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   “I am not what happened to me, I am what I choose to become.” 

Carl Jung 
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RESUM 

Introducció. Una de les principals causes de discapacitat és el dany cerebral (DC), que 

pot produir diverses afectacions a nivell físic, cognitiu, emocional i del comportament. 

Aquestes poden produir alteracions, com és el cas de la parla, on l’alteració més 

freqüent és la disàrtria. Objectius. Investigar sobre la disàrtria a nivell teòric i elaborar 

una proposta d’intervenció logopèdica per una persona amb disàrtria flàccida. 

Metodologia. La informació exposada prové d’articles i estudis científics, guies 

d’intervenció i manuals. Conclusió. La disàrtria provoca una pèrdua general de 

naturalitat de la parla amb una reducció de la fluïdesa, de la qualitat vocal i altres 

distorsions de la parla normal. Les afectacions en la parla poden comportar una reducció 

de les habilitats de comunicació. Després de realitzar una avaluació perceptiva, acústica, 

dels mecanismes de la parla i física, s’inicia el disseny del pla d’intervenció logopèdic 

més adient, que engloba la intervenció en la fonació, la ressonància, l’articulació, la 

respiració, la taxa de la parla i l’accent i entonació. La proposta d’intervenció es basa en 

la rehabilitació dels aspectes de la parla alterats de la pacient amb disàrtria flàccida.   

Paraules clau: disàrtria, parla, intervenció logopèdica, dany cerebral. 
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ABSTRACT 

Introduction. The Brain Injury (BI) is one of the main causes of disability that involves 

physical, cognitive, emotional and behavioural changes. It can produce speech 

alterations, finding the dysarthria as the most frequent one. Objectives.  To investigate 

the theory about dysarthria and create a speech therapy’s proposal for a person with 

flaccid dysarthria. Methodology. The exposed information comes from papers and 

scientific studies, intervention guides and manuals. Conclusion. The dysarthria involves 

a general loss of naturalness of the speech with a reduction of the fluency, the vocal 

quality and other distortions of the normal speech. Speech affections can lead to a 

decrease in communication skills. After the perceptive, acoustic, speech mechanisms 

and physical evaluation, we should be able to elaborate the most appropriate speech 

therapy intervention plan, which includes the intervention of the phonation, resonance, 

articulation, breathing, speech rate and prosody. The intervention proposal is based on 

the rehabilitation of altered speech aspects of the patient with flaccid dysarthria.  

Keywords: dysarthria, speech, speech therapy, brain damage.  
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Figura 1. Gràfic de les causes més freqüents de DCA. Adaptat de 
FEDACE (2015).   

 

1. INTRODUCCIÓ  

El dany cerebral representa una de les principals causes de discapacitat en la societat 

actual, ja que comporta canvis físics, cognitius, emocionals i del comportament que 

s’han d’abordar de forma transdisciplinària durant tot el procés rehabilitador.  

Les seqüeles del dany cerebral poden comportar problemes de dependència, els quals 

impactaran tant en el pacient com a les seves respectives famílies, afectant a la seva 

qualitat de vida. Els diferents professionals han d’implicar-se en el procés de 

recuperació, atenent a les persones afectades i afavorint una atenció integral. Per tant, 

els programes de rehabilitació del dany cerebral s’han de plantejar de forma holística.  

Per una banda, el dany cerebral pot ser congènit, per exemple, com a conseqüència 

d’una paràlisi cerebral, infeccions prenatals i perinatals, alteracions genètiques, 

malformacions cerebrals o per epilèpsia primària. Per altra banda, el dany cerebral 

adquirit (DCA), resultat d’una lesió cerebral súbdita, pot ser adquirit de tipus progressiu, 

com és el cas de la Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), l’Esclerosi Múltiple (EM) i la 

Malaltia de Parkinson (MP); o bé de tipus no progressiu, causat per un Traumatisme 

Cranioencefàlic (TCE), Accident Cerebrovascular (ACV) o tumors cerebrals, com a causes 

més freqüents en l’edat adulta (Webb i Adler, 2010). 

Avui en dia el DCA és un dels problemes de salut pública més presents en la nostra 

societat, amb efectes a llarg termini que produeixen repercussions personals, 

psicosocials i familiars importants. Segons la Federació Espanyola de Dany Cerebral 

(FEDACE), en un informe realitzat juntament amb el Reial Patronat sobre Discapacitat a 

l’any 2015, hi ha 420.000 persones amb DCA a Espanya, d’aquests un 78% dels casos van 

ser degut a un ACV i un 22% a un TCE i altres causes. Anualment hi ha 104.701 casos 

nous de DCA. El 52% de les persones amb DCA són dones, mentre que un 65,03% de les 

persones amb DCA tenen més de 65 anys.  
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27%
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13%

9%

Disàrtria Afàsia

Apràxia verbal Altres alteracions cognitivo-lingüístiques

Altres alteracions neurològiques de la parla

Figura 2. Trastorns neurològics adquirits més frequents de la comunicació. Adaptat de Duffy (1995). 

 

A més, pel que fa a dades sobre dependència, l’informe conclou que un 89% de les 

persones amb DCA presenten alguna discapacitat per realitzar activitats bàsiques de la 

vida diària (AVD). 

Per tal de reduir la prevalença i l’impacte del dany cerebral, la prevenció primària, 

secundària i terciària són fonamentals.  

La prevenció primària, dirigida a tota la població, té l’objectiu d’evitar el dany cerebral. 

Aquesta està basada en campanyes de conscienciació sobre bons hàbits a la vida 

quotidiana. La prevenció secundària, dirigida a la detecció precoç, té l’objectiu 

d’augmentar l’oportunitat d‘intervenció per minimitzar l’impacte del dany cerebral i 

reduir significativament la mortalitat, així com la discapacitat a llarg termini. La 

prevenció terciària, redueix l’impacte del dany cerebral adquirit ja establert, gràcies a 

la intervenció de diferents professionals com metges, psicòlegs, logopedes, 

fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, entre d’altres.  

En aquest treball incidirem doncs en aquesta última, ja que ens focalitzarem en la 

importància de les diferents tècniques d’intervenció logopèdiques i/o estratègies que 

són més beneficioses per a la millora del pacient.  

El dany cerebral pot afectar diferents àrees del cervell donant lloc a diversos tipus de 

lesions cerebrals. El DCA pot originar diverses alteracions, com són motores, 

neuropsicològiques i comunicatives. Aquestes últimes fan que esdevingui essencial el 

paper del logopeda en la rehabilitació del pacient. En un estudi en la població americana, 

Duffy (1995) conclou que pel que fa a la parla, el trastorn neurològic de la comunicació 

més freqüent és la disàrtria (46,3%), un trastorn d’origen neurològic que afecta als 

aspectes implicats en la parla, com són la respiració, la fonació, la ressonància, 

l’articulació i la prosòdia.  
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Durant les pràctiques en l’àrea de Logopèdia del Màster de Rehabilitació 

Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva de l’Institut Guttmann, vam poder observar 

que arrel del dany cerebral molts pacients presentaven alteracions de la parla i el 

llenguatge com l’afàsia, l’anàrtria, l’apràxia de la parla, la disfàgia i la disàrtria, entre 

d’altres. 

A l’hora de plantejar-nos el Treball de Final de Màster ens va interessar aprofundir en la 

disàrtria. Les raons per les quals vam proposar-nos fer recerca sobre aquesta són, per 

una banda, indagar en el coneixement de la disàrtria. Per altra banda, malgrat l’escassa 

informació d’aquest trastorn pel que fa a les dades i les investigacions realitzades en 

comparació a altres alteracions com l’afàsia, fer recerca sobre les intervencions 

proposades, per tal de conèixer les més eficaces, i d’aquesta manera, poder proposar 

un programa d’intervenció per tractar la disàrtria. 

El fet que la disàrtria sigui un trastorn poc estudiat fa que aquest treball sigui rellevant, 

ja que, després de la revisió de diferents fonts, ja siguin articles, llibres o estudis, s’ha 

pogut desenvolupar el marc teòric que contempla diferents autors que utilitzen 

classificacions, mètodes d'avaluació i intervencions que difereixen entre elles.  

Així doncs, l’aportació d’aquest treball es basa en la possibilitat de crear un programa 

d’intervenció de la disàrtria basant-se en l’eficàcia que s’ha demostrat d’alguns dels 

tractament aplicats o bé de la combinació d’aquests.  

Per tant, el projecte que proposem pren rellevància pel que fa a la intervenció d’aquest 

trastorn tant comú en persones amb DCA. 

El treball centrat en la disàrtria en adults amb DCA s’estructura en tres parts: la primera 

part, estableix el marc teòric de la patologia; la segona part, tracta d’una proposta 

d’intervenció pel que fa a la disàrtria flàccida i l'última part està formada per la discussió 

i conclusions que s’extreuen del treball.  
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2. OBJECTIUS 

Els objectius generals que ens plantegem en la realització d’aquest treball són els 

següents: 

 

 

Els objectius específics que ens plantegem en la realització d’aquest treball són els 

següents:  

o Investigar i portar a terme una recerca d’informació sobre la disàrtria per tal de 

conformar un marc teòric sobre la patologia. 

 

o Conèixer, a través de dades bibliogràfiques, les repercussions personals, 

psicosocials i familiars de la disàrtria. 

 

o Identificar, a partir d’una revisió bibliogràfica, els mètodes d’avaluació i 

intervenció logopèdica de la disàrtria. 

 

o Analitzar, a través d’una revisió bibliogràfica, els mètodes d’intervenció 

logopèdica pel que fa a la disàrtria flàccida. 

 

 

 

 

Profunditzar en el coneixement de la disàrtria des d'un enfocament 
logopèdic.

Elaborar una proposta d'intervenció en un cas de disàrtria flàccida.

Determinar l'impacte personal, psicosocial i familiar de la disàrtria.
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3. MARC TEÒRIC 

3.1 Concepte i característiques de la disàrtria 

La disàrtria es descriu com un trastorn de la parla que es deu a una alteració dels 

mecanismes de control neuromuscular resultant del deteriorament de qualsevol dels 

processos motors bàsics implicats en l'execució del discurs (Darley, Aronson i Brown, 

1975). Aquest pot ser degut a lesions del sistema nerviós central (SNC) i/o perifèric, per 

tant, parlem d’un trastorn neurològic que cal diferenciar de problemes anatòmics com 

la disglòssia (alteració somàtica estructural), i d’altres dificultats d’articulació i de 

planificació motora com l’apràxia verbal.  

Degut al seu origen està caracteritzat per feblesa o debilitat, lentitud, alteració del to 

muscular, paràlisis, parèsia, moviments involuntaris i moviments orals poc acotats 

(descoordinació, alteració i imprecisió). Per tant, és un trastorn neuromuscular que 

també comprèn alteracions en la força, la velocitat, el rang, l’estabilitat, el to o 

l’exactitud dels moviments que directament provoquen problemes en els aspectes de la 

parla com són la respiració, la fonació, l’articulació, la ressonància i la prosòdia (Enderby, 

2013).  

Aquest trastorn el podem classificar segons diversos criteris (González i Bevilacqua, 

2012): 

o Moment d’aparició: segons el període en el que es presenta la patologia que 

provoca la disàrtria, pot ser congènita o adquirida.  

 

o Etiologia: la disàrtria pot ser deguda a un trastorn vascular, traumàtic, infecciós, 

neoplàstic, metabòlic, degeneratiu, psicogènic, etc.  

 

o Curs natural: pot seguir patrons evolutius, com la paràlisi cerebral infantil; 

regressius, com el TCE o l’ictus; estables, com la paràlisi cerebral en adults; 

progressius, com l’ELA o el Parkinson; fluctuants, com l’EM o crònica quan dura més 

de 5 anys. 

 

o Severitat: les disàrtries es poden presentar en diferents graus d’afectació, des d’un 

nivell lleu fins a un nivell sever com és el cas de l’anàrtria, descrita com la màxima 

expressió d’una disàrtria. 

 

o Localització de la lesió: el dany pot estar ubicat a nivell de SNC, perifèric o ambdós, 

incloent també cerebel, ganglis basals, tronc encefàlic i nervis parells cranials, placa 

neuromuscular o múscul.  
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o Fisiopatologia: poden coexistir alteracions fisiològiques de la parla afectades com 

l’espasticitat, la flaccidesa, l’atàxia, el tremolor, la rigidesa, la dismetria i/o els 

moviments involuntaris, o una combinació de tots aquests.  

 

o Característiques perceptuals:  influeixen i són úniques de cada tipus de disàrtria.  

Precisament aquest últim punt és important, ja que, hem de tenir en compte que, 

segons el tipus de disàrtria, hi haurà una afectació o bé una altre de la parla de l’individu, 

característiques de les quals es presentaran més endavant quan tractem la classificació 

cada una d’elles (Peña-Casanova et al., 2014).  

En general però, hi ha una pèrdua general de naturalitat de la parla amb una reducció 

de la fluïdesa, de la qualitat vocal i altres distorsions de la parla normal. Per tant, hi ha 

una afectació de la competència comunicativa a causa de la reducció de la 

intel·ligibilitat de la parla. La intel·ligibilitat de la parla és l’aspecte funcional més 

important ja que està relacionat amb el grau de discapacitat del pacient, per aquest 

motiu cal que hi hagi tècniques d’avaluació que permetin mesurar aquest aspecte (Peña-

Casanova et al., 2014).  

3.2 Etiologia i classificació de les disàrtries 

Les disàrtries es classifiquen segons la zona neuroanatòmica afectada i les 

manifestacions patològiques de la parla. Tot i que hi ha sis tipus de disàrtria, trobem 

autors que en defineixen fins a set incloent-hi subtipus. És per això que, a continuació, 

s'esmenten les diferents classificacions segons l’autor i, seguidament s’inclou una taula 

resum amb els diferents tipus de disàrtria, on podem observar les causes més freqüents, 

com es manifesten, les característiques perceptuals de la parla i les funcions que queden 

alterades.  

Segons Peña-Casanova et al., (2014) i Enderby (2013) les disàrtries es poden classificar 

en 6 tipus. La flàccida o de la motoneurona inferior, espàstica o de la motoneurona 

superior, atàxica o cerebel·losa, hipocinètica, hipercinètica i mixta. 

Ara bé, González i Bevilacqua (2012) en fan una classificació lleugerament més acotada. 

Defineixen el mateix tipus de disàrtries i n’hi afegeixen una de nova, la disàrtria per lesió 

de la neurona motora superior unilateral. També descriuen dos subtipus de la disàrtria 

hipercinètica, en que assenyalen que aquesta pot ser predominantment ràpida o bé 

predominantment lenta. Per últim, classifica tres tipus de disàrtries mixtes, que 

resulten de la combinació de les que coneixem com a simples. Aquestes tres són: 

espàstica-flàccida, espàstica-atàxica-flàccida i espàstica-atàxica-hipocinètica. 
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Taula 1. Classificació de les disàrtries. Adaptat de Peña-Casanova et al,. (2014), Enderby (2013) i González i Bevilacqua (2012). 

 

CLASSIFICACIÓ LESIÓ CAUSA MANIFESTACIÓ CARACTERÍSTIQUES 
PERCEPTUALS 

FUNCIONS ALTERADES 

 
FLÀCCIDA 

Motoneurona inferior de 
parells cranials VI, VII, IX, X 

i XII 

AVC, TCE, ELA, tumors del 
SNC, neuritis, síndromes 

miastènics i diferents 
processos musculars 

distròfics 

Paràlisi flàccida amb 
debilitat, hipotonia i atrofia 

muscular, fasciculacions 

Veu bufada, hipernasalitat i 
distorsió consonàntica 

Incompetència fonatòria, 
en la ressonància i 
prosodicofonatòria 

 
ESPÀSTICA 

Motoneurona superior 
(dany bilateral de la via 

corticonuclear i/o 
corticoespinal) 

AVC, TCEM lesions 
desmielinitzants, 

neoplàsies, infeccions del 
SNC, malalties 

degeneratives, etc. 

Paràlisi espàstica, debilitat, 
rang del moviment limitat i 

lentitud dels moviments 

Veu forçada, estrangulada, 
aspre, lentitud de la parla, 

distorsió consonàntica i 
hipernasalitat 

Excés prosòdic, 
insuficiència prosòdica, 

incompetència 
articulatòria 

 
ATÀXICA 

 
Cerebel 

 
AVC, TCE, tumors del 

cerebel, cerebel·litis, etc. 

Hipotonia, lentitud motora, 
inexactitud del rang, de la 

direcció i temps de 
moviment 

Distorsió consonàntica, 
accentuació excessiva i 
igual en cada síl·laba i 

trencaments articulatoris 
irregulars 

Imprecisió articulatòria, 
excés prosòdic, 

insuficiència 
fonatorioprosòdica 

 
HIPOCINÈTICA 

 
Sistema extrapiramidal 

 
Malaltia de Parkinson 

Hipocinèsia, bradicinèsia, 
rigidesa i tremolor en 

repòs 

Monotonalitat, 
monointensitat, hipofonia i 

falta d’accentuació 

Estenosis fonatòria, excés 
prosòdic, insuficiència 

prosòdica 

 
HIPERCINÈTICA 
(ràpida o lenta) 
*Veure Taula 2 

 
 

 
Sistema extrapiramidal 

 
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

Articulació distorsionada, 
excés prosòdic, 

insuficiència prosòdica, 
estenosis fonatòria, 

incompetència 
ressonadora 

 
PER LESIÓ DE LA 

NEURONA MOTORA 
SUPERIOR UNILATERAL 

 
Dany de la via motora 

supranuclear 

 
ACV (90%), tumors (4%) i 

traumatismes (4%) 

 
Debilitat, espasticitat i 

incoordinació 

Distorsió consonàntica, 
trencaments articulatoris 

irregulars, veu aspre, 
lentitud, alteració de 

l’accentuació i 
hipernasalitat 

 
 
- 

MIXTES 
*Veure Taula 3 

Dos o més sistemes 
implicats. 

AVC, malalties 
neurodegeneratives. 

* * * 
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CLASSIFICACIÓ LESIÓ CAUSA MANIFESTACIÓ 
CARACTERÍSTIQUES 

PERCEPTUALS 
FUNCIONS ALTERADES 

HIPERCINÈTICA 
RÀPIDA 

Sistema extrapiramidal 

Síndromes coreics, 
bal·lisme, síndrome de 
Gilles de la Tourette i 

altres 

Moviments 
involuntaris ràpids amb 

to muscular variable 

Distorsió consonàntica 
amb intervals 

prolongats, velocitat i 
monotonia.  

Veu aspre, silencis 
inapropiats, distorsió 
vocàlica, excessives 

variacions d’intensitat i 
episodis 

d’hipernasalitat 

Articulació 
distorsionada, excés 

prosòdic, insuficiència 
prosòdica, estenosis 

fonatòria, 
incompetència 

ressonadora 

HIPERCINÈTICA LENTA Sistema extrapiramidal 
Atetosis, distonies, 
discinèsia tardana 

Moviments lents 
retorçats involuntaris i 

hipertonia 

Distorsió consonàntica, 
veu aspre forçada i 

estrangulada, 
trencaments 

articulatoris irregulars 
acompanyats de 
monotonalitat i 
monointensitat 

Articulació 
distorsionada, excés 

prosòdic, insuficiència 
prosòdica, estenosis 

fonatòria, 
incompetència 

ressonadora 

Taula 2. Classificació de les disàrtries hipercinètiques. Adaptat de González i Bevilacqua (2012). 
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CLASSIFICACIÓ LESIÓ CAUSA MANIFESTACIÓ 
CARACTERÍSTIQUES 

PERCEPTUALS 

ESPÀSTICA-FLÀCCIDA 
Motoneurona superior i 

inferior 
ELA i alguns ACV 

Paràlisis o parèsia que 
determinen moviments 
lents, amb espasticitat 

Distorsió consonàntica, 
hipernasalitat, veu aspre, 

parla lenta, monotonalitat, 
frases breus, distorsió 

vocàlica, monointensitat, 
excés i igual accentuació 

ESPÀSTICA-ATÀXICA-
FLÀCCIDA 

Motoneurona superior, 
inferior i els circuits 

cerebel·losos (de forma 
variable) 

Normalment s’observa en la 
EM 

Espasticitat, parèsia, lentitud 
i limitació del rang de 

moviments i atàxia 

Lentitud de la parla, veu 
aspre i trencaments 

articulatoris irregulars 

ESPÀSTICA-ATÀXICA-
HIPOCINÈTICA 

Motoneurona superior, 
circuits cerebel·losos i 
sistema extrapiramidal 

Malaltia de Wilson 
Tremolor d’intenció, 
rigidesa, espasticitat i 

moviments lents 

Accentuació reduïda, 
monotonalitat, distorsió 

consonàntica, lentitud en la 
parla i excés i igual 
accentuació amb 

trencaments articulatoris 
irregulars 

Taula 3. Classificació de disàrtries mixtes. Adaptat de González i Bevilacqua (2012).  
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3.3 Epidemiologia 

Segons Duffy (1995), la incidència i la prevalença dels trastorns de la parla en la població 

general són incerts, tot i l’elevada freqüència d’individus amb trastorns d’origen 

neurològic, tant progressiu com no progressius.    

Les dades varien segons la font, però entre un 50 i un 90% de les persones amb Parkinson 

avançat presentaran disàrtria (Enderby, 2013), així com també un 20% dels que hagin 

patit un infart cerebral lacunar i un terç d’aquells que han tingut un TCE (González i 

Bevilacqua, 2012). En el cas de la ELA, un 90% de les persones presentaran el trastorn i 

un 40% de les persones amb paràlisis cerebral també (Enderby, 2013).  

Per altre banda, en un registre elaborat pel Departament de Neurologia de Clínica Mayo 

entre 1987 –1990 i 1993 -2001, basat en 10.444 avaluacions a persones que presentaven 

trastorns de la parla, un 54% dels pacients presentaven disàrtria (Duffy, 1995). En aquest 

mateix estudi, d’una mostra de 1.738 casos que presentaven problemes motors de la 

parla, un 31,7% d’aquests eren disàrtries mixtes, un 13,3% atàxiques, un 9,6%  flàccides 

i un 9,4% espàstiques. 

Figura 3. Gràfic de les alteracions motores adquirides de la parla. Adaptat de Duffy, 1995. 

Un altre estudi realitzat al 1997 pel Servei de Dany Cerebral de l’Hospital de Aita Menni, 

que analitza a 100 pacients que han rebut tractament de rehabilitació en aquesta unitat 

després d’un TCE, conclou que el 73% dels casos presenten alteracions de la 

comunicació. D’aquest, un 60,3% dels pacients presenten trastorns concomitants de la 

comunicació sent un 56% d’aquests, alteracions de la parla, trastorns de la veu un 34% 

i del llenguatge un 49% (Melle, 2007). 

31,70%

1,80%9%

5,50%

13,30%
2,40%

8,30%

9,40%

9,60%

9%

Mixta Anartria

Motoneurona superior unilateral Hipercinètica

Atàxica Disàrtria indeterminada

Hipocinètica Espàstica

Flàccida Apraxia verbal
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3.4 Comorbiditat i diagnòstic diferencial 

Quan ens trobem davant d’un ACV o un TCE greu hem de tenir en compte que en moltes 

ocasions el pacient haurà passat o estarà passant per un període de 24 hores o més 

d’amnèsia associada a la contusió, a l’hematoma parenquimatós o a signes focals del 

SNC.  

Per tant, per una banda hi haurà conseqüències a llarg termini relacionades amb 

alteracions físiques, de comportament i cognitives, incloent alteracions de la deglució, 

el llenguatge, la parla i la veu, fet que justifica l’aparició de la disàrtria. Per altra banda, 

també solen presentar dificultat fono-respiratòries, de l'entonació, del ritme i fluïdesa 

verbal, entre d’altres (Armanteros, Gonzáles i Bennett, 2002).  

També cal tenir en compte que la disàrtria mai es presenta de forma independent 

(Duffy, 1995) sinó que va acompanyada d’alteracions cognitives, de l’atenció, la 

memòria, el llenguatge, el processament, la resolució de problemes, etc.  

 

Una de les afectacions, també causades per lesions com l’ACV i el TCE, és l’apràxia 

verbal, que és una alteració en la planificació fonètica-motora de la parla. Per tant, hi ha 

dificultat per seleccionar i seqüenciar els patrons motors dels òrgans implicats en la parla 

com els llavis, la llengua, la laringe, etc. Cal diferenciar-la de la disàrtria, ja que, aquesta 

és un una alteració en l'execució i no una alteració de la planificació motora de la parla 

(Melle, 2007). Cal tenir en compte que aquestes es poden presentar de forma conjunta.  

 

Una altra alteració que es pot confondre amb la disàrtria és l’afàsia motora, que 

consisteix en la incapacitat per executar les ordres motores necessàries per el llenguatge 

oral. En aquest sentit, l’afàsia es caracteritza per una alteració en l’estructura del 

llenguatge a nivell semàntic, gramàtic, fonològic i/o sintàctic. Per tant, aquest trastorn 

consisteix en un deteriorament específic del llenguatge que afecta a la seva modalitat 

oral i a la capacitat de comunicació, mentre que en la disàrtria estan afectats diversos 

paràmetres de la parla, però no necessàriament el llenguatge. 

 

Com ja hem esmentat a la introducció cal diferenciar els trastorns dels sons de la parla i 

les disglòssies de la disàrtria, ja que, cap d’aquests trastorns són d'origen neurològic, 

sinó que són d’origen motor i anatòmic. 
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3.5 Efectes de la disàrtria i pronòstic 

El pronòstic de la disàrtria depèn d’una sèrie de factors com l’edat, l’etiologia, la 

severitat, l’estat neurològic del pacient, els trastorns de llenguatge associats, el temps 

d’evolució i el deteriorament cognitiu (González i Bevilacqua, 2012). 

Els factors que poden influir a que el pronòstic sigui bo són l’aparició de la disàrtria en 

una edat precoç, que la causa sigui no progressiva (TCE, ictus), que la severitat sigui lleu 

o moderada, que no hi hagi presència de trastorns de llenguatge associats, que el 

temps d’evolució sigui d’un mes o menys, i que no hi hagi deteriorament cognitiu o, si 

hi és, que sigui lleu (González i Bevilacqua, 2012).  

També és important que el procés d’intervenció es comenci el més aviat possible per 

així beneficiar la rehabilitació del pacient. Comença a ser beneficiós quan aquesta 

s’inicia durant les últimes etapes del període d’amnèsia posttraumàtica (APT) del 

pacient (McGhee, Cornwell, Addis i Jarman, 2006). Aquesta intervenció ha de ser 

transdisciplinària, tots els professionals han d’implicar-se en la rehabilitació del pacient 

i han de tenir en compte a la família, que ha d’estar informada i l’han de fer partícip del 

procés. D’aquesta manera les possibilitats de que el pacient millori augmentaran. 

3.6 Impacte personal, psicosocial i familiar en la disàrtria 

En general, les persones que presenten trastorns de la comunicació poden 

experimentar sentiments de depressió i pèrdua de confiança en ells mateixos per la 

presència de problemes en el llenguatge, els quals poden repercutir en la vida social, 

emocional i laboral. L’impacte psicosocial en l’ictus i en altres alteracions de la 

comunicació com l’afàsia, han augmentat l’interès de fer recerca durant els últims anys 

sobre aquest tema (Parr, 2001 i Hilari, Wiggins, Roy, Byng i Smith, 2003). 

En el cas de  la disàrtria, que és un dels trastorns neurològics adquirits de la comunicació 

més comuns, s’ha de posar èmfasis en l’aspecte psicosocial, ja que aquestes persones 

poden mostrar certes frustracions que poden afectar a la seva vida quotidiana. Però 

malauradament, les conseqüències socials i psicològiques provocades per aquest 

trastorn són menys explorades (Walshe i Miller, 2011). 

Actualment, a l’hora d’avaluar la disàrtria es té en compte l’avaluació perceptual de la 

parla per determinar quin és el tipus que presenta cada persona. Però un dels punts que 

està poc analitzat és l’impacte psicosocial en les persones que la presenten. Les 

conseqüències psicosocials d’aquest trastorn en la vida diària de les persones són molt 

significatives. 
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Segons la Organització Mundial de la Salut (OMS) (1995), la disàrtria no només afecta a 

la capacitat de comunicació sinó que també pot alterar el nivell emocional de 

participació social, impactant a la seva qualitat de vida, és a dir, la percepció que té un 

subjecte sobre el seu estat en la vida. Per aquest motiu a l’any 1996, la OMS proposa 

que la qualitat de vida es desglossi en 4 paràmetres: el físic,  el psicològic, les relacions 

socials i els ambientals, formant part en les avaluacions per obtenir informació més 

completa de la persona que presenta el trastorn (McDougall, Wright i Rosenbaum, 

2010). 

Yorkston, Strand i Kennedy (1996), descriuen el model de la OMS per descriure els 

enfocaments d’avaluació i tractament de la disàrtria. 

o El primer aspecte és la fisiopatologia, és a dir, la interrupció o interferència en la 

fisiologia normal que pot incloure el SNC o perifèric. 

o En segon lloc, la deficiència caracteritzada per una lentitud, una imprecisió i una 

incoordinació dels moviments dels músculs de la parla que pot afectar a la 

respiració, la fonació, la ressonància i/o l’articulació. 

o En tercer lloc, descriuen les limitacions funcionals resultants de la deficiència 

motora de la parla i es caracteritza per una reducció de la intel·ligibilitat de la 

parla i una alteració de la prosòdia. 

o En quart lloc, es descriu la discapacitat com una reducció en la habilitat de 

comunicació en diverses situacions en que la comunicació sigui eficient o natural 

(per exemple, ser entès durant una conversació telefònica o cara a cara).  

o Finalment, les limitacions socials caracteritzades com a barreres socials que 

poden limitar el compliment de rols en la vida diària o l’accés a noves 

oportunitats. 

La OMS (2001), també va recomanar que a nivell internacional, l’avaluació de la parla  

no només contemplés aspectes clínics sinó que concedís conèixer les alteracions a nivell 

personal i social, ja que, la disàrtria repercuteix en l’estil comunicatiu de la persona, 

afectant el nivell social i/o emocional. 

Altres estudis revelen diversos resultats, eludint que es pot observar una reducció de 

les habilitats de comunicació com a conseqüència de la disàrtria després d’un ACV. Les 

conseqüències poden anar més enllà de la repercussió fisiològica i afectar a la identitat 

pròpia, les relacions personals i socials, les emocions i el sentiment d’estigmatització 

(Dickson, Barbour, Brady, Clark i Paton, 2008). 

Pel que fa als canvis d’identitat personal, les dificultats de comunicació que es generen 

a causa del trastorn poden induir a que el pacient tingui la percepció de desigualtat 

sobre els altres, ja que, poden experimentar un tracte diferent, dificultats per mantenir 

una bona conversa i problemes per fer-se entendre durant el dia a dia.  
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Aquest fet pot produir que hi hagi persones amb disàrtria que evitin situacions 

comunicatives i això pot repercutir en la seva activitat social, laboral i familiar. En els 

pitjors dels casos, arribar a l’aïllament social. 

La relació entre severitat de la disàrtria i les alteracions en la participació social sí que 

ha estat estudiada. Els subjectes apunten a un major aïllament en la mesura que la 

disàrtria és més severa (Brady, Clark, Dickson, Paton i Barbour, 2011). Aquesta relació 

aporta la idea que la reducció en la intel·ligibilitat en pacients amb disàrtria és decisiu 

d’una disminució en la seva competència comunicativa (Llau i González, 2004). Sent això 

un determinant de la qualitat de vida. 

A partir de les dades recollides a l’avaluació sobre l’impacte, és important tenir 

coneixement de les dimensions personals i psicosocials de la disàrtria, sent important 

per tots els professionals que intervinguin amb aquestes persones i sobretot pels 

logopedes, donat el paper d'aquests professionals en el foment de la comunicació. 

Segons Dickson et al., (2008), el tractament de la disàrtria ha d’incloure un equilibri en 

els programes de rehabilitació per tal de no oblidar l’impacte psicosocial que pot produir 

un ACV a les persones.  

Les intervencions logopèdiques s’han d’enfocar més enllà de les alteracions de la parla 

per abordar i promoure el benestar psicosocial. També per reduir la probabilitat de 

sentiments d’estigmatització i canvis en la identitat pròpia, independentment de la 

severitat de la disàrtria. 

3.7 Procés rehabilitador en la disàrtria: abordatge logopèdic 

3.7.1 Avaluació logopèdica 

L’avaluació és un procés amb el qual podem obtenir un perfil detallat del problema que 

presenta una persona, el seu grau de severitat i l’establiment d’un diagnòstic clínic, el 

qual servirà per planificar una bona intervenció enfocada a abordar la disàrtria. S’ha de 

tenir en compte que els pacients poden presentar una o més alteracions motores 

verbals o inclús alteracions del llenguatge de forma concomitant  (Melle, 2003). 

Concretament, l’avaluació de la disàrtria és un procés complex i implica tenir en compte 

factors propis de la parla però també aspectes que coexisteixen amb el DCA, per 

exemple, les alteracions conductuals com la impulsivitat, la inquietud i el dèficit 

atencional. També la memòria, la lentitud de processament de la informació, la 

fatigabilitat i l’apatia. (Melle, 2003). És a dir, que a l’hora de realitzar l’avaluació, s’ha 

de tenir en compte tant els aspectes propis de la parla (articulació, ressonància, 

prosòdia, etc.), com les característiques conductuals i cognitives de la persona amb 

disàrtria per poder obtenir un bon perfil i realitzar una bona intervenció. 
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Com tota avaluació, en primer lloc és necessari recopilar tota la informació rellevant 

sobre el pacient, és a dir, realitzar una anamnesi. Aquesta es fa a partir d’una entrevista 

amb la família i el pacient, on es seleccionen les dades necessàries per a crear la història 

clínica. 

També es realitza una exploració general en la qual intervenen diferents professionals. 

Es realitza una valoració física, una avaluació dels parells cranials, de les funcions 

cognitives, de les capacitats funcionals en les activitats de la vida diària, de la deglució, 

del llenguatge i de l’estat psiquiàtric del pacient. A partir d’una entrevista 

semiestructurada a la família es pregunta sobre els aspectes de la AVD, personalitat, 

aficions, activitat laboral, entre altres (Melle, 2007). 

Durant les primeres sessions, és necessari proporcionar informació sobre el procés 

d’avaluació i diagnòstic als cuidadors principals, així com proporcionar un qüestionari 

d’independència funcional comunicativa i un registre d’hàbits personals i familiars abans 

i després de l’accident, per tal d’aportar informació sobre les limitacions i les restriccions 

en la participació (Melle, 2007). 

Melle (2007) també remarca que el paper del  logopeda durant l’avaluació és el 

d’observar tots aquells aspectes que poden estar alterats com són la parla, el 

llenguatge, la veu i la deglució.  Pel que fa a les alteracions de la parla, s’han d’explorar 

els aspectes neurofisiològics, perceptius i acústics. A continuació, es realitza una 

estimació de la severitat i la intel·ligibilitat que servirà per establir el diagnòstic i orientar 

el maneig terapèutic. Finalment, és important establir el diagnòstic diferencial en el qual 

es proposen possibilitats diagnòstiques que es descartaran a mesura que s’estudien les 

dades.  

L’avaluació de la disàrtria comprèn l’avaluació perceptiva, l’avaluació acústica, 

l’avaluació dels mecanismes de la parla i l’avaluació física, segons Melle (2007). 

En l’avaluació perceptiva es detecten les característiques perceptives alterades. 

L’exploració es pot dur a terme amb material com vocalitzacions, paraules, lectura de 

petits textos o converses. Per determinar el nivell d’alteració,  s’utilitzen escales de 

puntuació numèriques o qualitatives. Per tal de poder recollir tota la informació i 

després manipular-la, és necessari registrar en vídeo o gravar la veu per posteriorment 

fer un anàlisi més detallat. 

Pel que fa a l’avaluació acústica, s’ha de registrar la mostra de parla del pacient a partir 

de l’emissió de vocals, síl·labes, paraules, frases o conversa, on es crearà l’ona sonora, 

la qual s’ha de veure reflectida en el sistema acústic. En aquest cas, es podran fer servir 

l’oscil·lograma i l’espectrograma per tal de poder analitzar la parla. L’exploració basada 

en sistemes i procediments d’anàlisi és criticada per falta de paràmetres acústics 

específics que emetin realitzar un diagnòstic diferencial.  
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A partir de l’anàlisi, s’explora la freqüència fonamental, la intensitat, la relació 

harmònica – soroll, les mesures temporals acústiques (temps màxim de fonació (TMF), 

Voice Onset Time (VOT)), la  transició entre formants i la capacitat articulatòria 

(presencia o no de sonoritat, nasalitat). 

En l’avaluació dels mecanismes de la parla, es recull informació a partir de l’examen físic 

dels òrgans implicats. Pel que fa a la respiració, s’observa la postura del pacient i s’avalua 

instrumentalment el tipus de respiració,  la velocitat i el ritme de respiració i les 

conductes motores inadequades. Alguns dels instruments que es poden utilitzar són 

l’espiròmetre i el manòmetre. 

L’avaluació del vel del paladar es pot dur a terme a partir d’un examen físic el qual es 

centra en el seu aspecte anatòmic en repòs i en moviment i, en l’avaluació de 

l’articulació s’ha d’assegurar la integritat dels llavis, llengua i cara. Després es realitza un 

examen físic per explorar les estructures en repòs, en posició sostinguda i en moviment.  

Un altre punt a destacar en les persones amb disàrtria és el grau d’intel·ligibilitat 

relacionada amb la determinació de la severitat. Aquesta s’avalua a partir de tests 

d’identificació que consisteixen en el reconeixement dels estímuls verbals (fonemes, 

paraules, frases) pronunciats per les persones amb disàrtria.  

En el cas de la fonació, es realitza una avaluació física de la laringe. Es comença per un 

anàlisi de la mobilitat passiva dels cartílags i de les alteracions apreciades en la 

musculatura perilaríngia. Després, s’observa l’habilitat del pacient per controlar els 

moviments de les cordes vocals. Els procediments que s’utilitzen són: l’endoscòpia, per 

observar el moviment de les cordes vocals durant la fonació; la videoestroboscòpia, que 

permet veure el moviment de la mucosa de forma contínua i ralentitzada i la 

electromiografia, que registra l’activitat elèctrica dels músculs laringis.   

L’avaluació de les limitacions en l’activitat es realitza a partir de les escales 

d’independència funcional comunicativa, es recopila informació sobre la severitat de la 

disàrtria en contextos socials i permeten valorar les limitacions en l’activitat.  

Per tal de diferenciar els tipus de la disàrtria, és necessari posar atenció a la informació 

relacionada amb les característiques neurofisiològiques, la localització de la lesió  i a les 

dades obtingudes en l’exploració perceptiva i acústica. En ocasions, sí que es poden 

trobar quadres mixtes, sobretot en el cas de traumatismes cranioencefàlics, ja que 

varies zones poden estar afectades. 

L’últim pas és elaborar un informe logopèdic per a les famílies i al pacient per explicar 

quin és el diagnòstic i com s'enfoca la intervenció.  

 

 



 

17 
 

 
3.7.2 Intervenció logopèdica 
 
El disseny del programa d’intervenció s’inicia un cop es realitza l’avaluació i s’estableix 

el diagnòstic.  

El primer pas és tenir clar el propòsit de la rehabilitació. Schröter-Morasch i Ziegler 

(2005), argumenten que els principals objectius en el tractament dels problemes de 

parla són la millora de la producció motora i la millora de les habilitats comunicatives, 

amb l’objectiu de reduir els efectes de la alteració en la vida quotidiana del pacient. En 

aquest sentit, Melle (2007) exposa que la finalitat de tota intervenció logopèdica serà 

aconseguir una comunicació efectiva i eficient en diferents contextos socials que 

permeti al pacient desenvolupar-se completament com a persona. 

El pla d’intervenció serà individualitzat i personalitzat i tindrà un enfocament global, 

atenent les característiques pròpies de la parla, així com també les fortaleses i les 

limitacions en les activitats. 

Segons el grau d’afectació que presenti el pacient, l’objectiu de la intervenció es veurà 

modificat i en ocasions s’haurà de considerar la compensació funcional com a estratègia 

d’intervenció, sobretot en aquells casos severs on la recuperació completa de la parla es 

pot veure compromesa. 

Segons Melle (2007), hem de tenir en compte diversos factors a l’hora de planificar un 

programa d’intervenció, com són: 

o L’estat mèdic general del pacient. 

o El pronòstic de la patologia que causa la disàrtria. 

o La deficiència cognitiva associada a dany cerebral.  

o La motivació cap a la intervenció.  

o El nivell de consciència sobre el seu dèficit (presència d’anosognòsia o no).  

o Els mitjans econòmics, temporals i tècnics.  

 

Pel que fa a l’estructuració de la sessió, aquesta s’organitzarà segons el grau de dificultat 

dels exercicis, que poden determinar-se pel número d’estímuls, la complexitat de 

l’estructura, la duració, entre d’altres. En una sessió es recomana començar per una 

dificultat mitja, després augmentar aquesta dificultat i finalitzar amb una dificultat baixa, 

per tal d’aconseguir la sensació d’èxit per part del pacient i que mantingui un bon nivell 

de motivació (Melle, 2007).  

Pel que fa a la intensitat i modalitat de les sessions, aquesta dependrà del grau 

d’afectació, les capacitats atencionals i la col·laboració del pacient. En aquest sentit, serà 

fonamental la participació activa del pacient.  
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A més, el paper del cuidador serà fonamental pel manteniment general de les fites 

obtingudes en la sessió i la potenciació de l’autoestima del pacient. 

Melle (2007) classifica la varietat de tècniques d’intervenció en: 

o Mèdiques: són tècniques que es basen en procediments quirúrgics i 

farmacològics. 

o Ajudes tècniques i instrumentals: com pròtesis, amplificadors, instruments de 

retroalimentació fisiològica, auditiva o visual i sistemes alternatius i 

augmentatius de la comunicació (SAAC). 

o Conductual-logopèdiques: són les tècniques que actuen sobre la conducta del 

pacient amb la finalitat de millorar el suport fisiològic i/o reduir les seves 

limitacions funcionals.   

o Pragmàtiques: estratègies que s’apliquen sobre el context comunicatiu i sobre 

l’actuació dels interlocutors en la comunicació. 

 

Pel que fa a la intervenció logopèdica, ens centrarem en les tècniques conductual-

logopèdiques. Aquestes es poden dividir segons les dificultats observades en la 

respiració, la fonació, la ressonància, l’articulació, la taxa de la parla, l’accent i 

l’entonació (Melle, 2007). 

Segons la patologia que causi la disàrtria, la respiració es veurà afectada de manera 

diferent. Pot haver-hi dificultats pel que fa al control neurofisiològic de la musculatura 

inspiratòria o espiratòria, alteracions en el to muscular, descoordinació dels moviments 

costodiafragmàtics, limitació per realitzar inspiracions ràpides, etc. La intervenció en la 

respiració es centra principalment en el treball directe conductual-logopèdic i en l’ús 

d’instrumental.  

Murdoch (1998) argumenta la necessitat d’establir un bon control postural i un to 

muscular apropiat que faciliti la regulació supervisada del patró respiratori i la generació 

d’una pressió subglòtica estable, prolongada i suficient per afavorir un efecte de vibració 

adequat de les cordes vocals. Un dels aspectes fonamentals serà el control postural, és 

a dir, el correcte posicionament del pacient, en aquells casos on els pacients siguin 

usuaris de cadira de rodes o estiguin enllitats. Un cop que la postura del pacient 

afavoreix la mobilització activa, es treballarà sobre el control respiratori prenent 

consciencia del seu patró i identificant les dificultats. És important deixar descansar al 

pacient per evitar la hiperventilació, que pot desencadenar crisis epilèptiques.  

En quant a la fonació, sovint la disàrtria porta conjuntament afectacions neurològiques 

que provoquen alteracions pel que fa al to a nivell cervical i perilaringi, ja sigui per excés 

o per defecte.  
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En aquest cas, s’han d’incloure tècniques miofascials i de facilitació neuromuscular 

propioceptiva, per tal d’alliberar les restriccions musculars produïdes en els components 

del coll i del tronc superior, freqüents en els casos d’espasticitat i rigidesa. Un dels 

objectius prioritaris envers la intervenció en la fonació és aconseguir la normalització de 

la adducció vocal, ja que, podem trobar-nos alteracions en el to muscular per excés 

(hiperadducció), o per defecte (hipoadducció) (Melle, 2007). 

Per reduir la hiperadducció laríngia i afavorir el pas del aire a través de les cordes vocals 

hi ha diferents procediments (Theodoros, Murdoch i Goozée, 2001) : 

o Mètode de la masticació: consisteix en mastegar de forma activa realitzant els 

moviments el més àmpliament possible i de forma relaxada mentre es 

pronuncien algunes paraules. És adient començar per consonants suaus com la 

/m/, la /n/ i la /l/.  

o Tècnica del badall: inspirar profundament i simular un badall. Ha de baixar la 

llengua i mantenir-la en contacte amb els incisius inferiors. 

 

En els casos d’una hipoadducció laríngia, es pretén aconseguir una aproximació de les 

cordes vocals suficient per generar una vibració òptima i evitar així l’aparició de la veu 

bufada i ronca. Melle (2007) explica alguns procediments: 

o Tècnica d’inici de la sonoritat dura: consisteix en una aproximació brusca, forta i 

ràpida de les cordes vocals abans d’iniciar la sonoritat, provocant un increment 

de la tensió muscular laríngia. 

o Tècniques de tancament glòtic amb esforç: exercicis que potencien l’increment 

de la intensitat i redueixen la qualitat bufada/ronca de la veu. Es realitzen 

tasques que impliquin empènyer i aixecar mentre es produeixen fonacions de 

sons tonificants. 

o Programa pel tractament de la veu de Lee Silverman (LSVT): es basa en 

l’increment del esforç fisiològic produït per la iniciació de la fonació amb major 

intensitat. És un tractament intensiu en el que es reben 16 sessions d’una hora 

durant un mes en el que es fa èmfasi en el control conscient de l’esforç fonatori. 

Pel que fa a la ressonància, entre les tècniques utilitzades hi ha (Melle, 2007): 

o Els canvis en la taxa de la parla. 

o Els canvis en el nivell d’esforç. 

o Monitoritzar l’excés d’aire nasal o els trets de ressonància.  

o Incrementar la precisió de la parla mitjançant l’exageració dels moviments. 
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En la intervenció en l’articulació, els articuladors (llengua, llavis i mandíbula) tenen 

molta importància pel que fa a la precisió i claredat de la producció verbal.  Les tècniques 

inclouen treball bucal no verbal i treball articulatori. Pel que fa a exercicis bucals no 

verbals, s’inclouen aquells que incideixen en la regulació del to, l’increment de la força i 

del recorregut muscular del moviment dels diferents articuladors. L’alteració del to pot 

ser per excés (hipertonia, rigidesa, espasticitat), per reducció (hipotonia, flaccidesa) o 

per fluctuacions en el mateix (distonies). Per arribar a aconseguir una regulació normal 

del to es poden emprar diferents tècniques o exercicis seleccionant-los en cada cas 

(Melle, 2007): 

o Tècniques de relaxació progressiva: es tensen i relaxen grups musculars implicats 

en l’articulació. Com per exemple, estirar comissures dels llavis com en un 

somriure fort i tornar a posició de repòs. 

o Exercicis de vibració: promoure la relaxació de la musculatura hipertònica 

mitjançant l’aplicació de vibració manual sobre la mandíbula, llavis o llengua. 

 

Si s’observa debilitat muscular, s’utilitzen exercicis orientats a incrementar la força, com 

són exercicis isotònics (descens, elevació, lateralització, retracció i projecció de la 

mandíbula, llavis i llengua), exercicis de mímica facial, bufs de panteix, espiracions 

prolongades sense i amb vocalitzacions, entre altres. 

El “BeClear” és un programa de tractament intensiu de la disàrtria que s’utilitza en la 

intervenció de la intel·ligibilitat de la parla. El tractament consisteix en una hora de pre-

pràctica seguida d’una hora de sessió, quatre vegades a la setmana durant un mes. Té 

potencial com a intervenció efectiva de la disàrtria no progressiva (Park, Theodoros, 

Finch i Cardell, 2016). 

En la intervenció de la taxa de la parla, Melle (2007) planteja com a objectius de 

tractament augmentar, disminuir o mantenir-la. La seva disminució millora la precisió 

articulatòria i la intel·ligibilitat. Per controlar-la, es fan ús de diferents tècniques com 

colpejar amb els diferents dits o el recompte dels artells, a mesura que diu síl·labes de 

la paraula que vol dir. S’utilitzaran tècniques espiratòries o tècniques de ritme, entre 

d’altres. 

Pel que fa a l’accent i entonació, les característiques més importants de l’accent que 

han de treballar-se són l’accent prosòdic i el grup tònic. L’accent prosòdic s’utilitza per 

pronunciar amb major relleu una determinada síl·laba d’una paraula.  S’utilitzaran llistes 

de paraules que varien el seu significat en funció del tipus d’accent prosòdic amb el que 

es produeixen. El grup tònic és el segment format per una paraula amb un accent 

prosòdic i totes les àtones que la precedeixen. Es treballa la funció distintiva donant 

diferent èmfasi a cada un dels grups tònics de la frase (Melle, 2007). 
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4. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ EN UN CAS DE DISÀRTRIA FLÀCCIDA 

Aquest programa d’intervenció té l’objectiu d’englobar les estratègies i els tractaments 

que, segons la bibliografia, resulten més beneficiosos per els pacients i d’aquesta 

manera afavorir el procés rehabilitació de la disàrtria.  

En aquest cas, el programa que es presenta va dirigit a persones que pateixen una 

disàrtria de tipus flàccida. S’ha de tenir en compte que els plans d’intervenció han de 

ser individualitzats i, per tant, no sempre podem aplicar el mateix tipus d’intervenció, i 

aquesta s’ha d’ajustar a les necessitats de cada pacient.  

Per una banda, haurem de tenir en compte alguns aspectes com la capacitat d’atenció, 

l’estat mèdic general, la motivació, la consciència de la malaltia, els dèficits cognitius i 

els mitjans i ajudes que té el pacient a nivell econòmic, de temps i també a nivell tècnic. 

Per altra banda, també hem de portar a terme una intervenció a nivell global, que 

contempli tots els aspectes fisiopatològics que influeixin en les capacitats comunicatives 

del pacient i a partir d’aquí crear un pla d’intervenció més adient.  

La freqüència de les sessions anirà en funció del grau de severitat que presenta el 

pacient. L’estructura d’aquestes haurà de seguir un patró en funció del nivell de 

dificultat de cada activitat proposada. Primer, es faran les activitats de dificultat mitjana, 

seguidament les més difícils i per acabar les de dificultat baixa. 

Cal esmentar també que durant el procés, cal fer supervisions del tractament i les 

estratègies que s’apliquen, ja que, les necessitats del pacient variaran segons els 

avenços que realitzi. També cal revisar els objectius, modificant-los si cal i afegir-ne de 

nous sempre que sigui necessari. 

El nostre programa engloba exercicis que tracten tots els aspectes que tenen un paper 

en la comunicació i que, per tant, milloren la parla, el llenguatge, la veu i la prosòdia. 

Totes les activitats plantejades han estat escollides per poder assolir els objectius a llarg 

termini i estan descrites a l’apartat d’intervenció. 

4.1 Presentació del cas i objectius d’intervenció 

El cas que presentem es tracta d’una dona de 64 anys que després d’un ictus isquèmic 

presenta una disàrtria de tipus flàccida. La pacient era fumadora de mig paquet diari, 

practicava esport esporàdicament i portava una dieta no equilibrada. Treballava en el 

departament de comptabilitat en una multinacional superant les 40 hores setmanals, 

fet que li produïa un alt nivell d’estrès.   

Actualment es troba en la fase final d’APT i presenta una disàrtria de nivell de gravetat 

mitjana-severa i, és per això, que proposem seguir una rehabilitació inicial de tres mesos 

de durada en la qual es realitza una sessió de logopèdia de 30 minuts al dia.  
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També es recomana que durant el cap de setmana (15 minuts) es portin a terme algunes 

de les activitats proposades en les sessions amb l’ajuda de la família o el cuidador 

principal. 

Hem de tenir en compte que abans de començar amb el programa proposat cal fer 

sessions prèvies d’anamnesi juntament amb la família, així com una valoració inicial del 

pacient. Seguidament, segons els resultats obtinguts, caldrà plantejar els objectius a 

assolir amb el pacient i família.  

La disàrtria flàccida que presenta la pacient li provoca paràlisis flàccida facial unilateral, 

debilitat, hipotonia, atròfia muscular i fasciculacions. Pel que fa a la fonació, s’observa 

una veu bufada, hipernasal i distorsió consonàntica, produint alteracions en la 

competència fonatòria, la ressonància, l’articulació i la prosòdia.  

S’ha de tenir present que hi haurà afectacions a nivell motor i sensitiu dels parells 

cranials VI, VII, IX, X i XII. La pacient presenta disfàgia lleu que es tractarà de manera 

paral·lela, tot i que, el nostre pla d’intervenció estarà enfocat en els aspectes alterats de 

la disàrtria. 

Per tant, els objectius que ens plantegem són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Cronograma de les sessions 

A continuació es presenta el model d’intervenció logopèdica per a la pacient distribuït 

en taules setmanals que inclouen el dia de la sessió, l’aspecte a treballar i les activitats 

a partir de les quals tractarem l’aspecte afectat.  

Corregir la hipotonia i la debilitat dels òrgans orofacials per millorar l’articulació. 

Millorar la coordinació fonorespiratòria per tal d’afavorir la parla. 

Afavorir la capacitat de ressonància dels òrgans bucofonatoris. 

Portar a terme activitats que millorin la prosòdia i entonació de les produccions. 
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SETMANA 2 

DATA TREBALLAR ACTIVITAT 

Dia 8 Articulació 
Respiració 

Fonació 
Ressonància  

Exercicis isotònics (pràxies) i de vibració 
Control respiratori. 

Tècnica del badall  i Silverman. 
Canvi de taxa de parla. 

Dia 9 Articulació 
Respiració 

Fonació 
Ressonància 

Exercicis isotònics (pràxies). 
Control respiratori.  

Tècnica de sonoritat dura i Silverman. 
Canvi en el nivell d’esforç. 

Dia 10 Articulació 
Respiració 

Fonació 
Ressonància  

Exercicis isotònics (pràxies) i de vibració. 
Control respiratori.  

Mètode de masticació i Silverman. 
Monitoritzar l’excés d’aire. 

Dia 11 Articulació 
Respiració 

Fonació 
Ressonància  

Exercicis isotònics (pràxies). 
Control respiratori. 

Tècniques de tancament glòtic i Silverman. 
Incrementar la precisió de la parla mitjançant 

exageració dels moviments. 

Dia 12 Articulació 
Respiració 

Fonació 
Ressonància  

Exercicis isotònics (pràxies) i de vibració. 
Control respiratori.  

Tècnica del badall i Silverman. 
Canvis en el nivell d’esforç. 

Dia 13 Cap de setmana: pautes i exercicis. 

Dia 14 Cap de setmana: pautes i exercicis. 

SETMANA 1 

DATA TREBALLAR ACTIVITAT 

Dia 1 Articulació 
Respiració 

Fonació 

Exercicis isotònics (pràxies). 
Control respiratori. 

Mètode de masticació i Silverman. 

Dia 2 Articulació 
Respiració 

Fonació 

Exercicis isotònics (pràxies). 
Control respiratori. 

Tècniques inici de sonoritat dura i Silverman. 

Dia 3 Articulació 
Respiració 

Fonació 

Exercicis isotònics (pràxies). 
Control respiratori. 

Tècnica del badall i Silverman. 

Dia 4 Articulació 
Respiració 

Fonació 

Exercicis isotònics (pràxies). 
Control respiratori. 

Tècniques de tancament glòtic i Silverman. 

Dia 5 Articulació 
Respiració 

Fonació 

Exercicis isotònics (pràxies). 
Control respiratori. 

Mètode de masticació i Silverman. 

Dia 6 Cap de setmana: pautes i exercicis. 

Dia 7 Cap de setmana: pautes i exercicis. 
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SETMANA 3 

DATA TREBALLAR ACTIVITAT 

Dia 15 Articulació 
Fonació 

Ressonància 
Prosòdia  

Exercicis isotònics (pràxies) i de vibració. 
Tècnica de sonoritat dura i Silverman. 

Canvi de taxa de parla. 
Canvi d’entonació de paraules. 

Dia 16 Articulació 
Respiració 

Fonació 
Prosòdia  

Exercicis isotònics (pràxies). 
Control respiratori.  

Mètode de masticació i Silverman. 
Èmfasi en tòniques. 

Dia 17 Articulació 
Respiració 

Fonació 
Ressonància  

Exercicis isotònics (pràxies) i de vibració. 
Control respiratori.  

Tècniques de tancament glòtic i Silverman. 
Canvi en el nivell d’esforç. 

Dia 18 Articulació 
Respiració 

Fonació 
Ressonància  

Exercicis isotònics (pràxies). 
Tècnica de sonoritat dura i Silverman. 

Incrementar la precisió de la parla mitjançant 
exageració dels moviments. 

Èmfasi en tòniques. 

Dia 19 Articulació 
Respiració 

Fonació 
Prosòdia  

Exercicis isotònics (pràxies) i de vibració. 
Control respiratori.  

Mètode de masticació i Silverman. 
Canvi d’entonació de paraules. 

Dia 20 Cap de setmana: pautes i exercicis. 

Dia 21 Cap de setmana: pautes i exercicis . 

SETMANA 4 

DATA TREBALLAR   ACTIVITAT 

Dia 22 Articulació 
Fonació 

Ressonància 
Prosòdia  

Exercicis isotònics (pràxies) i de vibració. 
Tècnica de sonoritat dura i Silverman. 

Canvi en el nivell d’esforç.  
Èmfasi en tòniques. 

Dia 23 Articulació 
Respiració 

Fonació 
Prosòdia  

Exercicis isotònics (pràxies). 
Control respiratori.  

Mètode de masticació i Silverman. 
Canvi d’entonació de paraules. 

Dia 24 Articulació 
Fonació 

Ressonància  
Prosòdia  

Exercicis isotònics (pràxies) i de vibració. 
Tècniques de tancament glòtic i Silverman. 

Canvi de taxa de parla. 
Èmfasi en tòniques. 

Dia 25 Articulació 
Respiració 

Fonació 
Prosòdia  

Exercicis isotònics (pràxies). 
Control respiratori.  

Tècnica del badall i Silverman.  
Canvi d’entonació de paraules. 

Dia 26 Articulació 
Fonació 

Ressonància  
Prosòdia  

Exercicis isotònics (pràxies) i de vibració. 
Control respiratori.  

Tècnica de sonoritat dura i Silverman. 
Incrementar la precisió de la parla mitjançant 

exageració dels moviments. 
Èmfasi en tòniques. 

Dia 27 Cap de setmana: pautes i exercicis. 

Dia 28 Cap de setmana: pautes i exercicis.  
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Caldrà seguir les pautes del programa, podent variar la dificultat de les activitats i 

afegint-ne de noves, segons l’evolució del pacient. També es podran canviar els 

objectius i es realitzarà una adaptació del procés de rehabilitació, tenint en compte les 

necessitats del pacient. Les activitats més beneficioses es realitzaran de forma constant 

i si es considera, es poden implementar estratègies de comunicació compensatòries 

com, per exemple, l’ús de la tableta amb diverses aplicacions o utilitzar paper i bolígraf. 

Serà essencial continuar el tractament durant els dos següents mesos i, posteriorment, 

allargar-lo fins a aconseguir els objectius proposats.  
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5. DISCUSSIÓ 

A partir de la revisió de la literatura i de la redacció del treball podem donar resposta als 

objectius plantejats a l’inici d’aquest.  

Hem assolit els tres objectius generals però per fer-ho calia assolir abans els específics:  

Pel què fa a investigar i portar a terme una recerca d’informació sobre la disàrtria, 

l’hem assolit gràcies a la revisió de diferents articles i llibres, que ens han ajudat a 

conformar el marc teòric i, d’aquesta manera, adquirir el coneixement adequat sobre 

aquest trastorn. Gràcies a aquest objectiu ara sabem quins tipus de disàrtria hi ha, les 

seves causes i quina d’aquestes és la més freqüent. També tenim coneixement de com 

avaluar-la i de quin tipus d’intervenció seguir per tal de que aquesta sigui el més 

beneficiosa possible pel pacient.  

En quant a conèixer les repercussions personals, psicosocial i familiars, hem pogut 

obtenir la informació a partir d’articles que tenen en compte aquest aspecte i que han 

portat a terme estudis sobre l’impacte de la disàrtria en els pacients, és per això que ara 

sabem que, a part de tenir un efecte sobre la comunicació, també es veuen afectats 

aspectes socials, emocionals, psicològics i en general de la qualitat de vida.  

L’objectiu d’identificar els mètodes d’avaluació i intervenció logopèdica també s’ha 

assolit gràcies a la literatura i ens ha permès saber que l’avaluació es divideix en 

l’avaluació acústica, perceptiva, dels mecanismes de la parla i física. Pel que fa a la 

intervenció, malgrat no hem pogut estendre’ns al llarg del treball, hem obtingut 

informació sobre les diferents intervencions dels aspectes alterats com són la respiració, 

la fonació, l’articulació, la ressonància, la taxa de la parla i la prosòdia.   

Per últim, analitzar els mètodes d’intervenció logopèdia pel què fa a la disàrtria 

d’evolució regressiva l’hem pogut assolir gràcies al marc teòric desenvolupat, on hem 

adquirit informació sobre la intervenció de la disàrtria en general, però especialment del 

tipus adquirida d’evolució regressiva i, en part, és gràcies a aquest objectiu específic que 

hem pogut complir, com expliquem a continuació, l’objectiu general de l’elaboració d’un 

programa d’intervenció.  

Per tant, per una banda, pel què fa als objectius generals: aprofundir  en el coneixement 

de la disàrtria des d’un enfocament logopèdic, determinar l’impacte personal, 

psicosocial i familiar de la disàrtria els hem pogut aconseguir a partir de la revisió i de 

l’assoliment dels objectius específics. 
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Per altra banda, elaborar una proposta d’intervenció en un cas de disàrtria flàccida, s’ha 

assolit gràcies a la informació obtinguda al llarg del treball,  ja siguin aspectes relacionats 

amb el marc teòric (característiques de cada tipus de disàrtria), com amb l’avaluació i la 

intervenció a seguir en cada cas. I, com hem esmentat, gràcies a l’últim objectiu específic 

plantejat. 

El fet d’haver complert tots els objectius fa que el resultat del treball sigui positiu i 

d’aquesta manera, de forma directe, també ens aporta coneixements i informació, 

abans desconeguda, que ens permetrà actuar efectivament i de forma beneficiosa 

davant d’un cas de disàrtria.  
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6. CONCLUSIONS 

A partir de la revisió bibliogràfica realitzada, s’observa que avui en dia el DCA és una 

afectació freqüent i influeix a una gran quantitat de persones i al seu entorn. En general, 

produeix grans canvis en la vida quotidiana i provoca alteracions tan a nivell personal 

com a nivell social.  

La disàrtria és el trastorn neurològic de la comunicació més freqüent. Per aquest fet, el 

paper del logopeda és imprescindible, ja sigui per realitzar una correcta avaluació i així 

establir un diagnòstic logopèdic i a partir d’aquí elaborar la intervenció més adient que 

s’adeqüi a les necessitats del pacient. A partir d’aquesta intervenció, el pacient pot 

millorar la seva competència comunicativa i social. En aquest sentit, és important parlar 

sobre el paper actiu que ha de tenir la família o les persones que estan en constant 

contacte amb la persona amb disàrtria. Són essencials en el procés rehabilitador i els 

professionals hauran de donar pautes i estratègies per tal de afavorir la recuperació. 

S’haurà d’evitar la sobrecàrrega dels familiars i també serà important el treball 

transdisciplinar dels diversos professionals que cooperen conjuntament. 

Pel que fa al disseny d’un pla d’intervenció logopèdic, es conclou que s’ha de treballar 

els diferents aspectes de la parla tenint en compte factors com són la severitat de la 

lesió, la consciència del dèficit, la motivació del pacient, entre altres. En la nostra 

proposta, que contempla un cas de disàrtria flàccida, tractem aquells aspectes afectats 

característics d’aquesta, com són la paràlisi flàccida facial, la debilitat, la hipotonia, 

l’atrofia muscular i fasciculacions, produint alteracions en la competència fonatòria, la 

ressonància i la prosòdia.  

Pel que fa als punts forts del treball, destaquem, en primer lloc, la proposta 

d’intervenció elaborada, ja que, aquesta engloba tots els aspectes a rehabilitar i ens 

proporciona una base per intervenir els diferents tipus de disàrtria. En segon lloc, la 

bibliografia prové de diferents fonts, fet que fa que el treball contempli l’aportació de 

diferents autors. En tercer lloc, hem observat que les alteracions de la parla tenen una 

gran repercussió en la vida quotidiana de la persona, provocant un impacte psicosocial 

en ella. 

Pel que fa a punts febles del treball, en primer lloc,  cal actualitzar els estudis, ja que, la 

quantitat és escassa i principalment publicada en llengua anglesa, fet que dificulta 

l’aplicació dels últims progressos que s’han efectuat sobre la disàrtria en països 

hispanoparlants. A més, actualment hi ha poca revisió sobre l’impacte psicosocial que 

causa aquest trastorn en les persones.  
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S’ha observat que hi ha una gran quantitat d’informació sobre altres trastorns de la 

comunicació com és l’afàsia i, encara que no és el més freqüent, és el que està més 

estudiat.  

Per concloure, fer èmfasis en la necessitat de realitzar nous estudis en el futur que 

abordin la avaluació i la intervenció de la disàrtria. Seguint aquesta línia, és important 

tenir més en compte l’aspecte psicosocial que afecta tant al pacient com a la família, 

qual serà necessari per abordar o realitzar una bona intervenció, enfocada a les 

necessitats reals de cada pacient.  
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