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1. INTRODUCCIÓ           
 

Les patologies neurològiques confronten un ampli grup de patologies que afecten 

directament a la salut, creant grans discapacitats i incidint directament a una pèrdua o 

disminució de l'autonomia i restricció de la participació socio-cultural. Aquestes afecten al 

sistema nerviós afavorint alteracions neuromusculars, cognitius, emocionals i/o conductuals, 

a més de complicacions al sistema nerviós autonòmic (SNA) 

 

Entre les diferents patologies neurològiques podem destacar d'origen traumàtic (com el 

traumatisme Cranioencefàlic o TCE), malalties neurodegeneratives (com el Parkinson o 

Alzheimer), accident cerebro vasculars (AVC), per causes de gens defectuosos (com la 

distròfia muscular o la malaltia de Huntington) entre d'altres. 

 

Els Accidents Cerebrovasculars (AVC) és un dels motius més freqüents d'assistència 

neurològica urgent, amb un alt risc de mortalitat i la primera causa de discapacitat 

permanent, que suposa  un gran cost soci-econòmic i es considerada com la més comú de 

les patologies neurològiques actualment (1) (2). En aquest grup s'engloben les alteracions 

encefàliques secundaries a un trastorn vascular ja sigui transitòria, crònica o progressiva 

(3). 

 

En la realització d'aquest treball es farà un repàs fisiològic i fisiopatològic de l'ictus, les 

afectacions motrius i funcionals que provoca i com influeix en el seu acompliment en el dia 

a dia. També es parlarà d'algunes de les teràpies vigents actuals per la intervenció de l'ictus, 

donant èmfasi a les activitats i teràpies dirigides a millorar la funcionalitat, i per tant, 

optimitzant l'acompliment a les activitats de la vida diària de l'usuari.   

 

L'objectiu general es valorar l'eficàcia de l'aplicació de l'activitat orientada a tasques com a 

eina de rehabilitació d'extremitats superiors desprès d'un ictus, avaluant els mètodes més 

comuns d'intervenció i establint la evidència en la qual es basa la pràctica professional. 

  



 

 

 

2. CONCEPTE DE  L'ICTUS I EPIDEMIOLOGIA       

 

2.1. DEFINICIÓ DE L'ICTUS 

 

Segons L'organització Mundial de Salut (OMS) defineix l'ictus com «una síndrome clínica, 

presumiblement d'origen vascular, que es caracteritza pel desenvolupament ràpid de signes 

d'afectació neurològica focal (algunes vegades global) i que duren més de 24 hores o porten 

a la mort». (4) 

 

El terme Ictus fa referencia a qualsevol alteració de la circulació cerebral, generalment de 

començament brusc i súbdit, a conseqüència de la interrupció del flux sanguini a una part 

del cervell per una obstrucció (isquèmia cerebral) o la ruptura d'una artèria o vena cerebral 

(hemorràgia cerebral). Aquest pot ocasionar un dèficit transitori o definitiu del funcionament 

d'una o diverses àrees del encèfal. Aproximadament el 85% dels ictus són isquèmics i el 

15% hemorràgics. 

 

Les causes de l'Ictus no estan clares a dia d'avui, però es pressuposa una serie de factors 

de risc que poden afavorir la seva aparició. Entre aquestes hi ha els factors de risc no 

modificables (factors genètics o familiars, raça, clima, localització geogràfica, edat i sexe) i 

els modificables (hipertensió arterial, malalties cardíaques, diabetis mellitus, 

hipercolesterolemia, estenosis carotídia asimptomàtica, tabaquisme, consum d'alcohol, 

antecedents previs d'ictus) (1) (5) (6). 

 

La isquèmia cerebral sorgix de manera abrupta i provoca alteracions moleculars de manera 

seqüencial en funció de la seva gravetat, la localització, i el temps transcorregut des de 

l'oclusió vascular.  Aquests factors definiran l'AVC com transitori o permanent i per tant 

repercutirà en les posteriors seqüeles. La causa principal resulta de la interrupció del flux 

sanguini per oclusió d'una arteria per mecanisme tromboembòlic o hemo-dinàmic (5) (6). 

 

L'oclusió de l'aportació de glucosa i oxigen al teixit cerebral provocarà alteracions funcionals 

que conduirà a la mort cel·lular per la producció de lactat al metabolisme cel·lular. Tot i que 

la quantitat de dany provocat és directament proporcional al temps transcorregut des de 

l'inici, el flux menor de 20mL/100gr/min és suficient per produir la cascada metabòlica 

anaeròbica . 

 

Al voltant  de l'àrea de necrosis es crea l'àrea de penombra on la isquèmia, per la disminució 

de la perfusió, és incompleta. En aquesta àrea les neurones estan funcionalment inactives, 

però poden recuperar-se de forma parcial o completa en un període entre 3 setmanes i tres 

mesos. El dany a l'àrea de penombra no és una lesió passiva, sinó activa pel dany de 

perfusió, la depressió propagada, la mort neuronal tardana, el dany neuronal lentament 

progressiu i la de-aferentació entre d'altres (5) (7). 

 

Les hemorràgies intracraneals espontànies (excloent així les causades per traumatisme 

crani-encefàlic) es produeix per l'extravasació de sang dins la cavitat cranial, secundaria a 



 

 

 

una ruptura d'un vas sanguini, arterial o venós per diversos mecanismes, com la HTA o les 

anomalies vasculars entre d'altres. Acostumen a produir-se en focus únics, i els seus 

efectes, en general, estan relacionats amb la seva mida i localització. 

 

La simptomatologia general de l'ictus i l'hematoma hipertensiu són molt similars, presentant 

una síndrome focal cerebral de presentació aguda. Per aquest motiu es difícil diferenciar 

simptomàticament entre un infart i una hemorràgia cerebral i s'haurà de recórrer a la 

utilització de tècniques de neuroimatge (TAC). Tot i així les conseqüències són majors a les 

hemorràgies ja que provoquen més alt índex de mortalitat durant la fase aguda i subaguda. 

 

2.2. EPIDEMIOLOGIA DE L'ICTUS 

 

Segons l'anàlisi de dades de la Organització Mundial de la Salut (OMS), els accidents 

cerebrovasculars (AVC) van afectar a 15 milions de persones al món l'any 2002, dels quals 

un terç van defallir i una altre terç quedà amb discapacitat de manera permanent. Les AVC 

representen la tercera causa de mort al món occidental, la primera causa de discapacitat 

física en les persones adultes i la segona de demència. 

 

Dades de l'«Encuesta de Morbilidad Hospitalaria del Instituto Nacional de Estadística» de 

l'any 2011 van registrar 116.017 casos d'AVC i 14.933 d'isquèmia cerebral transitòria amb 

una incidència de 252 i 33 per cada 100.000 habitants a Espanya. Les AVC són una causa 

molt freqüent de morbiditat i hospitalització, constituent la segona causa de mortalitat en la 

població general, i la primera en dones. A més, suposa un gast soci-sanitari molt elevat, que 

s'estima incrementarà als pròxims anys degut a l'envelliment de la nostra població i a que 

el número de casos d'ictus augmenta amb l'edat (8). En un percentatge elevat de pacients, 

l'ictus agut deixarà seqüeles permanents, considerant-se com la primera causant de 

discapacitat aguda en majors de 65 anys. S'estima que a Espanya hi ha fins a 350.000 

persones amb diversitat funcional per ictus. 

 

Segons les dades publicades pel «Ministerio de Sanidad» l'any 2013, publica que es van 

comptabilitzar 30.161 morts l'any 2010 per malalties cerebrovasculars (12.632 homes i 

17.529 dones) en el conjunt de la població espanyola, representant el 7'89% del total de 

defuncions produïdes en aquest any (9). 

 

A Catalunya no hi ha registres específics sobre mortalitat i morbilidad les AVC, però segons 

la recollida de dades de diferents documents es pot fer una aproximació de la seva magnitud 

i evolució (Document marc del Pla d'Atenció a la malaltia Vascular cerebral, 2003). 

 

Segons les dades del Registre del Conjunt Mínim Bàsic d'Alta Hospitalària (CMBDAH) del 

Servei Català de Salut de 65 hospitals generals catalans (91%), es van declarar 12.335 

casos d'AVC a Catalunya al 2002, excloent els malalts no ingressats.  Dels registres 

hospitalaris, la mortalitat hospitalària va ser del 9'5% de mortalitat global; 8'3% en homes i 

10'7% en dones. La mortalitat en AVC hemorràgica va ser del 25% (el 22'4 en homes i el 

28'0% en dones), i el 9'9% en isquèmica (el 8'4% en homes i el 11'3% en dones). Tot i així 



 

 

 

s'ha observat una davallada de la mortalitat compresa entre l'any 1983 i el 2002,  i un 

increment de les altes hospitalàries en un 32% (4) (10). 

 

Incidència 

 

Tot i que la mortalitat ha anat disminuint en els últims anys, es veu un increment de la 

incidència cada any. La taxa d'incidència es situa entorn a 132-174 casos d'ictus per cada 

100.000 habitants a l'any. Sembla ser que l'envelliment de la població podria ser la causa. 

 

Segons els estudis IBERICTUS mostra una taxa d'incidència de 155 casos per 100.000 

habitants/any per la població total, però al desagregar les taxes per edats s'observa que pel 

grup de 18 a 64 anys la taxa per ictus són de 39 casos per 100.000 habitants/any mentre 

que per majors de 64 anys la taxa arriba a 591 casos per 100.000 habitants/any (11). 

 

Prevalencia 

 

Segons la Guia Practica del Ictus en Atenció Primaria la prevalença a Espanya representa 

entre el 3'8% i l'11'8% en majors de 65 anys, sent més freqüente en homes i en zones 

urbanes. 

 

Segons la OMS es preveu que entre el 2000 i el 2025 la incidència de l'ictus augmentarà 

un 27% als països europeus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. CLASSIFICACIÓ DE L'ICTUS         

  

 

3.1. ICTUS ISQUÈMIC 

 

També anomenat trombosis, embòlia o apoplexia. És a causa d'una obstrucció o 

taponament d'un vas sanguini, de manera que la sang no pot arribar a una determinada 

zona i no pot aportar l'oxigen i nutrients necessaris. Si aquesta obstrucció es manté en el 

temps es produeix la mort de teixit o sorgeix l'infart cerebral. 

 

3.1.1. Classificació segons evolució durant les primeres hores 

 

Atac Isquèmic Transitori (AIT): breus episodis de disfunció neurològica focal o retiniana de 

menys de 24 hores de durada per un dèficit del flux sanguini al territori irrigat. Es reversible 

i no queden seqüeles. El Transitory Ischemic Attack (TIA) Working Group (12) redefineix 

AIT com «un episodi breu de disfunció neurològica, causat per isquèmia focal cerebral o 

retiniana, amb símptomes clínics que típicament duren menys d'una hora, sense evidencia 

d'infart agut».  Segons la AHA/ASA (13) proposa una altra definició com «episodi transitori 

de disfunció neurològica causat per isquèmia focal cerebral, de la medul·la espinal o de la 

retina, sense infart agut» 

 

Infart Cerebral: ocasionat per una alteració qualitativa o quantitativa de l'aportament 

circulatori a un territori encefàlic, produint un dèficit neurològic durant més de 24 hores i que 

porta a la necrosis tissular (1). Poden ser: 

 

• Progressius: quan les manifestacions clíniques inicials evolucionen cap a un 

empitjorament desprès de la primera hora i no més de 72 hores des de l'inici dels 

símptomes, aquest té pitjor pronòstic. 

• Estables: quan no s'observa modificacions de la simptomatologia durant 24 hores en 

el sistema carotidi i 72 hores en el sistema vertebrovasilar. 

 

3.1.2. Classificació segons la clínica de l'infart cerebral 

 

Classificació dels infarts cerebrals en els seus diferents subtipus etiològics, adaptada del 

Laussane Stroke Registry (Bogousslavsky, 1997) i del Comité ad hoc del Grupo de Estudio 

de Enfermedades Cerebrovasculares de la SEN (A. Arboix &cols., 1998 i 2002): 

 

Infart aterotrombòtic. Ateroesclerosi d'artèria gran: de topografia cortical o subcortical, 

localitzat en les arteries caròtides o vertebro-basilar. El material que obstrueix el vas es 

produeix en ell. 

 

Infart cardioembòlic: de topografia habitualment cortical amb presentació aguda. En aquest 

cas el causant de l'obstrucció es produeix en un lloc diferent al cervell i a travès del flux 

sanguini arriba a taponar el vas cerebral. 



 

 

 

 

Infart lacunar: infart de mida petita normalment relacionat amb HTA, diabetis o l'edat 

avançada, que afavoreix la producció de proliferació de les pròpies parets de l'artèria. 

Acostuma a passar en artèries de mides reduïdes en la profunditat del teixit cerebral, en 

arteries perforants del cervell. 

 

Infart cerebral de causa inhabitual: es localitza a nivell cortical o subcortical, en territori 

carotidi o vertebro-basilar produït per malalties sistèmiques (infecció, neoplàsia, síndrome 

mieloproliferatiu, alteracions metabòliques, de la coagulació, etc.) o altres malalties com 

malformació arteriovenosa, trombosis venosa cerebral, migranya, aneurisma sacular, etc. 

 

Ictus de causa indeterminada: es localitza en zona cortical o subcortical, en territori carotidi 

o vertebro-basilar. En aquest cas no es troba l'origen o etiología de l'infart cerebral. 

 

3.2. ICTUS HEMORRÀGIC 

 

També anomenat derrame cerebral o hematoma cerebral. Es produeix a causa del 

trencament d'un vas dins el cervell (hemorràgia intracerebral) o a les envoltures (hemorràgia 

subaracnoidea). Aquesta sang no es pot alliberar a l'exterior pel que fa pressió al cervell 

impedint l'aporte d'oxigen adequat, provocant la mort dels teixits que està comprimint (1) 

(14). 

 

Hemorràgia Intracerebral: extravasació hemàtica secundari a una ruptura vascular a 

l'interior del cervell. Segons la localització es classificarà en parenquimatosa o ventricular. 

 

• Parenquimatosa: extravasació de sang a l'interior del parènquima encefàlic per una 

ruptura arterial cerebral a causa de processos degeneratius o per malformacions 

vasculars. Segon la seva topografia es classifiquen en lobar, profunda (ganglis 

basals, capsular o subtalàmica), troncoencefàlica i cerebelosa. La simptomatologia 

és similar a d'altres ictus, amb disminució de la consciència i cefalea greu. 

 

• Ventricular: concentració de sang dins els ventricles cerebrals. Es denomina primària  

quan el sagnat es localitza exclusivament al sistema ventricular; la secundària és 

originada a l'espai subaracnoideo o al parènquima i s'ha estès al sistema ventricular.   

 

Hemorràgia subaracnoidea (HSA): extravasació de sang a l'espai subaracnoidea encefàlic. 

La causa més freqüent és la ruptura d'un aneurisme i provoca cefalea brusca i intensa, 

alteracions del nivell de consciència, vòmits i també pot provocar rigidesa al clatell. La 

localització dels aneurismes s'origina a les bifurcacions del polígon de Willis (14). Prop del 

50% moren en el primer mes. 



 

 

 

4. FISIOLOGIA I FISIOPATOLOGIA        

  

 

4.1. NEUROANATOMIA 

 

4.1.1. Cèl·lules del sistema nerviós 

 

Les cèl·lules del sistema nerviós es poden dividir en neurones i neuroglia, cadascuna 

d'aquestes realitzen funcions diferenciades. 

 

Neuroglia: no participen directament en les interaccions sinàptiques i la senyalització 

elèctrica però ajuda a definir el contacte sinàptic i a mantenir les seves capacitats de 

senyalització neuronal. Contribueix a la reparació del sistema nerviós danyat, ja que actua 

com a cèl·lules mare en algunes regions encefàliques, promou nou creixement de neurones 

danyades (on pugui sorgir regeneració neuronal) i bloqueja la regeneració en altres regions 

que podrien ser perjudicials. Les funcions principals de la glia corresponen a mantenir el 

medi iònic de les cèl·lules nervioses, modular la velocitat de propagació de les senyals, 

modular l'acció sinàptica al controlar la captació de neurotransmissors i ajudar a la 

recuperació de la lesió neural (15). 

 

Neurona: especialitzades per rebre, conduir i transmetre senyalització elèctrica a llarga 

distància a travès de potencials d'acció. Consta de tres parts: cos cel·lular o soma (nucli de 

la neurona), dendrites (prolongacions citoplasmàtiques del soma encarregades de rebre els 

estímuls) i axó (prolongació única del soma envoltada de mielina encarregada de conduir 

l'impuls nerviós a altres neurones o òrgans diana). El sistema de transmissió nerviosa és a 

través de la sinapsis amb neurotransmissors a l'espai sinàptic. Al no presentar llocs 

d'emmagatzematge de reserves energètiques fa que la seva supervivència i funcionament 

vagin lligats a la irrigació vascular continu i apropiat (15) (16). 

 

• Neurones aferents: són les neurones sensitives que transmeten informació sensitiva 

des dels receptors dels teixits corporals i òrgans cap a l'encèfal o la medul·la espinal 

(on es processarà la informació)  a travès dels nervis perifèrics.   

• Neurones eferents: són les neurones motores que transporten informació del sistema 

nerviós central (SNC) al múscul esquelètic, implicades en la regulació del to muscular 

per produir moviment, o a la musculatura llisa del sistema nerviós autonòmic.   

• Interneurones: localitzades al SNC, permet la comunicació entre les neurones 

sensitives i motores. Poden fer d'excitadores o inhibidores. 

 

4.1.2. Sistema nerviós central (SNC) 

 

El SNC està compost per l'encèfal i la medul·la espinal, sostinguts i protegits per os i 

cobertes membranoses, localitzats a l'interior de la cavitat cranial i el conducte vertebral 

respectivament. Dins la coberta òssia hi ha membranes concèntriques envoltant l'encèfal i 



 

 

 

la medul·la espinal que contenen el líquid cefaloraquidi: capa duramadre, aracnoidea i 

piamadre (15) (16) (17) (18). 

4.1.2.1. Encèfal: format pel cervell, el cerebel i el tronc encefàlic 

 

Cervell: es troba dins la cavitat cranial, envoltada per membranes meníngies amb el líquid 

cefalorraquídi  i està format pel diencèfal i els dos hemisferis cerebrals. La seva funció 

principal és recollir, processar i transmetre informació mitjançant l'emissió d'impulsos bio-

elèctrics a travès de les neurones. El cervell té milers de milions de cèl·lules nervioses (entre 

neurones i cèl·lules glials) organitzades al còrtex cerebral en diverses capes, cadascuna 

amb unes entrades (aferències) i sortides (eferències) diferents, connectades amb parts 

específiques del sistema nerviós. En capes es superposa una organització modular, que 

permetrà et tractament específic de certes informacions per conjunt de neurones (les 

columnes). 

 

El cervell presenta dos hemisferis units per diferents ponts per afavorir la seva comunicació 

(el major de tots és el cos callós amb fibres nervioses que comuniquen entre els dos costats). 

Cada hemisferi te uns territoris definits delimitats per cissures: lòbul frontal (encarregat de 

decidir la conducta apropiada), lòbul parietal (integra la informació sensorial interoceptiva i 

l'exteroceptiva, és a dir, funcions sensitives, associatives i de reconeixement de l'espai), 

lòbul occipital (s'encarrega bàsicament de la visió, i conjuntament amb el lòbul temporal 

elabora la informació visual) i lòbul temporal (processament auditiu entre d'altres). A més a 

l'hemisferi dominant es trobarà l'àrea de Broca i l'àrea de Wernicke que controlarà diferents 

aspectes contralateral en la majoria de les persones. 

 

El cervell està formada per substància gris (capa més superficial on es troba el soma de les 

neurones) i substància blanca (constituïda pels axons). Les estructures més grans dins dels 

hemisferis són els anomenats ganglis basals (nucli caudat, putamen i glòbul pàl·lid) que 

reben aferències del còrtex cerebral i participa en l'organització i la guia de funcions motores 

complexes. També es troben els diferents tractes axònics implicats en les funcions motores, 

sensorials, vestibulars, viscerals, entre d'altres. 

 

Es sistema límbic està constituït per una part del còrtex cerebral situat a la part inferior del 

cervell i és l'encarregada del control de les emocions i la memòria emocional. 

 

Cerebel: ocupa gran part de la fosa cranial posterior, situat dorsalment del tronc de l'encèfal 

i a la part inferior dels lòbuls occipitals del cervell. La seva funció principal és regular les 

funcions d'altres zones de l'encèfal, és a dir, monitoritzar els resultats de l'activitat cerebral 

i comparar-les amb la intenció originària, i si detecta errors en l'execució envia senyals 

correctives.   

 

El cerebel està subdividit en: cerebrocerebel (encarregat de la regulació dels moviments 

especialitzats, sobretot en la planificació i execució de les seqüències espacials i temporals 

complexes del moviment, inclòs la parla), espinocerebel (única part en rebre aferències 

directament de la medul·la espinal, encarregada de controlar els moviments distals i 



 

 

 

proximals dels músculs) i vestibulcerebel (rep aferències des dels nuclis vestibulars al tronc 

de l'encèfal i està vincular al reflex vestibul-ocular i amb la regulació dels moviments que 

mantenen la postura i l'equilibri). 

 

Vies aferents: es projecten al còrtex i als nuclis cerebel·losos provinents de l'escorça 

cerebral, tall cerebral i del cordó espinal a travès dels peduncles. El peduncle superior porta 

informació propioceptiva homolateral (tracte espinocerebel·lós anterior); pel peduncle 

cerebel·lós mig ingressen aferències dels nuclis del pont a travès de les fibres pontines 

transversals contralaterals, provinents de regions motores i pre-motores, sensitiva somàtica 

i àrees d'associació visual; pel peduncle inferior les aferències provenen dels nuclis 

vestibulars i propioceptius ipsilateral (tracte olivocerebel·lòs i tracte espinocerebel·lòs 

posterior), encarregats sobretot en les funcions de l'aprenentage. 

 

Vies eferents: del còrtex cerebel·lós projecta cap als nuclis cerebel·losos profunds i el 

complex vestibular projectant a les neurones motores superiors (per ajustar el control de la 

estàtica, l'equilibri i els moviments vestíbulo-oculars) i als nuclis ventro-laterals del tàlem 

contralateral (per la planificació dels moviments voluntaris). Aquestes vies projecten fibres 

al nucli «rojo» per rebre informació de retorn del nucli de l'oliva inferior per permetre 

l'aprenentatge amb els moviments.   

 

Tronc encefàlic: tall nerviós que uneix el cervell i la medul·la espinal. Es troba per davant 

el cerebel, on es connecta mitjançant el mesencèfal (en general coordina els moviments 

oculars en funció dels estímuls visuals, i els moviments del cap i tronc a travès de la 

percepció d'estímuls auditius), la protuberància (inclou nuclis importants de la regulació de 

la son i els processos d'alerta) i el bulb raquidi (entre d'altres s'encarrega controla la 

regulació dels sucs gàstrics, la tos, el vòmit, l'esternut, la deglució, la pressió arterial i la 

respiració). 

 

El tronc encefàlic en general controla diferent funcions a travès de tres nuclis: nuclis somato-

motors (recull informació somàtica i inicia processos relacionats amb els moviments a travès 

de dues columnes), nuclis somato-sensitius (reculles informació sensitiva del cos per 

regular els processos mentals pertinents) i nuclis viscero-motors (entre d'altres controlen la 

motilitat intrínseca de l'ull, la secreció llagrimal i mucoses nasals, sensibilitat visceral). 

 

Per la part externa s'originen els nervis cranials, compresos per 12 parells nerviosos. 

D'aquests es parlarà més endavant. 

 

4.1.2.2. Medul·la espinal 

 

La medul·la espinal amb forma de cordó cilíndric, s'estén des de l'articulació atlantooccipital, 

continuant pel bulb raquidi fins la segona vèrtebra lumbar (L2). La comunicació entre la 

medul·la i l'organisme es realitza a travès dels nervis espinals, units per l'arrel posterior (de 

caràcter sensitiu) i l'arrel anterior (de caràcter motor). La medul·la espinal està constituïda 

per una massa central de substància gris (en forma de «H» creant les astes anteriors i 



 

 

 

posteriors) envoltada per la substància blanca. 

 

La substància gris conté diverses neurones funcionals. Entre elles es troben les neurones 

eferents (envien el seu axó fora del SNC, i poden ser motoneurones situades en asta 

anterior o neurones vegetatives situades en regió intermèdia), neurones aferents (situades 

en asta posterior i donen informació sensitiva) i interneurones (envien els seus axons a 

altres parts de la pròpia medul·la espinal, disperses per tota la medul·la). 

 

La substància blanca està composta per axons (majoritàriament mielinitzades) que 

ascendeixen i descendeixen per tota la medul·la espinal. Aquesta substància està dividida  

per astes i fibres radiculars denominades cordons medul·lars: cordó anterior (situada entre 

la fissura mitjana anterior i l'asta anterior amb fibres radiculars), cordó posterior (comprès 

entre la línia mitja i l'asta posterior amb les seves fibres radiculars) i cordó lateral (disposat 

lateralment de la substància gris, entre les fibres radiculars anteriors i posteriors). 

 

4.1.2.3. Àrees del Control motor 

 

El còrtex motor està ubicat al lòbul frontal, per davant de la cissura de Rolando. Consisteix 

en diverses àrees de processament, de les quals trobem el còrtex motor primari (M1), àrea 

motora suplementaria (MS) i còrtex premotor. La funció principal de l'àrea cortical motora 

és planificar i portar a terme una acció voluntària. 

 

Àrea motora primària: ubicada a la circumvolució precentral a l'àrea de Brodmann 4. Rep 

aferències de les àrees somatosensorial primàries i secundàries, del cerebel i de l'àrea 

premotora. La seva funció és guiar els actes motors per a portar a terme una acció. 

 

Àrea motora secundària 

 

Àrea suplementaria: àrea suplementaria s'encarrega de processar la seqüència de 

moviments, és a dir, organitzar temporalment l'execució seqüencial que requereixen 

múltiples moviments. 

 

Àrea premotora:  inclou àrees 6, 8, 44 i 45 de Brodmann de la superfície lateral del lòbul 

frontal de la superfície lateral del lòbul frontal i part de les àrees 23 i 24 sobre la superfície 

medial, i s'activa a l'establir un nou programa motor o quan s'altera un programa ja après.  

Rep aferències multisensitives i influeix en el comportament motor, pel qual aquesta àrea 

utilitza la informació d'altres regions corticals per seleccionar els moviments apropiats al 

context de l'acció. Per tant té una funció important en l'aprenentatge motor. 

 

 4.1.3. Sistema nerviós perifèric (SNP) 

 

Està constituït per terminacions nervioses (receptors sensitius), troncs nerviosos perifèrics 

(nervis espinals i cranials), plexes (estructures que redistribueixen les fibres sense fer 

sinapsis per formar altres nervis perifèrics) i ganglis (estructures on es localitzen els cossos 



 

 

 

d'algunes cèl·lules nervioses) que relacionen el SNC amb la resta del cos (15)(17). 

 

 

4.1.3.1. Terminacions nervioses 

 

Terminacions aferents: corresponen a l'estimulació mecànica, tèrmica o química 

(mecanorreceptors, termorreceptors i quimiorreceptors respectivament) i condueixen 

potencials d'acció cap al SNC. Aquestes vies es denominen sensitives, i podem trobar les 

generals i les especials (olfacte, visió, audició, equilibro i gust). Funcionalment hi ha tres 

tipus de terminacions sensitives: exteroceptives (superficials en la pell per reaccionar a 

estímuls nociceptius, temperatura, tacte i pressió), interoceptives (en vísceres i responen a 

estímuls mecànics i químics) i propioceptives (en musculatura, articulacions i tendons per 

proporcionar consciència de la postura i el moviment). 

 

Terminacions eferents: associades a les cèl·lules musculars i secretores. Els 

neurotransmissors actuen sobre els receptors de membrana de la cèl·lula diana per generar 

l'acció associada. En la musculatura estriada les motoneurones alfa (les que innerven fibres 

musculars extrafusals) i gamma (les que innerven les fibres musculars intrafusals) terminen 

a les cèl·lules musculars a nivell d'especialitzacions sinàptiques denominades plaques 

terminals motores. 

 

4.1.3.2. Nervis perifèrics 

 

Es considera tots els nervis i rames que es troben fora del SNC i són les vies principals de 

comunicació de l'encèfal i la medul·la espinal amb la resta del cos. Un nervi consta de 

moltes fibres nerviosos eferents i aferents. 

 

Algunes de les fibres nervioses perifèriques estan cobertes de mielina i altres són 

amielíniques i totes elles estan organitzades en feixos i envoltada per teixit connectiu: 

endoneuro (teixit connectiu que envolta les fibres individuals), perineuro (envolta els feixos 

de fibres) i epineuro (envolta el nervi). D'aquesta manera proporcionarà una gran resistència 

i suport als nervis. 

 

4.1.3.3. Plexes 

 

A nivell de les extremitats. les rames anteriors dels nervis espinals formen unes complexes 

xarxes nervioses, anomenats plexes, en la qual s'intercanvien fibres nervioses. De cada 

plexe surten els troncs nerviosos que s'expandeixen perifèricament i posseeixen unes fibres 

nervioses que deriven de diferents nervis espinals. 

 

Trobem 3 plexes: plexe cervical (entre d'altres innerven musculatura del coll i part de les 

espatlles), plexe braquial (innerva de les espatlles i el membre superior) i plexe lumbosacre 

(innerva membre inferior). 

 



 

 

 

4.1.4. Parells cranials 

 

S'originen al tronc encefàlic i està comprès per dotze parells nerviosos bilaterals, tot i que 

els dos primers (el nervi olfactori o primer parell i el nervi òptic o segon parell) no emergeixen 

d'aquí. Aquests condueixen fibres aferents i eferents entre l'encèfal i estructures 

perifèriques, sobretot del cap i el coll. Es denominen i numeren individualment amb números 

romans segons la seqüència en la que emergeixen de l'encèfal. 

 

Els parells cranials són els següents: nervi oculomotor (III parell), nervi troclear (IV parell), 

nervi trigemin (V parell), nervi abducens (VI parell), nervi facial (VII parell), nervi 

vestibulococlear (VIII parell), nervi glosofaringe (IX parell), nervi vago (X parell), nervi 

accessori o espinal (XI parell) i nervi hipogloso (XII parell). 

 

Els nuclis aferents són principalment les fibres que porten informació sensitiva: a travès del 

nucli del trigemin serà el tacte, la pressió, el dolor i la temperatura; el nervi vestibulococlear 

s'encarrega dels sentits especials i la sensibilitat al moviment i la posició; i les aferències 

viscerals, incloent les fibres gustatives, terminaran als nuclis del tracte solitari (16) (17). 

 

Els nuclis eferents es divideixen en tres grups (17): 

• Nuclis de la columna cel·lular eferent somàtica: format pels nuclis dels nervis III 

(encarregat d'innervar musculatura de la parpella superior i músculs extraoculars 

menys l'obliquo superior i el recte lateral), IV (innerva múscul obliquo superior de l'ull), 

VI (innerva múscul recto lateral) i XII (innerva musculatura intrínseca i extrínseca de 

la llengua). 

• Nuclis de la columna cel·lular branquiomotora: format pels nuclis V (innerva 

musculatura per mastegar, tensor del timpà i vel del paladar, i ventre anterior del 

múscul digàstric) i VII (innerva musculatura facial). El nucli ambigu envia fibres als 

nervis IX, X i una part del nervi accessori per innervar la musculatura de la faringe i 

la laringe. 

• Nuclis de la columna cel·lular parasimpàtica: consta de neurones parasimpàtiques 

preganglionars que envien axons als nervis cranials III, VII, IX i X. 

 

4.2. SISTEMA D'IRRIGACIÓ ARTERIAL DE L'ENCÈFAL 

 

Els sistema nerviós de l'encèfal està irrigat per una extensa xarxa vascular per mantenir els 

nivells d'oxigen i glucosa necessàries, ja que els centres nerviosos mantenen una activitat 

permanent que requereix d'aquest flux sanguini constant i continu (15) (16) (17). 

 

4.2.1.Irrigació arterial del cervell 

 

El sistema d'irrigació del cervell consta de dos sistemes arterials: els sistema carotidi i el 

sistema vertebrobasilar. Aquestes arteries es troben a l'espai subaracnoidal i les seves 

rames s'anastomosen per formar el cercle arterial cerebral (també conegut com Polígon de 



 

 

 

Willis) sobre la superfície inferior del cervell. 

 

4.2.1.1. Artèries caròtides internes (o circulació anterior) 

 

S'origina en la bifurcació de l'arteria caròtide comú i entra a la fosa cranial a través del 

conducte carotidi, s'estén cap endavant a través del si cavernós i puja sobre la cara medial 

de l'apòfisi clinoidea anterior fins la superfície de l'encèfal lateral al quiasma òptic. 

 

En aquest punt es bifurca per donar dos rames terminals principals: 

 

• Arteria Cerebral Anterior (ACA): passa per sobre el quiasme òptic per entrar per 

la fissura longitudinal del cervell entre els lòbuls frontals dels hemisferis cerebrals, i 

s'uneixen les ACA d'ambdós costats a travès de l'arteria comunicant anterior. Des 

d'aquí segueix la curvatura dorsal del cos callós  i es ramifica per la superfície medial 

dels lòbuls frontals i parietal. Inclou per tant el còrtex motor i sensitiu del membre 

inferior, les àrees motores accessòries de la circumvolució cingular que governa la 

part superior del rostre i les àrees límbiques del lòbul frontal mitjà. Per últim 

s'anastomosa amb l'artèria cerebral posterior. 

Les artèries penetrants profundes de les ACA irriguen la porció anterior del nucli 

caudat i el putamen i la part anterior de la càpsula interna 

 

• Arteria Cerebral Mitja (ACM): segueix lateralment fins entrar al solc lateral i es 

subdivideix per irrigar tota la superfície lateral dels lòbuls frontals, parietal i temporal. 

Aquest inclou la irrigació del còrtex auditiu, motor i sensitiu primaris per tot el cos, a 

excepció dels membres inferiors, àrea del llenguatge de Broca, àrea de Wernicke i 

el lòbul de la ínsula.. 

Les artèries penetrants profundes de les ACM irriguen el cos del nucli caudat i la 

major part del putamen, la major part del globus pàl·lid, la part intermitja de la 

càpsula interna i l'hipotàlem anterior. 

 

4.2.1.2.  Artèries vertebrals (o circulació posterior) 

 

S'origina en l'arteria subclavia, ascendeix a travès dels forats transversos de les vèrtebres 

cervicals i entra a la cavitat cranial pel forat magne pel costat de la cara ventrolateral de la 

medul·la oblongada. Les dos arteries vertebrals s'uneixen en la porció superior i anterior del 

bulb raquidi per formar l'arteria basilar, ascendeix per la protuberància sobre la superfície 

ventral, i d'aquí s'uneix a les caròtides internes per formar el Polígon de Willis.    

 

En la unió del pont i el mesencèfal, l'arteria basilar es divideix en: 

 

• Artèria cerebel·losa superior: irriga la cara superior del cerebel. 

 

• Artèria cerebral posterior: es corba al voltant del mesencèfal per irrigar el còrtex 



 

 

 

del lòbul occipital, la cara inferomedial del lòbul temporal i la regió del lòbul parietal 

posterior. Irriga les àrees visuals primari i d'associació a cada lòbul i les regions 

límbiques en les circumvolucions cingulars posterior i parahipocámpica.   

Les artèries comunicant posteriors (que connecta els sistema carotidi intern i 

vertebro-basilar ) i cerebral posterior irriguen l'hipotàlem posterior, la major part del 

tàlem i el plexe coroide del tercer ventricle 

 

4.2.2. Irrigació arterial del tronc de l'encèfal i cerebel 

 

Les artèries que irriguen el tronc encefàlic i el cerebel procedeixen del sistema arterial 

vertebro-basilar. En la porció intracranial de les artèries vertebrals, de l'arteria basilar i de 

les artèries cerebrals posteriors. 

 

4.2.2.1. Irrigació arterial del tronc encefàlic 

 

• Les artèries penetrants paramedianes són un conjunt de vasos curts que s'originen 

de les artèries vertebrals, basilar i cerebral posterior, i penetren en la substància 

nerviosa del tronc encefàlic per la línia mitja. 

 

• Les artèries cincumferencials curtes envolten el tron encefàlic abans de penetrar en 

les profunditats en la substància nerviosa. Les destinades al bulb raquidi i la 

protuberància naixen de les cares laterals de l'artèria basilar; les destinades al 

mesencèfal s'originen de la cerebral posterior abans de l¡origen de la comunicant 

anterior. 

 

4.2.2.2.  Irrigació del cerebel 

 

• La artèria cerebel·losa superior irriga la cara superior i els nuclis del cerebel. 

• La artèria cerebel·losa antero-inferior irriga la part inferior del cerebel, especialment 

la cara més anterior. 

• L'artèria cerebel·losa postero-inferior irriga la cara lateral del bulb raquidi i la 

superfície inferior del cerebel. 

 

4.3. AFECCIONS PER REGIONS 

 

4.3.1. Isquèmia cerebral focal 

 

4.3.1.1. Alteracions en el territori de la artèria caròtida interna 

 

• Alteració en arteria cerebral anterior: produirà monoparèsia sensitiva i motora 

contralateral que afectarà al membre inferior, pot donar alteració del control 

d'esfínters, marxa apràxica i abúlia (pèrdua de voluntat o iniciativa) bilateral i 

disfunció executiva. 



 

 

 

 

• Alteració en artèria cerebral mitja: En hemisferi esquerra donarà afàsia (de broca, 

Wernicke, de conducció, global o nominal), alèxia central o amb agrafía, apràxia 

ideomotriu i hemiplegia i hemianestèsia contralateral. En hemisferi dret donarà 

heminegligència esquerra, apràxia constructiva i del vestit, alteracions viso-espacials 

i viso-perceptius, alteracions de la memòria visual i hemiplegia, hemianestèsia 

fascio-braquio-crural  contralateral i anosognòsia. Si l'afectació és a l'hemisferi 

dominant, ens trobarem amb afàsia, agrafia,  agnòsia digital, apràxia ideatòria i 

confusió entre esquerra i dreta.   

 

4.3.1.2.  Alteracions en el territori de les artèries vertebro-basilar 

  

• Alteració en artèria basilar: parèsia de les quatre extremitats, amnèsia i alteració 

de la consciència, alteracions de la parla i alteracions de la motilitat ocular. 

• Alteració en artèria vertebral: Inestabilitats de la marxa i sensació de vertigen, 

alteració de la parla, diplòpia i cefalea. 

• Artèria cerebral posterior: donarà hemianòpsia o quadrentanòpsia a nivell macular, 

alèxia sense agrafia i agnòsia pels colors. 

 

4.3.1.3. Simptomatologia segons la localització de l'ictus 

 

• Afectació de l'hemisferi dret: donarà afectació motora en costat contralateral, amb 

hemiplegia o hemiparèsia esquerra i/o alteracions de la sensibilitat, incloent la pèrdua 

de visió en el camp visual esquerra. Una afectació en aquesta àrea afectarà a la 

capacitat d'anàlisi per jutjar distàncies, mides i velocitat d'un objecte pel que tindrà 

dificultats en agafar objectes, afectant també a la lectura per dificultat de distingir la 

direcció correcta. La conducta també es veurà afectada amb predomini de la 

impulsivitat i els canvis bruscos de caràcter. S'observarà alteracions en la percepció 

del propi cos,  pel que poden presentar heminegligència del costat afectat, i en alguns 

casos els pot afectar a la memòria a curt termini. 

 

• Afectació de l'hemisferi esquerra: a nivell motor i sensitiu ens trobarem amb 

afectació contralateral, pel que poden presentar hemiplegia o hemiparèsia dreta amb 

o sense alteracions de la sensibilitat superficial i profunda. En la major part de la 

població resideix aquí les zones de control de la parla i les habilitats lingüístiques, 

pel que poden presentar afàsia sensitiva (dificultats per comprendre) o afàsia motora 

(dificultats per emetre el llenguatge parlat o escrit), o poden presentar disàrtria 

(dificultat en la pronunciació  per problemes motors). En quant a la conducta 

mostraran una actitud més passiva i prudencial, i dificultats en la memòria en quant 

a la retenció d'informació, en l'adquisició de neus coneixements i problemes en la 

conceptualització i la generalització. 

 

• Afectació al cerebel: ocasionarà alteració a nivell de reflexos i coordinació, creant 



 

 

 

desequilibris i dificultats per l'abastament o el control corporal com la deambulació. 

També pot repercutir en l'aparició de nàusees i vòmits. Segons l'article de revisió de 

Nieto Barco et al. (19) una afectació a aquest nivell pot afectar també a l'aprenentatge 

on estan implicades respostes motores i a les funcions cognitives controlades pel 

cerebel. 

 

• Afectació en tronc encefàlic: en aquest punt les alteracions poden ser més 

agressives que en les anteriors, ja que des d'aquí es controlen els moviments i actes 

involuntaris, com les funcions vitals d'una persona. Cada impuls que es genera als 

hemisferis o cerebel ha de passar pel tronc encefàlic cap a altres regions del cos. 

Poden patir paràlisis en un o els dos costats del cos, pèrdua de consciència, disfàgia, 

disàrtria, diplòpia, i dificultats respiratòries i cardíaques. 

 

4.3.2. Hemorràgies 

 

l'ictus hemorràgic donarà simptomatologia similar a la isquèmia cerebral en funció de la 

zona afectada. Tot i així, la seva diferenciació serà que apareixerà cefalea, vòmits i 

alteracions del nivell de la consciència. També pot aparèixer hipertensió arterial severa, 

rigidesa al clatell en el moment de l'exploració i l'absència d'antecedents isquèmics. 

 

4.4. MANIFESTACIONS CLÍNIQUES 

 

Per a què el supervivent de l'ictus obtingui la millor atenció, és necessari un sistema de 

classificació del resultat de l'ictus per dirigir la intervenció terapèutica adequada, ja que 

aquesta classificació ens permetrà fer una predicció  (20). L'American Heart Association va 

realitzar una mesura de valoració per valorar el nombre de dominis afectats i la gravetat del 

deteriorament de cadascun d'ells anomenat AHA.SOC, on valora els diferents aspectes: 

  

Motor: Els dèficits motrius són els més freqüents en tots els dèficits observats després 

de l'accident vascular cerebral, generalment amb implicació de la cara, el braç i la cama, 

sols o en diverses combinacions. Les funcions motores avaluades a la AHA.SOC 

inclouen la funció del nervi cranial (incloent el parla i la deglució), la força i el to muscular, 

els reflexos, l'equilibri, la marxa, la coordinació i l'apràxia 

 

Sensorial: els dèficits sensitius van des de la pèrdua de sensacions primàries fins a la 

pèrdua de percepció més complexa. Els pacients poden descriure entumiment, 

formigueig o alteració de la sensibilitat. Les pèrdues sensorials més complexes inclouen 

estereognòsia, agrafia i extinció per duplicar estímuls simultanis. 

Visió: l'ictus pot causar pèrdua visual monocular, hemianopia homònima o ceguesa 

cortical. 

 

Llenguatge: la disfàsia pot ser exposada per disturbis en la comprensió, el 

nomenament, la repetició, la fluïdesa, la lectura o l'escriptura. 

 



 

 

 

Cognició: l'accident cerebrovascular pot provocar deficiències en la memòria, l'atenció, 

l'orientació, les habilitats de càlcul i la construcció. És important avaluar la capacitat 

d'aprendre i conservar informació nova en l'avaluació cognitiva. 

 

Emocional: la depressió és el trastorn afectiu més freqüent vist després de l'accident 

cerebrovascular. Se sol observar amb més freqüència en els mesos posteriors a 

l'accident cerebrovascular que durant l'esdeveniment agut. Els símptomes inclouen 

pèrdua d'energia, falta d'interessos, pèrdua de gana i insomni. 

 



 

 

 

5. REPERCUSSIÓ DE LES SEQÜELES DE L'ICTUS          

  

 

Com s'ha parlat anteriorment, alguns quadres d'accident cerebrovascular no causa 

simptomatologia ni seqüeles que puguin repercutir en la vida quotidiana de la persona, tot i 

que a l'exploració es pugui observar alguna alteració concreta. En canvi, altres provoquen 

alteracions i deixen seqüeles permanents, que es poden reduir o pal·liar amb un programa 

rehabilitador, comprès per diferents professionals.   

 

L'Ictus és la primera causa de discapacitat permanent i la segona causa de mort entre la 

població general adulta en el nostre territori. Entre el 20-25% del general moren en les 

primeres setmanes primaries o secundàries a l'AVC, sent més elevat el percentatge de mort 

en ictus hemorràgic que en les isquèmies cerebrals (5). El 86% de les persones que 

pateixen discapacitat desprès d'un ictus tenen problemes de mobilitat; el 39% dificultats en 

la comunicació i el 34% dificultats en l'aprenentatge, entre d'altres. Tot i així la valoració de 

les repercussions són un camp que està encara per profunditzar (21) i és important  

remarcar que el deteriorament per sí sola no defineix el nivell de discapacitat, però ajuda a 

preveure l'impacte que pot generar en la qualitat de vida de la persona amb ictus (20). 

 

Els usuaris amb seqüeles d'ictus trobaran diferents dificultats per desenvolupar-se a la seva 

vida quotidiana (vestit, alimentació, higiene, desplaçament, etc.), derivada tant de les 

seqüeles motores i sensorials com de les emocionals, cognitives i socials, pel que afectarà 

a la qualitat de vida i pot causar repercussió a nivell social (22). La discapacitat és la manca 

d'habilitat per dur a terme una activitat o tasca en el rang considerat «normal». Mentre que 

la discapacitat ha estat valorada i estudiada a la literatura, la repercussió d'aquesta no ha 

estat tant subjecte a estudi, tot i que es podria dir que la repercussió podria adquirir més 

importància que la pròpia discapacitat per a l'usuari afectat d'ictus (23). 

 

La funcionalitat de la mà és molt important per a la realització d'activitats quotidianes que 

requereixen de destresa i motricitat específica, com l'alimentació o el vestit per posar uns 

exemples, pel qual una afectació a aquest nivell pot reduir considerablement l'autonomia 

de la persona afectada per l'ictus. D'aquesta manera, la identificació de solucions per als 

trastorns de la funció de la mà és important perquè limiten considerablement l'acompliment 

personal (22). 

 

Tot i així en aquest apartat es valorarà no només la repercussió funcional en extremitat 

superior a les AVD, sinó una afectació global segons percepcions i afectacions generals, 

tenint en compte a la persona com un ésser holístic. 

 

5.1. AFECTACIONS FUNCIONALS 

 

Les repercussions de l'ictus aniran més enllà de les seqüeles físiques i sensorials que pot 

patir una persona afectada d'un accident cerebrovascular. D'aquesta manera, ens referirem 

a altres causes com la depressió, la percepció de la discapacitat dels afectats, les 



 

 

 

condicions ambientals i els recursos soci-econòmics com determinants a tenir en compte 

també per avaluar les afectacions funcionals. 

 

La depressió post-ictus (DPI) afecta entre un 20-50% dels usuaris (24) segons 

investigacions realitzades als anys 80 pel grup nort-americà de Starkstein et al i que 

actualment no s'ha modificat notablement. Tot i així la prevalença varia des del 25 fins el 

79% segons les diferències metodològiques de valoració i d'extracció de les mostres 

emprades  (25). Segons diferents autors es preveu que pot estar relacionat amb factors 

psico-socials i soci-demogràfics, més elevat en el sexe femení, discapacitat física, 

alteracions cognitives, incapacitat laboral, situació d'aïllament social, carència de suport 

social, baix nivell soci-econòmic o existència d'antecedents de depressió (26). 

 

Hi ha dificultats per realitzar un diagnosis de DPI per las presència d'altres símptomes 

derivats de dany cognitiu com l'afàsia, agnòsia, apràxia i alteracions de la memòria, ja que 

il'Ictus i depressió comparteixen signes, com alteracions de la son, dificultat de concentració 

i/o reducció de l'apetit. Per fer una classificació com DPI ha de tenir un episodi depressiu 

major (segons DSM-IV-TR present 5 o més símptomes durant al menys 2 setmanes) 

desprès de l'ictus. Generalment apareix en els primers mesos post-ictus (25) i pot afectar a 

l'acompliment funcional per falta d'implicació en el procès terapèutic i/o en la participació 

ocupacional. 

 

Un estudi prospectiu realitzat per Jonathan W. Sturm, Helen M. Dewwy entre d'altres al 

2002 (84) valoren la discapacitat i la percepció de discapacitat que pateixen un grup 

d'usuaris afectats d'ictus (ja sigui per infart cerebral o per hemorràgies intracerebrals). 

 

Es va observar que, en termes generals, la discapacitat i percepció de la discapacitat no 

només és un factor que afecta a nivell motriu, sinó que transcendeix més enllà de les 

limitacions corporals. Segons les valoracions realitzades per l'Índex de Barthel, tot i 

presentar puntuacions totals d'independència desprès dels 3 i 12 meses de rehabilitació, 

un percentatge referia sentir una incapacitat d'acompliment en activitats funcionals no 

només en AVDs sinó també activitats que requerien una interacció a la comunitat. En 

contraposició, també apareix en el mateix estudi el cas contrari, en el qual un percentatge 

dels usuaris d'estudi que presentaven puntuacions de Barthel amb puntuacions més baixes 

referien sentir una recuperació total. 

 

D'aquesta manera es pot concloure que la millora dels serveis de rehabilitació, la provisió 

de mitjans de mobilitats, ajuts a la comunitat i la modificació ambiental per suprimir barreres 

arquitectòniques poden reduir les repercussions en els àmbits de la mobilitat, la 

independència física i les relacions sense millorar la discapacitat. 

 

 



 

 

 

6. AVALUACIÓ           

  

 

En aquest apartat es farà una resum de les diferents escales d'avaluació que podem emprar 

per valorar els déficits produïts per un AVC. Es basarà en els conceptes de la Classificació 

Internacional del Funcionament (CIF) de dèficit de la funcionalitat, limitació de l'activitat i 

restricció de la participació. Veure Annex 1 per ampliar informació. 

 

6.1. ESCALES D'AVALUACIÓ DEL DÈFICIT DEL FUNCIONAMENT 

 

6.1.1. Escales d'avaluació funcional 

 

• National Institute of Health Stroke Score (NIHSS): valora gravetat de l'ictus. 

• Fugl Meyer Assestment Upper Extremity: valora capacitats funcionals d'extremitat 

superior. 

• Escala Modificada d'Asworth: valora l'espasticitat. 

 

6.1.2. Escales d'avaluació cognitiva 

 

• Mini-Mental State Examination (MMSE): valora l'estat cognitiu. 

• Lowenslein Occupational Therapy Cognitive Assesment (LOTCA): valoració 

cognitiva. 

• Chessington Occupational Therapy Neurologic Assesment Battery (COTNAB): 

avalua aspectes neuropsicológics. 

 

6.2. ESCALES D'AVALUACIÓ DE LES LIMITACIONS DE L'ACTIVITAT 

 

• Índex de Barthel (Mahoney i Barthel, 1965): valora autonomia en AVD bàsiques. 

• Mesura d'Independència Funcional (FIM): Avalua autonomia en AVD bàsiques. 

• Escala de Ranking Modificada: avalua resultats de l'afectació. 

• Avaluació de les Habilitats Motores i del Procès (AMPS): avalua la qualitat d'execució 

a les AVD. 

 

6.3. ESCALES D'AVALUACIÓ DE RESTRICCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ 

 

• Escala d'Impacte de l'Ictus (SIS-16): avalua percepcions de l'usuari davant els 

dèficits. 

• MOHOST: avalua la percepció de participació pròpia a les AVDs. 

• Canadian Occupational Performance Measure (COPM): avalua l'execució i 

satisfacció en l'acompliment de tasques seleccionades per l'usuari, ja sigui 

d'autocura, oci o productivitat. 

 



 

 

 

6.4. ESCALES ESPECÍFIQUES DE MOTRICITAT EN EXTREMITAT SUPERIOR 

 

• Box & Block Test: avalua destresa gruixuda de l'extremitat afectada en comparació 

amb la sana. 

• 9 Hole Peg Test: valora motricitat fina de l'extremitat afectada en comparació amb la 

sana. 

• Chedoke Aram and Hand Activity Inventory (CAHAI-13): avalua la capacitat funcional 

del braç en activitats identificades com a importants. 

• Action Reserch Arm Test (ARA Test): avalua la funcionalitat de la mà afectada. 

 

6.5. ALTRES ESCALES 

 

• Escala Visual Analògica de Dolor (EVA): escala per avaluar el dolor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. TRACTAMENT 

 

Diversos estudis relaten que la intensitat del tractament i la instauració primerenca d'un 

programa rehabilitador dona major benefici a la recuperació (National Clinical Guideline for 

Stroke UK) (27). També es relaciona uns elements fonamentals per una bona recuperació 

extern a les teràpies de rehabilitació: el grau d'especialització de l'equip interdisciplinari (28), 

la coordinació entre els professionals reuro-rehabilitadors (29) (30) en conjunt també amb 

la família. 

 

És important el plantejament de la restauració motora de l'extremitat afectada per preservar 

el màxim possible l'autonomia a les AVD. Es pot dir que una rehabilitació intensa (27), 

repetitiva (31) i orientada a la tasca (32) afavorix la millora motriu i/o funcional, a travès 

d'estratègies rehabiliatores adequades a l'acompliment de l'usuari. 

 

Les tècniques de reeducació per la rehabilitació les podem agrupar en tres grups: tècniques 

de compensació, tècniques de facilitació (33) i tècniques modernes basat en teràpies més 

actual per facilitar l'adquisició funcional a les activitats.   

 

7.1. TRACTAMENT MEMBRE SUPERIOR 

 

Les estratègies de rehabilitació emprades actualment van dirigides a l'activació del còrtex 

motor ipsilesional (representació mental del moviment, entrenament del moviment bilateral, 

l'estimulació magnètica transcranial d'alta freqüència), la inhibició del còrtex motor 

contralesional o la modulació de les aferències sensorials per evitar el fenomen de desús 

après. 

 

Tot i fer diferenciació de les diferents tècniques, es poden combinar les diverses teràpies 

durant una mateixa rehabilitació, en funció del moment concret i de les habilitats i capacitats 

funcionals de l'usuari en cada punt de la seva recuperació. 

 

7.1.1. Tècniques compensatòries 

 

Són les tècniques que es van utilitzar amb l'objectiu de millorar la independència a les 

activitats de la vida diària. Es tracta de fer un entrenament amb les capacitats residuals no 

afectades per la patologia. Aquesta metodologia implica una possible dificultat de 

recuperació del costat afectat, ja que dona més èmfasi al costat sa, i pot afavorir al 

anomenat «aprenentatge per desús» que ja en parlarem més endavant. Tot i així pot ser 

una bona alternativa en usuaris amb gran afectació motora dels quals es preveu un mal 

pronòstic de recuperació. 

 

7.1.2. Tècniques de facilitació 

 

A la dècada dels 40' sorgeixen mètodes de tractament amb l'objectiu de «millorar la qualitat 

de moviment al costat sa» (33).  Tot i que s'ha pogut evidenciar actualment que l'activitat 



 

 

 

motora no depèn de les aferències sensorials, en el seu moment aquestes tècniques es 

basaven en les teories del control motor perifèric (les aferències sensorials controlen 

l'activitat motora) i les teories del control motor central (en que el SNC s'organitza en 

estructures jeràrquiques). 

 

La finalitat d'aquest grup de tècniques és facilitar l'activitat muscular i inhibir l'activitat reflexa 

anormal a travès de l'experiència prèvia. Entre aquestes tècniques podem trobar el Mètode 

de Facilitació Neuromuscular Propioceptica o FNP (utilitza estímuls perifèrics d'origen 

superficial o profund per estimular el sistema nerviós per augmentar la força i la coordinació 

muscular), Mètode Bobath (dona importància a normalitzar el to muscular modificant la 

posició i el moviment de les articulacions proximals del cos), Mètode de Rood (els patrons 

motors es desenvolupen fonamentalment a partir de patrons reflexos), Mètode de Votja, 

Teràpia Cognoscitiva (dona importància de la programació del moviment amb estímuls 

tàctils i cinestèsics prescindint de la vista) entre d'altres (33) (34). 

 

7.1.3. Tècniques de millora funcional 

 

Mirror therapy 

 

Tècnica introduïda per Ramachandran (1994) pel tractament del membre fantasma en 

pacients amb amputacions, i per alleugerar l'hemiparèsia després de patir un accident 

cerebrovascular. Posteriorment Altschuler et al (1999) van publicar un estudi pilot on 

confirmaven els efectes positius en l'ictus. A partir d'aquí diferents autors han seguit 

investigant sobre la teràpia de mirall i altres tècniques de biofeedback basat en 

configuracions visuals (35). L'objectiu d'aquesta teràpia és la recuperació motora i funcional 

de la mà a través d'una il·lusió visual (36). Consisteix en posar  un mirall verticalment i 

col·locar el costat afectat darrera d'aquest. L'extremitat no afectada el posa davant el mirall 

de manera que l'usuari la vegi reflectida mentre es realitza els exercicis establerts i així 

crear una il·lusió òptica com si les dues extremitats estiguessin en moviment (37). 

 

Segons la revisió realitzada per Reboredo Silva et al (37) sobre 15 estudis validats, conclou 

que desprès d'aplicar la teràpia de mirall hi ha una millora observable en la recuperació 

motora, però no es pot afirmar que aquesta millora sigui observable en el rendiment de les 

AVD. 

 

La revisió de Thieme et al (2010), amb els estudis realitzats fins al moment fa referència 

què no hi ha evidència sobre l'efectivitat de la teràpia de mirall per la recuperació funcional, 

però que a nivell neurofisiològic suggereixen que durant la seva aplicació «...les mateixes 

àrees motores corticals que actuen durant l'observació dels moviments estan implicades en 

l'acompliment de les accions observades, incloent l'anomenat sistema de neurona mirall» 

(35). En aquesta revisió es va incloure a participants major de 18 anys amb parèsia 

d'extremitat superior després d'un ictus. 

 

 



 

 

 

 

Estimulació elèctrica funcional (FES) 

 

L'estimulació elèctrica funcional és una tècnica que aplica ràfegues programades de corrent 

a la zona neuromuscular a estimular (que poden ser directament a músculs amb 

hemiparèsia o a nervis perifèrics associats). Amb això es pretén aconseguir millorar la 

mobilitat afecta, incloent l'enfortiment muscular, la inhibició de l'espasticitat dels 

antagonistes, la correcció de contractures, l'augment del rang muscular passiu i la facilitació 

de control voluntari motor (38). Tot i haver estudis que evidencien millores motores desprès 

de l'aplicació del FES dins un programa rehabilitador, diferents autors mostren que no hi ha 

efecte significatiu de millora funcional, tot i augmentar la puntuació en proves específiques 

con a la Fugl Meyer.    

 

A l'estudi pilot d'Alon et al (2007) destaca que la utilització de l'electroestimulació FES junt 

amb activitats bimanuals o unimanuals funcionals orientada a tasques poc després de l'inici 

de la rehabilitació hospitalària, s'observa millora de la capacitat de presa i mobilitat de mans 

i dits. Aquest estudi compta amb una durada de 12 setmanes dins un programa de 

fisioteràpia i teràpia ocupacional adaptat a les habilitats  motrius de cada usuari, modificant 

el programa d'activitats en funció de les seves millores (39). 

 

Rehabilitació robòtica 

 

La implementació de la robòtica en el camp de la medicina clínica cada vegada és més 

extensa i estudiada. Es parla de millores a les intervencions rehabilitadores quan es realitza 

amb estimulació multisensorial primerenca, intensiva i específica de la tasca (40) ja que 

permeten participar en entrenaments interactius i de re-aprenentatge motor (41). A principis 

dels anys 90 comença a sorgir la idea de fer ús d'aparells robòtics per aconseguir aquesta 

estimulació multisensorial amb un augment de la intensitat. Van sorgir els «interfaces 

hàptiques» que proporcionen interacció durant mobilitzacions passives o actives assistides 

amb sistemes de biofeedback (es parlarà més endavant a la teràpia amb realitat virtual).   

 

En l'àmbit clínic s'utilitza els dispositius robòtics per millorar la funció d'extremitats superiors 

a través de protocols d'assistència passiva, actiu-assistit o actiu, tenint en compte 

l'acompliment del braç afecte (41), ja que permeten la descàrrega parcial de l'extremitat 

superior i facilitar el moviment.   

 

Segons l'article de Masiero et al (2014) que avalua els sistemes de robòtica en rehabilitació, 

destaca que els diferents estudis realitzats mostren millores a la resistència dels moviments 

analítics en extremitats superiors, però manca estudis que evidenciïn millores a nivell 

funcional. Molts dels sistemes robòtics que es troben avui dia en rehabilitació treballen una 

funció concreta del braç, i per aquest motiu podria ser la causa que no es pugui generalitzar 

a activitats més funcionals. Per una altra banda, els sistemes de robòtica també poden 

actuar com eines d'avaluació per quantificar objectivament el rendiment motor després 

d'una afectació (42). Tot i així, per a introduir-se en el camp clínic han de ser mesures 



 

 

 

estables, sensibles i clínicament significatives. 

Segons la revisió bibliogràfica (Poli et al, 2013) els diferents dispositius robòtics per a 

membre superior es poden classificar des de diferents punts de vista: segons la part de 

l'extremitat a treballar (moviments bilaterals o unilaterals, moviments de colze, canell o mà), 

segons les característiques mecàniques (esqueletons), o segons les estratègies de control 

(mobilitzacions passives, actiu-assistits, amb resistència, exercicis bimanuals) (43). 

 

Realitat Virtual 

 

Durant l'última dècada ha anat creixent la utilització de la realitat virtual (RV) en els 

processos rehabilitadors i a suscitar interès en l'àmbit de la investigació sobre els seus 

efectes de tractament. La RV proporciona l'aprenentatge per repetició i ajustar la dificultat 

en funció de l'acompliment manual.   

 

Hi ha dos tipus d'entorns visuals: els entorns immersius i els entorns no immersius. En el 

primer cas s'aconsegueix una immersió completa mitjançant diferents dispositius (com 

cabines, ulleres virtuals, cascs, etc.), de manera que l'usuari queda exclòs de l'entorn real; 

mentre que en el segon cas hi ha una interacció entre el món real i el virtual a travès de 

monitors amb consoles comercials. També es pot trobar dins la RV els dispositius d'interface 

hàptic per augmentar les sensacions immersives, és a dir, involucrar el tacte i els sons a 

més del visual.  Entre aquests dispositius aconseguim un feedback de força (aporta 

sensacions de duresa, pes i inèrcia de l'objecte virtual), tàctil (permet adquirir sensació de 

forma, rugositat i temperatura entre d'altres) o propioceptiva (donarà informació de la posició 

corporal) que ajudarà en el procès de reorganització motor. 

 

Cameirao et al (2012) proposen que la combinació de la RV amb l'acció bimanual orientada 

a tasques afavoreix la reorganització funcional motora i el sistema premotor reclutant 

neurones mirall en usuaris amb afectació en fase aguda (44). 

 

Hi ha autors con Orihuela-Espina et al (2013) que busquen relacionar la teràpia de RV amb  

els canvis neuronals produïts mitjançant la teràpia per imitació, ja que creuen en la relació 

que hi ha entre l'activitat generada al còrtex prefrontal i el cerebel és la responsable de la 

recuperació motora associada a aquest tipus de teràpia (45).   

 

El resultat conclou que la realitat virtual millora la funció motora d'extremitats superiors i la 

capacitats de realitzar les AVDS. Tot i així no hi ha prou evidència científica com per validar 

aquests resultats, falta coneixements per con influeix la RV a la recuperació motora (46) 

(47). 

 

Dual task 

 

És la capacitat de realitzar dues o més tasques simultàniament. En el nostre dia a dia 

realitzem infinitats d'activitats simultànies sense ser conscients, i la pèrdua d'aquesta 

capacitat dificultarà la realització de les AVDs. La teràpia basada en el Dual Task consisteix 



 

 

 

en realitzar una tasca principal i una tasca secundària addicional a la vegada, que poden 

ser la combinació de tasques manuals amb cognitives, manuals combinats amb activitat de 

marxa entre d'altres. 

 

El Dual Task proporciona informació sobre «l'automàtica, el locus hemisfèric i la 

independència estructural dels processos hipotetitzats per subratllar la producció d'un 

rendiment qualificat» (48).  Erickson et al (2007) fan l'estudi de com por influir la Dual Task 

en canvis neuronals a nivell cortical i com altres autors han anat demostrant que el 

rendiment de la capacitat cognitiva millorava en entrenament de doble tasca en relació a la 

realització d'una sola tasca durant la intervenció de rehabilitació (49). 

 

Les investigacions recents sobre La Dual Task encara són escasses, sobretot en l'obtenció 

de resultats funcionals en extremitat superior, ja que hi ha poca recerca en aquest àmbit, 

però en canvi s'han trobat més resultats positius en quant a millor control postural i equilibri 

amb aquesta teràpia (50). 

 

Teràpia bimanual 

 

Es tracta de realitzar moviments simultanis amb els dos braços. Es pot realitzar amb o sense 

dispositiu robòtic o mecànic per conduir el moviment de manera passiva o activa del 

membre afectat. Segons Stinear (2008) i McDermott (2012), amb la teràpia bimanual es 

pensa en reequilibrar la inhibició inter-hemisfèrica per activar l'hemisferi afectat i millorar el 

control motor (51). 

 

Constrain-Induced Movement Therapy (CIMT) 

 

Taub (1980) va descriure el fenomen de «desús après» com a origen de la dificultat de 

recuperació després d'un ictus, tot i tenir un domini motor i una força suficient demostrable 

en proves clíniques (52) (53). Miltner (1999) i Taub (1994, 1999) van ser els primers en 

descriure la teràpia basada en la constricció de l'extremitat sana per a potenciar la mobilitat 

activa en l'extremitat afectada i evitar el desús après. La teràpia CIMT es basa en dos 

fonaments: restringir l'extremitat sana amb sling o manyopla per utilitzar la mà afectada 

durant la major part del dia; i fer una pràctica massiva en petits objectius per anar 

incrementant. 

 

La combinació de la rehabilitació tradicional amb la CIMT de manera intensiva evidencia 

millores en la funció motora del membre superior afecte. Els resultats es mantenen en el 

temps al menys 1 any desprès del tractament, i l''objectiu de la teràpia és la millora de la 

funcionalitat. 

 

Segons diversos autors, els criteris d'inclusió poden presentar variables diferents, però em 

basaré amb els criteris establerts per una majoria segons la revisió sistemàtica de Corbetta 

et al del 2015 (51). Aquest són: mantenir la mobilitat activa del canell a 20º en extensió i les 

metacarfofalàngiques i interfalàngiques 10º en extensió; presentar una puntuació mínima 



 

 

 

de 24 a l'escala Mini mental State Examination (MMSE) o de 70 a la MMSE modificada; que 

no hi hagi dificultats de comprensió; sense dificultats d'equilibri; tenir una valoració inferior 

a 4 a l'escala d'EVA (escala de valoració del dolor); i tenir una puntuació igual o inferior a 2 

a l'escala d'Aswoth (que valora l'espasticitat). 

 

Aprenentatge motor orientat a tasques 

 

No hi ha una definició concloent en la literatura per a descriure aquest tipus de mètode, 

però «en l'enfocament orientat a tasques, el moviment sorgeix com una interacció entre els 

sistemes del cervell i s'organitza al voltat d'un objectiu i limitat pel medi ambient»  (Shumway 

Cook & Woollacott 2001) (54). Consisteix en intervencions d'entrenament de la deambulació, 

la resistència i circuits per millorar l'equilibri, i activitats amb tasques funcionals per 

extremitats superiors per tal de tornar a reintegrar, en la mesura del possible, les habilitats 

d'autonomia de la vida diària. Aquest pot anar junt amb altres teràpies per augmentar la 

seva eficàcia i està centrat en l'usuari com a eix principal per la seva pròpia rehabilitació. 

Profunditzarem més al següent apartat. 

 



 

 

 

8. PLA D'INTERVENCIÓ SEGONS L'APRENENTATGE MOTOR BASAT EN TASQUES 

 

Es basa en reconèixer el domini del moviment per realitzar una acció particular, de manera 

que el control del moviment s'organitza al voltat de comportaments funcionals dirigits a 

objectiu concrets. 

 

8.1. JUSTIFICACIÓ 

 

La proposta de rehabilitació neurològica per la facilitació de la funció de l'extremitat superior 

s'ha d'iniciar des d'un enfoc d'aprenentatge motor, a travès d'estratègies d'entrenament en 

tasques concretes i realitzant funcions específiques amb pràctica i repetició constant. S'ha 

de tenir uns fonaments de fisiologia i neuromecànica de l'abastament  per a l'acció de la mà 

des dels principis de la coordinació motriu i oculo-motor i aconseguir la màxima funcionalitat 

possible en el dia a dia. La recuperació del control motor requereix comprendre la relació 

entre els sistemes perceptiu, cognitiu i d'acció en l'acompliment de les tasques. 

 

8.1.1. Reorganització neuronal 

 

La plasticitat neural és la capacitat de recuperació i adaptació funcional derivats de canvis 

globals en l'organització neuronal, ja sigui per canvis d'eficiència de les connexions sinàptics 

com per les variacions en l'organització i número de connexions entre neurones. Segons 

alguns estudis es pot suggerir que hi ha múltiples vies neuronals que innerven el còrtex 

sensorial o motora, però la via dominant és la que presenta activitat funcional. De manera 

que, desprès d'una lesió d'aquesta via, les menys dominants poden desenvolupar 

connexions funcionals. L'adaptació neuronal condueix a un reclutament de neurones 

motrius, la transferència de funcions des de zones danyades a zones preservades 

adjacents o correlacionades, enfortiment de sinapsis redundants o paral·leles, nova 

formació de sinapsis, augment de la germinació dendrítica, mielinització millorada de 

neurones restants i modificació de representacions corticals i no corticals. Recentment, el 

cerebel s'ha demostrat que juga un paper clau en la modulació de la producció motora 

cortical i en l'aprenentatge motor. 

 

Actualment hi ha estudis neurofisiològics i neuroanatòmics que proporcionen evidencies 

sobre la capacitat de reorganització funcional a l'escorça del cervell adult. Aquests estudis 

han demostrat la plasticitat en la topografia funcional i l'anatomia del teixit cortical intacte 

adjacent a la lesió i de zones corticals més remotes. L'experiència, l'aprenentatge i l'ús actiu 

de membres afectats semblen modular la reorganització adaptativa que es produeix 

desprès d'una lesió cortical. Per tant, vist les evidències actuals, la rehabilitació per la 

reorganització neural ha d'estar encaminada a promoure l'aprenentatge. 

 

Per tant, tot i que el dany neuronal no pot ser reemplaçat per la proliferació cel·lular, la 

compensació parcial pot ser proporcionada per mecanismes adaptatius, incloent variacions 

en els esquemes neuronals de les vies ocultes i sinapsis que, encara que no s'utilitzen 

normalment, podrien emergir quan el sistema dominant falla. 



 

 

 

8.1.2. Aprenentatge motor 

 

L'aprenentatge motor és descrit com «un conjunt de processos associats amb la pràctica o 

l'experiència que comporta canvis relativament permanents en la capacitat de realitzar 

accions fines» (55) que sorgeix de processos complexos perceptius, cognitius i d'acció a 

través de la interacció de l'usuari, l'activitat i l'entorn. 

 

Actualment es parla del control del moviment com una relació cooperativa de diverses 

estructures cerebrals que s'organitzen tant jeràrquicament com en paral·lel, de manera que 

dins els nivells ascendents del SNC hi ha senyals de processament simultani amb altres 

estructures cerebral. En les teories actuals es qüestiona el «com més entrenament millor» 

en sí, sense un un bon processament de retenció i transferència, ja que, per considerar-se 

aprenentatge s'ha de produir canvis beneficiós dirigit a una finalitat funcional que faci 

disminuir algunes de les afectacions per l'ictus. Dins l'aprenentatge s'observa dos fases: en 

la primera està involucrada la part cognitiva, de manera que s'ha de prendre consciència 

de la conducta i valorar les possibilitats per portar-ho a terme; i en la segona fase hi ha la 

part del perfeccionament i incloure aquestes conductes a moviment funcionals més 

complexos, en un entorn el més semblant possible a la realitat. 

 

El feedback és un factor important que contribueix a l'adquisició de l'aprenentatge motor. 

Podem trobar el sistema de retro-alimentació intrínsec (mitjançant els sistemes sensorials 

com la informació visual, vestibular, tàctil i propioceptiva) i extrínsec (serà la informació 

provinent de l'exterior, verbal o no, que proporciona informació del resultat de la conducta 

motora relacionada amb un objectiu prèviament definit). La pràctica variables també serà 

un factor important per a l'aprenentatge per la capacitat d'adaptabilitat i transferència de les 

conductes funcionals. 

 

Figura 9.1. Model de la interacció dels processos perceptius, d'acció i cognitius involucrats 

en el control motor. GB = ganglis basals; CB = cerebel. 

 

 

 



 

 

 

 

8.2. ESTUDIS REALITZATS SOBRE APRENENTATGE MOTOR BASAT EN TASQUES 

 

Segons Janet Carr i Roberta Shepherd (1984) l'objectiu del tractament s'ha d'orientar al «re-

aprenentatge d'activitats orientada a tasques específiques, és a dir, ensenyar al pacient 

estratègies eficaces per aconseguir realitzar un moviment útil funcionalment» (33) amb la 

finalitat de reintegrar-ho, i per tant, millorar la capacitat per aprendre habilitats motrius i 

optimitzar el rendiment motor funcional. Es considera a l'usuari com un participant actiu dins 

la seva rehabilitació (34). 

 

Per realitzar aquest model, s'ha d'incloure activitats significatives, realitzades en un context 

el més real possible amb tasques repetitives però que permetin la variabilitat i aleatorietat i 

que es pugui acompanyar de retro-alimentació (53). Aquest sistema d'aprenentatge 

requereix d'unes estratègies concretes, ja que es pretén que sigui la pròpia persona qui 

aprengui a travès de la pràctica i repetició, pel que es faran pautes verbals i no verbals 

simples i precises, demostracions visuals de com realitzar la tasca, amb la mínima guia 

possible (segons capacitats i habilitats) en funció de cada situació i usuari i acompanyat de 

reforç i feedback positiu. 

 

Es busca posar en pràctica les habilitats cognitives, psicològiques, sensitives i motores dins 

el propi entorn físic, cultural i soci-econòmic de la persona usuària, i no només potenciar i 

normalitzar el moviment i to muscular «normal».  Per a posar en pràctica aquest concepte 

el terapeuta ha de tenir en compte les característiques del músculs implicats durant l'acció, 

la biomecànica del moviment, el context ambiental on es desenvolupa i la naturalesa dels 

dèficits associats (33), i si fos necessari, realitzar les modificacions de l'entorn per tal de 

facilitar l'acompliment i garantir que els membres afectats participin activament. 

 

L'adquisició de noves habilitats s'han de poder realitzar-les de diferents maneres i adaptar-

se a les demandes de l'entorn per considerar que s'han integrat. Per aconseguir la millora 

del rendiment motor s'ha de realitzar i practicar al llarg del dia una serie d'instruccions 

programades pel terapeuta, adequat a cadascun dels usuaris en relació a les necessitats 

individuals. 

 

Els principis bàsics de Carr i Shepherd són: iniciar la teràpia el més precoç possible; 

anticipar i prevenir la contractura dels teixits tous per mitjans actius i, si fos necessari, 

passivament; identificar els músculs essencials per l'activitat a reeducar i millorar les seves 

propietats (força i resistència); modificar l'ambient; i crear condicions per a què l'usuari 

s'impliqui activament a la reeducació, en un entrenament amb tasques repetitives en 

combinació amb el component cognitiu de l'acte motor. No utilitza tècniques compensatòries 

amb les extremitats sanes 

 

Aquest model d'intervenció es pot realitzar amb combinació d'altres teràpies per reforçar 

l'aprenentatge i millorar la recuperació. Per exemple es pot aplicar junt amb teràpia 

constrain (sempre i quan compleixi les criteris d'inclusió establerts per diversos autors). Les 



 

 

 

dos teràpies juntes permet l'entrenament motor amb activitats funcionals per millorar 

funcionalitat relacionades amb tasques quotidianes. Si s'acompanya l'entrenament motor 

repetitiu, d'un entrenament orientat a l'activitat (tasques funcionals que impliquen la 

utilització d'ES) s'obtenen millors resultats a nivell del dèficit i millores funcionals a les 

tasques funcionals entrenades sempre que es vagi augmentant el grau de dificultat. 

 

8.3. LIMITACIONS 

 

La falta d'un acord de consistència sobre les activitats fonamentals del SNC genera una 

limitació en el seu desenvolupament com a teoria, ja que no concorden les teories sobre els 

elements que controlen una acció. 

 

8.4.  APRENENTATGE MOTOR BASAT EN TASQUES 

 

8.4.1. Escales de valoració 

 

Els tests d'avaluacions dels límits funcionals emprats seran els següents: 

 

• FIM: per valorar el nivell l'autonomia a les AVD bàsiques a l'inici del tractament i al 

final, i també per poder fer seguiment durant el procès.    

• Fugl-Meyer Assessment Upper Extremity (FMA-UE) 

• Box and Block Test (BBT): per avaluar la destresa manual unilateral. 

• 9 Hole Peg Test: prova cronometrada de màxima destresa manual. 

• Mini Mental Station Examination (MMSE): per avaluar l'estat cognitiu i perceptual, ja 

que és necessari que l'usuari entengui bé les consignes per a que realment pugui 

ser partícip directe en la seva pròpia rehabilitació. 

 

Els diferents tests d'avaluació motriu es realitzaran a l'inici de la intervenció per valorar el 

punt de partida en quan a la garra, preses i pinces de la mà, destresa funcional d'extremitat 

i velocitat d'acompliment. Durant el procès de rehabilitació es tornaran a passar per poder 

analitzar objectivament els canvis produïts, i per últim al finalitzar el procès terapèutic. 

 

El MMSE es passarà únicament abans de l'inici del tractament com a cribratge d'inclusió. 

 

 8.4.2. Criteris d'inclusió i exclusió 

 

Els criteris d'inclusió són: presentar una puntuació igual o superior a 24 a l'escala MMSE, 

que hagin patit un ictus (sigui infart cerebral o hemorràgic) amb afectació funcional i que 

presentin una valoració superior a 28 del FMA-EU inicial. 

 

Quedaran exclosos els usuaris que presentin una puntuació inferior a 24 a l'escala MMSE i 

els que presentin nul·la mobilitat d'extremitat afectada o una puntuació inferior a 28 a 

l'escala de FMA-UE. 



 

 

 

 

 

8.4.3. Objectius específics del tractament 

 

• Potenciar els diferents tipus de pinces i motricitat fina 

• Millorar destresa manual i habilitats unimanuals 

• Augmentar rang articular i muscular d'espatlla, colze i canell 

• Potenciar força muscular. 

• Recuperar moviment bimanual coordinat 

• Potenciar control de tronc a través d'activitats que requereixen transferències de pes 

d'un hemicos a l'altre 

• Fomentar les funcions executives necessàries per realitzar les  AVDs. 

 

8.4.4. Metodologia i pla de tractament 

 

Abans d'iniciar el pla de tractament s'ha de realitzar unes valoracions prèvies, del qual 

s'haurà de fer un anàlisi de la tasca, una avaluació de l'acompliment de l'usuari en base a 

les escales nomenades anteriorment, identificar les habilitats deteriorares i el per què, i per 

últim, formular el pla d'intervenció tenint en compte el que pot fer i el que necessita o vol fer.   

 

Metodologia 

 

Inicialment es farà una valoració amb les escales abans mencionades per avaluar l'estat 

funcional previ a l'inici del tractament. En funció de les puntuacions obtingudes es passarà 

al pla d'intervenció més adient a cada cas, ja que en relació als resultats anirà destinat a un 

programa o un altre. 

 

Hi ha 4 programes al pla de tractament, del qual cadascun correspon a una puntuació 

determinada de l'escala FMA-UE. Estan categoritzades per habilitats funcionals de manera 

que, no es pot passar al següent programa sense haver superat l'anterior, valorat per 

l'escala. 

 

Cada 15 dies es farà re-avaluació de les habilitats funcionals d'extremitat superior per definir 

un canvi de programa o seguir en el mateix pla. En cas que abans que passi els 15 dies 

s'observa un canvi substancial en la funcionalitat, es passarà valoració en el moment 

observat per definir el nou pla d'intervenció. A mesura que es va guanyant habilitats manuals, 

es va augmentant el nivell de dificultat i nombre de repeticions. 

 

Es farà avaluació amb els test de Box & Blocks Test i 9 Hole Pegs Test a l'inici, desprès de 

superar el programa 2 per passar al següent i al final. En la fase de seguiment es valora 

l'adquisició de destresa en motricitat gruixuda i fina per passar al programa rehabilitador 3. 

 

Dins de cada programa es defineixen els ítems a tractar, però a grans trets, el pla de 



 

 

 

tractament es basa en aquestes propostes generals: 

 

 

1. Exercicis d'estirament. Consisteix en tasques d'abastament sota condicions 

sistemàticament variades, ja que la distància i la direcció dels moviments van variant 

en funció de la ubicació de l'objecte a agafar. Aquí s'inclou les activitats programades 

per treballar preses, abastaments i encreuament de la línia mitja. Amb aquest 

component es treballa les elongacions articulars i musculars per reduir possibles 

rigideses i millorar les capacitats d'abastament. 

2. Millorar l'alineament corporal a travès del traspàs de pes d'un hemisferi a un altre a 

travès de les diferents exercicis programats d'abastament i activitats funcionals. 

3. Enfortiment de músculs dèbils a través d'activitats modificables en pes. 

4. Donar instruccions verbals i cinestèsiques sobre estratègies claus per augmentar la 

qualitat, la velocitat i la precisió del moviment. 

5. Practicar estratègies en diferents tasques. Poder fer traspàs dels entrenaments i 

generalitzar-les a diferents tasques. 

6. Practicar tasque sota diferents condicions. La variabilitat i aleatorietat incentiva una 

millora en el desenvolupament de la recuperació. 

 

Pla de tractament 

 

Ens basarem en l'article de Barbara Siger i Jimena Garcia-Vega (56) per definir la puntuació 

com referencia per passar d'una fase a la següent. 

 

• Programa 1 (puntuació entre 28 - 31) → pobre capacitat funcional. A nivell proximal 

trobarem mobilitat molt reduïda d'espatlla i colze, prono-supinació mínima i possible 

inicis de flexió activa de dits. 

◦ Intervenció: treball de mobilitat proximal amb involucració distal a travès 

d'aproximació i distanciació de l'extremitat. Presa gruixuda amb assistència amb 

treball bimanual. Inici de treball de control de tronc en sedestació a travès 

d'exercicis d'abastament, que permetin realitzar els suports i transferèncis de pes 

d'un hemicos a l'altre. Inicialment es farà treball en un sol pla, i en funció de 

l'evolució s'inclourà diferents alçades de poc desnivell gradualment.    

 

• Programa 2 (puntuació entre 32 - 47) → capacitat funcional limitada. A nivell proximal 

milloria en flexo-extensió i abducció/adducció del braç (tot i que encara amb 

limitacions). Comença preses gruixudes activament i inici preses fines gradualment. 

◦ Intervenció: afiançament control de tronc. Activitats que requereixen el treball de 

diferents preses (com cilindres, boles de diversos mides, cubs, etc.) i pinces 

(termino-terminal, termino-lateral, penta-digitals, tri-digitals, bi-digitals, etc.). 

Gradualment s'anirà augmentant la dificultat i alternança en relació a l'evolució. 

Es treballen en diferents alçades i augmentant la resistència i el pes dels objectes 

i es tindrà en compte activitats unimanuals i bimanuals. Es pot afegir activitats 



 

 

 

que requereixin reconeixement d'objectes quotidians per treballar preses i 

abastaments sense el suport visual. 

 

 

 

• Programa 3 (puntuació entre 48 - 52) → capacitat funcional moderada. Motricitat fina 

encara amb certes dificultats, sobretot per la dissociació dels dits i coordinació. 

Realitza millor abastaments en alçades i amb diferents pesos. 

◦ Intervenció: es comença a involucrar les AVDs tant a la sala de rehabilitació com 

activitats a l'habitació i es treballa diferents motricitats amb extrapolació, és a dir, 

es posa en pràctica els diferents moviments i habilitats entrenats fins al moment 

per traslladar-ho a activitats més reals i quotidians. 

 

• Programa 4 (puntuació entre 53 - 66) → bona capacitat funcional. Mobilitat 

pràcticament òptima, falta treball de coordinació bimanual ben assentat, integració 

de tots els components corporals possibles, i solidificar l'entrenament en AVD. 

◦ Intervenció: afiançament d'habilitats manuals funcionals en diferents activitats i 

en condicions variables i imprevisibles. Activitats bimanuals relacionades amb el 

dia a dia. Es treballa tant a la sala de rehabilitació com a l'habitació buscant 

activitats extrapolables a les AVD. 

 

En cadascun dels programes es tindrà en compte la capacitat de bipedestació estàtica i 

dinàmica, i es graduarà el nivell de dificultat afegint aquest factor a les activitats sempre que 

sigui possible. És a dir, les activitats dels programes es poden realitzar en sedestació o 

bipedestació, graduat en funció del moment d'evolució funcional d'extremitats inferiors. 

 

Espai i material 

 

Els espais que es requereixen són: la sala de rehabilitació i l'habitació de l'usuari. 

 

El material requerit s'especifica a cadascuna de les activitats organitzades a cada programa 

rehabilitador. Veure Anex 2. 

 

Temps requerit per la intervenció 

 

En funció de la gravetat de l'ictus, el període de recuperació pot variar, de manera que, una 

afectació major requerirà més temps en el procès neurorehabilitador. El Copenhagen Stroke 

Study (CSS) analitza els patrons de recuperació i conclou que, com a mitjana, es 

requereixen 13 setmanes per la recuperació (amb un seguiment mitjà de 6 mesos). Segons 

la gravetat inicial afirma que, per una lesió lleu d'ictus, la recuperació funcional en AVD serà 

als 2 mesos, per ictus moderats als 3 mesos i pels ictus greus als 4 meses i els molt greus 

caps als 5 mesos (57). 

 



 

 

 

El programa rehabilitador constarà d'una durada de 3 meses, treballant 5 dies a la setmana 

desprès d'un ictus, podent allargar fins a 4-5 mesos el procès de rehabilitació si la seva 

evolució de recuperació  requereix de més temps. 

 

A l'Annex 2 està definit alguns exemples de diferents activitats en base a cadascun dels 

programes.   
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ANNEX 1 

 

1. ESCALES D'AVALUACIÓ DEL DÈFICIT DEL FUNCIONAMENT 

 

Escales d'avaluació funcional 

 

National Institute of Health Stroke Score (NIHSS) 

Escala que valora de manera numèrica la gravetat de l'ictus, indicada per aplicar tant a la 

valoració inicial com per fer el seguiment de l'evolució de l'ictus. Presenta 10 ítems de 

valoració, aportant una numeració en funció de la capacitat, de manera que 0 representa la 

no afectació i per cada punt afegit augmenta el dèficit. Per tant, una puntuació màxima de 

4 representa discapacitat lleu, fins a 16 moderat, de 17 a 25 greu i major de 25 discapacitat 

molt greu (1). 

 

Fugl Meyer Assestment Upper Extremity 

L'escala FMA consta de 3 apartats: Funció motora, equilibri, sensibilitat i rang de moviment 

passiu junt amb l'aparició del dolor a la mobilitat d'una determinada articulació. Aquests 

apartats es poden passar independentment sense alterar els resultats de l'altre. L'apartat 

de valoració de l'extremitat superior (FMA-UE) avalua l'activitat reflexa, el control del 

moviments i la força muscular d'espatlla, colze, avantbraç, canell, mà junt amb la 

coordinació i la velocitat. Comprèn 33 ítems, cadascuna puntuat en una escala de 0 a 2, on 

0 representa la no realització, 1 ho realitza parcialment i 2 ho realitza completament. També 

es pot valorar la sensibilitat i el dolor (2) (3). 

 

Escala Modificada d'Asworth 

Escala que valora la espasticitat (avaluant el to muscular, la resistència i la mobilitat passiva). 

Es basa en 6 graus que avalua de menor a major grau d'espasticitat en relació al to muscular 

que presenta. Es puntua de 0 a 4, valorant 0 com to muscular normal, 1 amb hipertonia lleu, 

1+ hipertonia lleu amb resistència en la mitat del rang de moviment, 2 hipertonia moderada, 

3 hipertonia intensa i 4 hipertonia extrema (4) 

 

Escales d'avaluació cognitiva 

 

Mini-Mental State Examination (MMSE) 

Test inclòs dins les escales cognitiu-conductuals desenvolupat per Folstein et al en 1975 

que avalua l'orientació temporal i espacial, la capacitat de fixació, atenció i càlcul, la 

memòria, la nominació, repetició i comprensió i per últim la lectura, escriptura i el dibuix. 

Cada resposta correcta equival a 1 punt, i per la resposta errònia serà 0. El total de 

puntuació és de 30 punts, equivalent >27 com normal, 24 o menys com sospita de patologia, 

entre 12 i 24 correspon a deteriorament i entre 9 i 12 com a demència (5) (6). 

 

Lowenslein Occupational Therapy Cognitive Assesment (LOTCA) 

Desenvolupada al Lowenslein Rehabilitation Hospital a Israel l'any 1989 pel Departament 

de Teràpia Ocupacional, derivada de l'experiència, de la teoria neuropsicológica i del 



 

 

 

desenvolupament i de processos evolutius (Golden, 1984; Inhelder i Piaget, 1964; Luria, 

1973). S'utilitza per avaluar a usuaris amb afectació de dany cerebral, ja sigui per 

traumatisme crani encefàlic, AVC, tumors entra d'altres. 

 

Aquesta escala indica les capacitats i discapacitats de les àrees a avaluar, delimita els punts 

de partida pel tractament i serveix com screening per posteriors avaluacions (7). Es basa 

en 4 àrees generals: orientació, percepció, organització viso-espacial i operacions racionals, 

amb 20 sub-test en total (8). Amb la nova edició (2000) s'afegeix 2 àrees (praxis i atenció i 

concentració) i 6 sub-test. És aplicable a persones amb edat compresa entre 6 i 69 anys, 

amb un material prèviament preparat i específic.    

 

Chessington Occupational Therapy Neurologic Assesment Battery (COTNAB) 

Bateria d'Avaluació Neuropsicológica en teràpia ocupacional. Avalua els aspectes 

neuropsicológics de la personas. 

 

Avalua 4 àrees funcionals amb cadascuna de les quals té tres proves d'augment de la 

sensibilitat. Les àrees funcionals són: percepció visual (figures solapades, figures ocultes, 

seqüenciació); capacitat constructiva (Construcció 2D i 3D, bloqueig); capacitat sensorial-

motora (esterognòsia i discriminació tàctil, destresa, coordinació); i la capacitat de seguir 

indicacions escrites, visuals i parlades, cada prova s0ha estandaritzat contra una secció 

transversal de la població dins dels rangs de 16-65 anys i per més de 65 anys. 

 

El kit inclou dos aglutinants que contenen instruccions, informació de fons, detalls de la 

prova i taules de puntuació. 

 

 

2. ESCALES D'AVALUACIÓ DE LES LIMITACIONS DE L'ACTIVITAT 

 

Índex de Barthel (Mahoney i Barthel, 1965) 

Escala realitzada per Florence I. Mahoney i Dorothea W. Barthel al 1965, ja es feia servir 

des del 1955 als Hospitals de Maryland per puntuar l'habilitat dels pacients amb trastorn 

neuromuscular o neuromusculesquelètic a les activitats quotidianes de la vida diària. Tat en 

aquell moment com actualment es passa a l'inici i al final, i repetint periòdicament per veure 

evolució i millora. 

 

L'Índex de Barthel avalua 10 activitats de la vida diària i és adequat per valorar de predicció 

i fiabilitat. Dins aquest índex trobem l'alimentació, transferències, higiene personal, 

utilització del WC, la realització de la dutxa, deambulació (en bipedestació o en cadira de 

rodes), pujar i baixar escales, vestit i desvestir, i el control vesical i anal. Els valors assignats 

a cada element es basen en el temps i la quantitat d'assistència  requerida, ja sigui 

assistència física o supervisió. El valor total és de 100, assignant puntuacions de 0 a 5-10-

15 en funció de l'ítem, i comptant que 0 és dependència total  i la puntuació màxima de cada 

element és independència total (9). 

 



 

 

 

És important tenir en compte les condicions ambientals ja que poden repercutir en les 

puntuacions. 

Mesura d'Independència Funcional (FIM) 

La Mesura de la independència Funcional mesura la gravetat de resultats dins la 

rehabilitació hospitalària i està configurada per ser passada per l'equip multidisciplinar a 

l'ingrès, durant l'evolució i a l'alta. Escala validada, fiable i sensible al canvi, ja que 

discrimina entre discapacitat i nivells de severitats de discapacitat (Heinemann et al, 1994) 

Valora 18 ítems d'activitats de la vida diària en una escala de 7 punts per cadascun. 

D'aquests ítems, 13 elements defineixen la discapacitat en les funcions motores i 5 la 

discapacitat en funcions cognitives (10). El valor 1 fa referència a la dependència total i 7 

esmenta la independència sense ajuda. El màxim de puntuació obtingut és de 126 referint 

a la independència total, i el mímic serà de 18 punts, que indicarà la dependència funcional 

completa. Inclou també dins els barems la comunicació i la cognició social. Es considera 

que presentar una puntuació inferior de 50 representa dependència (11). 

 

De la FIM es va realitzar una adaptació per a pediatria (la WEEFIM) i la configuració 

ambulatòria (LIFEwaresm System). 

 

Escala de Ranking Modificada 

Escala validada per avaluar el resultat funcional després d'un accident cerebrovascular. 

Consta de 6 punts que inclou la referència de les dues limitacions de l'activitat i canvis d'estil 

de vida. La seva fiabilitat en canvi ha estat qüestionada per les descripcions amplies i 

obertes de les categories, sobretot en els graus 2, 3 i 4 (12). 

 

Es realitza a travès d'una entrevista guiada convencional, definit per l'Escala de Ranking 

modificada en preguntes específiques per classificar cada categoria. Aquesta entrevista 

consta de 5 apartats: atenció constant, AVD bàsiques, AVD instrumental, limitacions en la 

participació en rols socials habituals i llista de verificació per a la presència de símptomes 

comuns de l'ictus. 

 

Els 6 punts que corresponen a l'escala són: 0 = no símptomes ni limitacions; 1 = no 

discapacitat significativa (presenta algun símptomes però no s'observa limitacions per 

realitzar les activitats habituals); 2 = discapacitat lleu (presenta limitacions en la realització 

d'activitats habituals, però independent en AVD); 3 = discapacitat moderada (necessita 

d'assistència per algunes activitats instrumentals però a les AVDB); 4 = discapacitat 

moderada-severa (requereix d'assistència per les AVDB, però no cures de manera 

contínua); 5 = discapacitat severa (necessita cures durant tot el dia); 6 = mort (13). 

 

Avaluació de les Habilitats Motores i del Procès (AMPS) 

Mesura de qualitat de l'execució a les activitats de la vida diària en quan a esforç, eficiència, 

seguretat i grau d'assistència requerida durant la tasca. Representa una valoració 

observable de les accions utilitzades per realitzar accions concretes durant el rendiment 

real. Les habilitats del procès són les accions que s'utilitzen per organitzar i adaptar la sèrie 

d'accions de la lògica en el temps per completar una tasca específica. Es considera que les 



 

 

 

habilitats del procès estan relacionades amb capacitats d'atenció, organització i adaptació 

subjectiva de la persona (14). 

 

Consta de 16 habilitats motores i 20 processos cognitius que permeten establir un pronòstic 

sobre la realització de les activitats de la vida diària instrumentals. Es realitza a travès d'una 

entrevista prèvia al procès d'avaluació per identificar activitats habituals de la persona a 

avaluar, i es triarà un màxim de 3 activitats per a què el pacient les realitzi. Cada ítem 

s'avalua en una escala compresa de 1 a 4, on 1 defineix el dèficit sever que impedeix 

l'execució de l'activitat, i 4 denota bona realització de l'activitat sense deficiència (15).   

 

 

3. ESCALES D'AVALUACIÓ DE RESTRICCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ 

 

Escala d'Impacte de l'Ictus (SIS-16) 

El SIS-16 és un qüestionari administrar a l'usuari per mitjà d'una entrevista, que aborda les 

percepcions del usuaris sobre el seu propi estat de recuperació mitjançant l'avaluació de 

les seves capacitats per compte propi (16). 

 

Es va dissenyar inicialment per avaluar les conseqüències de l'ictus amb afectació lleu 

(definit amb una puntuació de 0 a 5 en la NIHSS) i moderat (puntuació de 6 a 13 segons la 

NIHSS). La versió 2.0 conté 64 ítems agregats en vuit dominis (força, funció manual, 

mobilitat, activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària, emoció, comunicació, memòria 

i participació social). La versió SIS-16 es va dissenyar per mesurar els dèficits i limitacions 

relacionades amb l'ictus, pel que avalua la funció motora del membre superior i la seva 

repercussió negativa, incloent a pacients considerats independents a les AVD, ja que molts 

poden experimentar aïllament social passats uns mesos des de l'ictus. 

 

Respon a 16 ítems, en relació a la dificultat en realitzar diferents activitats ocupacionals: el 

vestit, la dutxa, anar al bany a temps, control vesical i anal, manteniment de l'equilibri en 

bipedestació, anar a comprar, fer feines de la llar, mantenir equilibri en sedestació, mantenir 

equilibri durant la deambulació, transferències, deambulació ràpida, pujar un parell 

d'esglaons, caminar distàncies, entrar o sortir del cotxe i transportar objectes pesats (17). 

La puntuació per a cada ítem serà la següent: 1 = no ho pot fer; 2 = molt difícil de realitzar-

ho; 3 = difícil de realitzar-ho; 4 = ho realitza amb petita dificultat; 5 = ho realitza sense 

dificultat. 

 

MOHOST 

El MOHOST mesura els principals conceptes que motiven el raonament clínic segons el 

MOHO. Avalua les fortaleses, creences en habilitats i sentit de capacitat, incloent la 

percepció de capacitats físiques, intel·lectuals i socials durant la participació a les activitats 

de la vida diària, productivitat i oci. 

 

Aquests conceptes inclouen volició (motivació del pacient per participar en l'ocupació), 

habituació (la forma en què fa patrons d'activitats i s'ocupa dels hàbits i rutines diaris), 



 

 

 

capacitat de rendiment (motor disponible, procés , i habilitats de comunicació) i entorn (fins 

a quin punt els entorns físics i socials suporten o inhibeixen el funcionament i el compromís 

ocupacional). Cadascuna de les sis subescales es defineix en: volició (valoració de l'activitat, 

expectatives d'èxit, interès, opcions), habituació (rutina, adaptabilitat, rols i responsabilitat), 

comunicació / interacció habilitats (habilitats no verbals, converses, expressions vocals i 

relacions), habilitats del procés (coneixement, calendari, organització i resolució de 

problemes), habilitats motores (postura i mobilitat, coordinació, força i esforç i energia ), i 

medi ambient (espai físic, recursos físics, grups socials i demandes laborals). Es poden 

considerar de forma independent o combinada per produir una estimació global del 

compromís i la participació ocupacionals. Cada element està classificat en una escala de 4 

punts: F = facilita la participació ocupacional; P = permet la participació ocupacional; I = 

inhibeix la participació ocupacional i R = restringeix la participació ocupacional (18). 

 

Canadian Occupational Performance Measure (COPM) 

La Mesura Canadenca d'Acompliment Ocupacional es basa en la creença que l'individu és 

una part fonamental del procès terapèutic i descriu el rendiment ocupacional com a equilibri 

entre l'acompliment en tres àrees. Aquesta escala valora també la importància de les 

expectatives de rol i els factors ambientals (Pollock et al, 1990) (19). 

Consta d'una entrevista semiestructurada que avalua: 1. Cura personal; 2. Productivitat; 3. 

Oci. A cadascuna d'aquestes àrees s'analitza els components (mentals, físics, soci-culturals 

i espiritual), execució i satisfacció en relació a l'acompliment de les mateixes. El propi 

pacient identifica els problemes a les àrees en una escala de 1 a 10 en funció la importància 

que assigni a cada problema (15) (20). 

 

 

4. ESCALES ESPECÍFIQUES DE MOTRICITAT EN EXTREMITAT SUPERIOR 

 

Box & Block Test 

La idea d'aquest test va originar de A. Jean Ayres i Patricia Holser Buehler, en que 

utilitzaven un bol amb blocs per avaluar la destresa gruixuda de la mà de l'adult amb paràlisi 

cerebral. Al 1957 es va canviar la prova a la forma de la caixa que trobem habitualment.(21) 

 

El BBT és una prova comú que s'utilitza per avaluar l'adherència a les mans. Consisteix en 

passar el màxim possible de cubs d'un cantó a l'altre de la capsa en 1 minut, primer amb la 

mà no afecta i després repetir el mateix procediment amb la afectada. L'èxit  de prensió, 

transferència i alliberament d'objectes amb la mà són els moviments importants per 

completar moltes tasques quotidianes, i amb aquesta transcendència es basa la prova (22). 

 

9 Hole Peg Test 

Mesura fiable i vàlida de la destresa de la mà capaç d'avaluar la destressa de la mà. 

Consta d'un plat modelat amb 9 forats i 9 clavilles de plàstic. La plataforma de forats es 

posa a la línia mitja del cos i es demana que col·loquin les clavilles als forats en el mínim 

de temps possible amb cadascuna de les mans. El temps més curt de dos assaigs per a 

cada mà s'utilitza com a mesura de criteri de destresa (23). 



 

 

 

 

Chedoke Aram and Hand Activity Inventory (CAHAI-13) 

Consta en l'execució d'una sèrie d'activitats bimanuals quotidianes, i és una escala que ha 

demostrar ser fiable, vàlida i sensible al canvi clínic (24). l'inventari d'activitats de mà i braç 

de CAHAI es va desenvolupar de manera metòdica per incloure activitats funcionals 

rellevants, complir amb la definició de l'OMS i ser sensible als canvis clínicament importants 

a la funció d'extremitats superiors (25). 

 

El propòsit d'aquesta mesura és avaluar la capacitat funcional del braç i la mà hemiplègica 

per realitzar una tasca que ha estat identificada com a important per la supervivència del 

ictus i així fomentar la funció bimanual. 

 

L'avaluació es realitza amb una escala numèrica de 7 punts, valorant 1 com que requereix 

assistència completa i 7 com independència completa. La puntuació total és de 91. 

 

Ens basarem en la versió de CAHAI-13 en aquest treball. Consta de 13 elements funcionals 

bimanuals de la vida diària (524 que reflecteixen els dominis que es consideren importants, 

activitats bilaterals, elements no específics de gènere, la gamma complerta de moviments, 

pinces i garres (25): obrir un pot de cafè, trucar al 911, traça una línia amb un regla, omplir 

un got d'aigua, escórrer una tovalloleta, botonar 5 botons, eixugar-se esquena amb tovallola, 

posar-se pasta de dents a un raspall de dents, tallar plastilina de consistència mitja, cordar-

se una cremallera, rentar-se les ulleres, agafar un contenidor del terra i posar-ho a la taula  

i pujar una bossa per les escales. 

 

Action Reserch Arm Test (ARA Test) 

L'ARA test és un test observacional utilitzada per avaluar i determinar la recuperació de la 

funcionalitat d'extremitats superiors a travès de la valoració de l'habilitat per manipular 

objectes de diverses mides, pesos i formes (26). És necessari una serie de material per a 

la realització del tets: cubs de fusta de diferents mides, boles de diferents mides, rectangle 

de metall una pedra, got amb aigua, tubs de diferents mides, anella entre d'altres (51).  La 

prova consta de 19 elements agrupats en subtest: agarra amb 5 dits, presa cilíndrica, pinça 

i mobilitat gruixuda del braç, i per cadascun es puntua en una escala de 4 punts de 0 a 3, 

on 0 equival a la no mobilitat, i 3 equival a moviment normalitzat. La puntuació màxima és 

de 57 i la mínima és de 0. Aquesta escala detecta els canvis clínics que van sorgint durant 

l'evolució de la recuperació (27). 

 

 

5. ALTRES ESCALES 

 

Escala Visual Analògica del Dolor (EVA) 

L'escala EVA valora la intensitat del dolor que descriu l'usuari, a través d'un marcador 

numèric que va del 0 al 10. 0 fa referència al «no dolor» i 10 al màxim dolor suportable. Es 

considera dolor lleu les puntuacions que van de 0 a 3; dolor moderat entre 4 i 7; i dolor sever 

si es igual o superior a 8.   
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ANNEX 2 

 

EXEMPLES PLA DE TRACTAMENT 

 

Programa 1 

 

En aquest punt es treballa control de tronc, presses gruixudes, mobilitat proximal 

d'extremitat superior. Es basarà en activitats unimanuals de manera intensiva. 

 

• Activitat 1 

Material: fotografies, suport per les fotografies, material de suspensió del braç si es fa servir. 

Objectius: Treballar flexió, abducció i adducció d'espatlla sense gravetat. 

Metodologia: assegut davant la taula, amb recolzament de la mà i avantbraç sobre la taula 

o amb suspensió per facilitar moviment sense resistència o resistència mínima. 

  

Posar les fotografies a diferents punts de la taula i senyalar amb el braç afectat els diferents 

components de la família segons les indicacions del terapeuta. Per a compleixi amb la feina 

ha de tocar les fotografies, no val només assenyalar. També es treballa el control de tronc i 

el encreuament de la línia mitja del cos. Ha de tocar amb el dors de la mà cadascuna de les 

fotografies, i en la mesura del possible, amb la punta dels dits. 

 

Alternatives: S'anirà variant les alçades i distàncies de les fotografies. Ha de tocar amb el 

dors de la mà (o amb la punta dels dits en la mesura del possible) la part central de cadascun 

de les fotografies. Es poden anar variant la temàtica de les fotografies en funció de les 

motivacions personals. Per exemple jugadors d'algun esport, llocs de viatge, flors, etc.   

 

• Activitat 2 

Material: cons o gots. 

Objectius: treballar abastament amb presa gruixuda, potenciar flexors i extensors de dits, 

treball supinació activa. 

Metodologia: assegut davant la taula, amb recolzament de la mà i avantbraç sobre la taula. 

 

Es col·loquen diferents cons o gots per la taula i els ha de traslladar d'un cantó a l'altre ja 

marcats prèviament. Es tracta d'aconseguir una presa gruixuda agafant els gots o els cons 

amb la mà i fer el trasllat. 

 

Alternatives: un cop realitzi aquesta tasca, es pot demanar que els transporti a espais amb 

alçades diferents, de manera que no treballa en un sol pla sinó que els combinarà. També 

es pot demanar que atrapi diferents objectes repartits per la taula amb el con i els evoqui 

en una capsa fora de la taula (col·locat prèviament).   

 

 

• Activitat 3 

Material: material de suspensió del braç si es fa servir, joc de parelles.   



 

 

 

Objectius: treballar flexió, abducció i adducció d'espatlla sense gravetat. 

Metodologia: assegut davant la taula, amb recolzament de la mà i avantbraç sobre la taula 

o amb suspensió per facilitar moviment sense resistència o resistència mínima. 

 

Es col·loca per la taula dues fileres amb les fitxes del joc de parelles: una al costat dret i 

l'altre al costat esquerra de la taula. Per arrastre ha de traslladar d'un cantó a l'altre 

cadascuna de les fitxes de manera que s'ajuntin les parelles corresponents. 

 

Alternatives: es pot variar el joc de parelles per altres materials com fitxes de domino i 

relacionar-los per numeració, puguen fer relacions per mateix número o per sumes. Per 

complicar més la tasca es pot fer servir materials de diferents colors i traslladar-los a 

diferents espais de la taula prèviament marcats, de manera que s'inclou la variabilitat.   

 

Alternativa 2: es marca un recorregut per la taula i ha de traslladar les diferents peces per 

dins les línies marcades.  Es treballa la precisió de moviment gruixut. 

 

 

Programa 2 

 

Afiançament control de tronc. Mobilitat més precisa d'extremitat superior, pinces de diferents 

tipus, mides, pesos. Es fa gradual, de peces més grans a peces més petites i de diferents 

pesos. 

 

• Activitat 1 

Objectiu: treballar les diferents preses i pinces (termino-terminal, termino-latral, penta-

digitals, tri-digitals i bidigitals) 

Material: capses o recipients, pilotes i boles de diferents mides, botons, caniques. 

Metodologia: assegut davant la taula, es 

 

Aquesta activitat s'anirà graduant el nivell de dificultat afegint peces més petites cada 

vegada. Inicialment es comença amb pilotes de tenis, de manera que les ha de passar d'una 

capsa a una altre, col·locades a diferents emplaçament de la taula i a diferents alçades.  A 

partir d'aquí es va introduint i canviant la mida de les pilotes, afegint altres materials amb 

variabilitat de mides pel qual haurà de realitzar cada vegada preses i pinces més més petites. 

 

Alternativa: quan hi ha millora observable de pinces, agafar de 4 en 4 peces de caniques, 

dipositar-les a la palma de la mà, i amb una pinça tri-digital dipositar-les d'una en una en un 

altre recipient o superfície. En aquest cas es treballa a part de les pinces, la prono-supinació, 

la dissociació dels dits (tenint en compte que cada dit tindrà una funció diferents en cada 

moment de l'exercici, uns per realitzar la pinça i els altres per evitar que caiguin la resta de 

caniques de la mà).  També es pot realitzar amb botons de diferents mides i treballar les 

pinces termino-laterals. 

• Activitat 2 

Objectiu: potenciar treball bimanual amb resistència, presa gruixuda, destresa, 



 

 

 

seqüenciació, atenció. 

Material: cub de Rubik 

Metodologia: assegut davant la taula amb o sense recolzament dels braços en funció del 

moment de recuperació funcional. 

 

L'activitat consisteix en aconseguir posar una cara del cub de Rubik d'un mateix color. 

 

• Activitat 3 

Objectius: potenciar destresa de dits, motricitat fina i sensibilitats. Treball de reconeixement 

d'objectes sense el component de la vista. 

Material: capsa o bossa per guardar els diferents materials, raspall de dents, pilota, pinça 

per estendre la roba, bolígraf, cinta de casette, llibreta petita, monedes, forquilla, etc. El 

material en aquesta activitat es oberts. 

Metodologia: assegut davant la taula. 

 

Prèviament s'incorpora els materials triats dins la bossa o capsa preparada per l'activitat. 

Amb els ulls tancats s'introdueix la mà dins la capsa o la bossa i sense veure l'objecte ha 

d'identificat l'objecte que és. 

 

Alternativa: es pot realitzar classificacions en relació a formes o pesos. En funció de 

l'afectació sensitiva superficial que presenti es pot presentar prèviament els materials 

inclosos a la bossa o capsa o no.    

 

 

Programa 3 

 

Es comença a involucrar activitats de la vida diària que requereixen una millor destresa fina, 

en combinació amb treball unimanual i bimanuals. 

 

• Activitat 1 

Objectiu: millorar habilitats bimanuals, amb implicació de control motor per pesos. 

Material:  gerra d'aigua, gots de diferents consistències (got de plàstic tou i de plàstic dur), 

tupper o galleda de mida petita, tovallola. 

Metodologia: assegut davant la taula 

 

Consisteix en passar l'aigua de la gerra als diferents recipients de manera que primer es 

passarà al gots de plàstic dur, al recipient de mida petita i per últim al got de plàstic (ja que 

s'ha de graduar la força de presa per no doblegar el got). Aquest exercici implica el control 

i destresa bimanual i pinça gruixuda graduada. 

 

Es demana inicialment que realitzi la presa amb la mà afectada, i la mà no afectada vessi 

l'aigua als diferents recipients. Desprès que es realitzi al revès. 

 



 

 

 

• Activitat 2 

Objectiu: millorar coordinació bimanual, pinces amb resistència. Aquesta activitat es pot 

extrapolar a l'activitat de l'alimentació, treball de maneig de coberts amb una finalitat clara. 

Material: plat, forquilla, ganivet, massa terapèutica de diferents consistències. 

Metodologia: assegut davant la taula, la massa posada sobre el plat i els coberts al costat. 

 

Iniciem amb la massa terapèutica més tova al plat i anar gradualment augmentant la 

consistència en funció de la milloria. Es realitzen diferents exercicis amb els coberts, com  

marques lineals per tota la superfície, que poden ser en línia recta, corbes, cercles, etc. per 

tal de treballar la direccionalitat dels moviments amb resistència. 

 

La dificultat s'anirà graduant de manera que inicialment es fa línies rectes horitzontals i 

verticals amb extremitat afectada tant amb la forquilla com amb el ganivet, es passa a fer 

«X» emprant les dues mans a la vegada, marques d'onades, amb pics, entre d'altres. Per 

últim es demana tallar la massa terapèutica en trossos més petits, de manera que requereix 

un treball bimanual. 

 

• Activitat 3 

Objectiu: potenciar motricitat fina multidireccional 

Material: material de costura: agulles de grans mides, llana i corda, paper o cartró. 

Metodologia: assegut a la 

 

Consisteix en passar l'agulla (prèviament s'ha d'enfilar la llana o cordill) pels forats establerts 

en un full de paper o cartró amb un disseny determinat, d'aquesta manera es treballa 

motricitat fina amb resistència, multidireccionalitat, precisió de moviment, prono-supinació. 

 

En un inici es realitza puntades lineals horitzontals, verticals i diagonals, i a mesura que es 

va adquirint millor habilitats s'augmenta el grau de dificultat amb demandes complexes. 

Amb faristol es pot realitzar l'activitat en pla vertical. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 4 

 

 Afiançament de l'entrenament, fent transferències de l'aprenentatge a activitats més 

orientades a activitats de la vida diària. 

 

• Activitat 1 

Objectiu: treballar funcions executives per executar una activitat complexa, amb 

extrapolació a l'activitat de cuina. També es treballa les diferents preses i pinces en 

combinació.   

Material: pots de diferents mides, cotó, llegums, paper estripat, pistons, botons, galleda de 

mesura mitjana o una olla real. 

Metodologia: a la sala de rehabilitació. Es prepara els diferents pots, cadascun s'omple amb 

els diferents materials abans esmentats. Part de la preparació dels pots forma part de 

l'activitat rehabilitadora. 

 

Una vegada omplerts, consisteix en planificar, seqüenciar i executar el passos a seguir per 

realitzar una «recepta» amb els «ingredients» adequats. De manera que ha de realitzar 

l'abastament dels diferents pots, obrir-los, agafar els objectes de dins (adaptant les pinces 

en relació al material) i evocant-les al recipient establert prèviament. 

 

• Activitat 2 

Objectiu: fiançar treball d'AVD bàsiques he instrumentals 

Material:  roba pròpia de l'usuari 

Metodologia: a l'habitació 

 

Es treballa directament la realització de l'activitat del vestit amb la roba pròpia de l'usuari, 

de manera que ha d'incloure el maneig de l'extremitat afectada en la mesura del possible, i 

així treballar la coordinació bimanual, les diferents pinces, la reorganització executiva i el 

control corporal. 


