordinació temporo-espaial dels 
moviments de les extremitats i el cos, fent ajustaments anterògrads que 
estabilitzen la postura durant els moviments progressius.  
Els nuclis reticulars reben informació de l’escorça motora, del cerebel i de 
nuclis vestibulars creant un sistema que regula el to muscular i que permet 
realitzar una tasca determinada. 

• Nuclis pontins: Són nuclis que descendeixen mitjançant el tracte 
reticuloespinal pontí i envia senyals excitatòries a les motoneurones 
inferiors dels músculs axials del cos que sostenen en contra de la 
gravetat. Activen als músculs de la columna i als extensors de les 
extremitats. Funciona amb consonància del nuclis vestibulars per tal de 
controlar la musculatura antigravitatòria. 

• Nuclis bulbars: Reben informació del tracte corticoespinal i rubroespinal 
i activen senyals inhibitòries a les motoneurones inferiors, per tal de 
compensar les senyals excitatòries de reticuloespinal ponti. 
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L’equilibri entre els dos sistemes permet que, en condicions normals, els 
músculs tinguin el to muscular adequat(11). 

3.1.2.3.3. Colicle superior 
Nucli situat al mesencèfal que descendeix mitjançant la via tectoespinal. Té 
com a funció controlar els músculs axials del coll generant moviments que 
orientin el cap en relació als ulls(10). 

3.1.2.3.4. Nucli roig 
És un nucli gran situat al mesencèfal que rep informació de l’escorça motora i 
projecta a través del tracte rubroespinal. Sembla que controla la musculatura 
distal de les extremitats superiors i que participa, juntament amb la via 
corticoespinal, al control dels braços i mans. Tot i això, actualment la seva 
importància en el control motor és dubtosa perquè les neurones del nucli roig 
són petites i no projecten cap a la medul·la espinal. Sembla que sigui una font 
important d’aprenentatge cap al cerebel(10). 
 

3.1.3. Cerebel 
 
El cerebel es considera una de les tres àrees més importants del cervell que 
contribueixen a la coordinació dels moviments, juntament amb el còrtex motor i 
els ganglis de la base.  
El cerebel rep informació aferent de quasi tot el sistema sensorial i realitza un 
rol regulador de l’output motor. Les connexions d’entrada i sortida del cerebel 
són vitals pel seu paper com a detector d’errors.  
El cerebel rep informació d’altres parts del cervell relacionades amb la 
programació i l’execució de moviments. La informació del MI pel que fa al pla 
motor s’envia a la medul·la i s’envia una còpia al cerebel. El cerebel rep també 
un feedback sensorial. Després de processar la informació, calcula les 
discrepàncies entre el que es volia fer i el que s’ha fet realment, i  envia un 
output al còrtex motor i altres sistemes del tronc encefàlic per a que modulin les 
seves eferències i es corregeixi l’error, realitzant un aprenentatge motor(9). 
 

3.1.4. Ganglis de la base 
 
Ganglis de la base són un conjunt de ganglis situats al prosencèfal, a l’alçada 
de la càpsula interna. És una nansa subsortical que relaciona la major part 
d’àrees de l’escorça, amb les motoneurones de l’escorça motora primària, de 
l’escorça premotora i del tronc encefàlic. Aquestes neurones responen abans 
dels moviments i durant els moviments, i els seus efectes sobre les 
motoneurones superiors són necessaris pel curs normal dels moviments 
voluntaris.  
Els ganglis de la base estan involucrats en diferents circuits, entre ells en el 
circuit motor. També en el circuit motivacional, important en l’aprenentatge. 
• Circuit motor: Contribueix en la preparació i l’execució del moviment. Té 

un rol selectiu tot activant alguns moviments i suprimint els moviments no 
desitjats, mitjançant les vies que convergeixen a la part interna del globus 
pàl·lid i que projecta al tàlem i al còrtex motor. Aquest procés pot utilitzar 
una via directa (deshinibitòria) que facilitarà el moviment, fent que el tàlem 
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estigui lliure per excitar al còrtex i s’amplifiqui el moviment. O pot fer servir 
una via indirecte (inhibitòria) que suprimirà programes motors competitius ja 
que s’inhibirà l’activitat del tàlem i com a conseqüència del còrtex, tot 
provocant supressió del moviment(9). 

• Circuit emoció/motivació: Circuit involucrat en el comportament 
motivacional i aprenentatge processal(9). 

 
 
 

3.2. SISTEMA SENSORIAL/PERCEPTUAL 
 
La informació sensorial juga un paper important en el control motor. Els inputs 
sensorials serveixen d’estímul en la organització del moviments reflexes a nivell 
medul·lar i en modulen l’activitat, tant a nivell medul·lar a mitjançant circuits 
locals, com mitjançant vies ascendents, on contribueixen en el control del 
moviment(9). 
 

3.2.1. Sistema somatosensitiu 
 
El sistema somatosensitiu és un sistema molt ampli ja que és capaç de fer la 
transducció d’una gran variabilitat d’estímuls, mitjançant un receptors situats a 
la pell, als músculs, tendons i articulacions i enviar la informació a diferents 
punts diana del SNC. (Annex 10.2) 
Aquest sistema es divideix en 3 subsistemes en funció del tipus de informació 
que rep i que envia, a nivell perifèric i a les vies centrals. 

 

3.2.1.1. Informació tàctil  
Transmet la informació des de receptors cutanis i porta la sensació de tacte fi, 
vibració i pressió. L’objectiu és projectar la informació a nivell superior per a 
donar una imatge neural dels objectes manipulats i fer possible la seva 
identificació (esterognòsia). El tipus d’axó aferent és Aβ i la seva velocitat de 
conducció és de 35-75 m/s(10). 
Les neurones de primer ordre porten la informació sensitiva cutània, entren a la 
medul·la a través de les arrels dorsals  i pugen homolateral a través de les 
columnes dorsals de la medul·la fins a la part inferior del bulb raquidi on hi ha 
els nuclis (gràcil i cuneïforme). Allà sinapten amb les neurones de segon ordre 
que envien els seus axons a la porció somatosensitiva del tàlem contralateral 
mitjançant un tracte anomenat lemnisc medial. A nivell talàmic sinapten amb 
les neurones de tercer ordre que envien els seus axons, a través de la càpsula 
interna, a l’escorça somatosensitiva primària. Les neurones talàmiques també 
envien axons a l’escorça somatosensitiva secundària(10). 

 

3.2.1.2. Informació propioceptiva de l’extremitat superior  
S’origina en els receptors especialitzats que es troben en els músculs, tendons 
i articulacions i són els responsables d’enviar la informació de la posició de les 
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pròpies extremitats i la resta del cos en l’espai. Donen una informació sensitiva 
essencial per a la execució exacte de moviments complexos. 
Les aferències propioceptives entren per la branca posterior i fan connexions a 
amb neurones de circuït local a nivell medul·lar. Posteriorment de les neurones 
de primer ordre segueixen el mateix recorregut que els mecanoreceptors 
cutanis (10). 

 

3.2.1.3. Tracte espinotalàmic  
Tenen uns receptors diferents, terminacions nervioses lliures, i la velocitat de 
conducció és mes lenta ja que utilitzen axons amielínics del grup Aδ i C. 
Aquests receptors detecten estímuls de pressió, dolor, temperatura i tacte 
groller, i també estímuls mecànics d’una intensitat molt elevada que enlloc 
d’activar fibres Aα i Aβ, activen les fibres Aδ donant una sensació de formigueig 
o dolor (9). 
Les aferències primàries de les neurones de primer ordre arriben a les arrels 
dorsals, on sinapten amb les neurones de segon ordre i aquestes creuen la 
línia mitja a nivell medul·lar i pugen cap a nivells superiors mitjançant la 
columna anterolateral de la medul·la fins arribar al tronc encefàlic i al tàlem, on 
sinapten amb les neurones de tercer ordre que van al còrtex somatosensitiu.  
El tàlem rep informació de moltes àrees del cervell, incloent els ganglis de la 
base, i el cerebel, sent un gran centre de processament(10). 

 

3.2.1.4. Còrtex somatosensitiu primari (SI)  
Situada en el girus postcentral del parietal. En aquesta àrea es troben els 
mapes somatotròpics on estan representades les diferents part del cos. Hi ha 
un ampli patró de connexions intercorticals entre les diferents àrees de SI, fet 
que contribueix a la elaboració de les propietats de resposta. SI envia 
projeccions a SII i a àrees parietals, que projecten cap a l’àrea motora i 
premotora. Aquestes connexions son fonamentals per a integrar la informació 
sensitivomotora(10). 

 

3.2.1.5. Còrtex somatosensitiu secundari(SII) 
La informació somatosensitiva de SI es distribueix cap a camps corticals 
superiors, entre ells, SII. Es troba al marge superior del solc lateral. Envia 
informació cap a estructures límbiques (amígdala i hipocamp). Es creu que 
aquestes últimes realitzen una tasca important en l’aprenentatge i la memòria 
tàctil. 
L’escorça somatosensitiva envia projeccions descendents i sembla que 
aquestes modulen el flux ascendent d’informació sensitiva a nivell talàmic i al 
tronc encefàlic(10). 
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3.2.2. Sistema visual 
 
La visió és un sentit exteroceptiu que permet explorar l’entorn, però també 
dóna informació sobre el propi cos en l’espai, sobre la posició de les diferents 
parts del cos i del moviment del cos. La visió juga un rol important en el control 
de la postura, la locomoció i la manipulació(9). 
 
 

3.2.3. Sistema vestibular 
 
El sistema vestibular és sensible a dos tipus d’informació: la posició del cap en 
l’espai i els canvis en la direcció del moviment del cap. Els inputs vestibulars 
són importants per a la coordinació de moltes respostes motores, amb inputs 
que poden ajudar a estabilitzar els ulls i mantenir l’estabilitat postural durant 
l’estàtica i la marxa(9). 
 
 
 
 

 
 
 

Esquema 2.  Shumway-Cook A, Woollacott M. 2017, Motor Control Translating research into 
clinical practice 
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4. FISIOPATOLOGIA DEL CONTROL MOTOR EN ICTUS 
 
La patologia cerebral provoca un patró de signes i símptomes associats a la 
destrucció de poblacions neuronals específiques, ja sigui a nivell cortical i/o 
subcortical. 
La recuperació de la funció depèn de la reorganització neuronal desprès de la 
lesió. La plasticitat i l’aprenentatge tenen un paper important (Annex 10.4).  
 

4.1. DÈFICIT EN CÒRTEX MOTOR I VIES DESCENDENTS 
 
La recuperació motora després de l’ictus s’inicia amb una arreflèxia i paràlisi 
flàccida. El moviment voluntari apareix com a sinèrgies musculars 
estereotipades flexores i extensores, i posteriorment la possibilitat de moviment 
normal torna. Cal dir que el procés no sempre arriba fins al final, pot quedar-se 
en qualsevol de les fases (12).  
 
Una lesió a nivell de les vies motores descendents, ja sigui a nivell de escorça 
motora i/o a axons descendents de motoneurones superior situats a la càpsula 
interna, cursen amb el síndrome de motoneurona superior.  
Inicialment presenta una hipotonia immediata (shock espinal) de músculs 
contralaterals del cos i cara, sobretot a extremitats i no tant en els músculs del 
tronc degut als remanents del tronc encefàlic i projeccions bilaterals de la via 
corticoespinal en circuits locals que controlen la musculatura de la línia mitja. 
També hi ha una reducció de l’activitat de circuits espinals ja que no reben 
projeccions ni de l’escorça ni del tronc encefàlic(10). 
Unes setmanes després apareixen un conjunt de signes i símptomes 
conseqüència dels mecanismes de reparació: 
 
• Debilitat: Incapacitat per a generar nivells de força normals. La paràlisi o 

parèsia és deguda a la inhabilitat o dificultat del reclutament i/o modulació 
de les unitats motores esquelètiques, sobretot es unitats motores de llindar 
alt per a generar moviment. Depèn de l’extensió de la lesió, on la debilitat 
pot ser total amb pèrdua severa, o mitjana amb pèrdua parcial. 

 
• Espasticitat: L’espasticitat es defineix com “un desordre motor 

caracteritzat per un augment del reflex tònic d’estirament (to muscular) 
velocitat-depenent, acompanyat de hiperreflèxia profunda i clonus”(9). 
Una lesió en el tracte piramidal i/o corticoreticuloespinal provoca  una 
pèrdua d’inputs inhibitoris a la motoneurona α amb el resultat de augment 
del to muscular i una exageració del reflex tendinós. 
També apareix una inhibició recíproca anormal entre agonista i 
antagonista, i dificultat per a la coordinació de músculs sinèrgics. 
 

• Pèrdua de l’activació selectiva muscular i sinèrgies anormals: Apareix 
una pèrdua de la individualització muscular provocant un  acoblament 
anormal entre diferents músculs, fet que impossibilita la fragmentació del 
moviment provocant una pèrdua de la funció. Això forma patrons de 
moviment característics anomenats sinèrgies anormals. Aquests patrons no 
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poden canviar o adaptar-se a canvis en la tasca o demandes de l’entorn 
perquè els músculs amb aquestes sinèrgies estan fortament relacionats.  
Normalment hi ha una sinèrgia flexora en extremitat superior 
(FLEX+ADD+RI+pronació) i extensora en extremitat inferior (9). 
 

• Signe de Babinski: En resposta a l’estimulació plantar per fregament, es 
fa la extensió del dit gros i l’obertura dels dits en ventall (9).  

 
• Coactivació: Caracteritzada per la activació de músculs addicionals (sovint 

agonistes i antagonistes) durant els moviments funcionals(9). 

 

4.2. DÈFICITS MOTORS ASSOCIATS AL CEREBEL 
 
Les afectacions cerebel·loses poden presentar una sèrie de símptomes i 
signes: 
 
• Hipotonia:  Reducció de la rigidesa del múscul a l’allargament. 
 
• Atàxia o discoordianció del moviment voluntari: Hi ha dificultat per a la 

coordinació de moviments que impliquen diferents articulacions i músculs. 
Hi ha dificultat al començar el moviment i la impossibilitat que el moviment 
sigui rítmic i regular. 

 
• Intention tremor: És un moviment oscil·latori rítmic i involuntari d’una part 

del cos. 
 
• Dificultat en l’aprenentatge motor: No hi ha la correcció de l’error per 

comparació de senyals internes i externes, per tant no pot adaptar el 
moviment al cotext extern(9). 
 
 

4.3. DÈFICITS MOTORS ASSOCIATS ALS GANGLIS DE LA BASE 
 
Degut a la amplia connexió entre el còrtex i els ganglis de la base, es 
afectacions a aquest nivell poden ocasionar: 
 
• Desordres hipocinètics: Moviments molt més lents i amb amplitud 

reduïda, i impossibilitat o gran dificultat per a iniciar el moviment.  També hi 
pot haver rigidesa amb una resistència constant en tot l’arc de moviment o 
alternant episodis de resistència i relaxació, en que l’extremitat es pot 
moure passivament en tot l’arc de moviment. 
 

• Desordres hipercinètics: Moviments involuntaris i excessius que poden 
aparèixer de manera espontània o incentivats per altres estímuls. 

 
• Distonia: Contraccions musculars mantingudes que causen torsió, 

moviments repetits i postures anormals. Els moviments anormals associats 
a la distonia poden ser molt lents o ràpids(9). 
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4.4. DÈFICIT SENSORIAL 
 
Els dèficits sensorials són un factor molt important que contribueix amb els 
problemes amb el control motor dels pacients amb ictus. 
Es troba dèficit somatosensitiu que s’associa amb una pèrdua important de la 
funció i també es relaciona amb la dificultat de l’aprenentatge motor. L’afectació 
propioceptiva es relacionen amb una recuperació pobre del moviment funcional 
de l’extremitat superior(13). 
Es troba també dèficit visual i/o vestibular que encaren dificulta més de funció 
de l’extremitat superior. 
 

4.5. AFECTACIÓ MUSCULESQUELÈTICA SECUNDÀRIA 
 
La lesió neurològica primària pot comportar desordres musculesquelètics 
secundaris, degut a la limitació del moviment i a la falta d’activitat física 
necessària per a mantenir l’estructura òssia i muscular.  
Tant a nivell muscular, tendinós, articular i ossi pot haver-hi afectació de 
l’estructura i de la funció de les estructures, fet que encara dificulta més la 
rehabilitació. Es pot parlar de atrofia muscular, contractures, afectacions 
articulars, afectacions tendinoses, osteoporosi, artrosis, adherència de teixit 
connectiu, etc...(9) 
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5. CINTURA ESCAPULAR 
 
El complex de l’espatlla consisteix en un conjunt articular que proporciona un 
ampli rang de mobilitat en els tres plans de l’espai, per a poder explorar l’espai. 
És l’articulació més mòbil de tot el cos humà a expenses de la seva 
estabilitat(14). La seva estabilitat és necessària per a la correcta funció de tota 
l’extremitat superior. 

5.1. ANATOMIA I FISIOLOGIA 
 
El complex articular inclou tres articulacions anatòmiques i dues de 
fisiològiques, amb els seus lligaments associats (Taula 2)(14) 
 
 
Articulació Lligaments  Funció 
Glenohumeral (anatòmica) - Coracohumeral - Limita flexió i extensió i 

evita desplaçament inferior 
del cap humeral 

- Humeral transvers 
 

- Manté el tendó de la porció 
llarga del bíceps. 

- Glenohumeral - Suport anterior important de 
la càpsula 

Acromioclavicular 
(anatòmica) 

- Acromioclavicular - Estabilitza l’articulació 
- Trapezoide 

 
- Limita tancament l’angle 
escapuloclavicular 

- Conoide - Limita obertura de l’angle 
escapuloclavicular 

Esternocostoclavicular 
(anatòmica) 

  

Escapulotoràcica 
(fisològica) 

- Coracoacromial 
 

- Sostre superior d’espai 
subacromial 

- Transvers superior de 
l’escàpula 

 

- Transvers inferior de 
l’escàpula 

 

Subacromial 
(fisiològica) 

  

 Taula 2. Anatomia i funció de la cintura escapular 
 
Els músculs implicats en la mobilitat són: 
- Flexió del braç: Deltoides (feix anterior), coracobraquial, pectoral major (feix 

calvicular), bíceps braquial, serrat anterior, trapezi superior i trapezi inferior 
- Extensió del braç: Deltoides posterior, dorsal ample, cap llarg del tríceps, 

rodó major, rodó menor, trapezi mig i romboides. 
- Abducció del braç: Deltoides, supraespinós, infraespinós, subescapular, 

rodó menor, serrat anterior i trapezi. 
- Adducció del braç: Pectoral major, rodó major, dorsal ample, cap llarg del 

tríceps i subescapular. 
- Rotació externa del braç: Infraespinós, rodó menor. 
- Rotació interna del braç: Subescapular, dorsal ample, pectoral major i rodó 

major(15). 
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5.2. ESTABILITAT FUNCIONAL 
 
A nivell clínic és important entendre els mecanismes que permeten l’estabilitat 
articular. Es descriuen tres subsistemes: 

5.2.1. Subsistema passiu (càpsula i lligaments) 
 
L’articulació glenohumeral és una articulació multiaxial formada per una bola i 
una cistella, sent el cap humeral molt més gran que la cavitat glenoïdal i, per 
tant, només una part del cap contacta amb la cavitat provocant una inestabilitat 
articular important si no hi ha mecanismes estabilitzadors accessoris.  
La superfície glenoïdal està en lleugera retroversió (7º), i és important que el 
cap humeral tingui un lleu desplaçament anterior per a una correcta 
congruència. El làbrum glenoïdal s’agafa al voltant de la fossa fent-la més gran 
i més profunda i serveix de punt d’inserció dels lligaments glenoïdals. La 
càpsula articular és una estructura laxa que dóna una mínima estabilització. 
Les estructures lligamentoses ajuden al reforç articular (16). 

5.2.2. Subsistema actiu (musculatura) 
 
La musculatura glenohumeral forma el sistema actiu per a estabilitzar les 
forces. Els més importants son el manegot dels rotadors, deltoides i la porció 
llarga del bíceps. 
El supraespinós, infraespinós i rodó menor es continuen amb la càpsula 
articular  i es consideren els lligaments dinàmics. Els tendons s’uneixen en una 
banda continua prop de la inserció humeral, fent que la contracció aïllada d’un 
d’ells influenciï en els tendons veïns. El rol principal del manegot dels rotadors 
és estabilitzar el cap humeral durant l’activitat de l’extremitat superior.  
L’activitat principal del subescapular és estabilitzar l’articulació en la cara 
anterior evitant la subluxació anterior. Té la funció de rotador intern i depressor 
del cap humeral, evitant el pinçament subacromial (16).  
La porció curta del bíceps, el coracobraquial, porció llarga del tríceps, el 
deltoides (feix mig i posterior) i el pectoral major (feix clavicular), al fer la 
contracció potent, ajuden a la coaptació de la articulació glenohumeral. 
El dorsal ample, el pectoral major i el rodó major eviten el desplaçament lateral 
de l’húmer, però quan hi ha contracció important, provoquen un descens del 
cap humeral (14).  
 
L’espatlla funciona en cadena cinètica i el seu moviment requereix un equilibri 
en el control muscular des de les cames fins als dits. El moviment de l’espatlla 
és precedit per l’activitat del músculs estabilitzadors de la pelvis(16). 

5.2.3. Subsistema control  
 
La coordinació de la contracció muscular és regulada pel subsistema neural 
que permet un enllaç entre els mecanismes d’estabilització passiva i activa. La 
propiocepció juga un rol important en la funció de moderador de la funció 
muscular. Un posicionament articular intacte permet l’estabilització articular i 
una activació muscular apropiada. La coordinació motora fina requereix inputs 
aferents dels receptors situats als músculs del manegot dels rotadors, tendons i 
capsula articular(16). 
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5.3. ARTROCINEMÀTICA  
 
La interacció dels moviments de les diferents articulacions coordinades permet 
un moviment fi del complex articular. El moviment glenohumeral implica un 
moviment escapular, que és resultat del moviment acromioclavicular, 
esternocostoclavicular i escapulotoràcic, i sembla que l’escàpula proporciona 
una major força estabilitzadora durant el moviment de l’articulació 
glenohumeral (16).  
El moviment global de l’espatlla es dibuixa com un con irregular amb el vèrtex 
proximal a nivell de la apòfisis coracoides, i tot els elements que s’hi inserten 
juguen un paper important per a l’estabilitat del complex articular (14). 
 

5.4. CONTROL MOTOR DE L’EXTREMITAT SUPERIOR 
 
La funció bàsica de l’extremitat superior és accedir a l’objectiu, agafar-lo i 
manipular-lo (útil en les AVD’s), i són necessàries habilitats motores fines per 
assolir-ho. També juga un paper important en activitats motores grosseres com 
caminar, mantenir l’equilibri i protegir el cos d’una lesió quan s’està en situació 
de desequilibri. 
 

5.4.1. Factors contribuents 
 
Hi ha uns factors generals com les característiques de la persona (edat, 
experiència en la pràctica i la presència/absència de patologia), el tipus de 
tasca a realitzar i les característiques ambientals. 
 
Hi ha uns factors més específics: 
 
• Components musculesquelètics:  

- Rang de moviment articular: posició escapular, moviment del cap 
humeral, habilitat de pronosupinació de l'avantbraç, flexió d'espatlla i 
colze, habilitat d'extensió de canell i mobilitat de la mà per a permetre 
agafar i deixar anar. 

- Flexibilitat de la columna vertebral 
- Propietats musculars 
- Relacions biomecàniques entre els diferents segments corporals. 

 
• Components nerviosos: 

- Procés motor: és important la coordinació ull-cap-tronc-braç i coordinar 
les diferents fases accedir-agafar-manipular. 

- Procés sensorial: cal coordinar el sistema visual, vestibular i 
somatosensitiu. 

- Representacions internes del procés des de la sensació fins a l’acció. 
- Processos superiors de feedback i feedforward, per adaptar-se i 

anticipar-se durant la tasca (9).  
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6. SUBLUXACIÓ GLENOHUMERAL SECUNDÀRIA A 
ICTUS 
 
La subluxació glenohumeral (SGH) és un canvi no traumàtic de la relació entre 
la fossa glenoïdal de l’escàpula i el cap humeral, en totes les direccions i en 
tots els plans, comparant amb l’espatlla no afectada, que apareix després de 
l’ictus (17).  
Típicament la SGH es descriu com a una subluxació inferior del cap humeral 
respecte la cavitat glenoïdal, i  a nivell clínic, es defineix com la presència d’un 
forat palpable entre la cara inferior de l’acromion i la cara superior del cap 
humeral, d’una mida superior a un transvers de dit (18). S’ha descrit també la 
possibilitat de subluxació anterior i subluxació superior de cap humeral 
respecte la cavitat glenoïdal, però és menys freqüent (19,20). En aquest treball 
es fa referència a la subluxació inferior.  
 
La SGH és una complicació comú en l’hemiparèsia posterior a l’ictus. La seva 
incidència és de entre un 17% a un 81%. Aquesta diferència és deguda a la 
variabilitat de mètodes d’avaluació, al número de pacients estudiats, i del temps 
que fa de l’ictus. També difereix en funció del tipus d’ictus. Un 50% dels 
subjectes que han sofert ictus hemorràgics són propensos a tenir la subluxació, 
mentre que només una tercera part dels ictus isquèmics podria desenvolupar la 
mala alineació(21). 
 
El desenvolupament de la SGH passa normalment durant  les 3 primeres 
setmanes de l’hemiplegia, en l’estat de paràlisi flàccida, ja que hi ha un 
impediment de la resposta normal de la musculatura i dels mecanismes 
estabilitzadors de l’articulació(22).  
 
Degut al pes de l’extremitat i a la debilitat de la musculatura periarticular 
apareix un descens del cap humeral respecte la cavitat glenoïdal i com a 
conseqüència un deteriorament funcional de tota l’extremitat. Cal afegir que la 
patologia mecànica a nivell esquelètic no deixa que hi hagi una base estructural 
que permeti una correcta recuperació neuromotora. Per a induir a la 
reorganització neuronal i a la formació de nous circuits motors, és essencial un 
sistema múscul-esquelètic íntegre que pugui executar els moviments. 
Jang et al. en el seu estudi conclouen que la presència i el grau de subluxació 
de l’espatlla en l’etapa primerenca de l’ictus, en relació amb l’estat del tracte 
corticoespinal afectat, pot ser un factor pronòstic de la recuperació motora de 
l’extremitat superior(23). 
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6.1. FACTORS FACILITADORS  

6.1.1. Afectació del control motor 
 
• Parèsia de músculs coaptadors: La flaccidesa inicial dels músculs 
parètics que tenen funció coaptadora (el supraespinós i el deltoides posterior, 
bàsicament) fa impossible mantenir el cap humeral dins la cavitat glenoïdal, ja 
que els mitjans passius (la càpsula i els lligaments) no són suficients. Aquest fet 
és important quan el braç no té cap mitjà de suport extern i quan apareixen 
moviments passius no desitjats que provoquen un deslineament de 
l’articulació(2). 
 
• Mal control de tronc: Quan el tronc està un posició correcte, la pelvis 
queda en anteversió provocant una extensió lumbar, extensió toràcica i 
adducció escapular; la adducció escapular porta el cap humeral cap a la rotació 
externa i el posiciona dins la cavitat glenoïdal. Quan el control de tronc és 
pobre, hi ha una inclinació del cos cap al costat afectat tot alterant la orientació 
de l’escàpula, portant-la en abducció i per tant un descens i rotació interna del 
cap humeral(24).  
Hatton et al. han fet un estudi on sembla que reduint la base de suport i 
elevant el centre de masses, al estar posició bípeda, hi ha més activació de la 
musculatura postural del tronc i hi ha millora en la SGH posterior a l’ictus(25). 
 
• Sinèrgia en adducció i rotació interna: L’aparició de la sinèrgia motora 
anormal en adducció i rotació interna del braç faciliten el desalineament, ja que 
el cap humeral es posiciona a la zona més dèbil de la càpsula, a nivell 
anteroinferior, i apareix una distensió de la musculatura coaptadora que encara 
dificulta més la seva funció(2). 
 
• Espasticitat: Durant la fase espàstica, la hipertonicitat del pectoral 
major, del dorsal ample i subescapular provoquen un descens amb adducció i 
rotació interna de l’húmer; i la hipertonicitat del pectoral menor, el romboides i 
l’elevador de l’escàpula porten l’escàpula a la bascula externa, fets que faciliten 
la SGH (17,21). 
 
• Dèficit propioceptiu: El dèficit propioceptiu del braç impedeix la 
detecció del moviment i de la posició de l’espatlla, com a conseqüència deixa 
d’haver-hi feedback i s’afecta el control neuromuscular. Això provoca una 
disrupció de la cinemàtica de l’espatlla i per tant apareix la inestabilitat al 
complex articular(26). 
 

6.1.2. Afectació cognitiva 
 
• Heminegligència: No hi ha consciència de la meitat del cos afectada 
amb un dèficit d’informació somatosensitiva i visual. Això provoca un augment 
del risc de trauma, un falta d’autocura, un posicionament pobre de l’extremitat 
superior afectada i per tant afavoreix la SGH per abandonament de la 
extremitat (27). 
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• Dificultat en l’aprenentatge: La dificultat en l’aprenentatge, en 
memòria, en atenció i els problemes de comportament dificulten la participació 
íntegra del pacient en el programa de rehabilitació i per tant dificulta i enlenteix 
l’aprenentatge de nous patrons motors. És important modificar les estratègies 
de tractament per assegurar un millor integració per part del pacient. 

 

6.1.3. Mal-maneig del pacient  
 
El mal posicionament del pacient en sedestació, en decúbit i durant les 
transferències facilita la decoaptació articular degut a la mala funció de les 
estructures que l’estabilitzen (17). 

 

6.1.4. Influència gravitacional 
 
El pes de l’extremitat i els efectes de la gravetat, al no haver-hi un control motor 
adequat, sobreestiren la càpsula articular i les estructures de suport tot 
provocant un descens de tota l’extremitat (17). 
 

 

6.2. CONSEQÜÈNCIES DE LA SGH 
 
La SGH pot afegir complicacions addicionals a les de l’ictus en ell mateix, 
limitant encara més la funció de l’ES. Les més importants són el dolor, 
l’alteració del rang de moviment funcional i la recuperació motora pobre en l’ES 
afectada. S’hi poden afegir també la distròfia simpàtico-reflexa, capsulitis 
adhesiva, problemes tendinosos, bursitis, ruptura de lligaments, la disfunció del 
plexe braquial i altres nervis perifèrics(2).  
 

6.2.1. Dolor 
 
La relació entre la SGH i el dolor no està molt clara en estudis fets. Sembla que 
la SGH en ella mateixa no provoca dolor, però predisposa a altres tipus de 
patologia a nivell del complex articular que sí que  el desencadenarien(26).  
La SGH sembla ser un cofactor relacionat amb el desenvolupament del dolor 
d’espatlla. Hi ha dos mecanismes que poden explicar aquesta relació. El 
primer, els teixits tous periarticulars, com són les càpsula i els lligaments, són 
rics en receptors nociceptius que si se sobreestimulen, degut a la mala 
alineació de la articulació, poden provocar dolor. A més el sobreestirament pot 
ser la causa d’isquèmia en els tendons del supraespinós i la porció llarga del 
bíceps (17).   
Cal afegir també que l’exercici passiu administrat de manera inapropiada i la 
mobilització inadequada del pacient podrien ajudar al desenvolupament del 
dolor de l’espatlla. El dolor també pot estar relacionat amb la immobilitat 
articular i la debilitat muscular(22). 
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6.2.2. Mala recuperació motora  
 
La recuperació de l‘extremitat superior és essencial per a portar un vida 
funcional i independent després d’un ictus. Un pacient amb una paràlisi severa 
en la fase inicial i una pèrdua de la funció motora és més fàcil que la 
desenvolupi una SGH. Hi ha estudis que relacionen la SGH amb la mala 
recuperació motora de l’extremitat superior afectada, posterior a l’ictus (3). 

 

6.2.3. Restricció a la RE de l’espatlla  
 
La relativa immobilitat de l’espatlla predisposa als pacients a adoptar una 
posició de repòs en adducció i rotació interna  de l’espatlla. Amb el temps 
aquesta posició es manté, es reforça i provoca un augment del to muscular en 
els adductors i els rotadors interns. Alguns suports encara exacerben més 
aquesta posició. Aquests factors, juntament amb la debilitat del rotadors 
externs fan que les estructures anteriors (càpsula articular, lligaments 
glenhumeral mig i inferior i rotadors interns) s’escurcin i encara limitin més la 
rotació externa, fet que encara dificulta més de coaptació glenhumeral i que pot 
provocar lesions en el manegot dels rotadors per sobreestirament (2). 
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7. MÈTODES DE REHABILITACIÓ PER A REDUIR LA 
SUBLUXACIÓ GLENOHUMERAL SEGONS 
L’EVIDÈNCIA 
 
S’ha fet una recerca bibliogràfica a les bases de dades MEDLINE, Cochrane i 
PEDro ultilitzant les paraules “stroke”, “shoulder”, “glenohumeral”, “subluxation” 
i a partir dels resultats obtinguts s’han seleccionat els articles que presentaven 
revisions bibliogràfiques, que eren d’interès i estaven relacionats amb el 
tractament de fisioteràpia de la SGH.  
 

7.1. ELECTROESTIMULACIÓ  
 
El principi bàsic d’aquestes tècniques és estabilitzar l’articulació per a 
contrarestar la força de la gravetat tot facilitant l’acció dels músculs parètics 
responsables de l’estabilitat articular.  
Els FES (funcional electric stimulation) és un mètode que consisteix en usar 
corrent elèctrica per a estimular els nervis que sinapten amb els músculs 
paralitzats, en una determinada seqüència i magnitud, amb l’objectiu que el 
resultat obtingut s’assembli a les tasques funcionals, repetint els moviments 
normals voluntaris.  
S’estimula als músculs responsables de mantenir el cap humeral dins la cavitat 
glenoïdal (especialment el supraespinós i el deltoides posterior, tot i que en 
algun article hi afegeixen també el cap llarg del bíceps).  
El FES té unes característiques que el distingeixen d’altres formes 
d’estimulació elèctrica. La més important és el rang de freqüència, que ha de 
ser entre 10 i 50 Hz, fet que provoca una contracció muscular tetànica. 
El FES estimula directament el nervi o el punt motor i no pas les fibres 
musculars i ha de tenir una seqüència i magnitud específica per a crear 
l’activitat necessària per a la realització d’una tasca funcional (28). 
 
És una tècnica efectiva ja que s’ha vist una bona reducció de l’espai acromio-
humeral (EAH) quan s’aplica en pacients aguts, on pot haver-hi disminució de 
4’9mm de l’EAH en 6 setmanes de tractament, comparant amb tractament 
convencional sense FES. Però perd l’efectivitat quan s’aplica en pacients en 
estat crònic (més de 6 mesos de l’ictus) on la millora és de 2 mm (21,27–29). 
En els diferents estudis revisats no hi ha uniformitat respecte el temps de 
duració del tractament d’estimulació. Trobem des de 15min. dos cops al dia 
(30), fins a 6 h diàries (31,32) 
 
És una tècnica no invasiva que serveix de biofeedback per a protegir el braç 
quan hi ha negligència. És més efectiva quan encara no hi ha contracció 
muscular, ja que un cop l’activitat muscular apareix el FES passa a tenir un rol 
negligible.  
Es recomana combinar el FES amb un entrenament motor actiu per a mantenir 
la reducció de l’EAH aconseguit amb el FES i facilitar les recuperació de 
l’extremitat superior(21,28,29). 
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El FES té unes limitacions: 
- En l’ictus de més d’un any d’evolució no és efectiu  
- Pot estimular nociceptors i provocar més dolor 
- L’estimulació de músculs profunds com el supraespinós és subòptima  
- Un tractament òptim té una durada de 6 hores al dia i pot haver-hi 

dificultat a la hora de col·locar els elèctrodes per part del propi pacient i/o 
cuidadors(22). 

 
Jang et al. realitzen un estudi on es controla el FES amb Brain computer 
interface (BCI), en el qual el BCI activa el FES en els músculs diana, per tant hi 
ha la utilització el SNC en la recuperació funcional de la musculatura. En els 
resultats s’observa una reducció de l’EAH de 8’9mm, en un tractament de 20 
min. al dia durant de 6 setmanes, combinat amb entrenament motor actiu. Per 
tant es pot observar una reducció major que en la utilització de FES 
solament(33). 
 
La utilització òptima és per a fer profilaxis i/o per a tractament en fase molt 
inicial quan encara no hi ha hagut sobreestirament de les estructures articulars 
i musculars(22). 
 

7.2. ORTESIS DE SUPORT 
 
Les ortesis de suport tenen l’objectiu principal de mantenir el braç en contra de 
la força de la gravetat, prevenint i tractant la SGH i evitar traumatismes i 
lesions. També poden tenir efectes en millorar el patró de marxa i l’equilibri(34). 
Tot i això, hi ha insuficient evidència que recolzi els beneficis dels diferents 
suports d’espatlla per a prevenir la SGH, reduir el dolor i millorar la funció de 
l’extremitat superior i hi ha un buit d’estudis per a valorar els efectes a llarg 
plaç. Aquests slings, però, s’utilitzen sovint en la pràctica clínica(35).  
 
Els propòsits dels sling són realinear l’escàpula simètricament, aguantar 
l’avantbraç en flexió, millorar l’alineació anatòmica amb un suport auxiliar i 
mantenir la posició de l’espatlla(21). També eviten la distensió d’estructures 
periarticulars i per tant eviten algunes complicacions de la SGH.  
 
Els suports tenen uns efectes adversos, poden afavorir el no ús del braç tot 
limitant del recuperació funcional i facilitar patrons sinèrgics no desitjats, 
sobretot els que col·loquen el braç en ADD+RI. Creen una limitació d’inputs 
sensorials i poden potenciar la formació de contractures, retracció capsular i 
pinçament articular, si es porten durant tot el dia. També obstrueixen el 
balanceig del braç durant la marxa(34). 
Hi ha diferents mitjans de suport de l’extremitat superior: 

- Suport mitjançant taula o reposa-braços adherit a la cadira de rodes 
- Suports mantenint el braç amb adducció i rotació interna amb el colze en 

flexió de 90º i avantbraç davant l’abdomen (hemisling) 
- Suports amb lleugera abducció i rotació externa (shoulderlift/ Bobath roll) 

(21). 
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S’ha vist que en els pacients que no porten suports hi ha una millora de la 
funció motora més important. Per tant es recomana posar-los, només, en cas 
de molta hipotonia per tal d’evitar complicacions de la subluxació(34). 
 

7.3. TAPPING 
 
És l’aplicació d’unes bandes amples de Sport Tape sobre la pell de l’espatlla, 
amb lleugera tensió, en la direcció de les fibres musculars del deltoides. 
S’ha vist que retarda l’aparició de dolor si es posa a nivell profilàctic però no hi 
ha millora en la severitat quan ja apareix. Permet la mobilitat passiva i 
voluntària sense restricció en cap direcció  i no provoca escurçament de 
teixits(27). 
Hi ha un benefici a curt plaç quan hi ha alt risc de SGH en estat flàccid, ja que 
al reduir l’aparició del dolor pot contribuir a activar més a zona i millorar el to 
muscular, però no és útil ni a mig ni a llarg plaç. Tampoc copia l’acció del 
múscul ni estabilitza l’articulació(36). 
No hi ha resultats significants, i no és un mètode efectiu ni per a reduir la SGH 
ni millorar el control motor(21). 
 

7.4. TERÀPIA ROBÒTICA 
 
S’ha trobat un estudi on es troba efectivitat important en la reducció de la SGH 
en pacients cònics mitjançant teràpia robòtica(37). Però la SGH mesurada en 
l’estudi no s’ajusta als altre estudis i es pot discutir la magnitud de la mala 
alineació degut a que la tècnica està mal definida. Per tant es necessita més 
exploració en aquest camp(21). 
 

7.5. EXERCICIS ACTIUS: SLINGS 
 
La teràpia d’exercici de Slings és un mètode de tractament que utilitza un 
tractament d’exercici actiu amb un suport que vol disminuir el trastorn 
neuromuscular. La teràpia d’exercici de Sling utilitza la teoria de les mans, el 
canvi de punt penjant, el principi d’exercici d’estabilització, el principi d’exercici 
de cadena oberta/tancada i el control sensitivomotor. Aquest mètode millora el 
control de les contraposicions contra la gravetat que afecten el pacient durant 
l’exercici i es reflecteix en el control que té el pacient del moviment(38).  
S’ha utilitzat per a treballar els músculs estabilitzador de l’espatlla, bàsicament 
el manegot del rotadors i s’ha vist efectivitat en la reducció de la SGH. 
 

7.6. FACILITACIÓ NEUROMUSCULAR PROPIOCEPTIVA (FNP) 
 
S’ha fet recerca de les tècniques utilitzades per a millorar el control motor i 
estabilitzar l’articulació glenhumeral sense que hi hagués menció específica de 
la SGH. 
LA FNP és una tècnica per a promoure l’aprenentatge motor establint un 
equilibri entre músculs agonistes i antagonistes, mitjançant la innervació 
recíproca. Utilitza la irradiació en la qual un estímul en l’extremitat causa 
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contracció muscular irradiada on estimulant músculs forts s’activen també els 
febles(39), per tant és adequada en el treball d’estabilització de la cintura 
escapular. 
El treball en diagonal requereix més participació de l’escorça motora en el 
processament i l’execució de moviments degut al reclutament muscular i a 
l’estimulació propioceptiva i també s’observa increment d’activitat en el còrtex 
parietal suggerint que hi ha una integració de la informació somatosensorial 
relacionada amb el moviment. És necessari control cognitiu i una adaptació 
neural plàstica perquè la tasca es pugui realitzar correctament(40). 
 

7.7. TERÀPIA MANUAL PASSIVA 
 
L’objectiu evitar o minimitzar factors facilitadors de la SGH com són la mala 
posició de l’escapular deguda a contractures a nivell de trapezi, elevador de 
l’escàpula i romboides, i evitar la posició del braç en ADD+RI degut a la 
espasticitat de pectoral major i menor, dorsal ample i subescapular i a la 
hipotonia dels rotadors externs i deltoides(17).  
L’estabilitat de l’articulació escapulotoràcica i el correcte posicionament del cap 
humeral dins la cavitat glenoïdal són  essencials per al control dinàmic del 
complex de l’espatlla(16). 
Les tècniques per mantenir el rang articular a nivell escapulotoràcic i humeral i 
evitar les contractures i l’augment de to de la musculatura periarticular i 
escapular facilitaran la rehabilitació motora i evitaran possibles conseqüències 
de la SGH com poden ser el dolor i la restricció de la RE de l’húmer.  
Aquestes tècniques seran mobilitzacions passives molts suaus, sense provocar 
dolor, i treball de parts toves de la musculatura rígida i hipertònica.  
Les tècniques passives suaus es consideren mesures importants per a 
minimitzar el risc de complicacions i és important realitzar-les el més aviat 
possible(41). 
 

7.8. TÈCNIQUES DESCARTADES 
 
En les tècniques de Teràpia per restricció del costat sa i la Teràpia mirall, 
subjectes amb SGH i dolor a l’espatlla normalment són exclosos dels estudis, 
per tant no s’han inclòs en aquest capítol(42,43).  
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8. PROTOCOL DE TRACTAMENT PER A LA 
SUBLUXACIÓ GLENHUMERAL POST-ICTUS 
8.1. JUSTIFICACIÓ 
 
L’ictus és una de les principals causes d’incapacitat en persones adultes en la 
societat occidental i comporta una important despesa personal, social i 
econòmica. 
Un dels dèficits comuns és l’afectació sensitivo-motora de l’extremitat superior 
contralateral a l’hemisferi cerebral afectat. Aquest dèficit provoca una alteració 
en el control voluntari dels moviments, dificultat en la mobilitat selectiva i una 
alteració somatosensitiva, fets que provoquen una disminució de la funció de 
l’extremitat i una alteració de l’esquema corporal. Això representa una dificultat 
important a la hora d’incorporar aquesta extremitat en les activitats de la vida 
diària, i per tant hi ha una disminució de la qualitat de vida de la persona. 
 
Una de les complicacions secundàries freqüents de l’afectació de l’extremitat 
superior és la subluxació glenohumeral, que en cas que es desenvolupi, 
dificulta encara més la recuperació motora d’aquesta extremitat i la seva 
funcionalitat. 
 
Poder realitzar un abordatge a aquest nivell és important per tal de facilitar la 
rehabilitació de l’extremitat superior i conseqüentment millorar l’autonomia de la 
persona. 
 

8.2. HIPÒTESIS 
 
Un tractament dirigit a evitar o reduir la subluxació glenohumeral posterior a un 
ictus facilitarà la rehabilitació de l’extremitat superior millorant la qualitat de vida 
del pacient. 

8.3. OBJECTIU 
 
• Objectiu general 
L’objectiu principal és elaborar un pla d’actuació dirigit a evitar/reduir la 
subluxació glenohumeral i evitar les complicacions associades, per tal de 
millorar la funció de l’extremitat superior.  
 
• Objectius específics 

- Elaborar un protocol diagnòstic  per identificar el problema 
- Realitzar una avaluació al inici i al final de tractament i poder determinar 

l’impacte del tractament. 
- Determinar el tractament adequat segons els resultats de la avaluació de 

l’escala Fugl-Meyer Assesment de ES. 
- Concretar un tractament específic per a evitar complicacions 

secundàries mitjançant suports i tècniques de fisioteràpia.  
- Proposar un pla d’actuació dirigit al pacient i cuidadors per a evitar riscs. 
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8.4. MATERIALS I MÈTODES 
 
Per aplicar la proposta d’intervenció són necessaris una sèrie de recursos. 

8.4.1. Recursos per a l’avaluació (Annex 10.5) 
 
1. Goniòmetre: Eina per a avaluar el rang de mobilitat articular mitjançant la 

mesura de l’angle. 
 
2. Escala d’Oxford (0-5): Escala per a quantificar la força en tot l’arc articular. 

Va de 0 quan no hi ha contracció fins a 5 quan hi ha força normal contra 
resistència en tot l’arc articular. 

 
3. Escala d’Asworth Modificada(44): Avalua l’espasticitat, valorant el to 

muscular normal o augmentat, en diferents articulacions. És una escala 
àmpliament difosa i té elevada fiabilitat interobservador. 

 
4. Escala Visual Analògica (EVA): És un mètode de quantificació del dolor. Es 

mesura el dolor de manera subjectiva pel pacient. És una escala lineal de 
10 cm, on l’extrem esquerra és absència de dolor, i l’extrem dret és dolor 
màxim capaç de suportar. El pacient ha d’assenyalar on es troba. Es 
mesura amb cinta mil·limètrica. No es pot utilitzar si el pacient té dèficit 
cognitiu important o de percepció visual. 

 
5. Escala Upper Extremity Fugl-Meyer Assesment (FMA-UE)(45): Mètode 

objectiu que valora quantitativament de manera molt completa el 
deteriorament sensitivomotor de l’extremitat superior després de l’ictus. Ha 
demostrat gran fiabilitat intra e interobservador. Inclou la valoració de 
espatlla-braç, canell, mà i coordinació i velocitat. Està dissenyada per a 
mesurar el dany des de proximal a distal i del moviment sinèrgic al 
moviment voluntari aïllat. Consta de 33 ítems i cada ítem es puntua de 0 
(inexistent), 1 (dany parcial) i 2 (dany inexistent), per tant pot donar de 0 
(afectació molt severa) a 66 (no afectació). 

 
6. Escala Action Research Arm (ARA Test)(46): Avalua la capacitat del 

pacient de manipular objectes de diferents dimensions, pes i forma. És una 
eina per a mesurar les limitacions de l’activitat específiques de l’extremitat 
superior. Consisteix en 19 ítems agrupats en 4 grups: agafar, mantenir, 
pessigar i moviment groller. Els ítems estan ordenats en dificultat 
ascendent i es comença per la tasca més difícil de cada grup. Es té en 
compte el paràmetre del temps per a realitzar cada ítem. Es necessari un 
entrenament i una posició. Cal el Kid de avaluació per a poder passar 
l’escala. 

 
7. Índex de Barthel(47): Mesura la funció global del pacient on es recullen 10 

ítems sobres activitats de la vida diària bàsiques. S’analitza autocura, 
mobilitat i continència. Es relaciona amb el nivell de dependència del 
pacient. La puntuació va de 0 (discapacitat servera) a 100 (màxima 
autonomia). 
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8. Escala de Functional Independence Measure (FIM)(48): És una eina 
mundialment acceptada per a mesurar la discapacitat, tot avaluant l’estat 
funcional dels pacients. Té validesa per a monitoritzar els canvis de l’estat 
funcional durant la rehabilitació. Avalua l’aspecte motor i cognitiu. Valora 18 
activitats agrupades en 2 dimensions, 13 ítems motos i 5 ítems cognitius. 
Aquests s’agrupen en 6 blocs que avaluen cures personals, control 
d’esfínters, transferències, locomoció, comunicació i consciència del món 
extern. Inclou 7 nivells que van de dependència completa fins a total 
independència. La puntuació final pot oscil·lar entre 18 (dependència total) 
a 126 (independencia completa). És una eina que té copyright. 

 
9. Escala específica de qualitat de vida de l’ictus(49): És un qüestionari 

específic per a valorar la qualitat de vida en pacients que han patit un ictus. 
El qüestionari consta de 49 ítems distribuïts en 12 dominis: mobilitat, 
energia, funció de l’extremitat superior, treball/productivitat, humor, 
autocura, funció social, funció familiar, visió, llenguatge, pensament i 
personalitat. És una escala fiable, vàlida i sensible al canvi. Té una 
naturalesa teòrica centrada en el pacient.  

 

8.4.2. Recursos per al tractament (Annex 10.6) 
 
Els recursos exposats són resultat de la cerca bibliogràfica mostrada en el 
Capítol 7. 
 
1. Reposa-braç adherit a la cadira de rodes que provoqui una lleugera flexió 

del braç i controli a pronació excessiva de l’avantbraç. 
 
2. Suport del braç posicionant la glenhumeral en ADD + RI, i colze en flexió 

de 90º (hemisling). 
 
3. Suport del braç que el manté en lleugera abducció i rotació externa 

(shoulder-lift), evitant al màxim la posició en adducció i rotació interna. Ha 
de permetre el màxim de mobilitat voluntària possible durant el seu ús. 

 
4. Aparell d’electroestimulació que permeti definir els paràmetres que es volen 

ajustar segons les necessitats:  
- Freqüència de entre 10-50 Hz 
- Intensitat que permeti l’elevació de l’húmer, associat amb una lleugera 

abducció i extensió. 
- Possibilitat de graduar la ratio on/off de la descàrrega. 
Amb quatre elèctrodes de superfície que s’adhereixin correctament i 
permetin un bon contacte amb la pell. 
 

5. Estructura que permeti el treball amb slings, amb les cintes i els adaptadors 
per a col·loca a l’extremitat superior.  
 

6. Teràpia manual passiva de la cintura escapular i húmer per tal de mantenir 
el rang articular escapular i humeral lliure i evitar contractures musculars. 
Les maniobres es poden fer en decúbit supí i en decúbit lateral sobre el 
costat sa, depenent de l’estat del pacient. 
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7. Tècnica de Facilitació Neuromuscular Propioceptiva per a promoure e 
control motor de tota l’extremitat superior i estabilitzar la cintura escapular i 
el cap humeral en posició estàtica i en dinàmica. 

 
 
 

8.5. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
 
Protocol dirigit a pacients que hagi patit un ictus. S’inclouran en el protocol els 
pacients que presentin uns criteris de inclusió i exclusió determinats (Taula 3). 
 
 

Criteris d’inclusió Criteris d’exclusió 
- Pacients  entre 18 i 80 anys 

 
- Afectació cognitiva moderada-greu 

 
- Dèficit de comunicació important 

 
- Ictus en fase aguda, subaguda (< 6 

mesos) 
 

- Comportament agressiu 

- Dèficit sensitivo-motor de 
l’extremitat superior 

 
- Presència de subluxació 

glenhumeral 
 

- Acceptació del consentiment 
informat 

 
 

- Patologia d’espatlla no relacionada 
amb l’ictus 

Taula 3. Criteris d’inclusió i exclusió 
 
 
És important iniciar la intervenció el més ràpidament possible, com a màxim a 
les 24h d’ingrés en rehabilitació, per aconseguir el màxim de recuperació 
funcional. Es realitzarà una avaluació inicial i es registraran els resultats al curs 
clínic del pacient. S’aplicarà el tractament 5 dies a la setmana, durant 6 
setmanes i posteriorment es tornarà a passar la avaluació per a determinar 
l’efectivitat del tractament.  
Es valorarà si hi ha hagut canvis en l’escala de funcionalitat FIM i l’Escala de 
qualitat de vida (SS-QOL). 
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8.5.1. Protocol de diagnòstic 
 
Cal determinar la presència i el grau de SGH al inici de la avaluació.  
Hi ha dues tècniques específiques per al diagnòstic: 

- Raig-X, en el que es pot mesurar mil·limètricament la distància entre la 
cara inferior de l’acromion i el marge superior del cap humeral. S’ha 
demostrat la seva fiabilitat i validesa tot i que comporta una radiació del 
pacient en cada exposició(20). 

- Ecografia, en que es mesura la distància entre d’acromion i el cap 
humeral i també pot identificar afectació de teixits tous periarticulars(34). 

 
L’avaluació de la SGH a nivell clínic es fa mitjançant la palpació de l’espai entre 
l’acromion i el cap humeral. S’utilitza el transvers de dit per a mesurar la 
subluxació. La mida de la subluxació es quantifica amb la quantitat de transvers 
de dit que hi ha en l’espai acromio-humeral. Es determina SGH quan hi ha una 
distància igual o major a 1 transvers de dit. És important comparar-ho amb 
l’espatlla sana per a identificar una SGH, ja que en persones sanes la distància 
entre l’acromion i el cap humeral pot variar entre 6 i 14 mm. El pacient ha 
d’estar en sedestació i amb el braç estirat al llarg del cos, sense recolzar-lo. 
 

8.5.2. Protocol de avaluació 
 
Un cop fet el diagnòstic es realitzarà la avaluació general, on es valorarà: 

1. Rang articular de les articulacions de l’extremitat superior utilitzant el 
goniòmertre. Es mesurarà: 
- Glenhumeral: Flexió, extensió, abducció, adducció, rotació interna, 
rotació externa.  
- Colze: Flexió, extensió 
- Avantbraç: pronació, supinació 
- Canell: Flexió, extensió, desviació radial, desviació cubital 
Es valorarà la mobilitat passiva i també la mobilitat activa, en el cas que 
n’hi hagi. 

2. Rang muscular de l’articulació glenhumeral, colze i canell mitjançant 
l’Escala d’Oxford (0-5).  

- Glenhumeral: Flexió, extensió, abducció, adducció, rotació 
interna, rotació externa.  
- Colze: Flexió, extensió 
- Avantbraç: pronació, supinació 
- Canell: Flexió, extensió, desviació radial, desviació cubital 

3. Espasticitat utilitzant l’Escala d’Ashworth Modificada (MAS). 
- Glenhumeral: flexió, extensió, abducció, adducció, rotació 

interna, rotació externa 
- Escàpula: abducció, adducció, elevació i depressió 
- Colze: flexió, extensió 

4. Presència de dolor a l’espatlla utilitzant l’escala EVA.  
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Posteriorment es farà una avaluació de la funcionalitat: 
1. Valoració dels dèficit sensitivo-motor de l’extremitat superior mitjançant 

l’escala Upper Extremity Fugl-Meyer Assesment (FMA-UE) 
2. Valoració de la funcionalitat de l’extremitat superior mitjançant  l’escala 

Action Research Arm (ARA Test). 
3. Autonomia en les activitats de la vida diària mitjançant l’Índex de Barthel 

(IB) i el Functional Independence Measure (FIM) 
 
Finalment es valorà la qualitat de vida mitjançant l’Escala Específica de Qualitat 
de Vida de l’Ictus 
 
Amb aquesta avaluació s’inclouen els tres components essencials de la CIF, el 
dèficit, l’activitat i la participació, avaluant al pacient en tot el seu conjunt.  
 
 
Dèficit del funcionament Limitació de l’activitat Restricció de la participació 

• Rang articular • Action Research Arm 
Test 

• Escala específica de qualitat 
de vida de l’ictus 

• Escala Oxford (balanç 
muscular) 

• Index de Barthel 
• FIM 

 

• Escala d’Asworth 
Modificada 

  

• Escala Visual 
Analògica del dolor 

• Fugl-Meyer 
Assesment- ES 

  

Taula 4. Escales d’avaluació segons criteris de la CIF 

 

8.5.3. Protocol de tractament 
 
En el protocol de tractament es diferencien tres tipus de tractament en funció 
del resultat total de l’escala FMA-ES. S’utilitzen tres nivells d’afectació motora 
d’extremitat superior fent servir la clusterització de dades de FMA-ES que han 
determinat Woytowicz et al. en el seu estudi(50). 

1. Server: Resultat de FMA-ES de 0 a 28. Estan caracteritzats per un dany 
profund. No hi ha moviment a la mà ni al canell, ni hi ha moviments 
multiarticulars. No hi ha moviment fora de la sinèrgia flexora o extensora 
(si és que aquesta ha aparegut). 

2. Moderat: Resultat de FMA-ES de 29 a 42. Tenen un dany moderat. Hi 
ha un moviment limitat fora de la sinèrgia. Hi ha lleu/moderat moviment 
uniarticular en la sinergia flexora o extensora i en mà, canell i/o 
moviments multiarticulars. 

3. Lleu: Resultat de FMA-ES de 43 a 66. Caracteritzats per lleu o mínima 
afectació. Són capaços de realitzar moviments fora de la sinèrgia amb 
tot el braç. 

Els tractaments es realitzaran 1 cop al dia/ 5 dies a la setmana, durant 6 
setmanes. 
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8.5.3.1. Tractament per a afectació severa 
 
1. Posicionament del pacient. El pacient enllitat ha de tenir un suport amb un 

coixí que li mantingui el braç en lleugera flexió evitant la adducció i la 
rotació interna. 

 
2. Suport a la cadira de rodes per a recolzar el braç mitjançant un reposa-

braços adherit a la cadira que li mantingui lleugera flexió glenhumeral. En 
cas que el pacient deambuli, durant la marxa se li col·loca un suport a nivell 
de l’espatlla que mantingui el braç en ADD+RI. L’objectiu és evitar distensió 
de teixits tous i protecció de l’extremitat. 

 
3. Teràpia manual passiva  de 20 min. realitzant: 

- Mobilització escapulotoràcica passant la mà caudal per l’espai axil·lar fins 
a agafar el cantell medial de l’escàpula i la mà cranial per sobre l’espatlla 
agafant el marge superior i l’espina de l’escàpula, realitzar un moviment 
de circunducció de l’escàpula sobre la caixa toràcica,  

- Treball articular específic a nivell glenhumeral mantenint el cap humeral 
dins la cavitat glenoïdal amb la mà caudal del terapeuta, i amb la mà 
cranial realitzar moviment de flexió, extensió, rotació externa, rotació 
interna, abducció, adducció mantenint el braç del pacient fixat al tòrax del 
terapeuta. No sobrepassar dels 90º ni en flexió i en abducció. Fer un 
moviment de circunducció del cap humeral dins la cavitat glenoïdal. 

- Mobilitat general de colze, canell i mà.  
Cal afegir un tractament de parts toves periescapular, del braç i avantbraç 
en cas que hi hagi contractures o hipertonia, tot realitzant un amassament 
transversal de la musculatura afectada i estiraments musculars.   
 

4. Facilitació neuromuscular propioceptiva durant 15 min. Començar amb 
partons específics de l’escàpula: elevació anterior- depressió posterior 
seguidament de elevació posterior-depressió anterior. Primer amb activitat 
isomètrica i posteriorment permetent el moviment(51).  

 
5. FES. Es col·loca a supraespinós i deltoides posterior col·locant els 

elèctrodes a fosa supraespinosa de l’escàpula i cara posterolateral del cap 
de l’húmer. Amb les següents característiques: 
- Freqüència 36 Hz 
- Corrent bifàsica 
- Intensitat que permeti elevació humeral amb lleugera abducció i 

extensió 
- Ratio de contracció-relaxació començant amb 15/15 seg. i ajustant-se 

progressivament a fins arribar a 30/2 seg. 
- Durada de l’aplicació: 30min 2 cops al dia, setmana 1  

     45min 2 cops al dia, setmana 2 
     90 min 4 cops al dia, setmana 3,4,5 i 6 
 

6. Educació al pacient i als cuidadors del correcte posicionament del pacient 
al llit i en sedestació i el maneig del pacient al realitzar les transferències. 
Es realitza una sessió a l’iniciar el tractament i una altra la segona setmana 
per assegurar l’aprenentatge correcte. 
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8.5.3.2. Tractament per a afectació moderada 
 
1. Posició del pacient enllitat evitant la adducció i la rotació interna mitjançant 

un coixí. 
 
2. Suport a l’espatlla que mantingui el braç en lleugera ABD + RE durant la 

marxa per tal de millorar l’estabilitat general. Retirar el suport quan el 
pacient estigui en sedestació. 

 
3. Teràpia manual passiva de 20 min.  fent un treball de parts toves a nivell de 

contractures musculars i hipertonia de musculatura escapular i de tota 
l’extremitat superior que ho requereixi. Realitzar mobilitzacions analítiques 
de l’escàpula, articulació glenhumeral, colze, canell i mà.  

 
4. FES col·locant elèctrodes en supraespinós i deltoides posterior. Les 

mateixes característiques que en l’apartat anterior i la durada de l’aplicació 
de 60 min 2 cops. 

 
5. Realització de treball amb slings durant 30 min. Els exercicis són en 

abducció/adducció i rotació externa/rotació interna, tot fixant abans les 
articulacions de colze i canell. El pacient es col·loca en sedestació. Per a 
realitzar la abducció+RE/adducció+RI la glenhumeral a 60º de flexió, 
aproximadament, i colze en flexió de 90º. S’inicia amb exercicis actius i 
posteriorment es treballar en exercicis de resistència. Els exercicis de 
resistència són isomètrics, on el pacient ha d’intentar mantenir la posició en 
contra la resistència creada pel terapeuta. 

 
6. Facilitació neuromuscular propioceptiva durant 30 min. Realitzar les 

diagonals de Flexió/Abducció/Rotació externa-Extensió/Adducció/Rotació 
interna. Començant per una iniciació rítmica i seguint per una combinació 
d’isotònics i finalment fer inversions d’estabilització i estabilització 
rítmica(51). 

 
7. Educació al pacient i als cuidadors sobre l’autocura de la extremitat 

superior i el correcte posicionament per tal d’evitar complicacions. Es 
realitza una sessió a l’iniciar el tractament i una altra la segona setmana per 
assegurar l’aprenentatge correcte. 
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8.5.3.3. Tractament per afectació lleu 
 
1. Teràpia manual durant 20 min. fent un treball de parts toves de músculs 

contracturats i hipertònics. Realitzar mobilització analítica de articulació 
glenhumeral i mobilització escapular. 

 
2. Facilitació neuromuscular propioceptiva durant 60 min. Realitzar les 

diagonals de Flexió/Abducció/Rotació externa- Extensió/adducció/rotació 
interna i Flexió/Adducció/Rotació externa- Extensió/Abducció/Rotació 
interna. Començant amb combinació d’isotònics i seguim amb inversions 
d’estabilització i estabilització rítmica. Fer un entrenament d’aquestes 
diagonals durant els moviments de les AVD’s(51). 

 
3. Educació al pacient i cuidadors sobre l’autocura de la extremitat superior i 

el correcte posicionament per tal d’evitar complicacions. Es realitza una 
sessió a l’iniciar el tractament i una altra la segona setmana per assegurar 
l’aprenentatge correcte. 
 
 

 

8.6. CONSIDERACIONS ÈTIQUES 
 
El protocol serà avaluat pel comitè d’ètica d’investigació del centre. Seguirà el 
codi deontològic del Col·legi de Fisioterapeutes i les declaracions de Hèlsinki. 
 
Les dades de les exploracions i tractament s’introduiran en el curs clínic de 
cada pacient, fent-ne un ús adequat segons la llei de protecció de dades. 
 
S’informarà al pacient i al seu representat legal sobre el protocol de tractament 
i se li lliurarà una carta de presentació. Se sol·licitarà que doni el consentiment 
informat per a l’aplicació del tractament. L’aplicació del tractament es pot 
suspendre en qualsevol moment, si així ho desitja el pacient o representant 
legal. 
 
 

8.7. PROPOSTA DE FUTUR 
 
En l’actualitat no hi ha un protocol definit per al tractament de la subluxació 
glenhumeral posterior a l’ictus, i en els tractaments descrits en la bibliografia no 
hi ha uniformitat en l’eficàcia de les diferents tècniques. 
La estimulació elèctrica funcional sembla tenir uns bons resultats, però tampoc 
hi ha uniformitat en els diferents paràmetres de l’estimulació (freqüència, temps 
d’aplicació i intensitat). Seria interessant realitzar un estudi per a determinar 
aquests paràmetres i poder tenir un patró clar de tractament. 
En l’estudi realitzat per Jang. et al. s’observen bons resultats amb la 
combinació de FES+BCI, però a nivell clínic és difícilment aplicable. Es proposa  
realitzar un estudi on en combini el FES amb exercici actiu del pacient, per a 
treballar el SNP i el SNC conjuntament, i valorar els resultats obtinguts. 
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10. ANNEXES 
10.1.  ORGANITZACIÓ DE LA IRRIGACIÓ DEL CERVELL 
 
• Circulació anterior: 

 
• Circulació posterior: arteries vertebrals—artèria basilar 
 

 
Esquema 3. Organització arterial del cervell 

 

Caròtida 
interna 

A. cerebral 
anterior 

Arees sensitivomotores de l'extremitat inferior 

Arees motores de la part superior de la cara 
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Porció anterior del caudat i el putamen i braç 
anterior de la capsua interna. 

A. cerebral 
mitja 

Arees sensitivomotores d'extremitat superior i cara 

Arees del lleguatge en hemisferi esquerre ( Brocca i 
Wernicke) 

Hipotàlem anterior, amigdala, hipocamp i porció 
anterior del tàlem 

Cos del caudat i gran part del putamen i pàl·lid i part 
intermitja i posterior de la càpsula interna 
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10.2. RECEPTORS SOMATOSENSITIUS 
 
Receptors tàctils:  
Els receptors estan situats en regions de la superfície cutània especialitzades 
en donar una imatge neural dels objectes manipulats i fer possible la seva 
identificació (Taula 5). 
 

Receptors Estímul efectiu Resolució espaial Adaptació 
Merkel Son sensibles a punts, 

marges i curvatures. 
Adequats per processar 
informació de forma i textura 

Gran resolució espaial uhjjhdfaafgga 
Adaptació lenta 
 
 

 
Meissner Detecta lliscament entre la 

pell i un objecte, és a dir el 
moviment de la pell. Són 
sensibles a  la deformació 
cutània. Informació important 
per a la prensió. 

Resolució espaial 
reduïda 

 
Adaptació ràpida 

Paccini Detecten vibracions 
transmeses a través dels 
objectes que tenen contacte 
amb la pell                                           

Resolució espaial molt 
reduïda 

A Adaptació ràpida 

Ruffini Sensibles a l’estirament 
cutani provocat pel 
moviment de l’extremitat o 
de la zona corporal 

Resolució espaial 
reduïda 

Adaptació lenta  Adaptació lenta 

Taula 5. Receptors tàctils 
 

 
Receptors propioceptius: 
 
• Fus neuromuscular: Són estructures que es troben en quasi tots els 

músculs estriats i detecten la longitud muscular. Estan formats per fibres 
musculars envoltades per una capa de teixit connectiu (fibres intrafusals) 
distribuïdes entre les fibres extrafusals del múscul esquelètic. Tenen unes 
aferències sensitives que detecten la tensió de les fibres intrafusals quan el 
múscul s’estira. Hi ha dos tipus de innervació sensitiva, les terminacions 
primàries Ia que tenen una resposta d’adaptació ràpida als canvis de 
longitud muscular, i les terminacions secundàries II que provoquen 
respostes sostingudes a longituds musculars constants. Les terminacions 
Ia donen informació de la velocitat i la direcció del moviment, i les II 
informen sobre la posició estàtica de les extremitats. 
Les fibres intrafusals són fibres contràctils innervades per les 
motoneurones γ, situades a corn ventral de la medul·la, i la seva contracció 
se suma de les fibres extrafusals. Això no provoca un augment de la força 
contràctil del múscul, però si que és important per  a la sensibilitat de les 
aferències intrafusals al detectar els canvis en la longitud muscular(10). 
 

• Òrgan tendinós de Golgi: mecanoreceptors situats al tendó que informen 
sobre el canvi de tensió muscular. Estan distribuïts entre les fibres de 
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col·lagen dels tendons, situant-se en sèrie amb fibres extrafusals. Tenen 
aferències del grup Ib que proporcionen una mostra exacta de la tensió que 
hi ha en un múscul(10).  
 

• Receptors articulars: Són receptors situats a les articulacions i amb 
característiques molt semblants a les terminacions de Ruffini i corpuscles 
de Paccini. Aquests receptors tenen un paper protector important al indicar 
posicions situades fora del rang de moviment normal de les articulacions, 
sobretot en les articulacions dels dits(10). 

 
 

10.3. REFLEXES MEDUL·LARS 
 
Reflex d’estirament/miotàtic: és un reflex simple que comprèn una resposta 
sensitiva al estirament muscular, que provoca aferències excitatòries directes a 
les motoneurones que innerven el múscul que ha estat estirat desencadenant 
la seva contracció. La senyal sensitiva s’origina als fusos neuromusculars. En 
funció de les aferències sensitives que s’activin la resposta serà diferent. Quan 
s’activen les Ia hi ha una resposta fàsica a estiraments petits. La neurona Ia 
sinapta amb la motoeurona α directament i una resposta eferent torna al 
múscul provocant la contracció. La neurona sensitiva, simultàniament, a través 
de les neurones de circuit local, crea connexions inhibitòries amb les neurones 
motores a que innerven els músculs antagonistes provocant la seva inhibició: 
innervació recíproca. Aquest patró porta a adaptacions ràpides i eficients dels 
canvis de longitud del múscul. 
La activació de les aferències tipus II respon a estiraments sostinguts del 
múscul al disparar de forma tònica, que provoca contracció mantinguda del 
múscul i inhibició de l’antagonista. Com que els músculs sempre estan en un 
cert grau d’estirament que excita les aferències tipus II, aquestes provoquen un 
nivell de tensió mantinguda: to muscular (10). 
 
Reflex tendinós: una contracció important del múscul provoca tensió a nivell del 
tendó i per tant una activació de l’òrgan tendinós de Golgi innervat per un axó 
sensitiu tipus Ib. La neurona sensitiva sinapta amb una interneurona inhibitòria 
Ib que connecta amb les motoneurones α del múscul, tot inhibint-les. És un 
sistema de retoalimentació negativa que protegeix al múscul quan genera 
forces massa grans que el podrien lesionar(10). 
 
Reflex polisinàptic de retirada: és un reflex activat per un estímul dolorós 
provocant la retirada de l’extremitat per tal d’evitar la lesió. Aquest reflex conté 
l’activació d’axons aferents de conducció lenta que fan diferents connexions 
sinàptiques. El resultat de l’estímul nociceptiu és una excitació de la 
musculatura flexora homolateral amb una inhibició recíproca de la musculatura 
extensor homolateral, acompanyada de la reacció oposada  l’extremitat 
contralateral per tal de permetre un suport postural durant la retirada. Hi ha la 
activació de diferents interneurones excitatòries i inhibitòries per a possibilitar el 
reflex(9). 
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10.4. APRENENTATGE MOTOR 
 
L’aprenentatge motor es un procés  d’adquisició i/o modificació de l’habilitat 
d’acció en la que és bàsica la interacció entre l’individu, la tasca a realitzar i 
l’entorn. 
La plasticitat neuronal és la capacitat de modificar la infraestructura sinàptica 
de les rets neuronals corticals a partir de l’experiència i està directament 
relacionada amb l’aprenentatge i la recuperació de la funció. 
Molts factors modifiquen la connectivitat sinàptica, entre aquests, els que 
depenen de l’activitat que realitza el subjecte.  
L’aprenentatge modifica la capacitat d’actuar mitjançant un canvi tant en 
l’efectivitat com en les connexions anatòmiques de les vies neuronals(10). 
 
Paradigma reticular de la memòria cortical. 
Model que planteja que les memòries i objectes mentals del coneixement estan 
constituïts per rets de neurones corticals unides sinàpticament per 
l’experiència.  
El “cògnit” és la unitat de memòria o coneixement situat en l’escorça, que té 
associats tots els elements de la percepció i/o acció relacionats amb un fet, un 
objecte, una situació viscuda o una expressió lingüística. 
Cògnits petits, amb l’experiència, es va associant entre ells per a formar rets 
més amplies, que representen memòries i objectes de coneixement 
progressivament més extensos i que constitueixen un conjunt de rets 
interconnectades  i solapades. Això permet la formació de  noves memòries i 
coneixement o modificar les memòries i coneixements existents(52). 
 
Plasticitat i aprenentatge no declaratiu 
El subjecte aprèn sobre les propietats d’un estímul que es repeteix. Les 
tasques d’aprenentatge es poden realitzar automàticament sense atenció o 
consciència. Hi ha canvis estructurals cel·lulars que afecten a la transmissió 
sinàptica: 
• Habituació: L’aprenentatge a la supressió de resposta d’un estímul no 

nociu. Si l’estímul no beneficia ni perjudica s’aprèn a ignorar quan hi ha una 
exposició repetida.  

• Sensibilització: enfortiment de la resposta a un estímul que és precedit 
d’un estímul intens o nociu.  

• Aprenentatge associatiu: Aprenentatge en que es crea un relació entre 
un estímul i un altre, o entre un comportament i una conseqüència.  

• Aprenentatge processal: Responsable de l’adquisició d’algunes habilitats 
i hàbits en que l’aprenentatge és per pràctica d’assaig-error, en un context 
habitual. Un cop après no requereix atenció, conscienciació o processos 
cognitius superiors(9). 

 
Plasticitat i aprenentatge declaratiu 
Requereix un procés conscient de conscienciació, atenció i reflexió, els 
resultats del qual es poden expressar de manera conscient, i d’una manera 
diferent a la que es va aprendre. Les vies neuronals adjacents a l’aprenentatge 
declaratiu inclouen àrees cerebrals frontals, còrtex prefrontal, cap i nucli del 
caudat, el lòbul temporal medial i l’hipocamp (9). 
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10.5. EINES DE VALORACIÓ 
 
- Goniòmetre 

 
                                   Imatge 1. Google 
 
- Escala d’Oxford 0-5 
 

Valor                                  Significado             Interpretación 
   0 Ausencia de movimiento y contracción         Parálisis total    
   1 Débil contracción en la zona tendinosa del 

músculo, sin movimiento  
 
        Parálisis parcial  
(Déficit del 
movimiento voluntario) 

   2 Movimiento en todo el arco articular sin gravedad 
   3 Movimiento en todo el arco articular con 

gravedad 
   4 Movimiento en todo el arco articular con 

gravedad y ofreciendo cierto grado de resistencia 
   5 Movimiento en todo el arco articular con 

gravedad y ofreciendo resistencia completa 
Músculo normal. No 
parálisis 

 
 
- Escala d’Asworth Modificada 
 
0  Tono normal. No incremento del tono muscular 

1 Ligero incremento de tono, detectable al final del recorrido 

articular 

1+ Ligero incremento de tono, detectable en menos de la mitad 

del recorrido articular    

2 Notable aumento del tono, detectable en casi todo el recorrido 

articular 

3 Considerable aumento del tono, la movilización pasiva es 

difícil 

4 Extremidades rígidas, en flexión o extensión 
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- Escala Visual Analògica 

 
 
 
- Fugl-Meyer Extremitat Superior: 
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- Action Research Arm Test
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- Índex de Barthel 
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- FIM: Mesura de independència Funcional 
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- Escala Específica de qualitat de vida de l’ictus 
 

Stroke Specific Quality of Life Scale (SS-QOL) 

Scoring: each item shall be scored with the following key 

Total help – Couldn’t do it at all – Strongly agree                1 

A lot of help – A lot of trouble – Moderatly agree                 2 

Some help – Some trouble – Neither agree nor disagree    3 

A Little help – A litle trouble – Moderatly disagree              4 

No help needed – No trouble at all – Strongly disagree      5  

Energy 

1. I felt tired most of the time. ____  

2. I had to stop and rest during the day. ____  

3. I was too tired to do what I wanted to do. ____ 

Family Roles 

1. I didn't join in activities just for fun with my family. ____  

2. I felt I was a burden to my family. ____  

3. My physical condition interfered with my personal life. ____ 

Language 

1. Did you have trouble speaking? For example, get stuck, stutter, stammer, or slur your 
words?____ 

2. Did you have trouble speaking clearly enough to use the telephone? ____  

3. Did other people have trouble in understanding what you said? ____  

4. Did you have trouble finding the word you wanted to say? ____  

5. Did you have to repeat yourself so others could understand you? ____ 

Mobility 

1. Did you have trouble walking? (If patient can't walk, go to question 4 and score questions 2-3 
as 1.) ____ 

2. Did you lose your balance when bending over to or reaching for something? ____  

3. Did you have trouble climbing stairs? ____  

4. Did you have to stop and rest more than you would like when walking or using a   
wheelchair? ____  

5. Did you have trouble with standing? ____  
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6. Did you have trouble getting out of a chair? ____ 

Mood 

1. I was discouraged about my future. ____  

2. I wasn't interested in other people or activities. ____  

3. I felt withdrawn from other people. ____  

4. I had little confidence in myself. ____  

5. I was not interested in food. ____ 

Personality 

1. I was irritable. ____  

2. I was inpatient with others. ____  

3. My personality has changed. ____ 

Self Care 

1. Did you need help preparing food? ____  

2. Did you need help eating? For example, cutting food or preparing food? ____ 

3. Did you need help getting dressed? For example, putting on socks or shoes, buttoning 
buttons, or zipping? ____ 

4. Did you need help taking a bath or a shower? ____  

5. Did you need help to use the toilet? ____ 

Social Roles 

1. I didn't go out as often as I would like. ____  

2. I did my hobbies and recreation for shorter periods of time than I would like. ____  

3. I didn't see as many of my friends as I would like. ____  

4. I had sex less often than I would like. ____  

5. My physical condition interfered with my social life. ____ 

Thinking 

1. It was hard for me to concentrate. ____  

2. I had trouble remembering things. ____  

3. I had to write things down to remember them. ____ 

Upper Extremity Function 

1. Did you have trouble writing or typing? ____  
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2. Did you have trouble putting on socks? ____  

3. Did you have trouble buttoning buttons? ____  

4. Did you have trouble zipping a zipper? ____  

5. Did you have trouble opening a jar? ____ 

Vision 

1. Did you have trouble seeing the television well enough to enjoy a show? ____  

2. Did you have trouble reaching things because of poor eyesight? ____  

3. Did you have trouble seeing things off to one side? ____ 

Work/Productivity 

1. Did you have trouble doing daily work around the house? ____  

2. Did you have trouble finishing jobs that you started? ____  

3. Did you have trouble doing the work you used to do? ____ 

TOTAL SCORE ____ 
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10.6. EINES DE TRACTAMENT 
 
 
 
- Suports de l’extermitat superior 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hemisling                    (Imatge 2. Google)          Shoulder-lift      (Imatge 3. Google)                                                    
 
 
 
 
 
- Posicionament dels electrodes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Supraspinós (Imatge 4. Google)                  Deltoides posterior        (Imatge 5. Google) 
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- Facilitació neuromuscular proioceptiva (FNP) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                     (Imatge 6. Alder et al. PNF in practice)                                                                                                     

(Imatge 5. Alder, et al. PNF in Practice)                Elevació posterior-depressió anterior 
Elevació anterior-depressió posterior                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
  


