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0.	  RESUM	  EXECUTIU	  

L’objectiu principal d’aquest treball és determinar l’efectivitat d’un programa 

d’entrenament de l’extremitat superior en pacients d’ictus en fase sub-aguda a 

través del treball de força amb sobrecàrregues excèntriques per tal 

d’optimitzar-ne la funcionalitat. Per tal d’assolir aquest objectiu principal, el 

treball s’ha estructurat seguint quatre apartats diferents:  

En primer lloc, es descriuen els Accidents Cerebrovasculars (ACV) amb la 

intenció de vincular les alteracions que aquests ocasionen a nivell del sistema 

nerviós central amb la fisiologia del control motor i descriure’n, per tant, la 

fisiopatologia i la clínica corresponent segons la regió anatòmica afectada.  

En segon lloc, s’exposen les principals escales de valoració clínica que 

s’utilitzen en l’ictus en relació a l’autonomia per les activitats de la vida diària, la 

funcionalitat de l’extremitat superior i l’espasticitat. Així, es descriuen escales 

com l’Índex de Barthel, l’escala Fugl-Meyer o l’escala d’Ashworth modificada. 

En tercer lloc, es desenvolupa una revisió sobre les principals estratègies que 

s’utilitzen en la rehabilitació de l’ictus, repassant des de les teràpies més 

convencionals de neuro-facilitació fins a les més noves, amb l’ús de robots i 

d’altres tecnologies. Dins d’aquest apartat, es posa especial atenció en les 

possibilitats que ofereix l’activitat física dins del procés de rehabilitació, 

destacant el paper de l’entrenament de força o força-resistència amb 

sobrecàrregues excèntriques.  

Per últim, a partir de la hipòtesi principal: “l’entrenament amb sobrecàrregues 

excèntriques permet optimitzar la funcionalitat de l’extremitat superior en els 

pacients amb seqüeles d’ictus en fase sub-aguda”, s’ha elaborat una proposta 

d’intervenció en forma d’assaig clínic per tal de comprovar-ne la validesa. A 

partir d’aquí, s’han descrit les hipòtesis secundàries, els objectius de l’estudi, 

s’ha desenvolupat la metodologia i els instruments de mesura i s’ha dissenyat 

un programa d’entrenament amb sobrecàrregues excèntriques, que haurà de 

ser avaluat per tal d’obtenir resultats que ens permetin validar o refutar la 

hipòtesis principal.    
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1.	  INTRODUCCIÓ	  

1.1.	  JUSTIFICACIÓ	  

L’ictus representa la tercera causa de mort en la població general al nostre 

país, després del càncer i les malalties cardiovasculars, segons va publicar el 

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat l’any 2015(1). A més, és la 

primera causa de discapacitat en la població adulta. Més concretament, una 

tercera part de les persones que tenen un ictus desenvoluparan algun tipus de 

discapacitat. Les repercussions tant a nivell individual com familiar resulten 

evidents, però cal valorar també l’impacte que tot això suposa en l’àmbit laboral 

i social de les persones, així com els costos sociosanitaris que se’n deriven. Es 

tracta, per tant, d’un problema de salut pública de primer ordre que requereix 

una actuació multidisciplinària. 

 

L’abordatge de l’ictus s’ha centrat, per una banda, en la prevenció i l’atenció 

sanitària immediata un cop es presenta el síndrome. En aquest sentit, han estat 

claus la descripció i el control dels principals factors de risc i la identificació 

precoç dels símptomes, així com l’elaboració de protocols d’intervenció ràpida 

amb l’objectiu d’atendre aquests pacients el més aviat possible per reduir tant 

la mortalitat com l’abast de l’afectació neurològica(2). Per altra banda, s’ha 

millorat el maneig dels pacients un cop instaurada la lesió i s’han desenvolupat 

diferents estratègies d’intervenció per la rehabilitació –restauració o 

compensació –de les discapacitats. Malgrat tot, encara queda un llarg camí per 

recórrer. Estem lluny de disposar d’evidència científica suficient com per 

determinar quines són les estratègies de neuro-rehabilitació més efectives. És 

precisament en aquesta constatació on s’origina la necessitat de desenvolupar 

estudis com aquest, on es revisen totes les estratègies que ja s’utilitzen i, a 

més, se’n proposa una de nova amb l’únic objectiu de seguir treballant per 

trobar noves formes d’ajudar a les persones que han sobreviscut a un ictus.  
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1.2.	  ICTUS	  

1.2.1.	  DEFINICIÓ	  

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix els Accidents 

Cerebrovasculars (ACV) com “un síndrome clínic de desenvolupament ràpid 

degut a una pertorbació focal de la funció cerebral d’origen vascular i de més 

de 24 hores de duració”. És a dir, es tracta d’un síndrome caracteritzat per 

l’inici brusc de dèficits neurològics a causa de l’afectació de la circulació 

cerebral. Aquest tipus de síndromes es poden produir per la ruptura d’un vas 

sanguini que vessa el seu contingut cap a l’encèfal o per la trombosis d’una de 

les artèries principals que l’irriga. El resultat, en ambdós casos, és la interrupció 

de l’aportament sanguini al còrtex o a la via cortico-espinal al seu pas per la 

càpsula interna entre el nucli caudat i el putamen. En resum, els ACV es 

produeixen quan s’interromp el flux sanguini cerebral. Aquesta interrupció pot 

ser per dues causes diferents: pel bloqueig o oclusió d’una artèria o pel seu 

trencament, que provoca una hemorràgia.  

 

1.2.2.	  INCIDÈNCIA	  I	  PREVALENÇA	  	  

L’OMS calcula que, a nivell mundial, es produeixen 200 casos nous d’ACV 

cada any per cada 100.000 habitants. A més, la incidència incrementa amb 

l’edat i es multiplica per 10 en els majors de 75 anys(3). En línies generals, es 

considera una de les primeres causes de mortalitat en la població general i 

ocupa el segon lloc en el número d’hospitalitzacions en persones més grans de 

seixanta-cinc anys. A nivell de l’estat espanyol, l’ictus és la primera causa de 

mortalitat entre les dones i la segona entre els homes, segons el Grup d’Estudi 

de Malalties Cerebrovasculars de la Societat Espanyola de Neurologia 

(GEECV-SEN). Les dades sobre incidència varien segons la zona geogràfica, 

fins i tot dins del mateix continent europeu. Així, pel nord d’Europa s’estima que 

es produeixen uns 270 casos nous per cada 100.000 habitants/any, mentre que 

pel sud d’Europa se n’estimen uns 100. Pel que fa a la prevalença a nivell de 

l’estat espanyol, les dades mostren que entre la població major de 65 anys és 

d’entre el 3,1% i el 8,5%.  
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1.2.3.	  ETIOLOGIA	  

Els principals factors de risc dels ACV es classifiquen segons si són factors 

modificables, potencialment modificables o no modificables(4)(5).  

• Respecte el primer grup, els modificables, destaquen la hipertensió 

arterial, les cardiopaties, les endocarditis infeccioses, les estenosis 

mitrals, el tabaquisme, els Accidents Isquèmics Transitoris previs i les 

estenosis carotídies asimptomàtiques.  

• Els factors potencialment modificables inclouen la diabetis mellitus, la 

homocisteinèmia, el VIH, la dislipèmia, altres cardiopaties com 

miocardiopaties, prolapse mitral, estenosis aòrtica, foramen oval 

permanent, etc., així com l’ús d’anticonceptius orals, el consum de 

drogues, el sedentarisme, l’obesitat, l’estrès i els estats d’hiper-

coagulabilitat.   

• Els factors no modificables són l’edat, el sexe, els factors hereditaris, 

la raça i la localització geogràfica.  

	  

1.2.4.	  IDENTIFICACIÓ	  

La identificació precoç dels símptomes dels ACV és de vital importància per tal 

de salvar la vida de la persona i minimitzar-ne les seqüeles. En general, es 

produeix un inici brusc dels següents símptomes(6)(7):  

• Trastorns del llenguatge o de la parla.  

• Pèrdua de la força muscular d’un segment corporal.  

• Pèrdua de la sensibilitat d’un segment corporal.  

• Estat mental alterat. 

• Trastorns visuals. 

• Cefalea. 

• Crisis convulsives.  

• Alteració de l’equilibri.  

Si es realitza un examen físic del pacient s’identifica un estat mental alterat, 

alentiment, confusió i, fins i tot, pot ser que la persona entri en coma, alteració 

del llenguatge i la parla en forma de disàrtria o afàsia, falta de força o paràlisi 

d’un costat del cos, falta de força o pèrdua d’expressió d’un costat de la cara, 

falta de sensibilitat d’un costat del cos i inestabilitat o desequilibri al caminar.   
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1.2.5.	  CLASSIFICACIÓ	  

Com ja s’ha esmentat anteriorment, els ictus poden ser produïts per dues 

causes diferents, segons les quals s’estableix la classificació principal: ictus 

isquèmics i ictus hemorràgics. 

 

1.2.5.1.	  ICTUS	  ISQUÈMICS	  

Són els que es produeixen a causa de l’oclusió d’una artèria cerebral. 

Presenten, per una banda, els següents sub-tipus: càrdio-embòlic, atero-

trombòtic, lacunars i els Accidents Isquèmics Transitoris (AIT a partir d’ara). Els 

ACV isquèmics, a més, es classifiquen, principalment, segons si són trombòtics 

o embòlics(8)(9):  

• Els trombòtics es produeixen per estenosis degut a arterio-esclerosis 

de caròtida o de l’artèria cerebral mitjana. Són els més freqüents i es 

presenten amb una instauració lenta, sovint durant la nit. Provoquen 

molta afectació i deixen molts dèficits.  

• Els embòlics són d’origen cardíac per valvulopaties, infarts, arítmies, 

etc. La majoria afecten a l’artèria cerebral mitjana amb oclusió de petits 

vasos distals del còrtex. La instauració d’aquest tipus d’ictus acostuma a 

ser ràpida.  

 

Per altra banda, els ACV isquèmics també es poden classificar segons la seva 

presentació i evolució. En aquest sentit, es descriuen: 

• Els ACV de perfil temporal, els anomenats AIT, amb una duració 

inferior a 24 hores i una recuperació complerta. 

• Els ACV en evolució, en els quals el dèficit es presenta 

progressivament durant hores o dies. 

• Els ACV ja establerts, en els quals el dèficit neurològic no progressa –

pot ser que debutin així o que siguin la segona fase d’un ictus en 

evolució.  
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1.2.5.2.	  ICTUS	  HEMORRÀGICS	  

Són els que es produeixen com a conseqüència del trencament d’un vas 

sanguini cerebral. Són el tipus d’ACV que provoquen més afectació. L’inici és 

sobtat i provoca un increment de la pressió intra-cranial. Els principals 

símptomes solen ser cefalea, nàusees, vòmits i disminució del nivell de 

consciència. Tenen una mortalitat inicial elevada, d’entre el 50 i el 70%. Poden 

ser de dos tipus, segons la seva localització: hemorràgies intra-cerebrals (HI) i 

hemorràgies sub-aracnoidees (HSA).  

 

1.2.6.	  PRONÒSTIC	  

El pronòstic i la capacitat de recuperació depenen de diferents factors com la 

localització i la gravetat de la lesió, l’edat, la plasticitat neuronal i l’aprenentatge 

motor, la comorbiditat de cada pacient, l’inici i la intensitat de la rehabilitació, 

l’entorn del pacient, els nivells educatius i culturals i l’educació al pacient i la 

família(4). El pronòstic s’estableix tenint en compte les seqüeles físiques –

funcionalitat, dolor, epilèpsia, etc. –i les conseqüències psico-socials –dèficits 

cognitius, depressió, ansietat, nivells de fatiga, disfunció sexual, situació 

laboral, social i familiar –després de l’ictus(4).  

 

1.2.7.	  FISIOPATOLOGIA	  DE	  L’ICTUS	  

Després d’un ictus es produeixen una sèrie de canvis fisiològics que alteren les 

diferents estructures del sistema nerviós. En termes generals, s’incrementa la 

sinaptogènesis i les dendrites queden alterades pel que fa a número i forma. 

Aquests dos processos, la sinaptogènesis i la remodelació de les dendrites, 

s’han associat als increments de l’activitat neurològica observats al còrtex 

cerebral ipsilateral i contra-lesional(10). A més, també s’ha observat un procés 

de reorganització axonal que pot ser crític per la recuperació espontània i pels 

processos de rehabilitació.  

 

Diversos estudis amb humans han identificat que el còrtex motor primari i el 

còrtex pre-motor dorsal són àrees on es produeix molta neuro-plasticitat 

després d’un ACV. Aquestes observacions s’han utilitzat fins i tot com a 

pronòstic de recuperació establint que, quan es detecta baixa activitat al còrtex 
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motor primari contra-lesional i s’evidencia l’existència de potencials evocats al 

còrtex motor ipsilateral és més probable la recuperació dels dèficits motors(11). 

A més, s’ha demostrat que àrees motores no primàries poden contribuir 

significativament al moviment d’un membre plègic després d’un ictus.  

 

En aquest apartat es descriuen les principals alteracions fisiològiques que es 

produeixen després d’un ACV segons el nivell neurològic de la lesió. Per tal de 

que la informació aquí presentada sigui de major rellevància pel propòsit final 

d’aquest treball, l’apartat es divideix tenint en compte els principals elements 

del sistema nerviós central que formen el sistema de control motor.  

	  

1.2.7.1.	  CÒRTEX	  MOTOR	  I	  VIA	  CORTICO-‐ESPINAL	  

Si com a conseqüència d’un ictus deixa d’arribar sang al còrtex motor o a la via 

cortico-espinal al seu pas per la càpsula interna, es poden ocasionar les 

següents alteracions neurològiques, segons la zona afectada:  

• Si es veu alterada l’àrea piramidal del còrtex motor primari es produiran 

diversos graus de paràlisi muscular. Tot i això, si el nucli caudat i les 

àrees Pre-Motora i Motora Suplementària no estan danyades, els 

moviments posturals –poc fins – i de fixació de les extremitats quedaran 

preservats. En canvi, es perdrà el control voluntari sobre els moviments 

diferenciats dels segments distals de les extremitats, especialment de 

les mans i dels dits i, com a conseqüència, la capacitat de controlar els 

moviments fins, tot i la preservació de la contracció a la musculatura de 

les mans(10).  

• Si l’afectació es produeix a grans àrees adjacents al còrtex motor 

apareixerà l’espasticitat. Això és degut a l’efecte estimulador tònic i 

continu del còrtex motor sobre les neurones motores de la medul·la 

espinal. Quan aquest efecte es veu interromput per algun tipus de lesió, 

es produeix una hipotonia. Tanmateix, quan són les porcions adjacents 

al còrtex motor les que es veuen afectades, el resultat és un espasme 

muscular del costat oposat del cos a causa de l’alteració de les vies 

accessòries procedents de les porcions no piramidals del còrtex motor. 

Quan aquestes vies, que inhibeixen els nuclis motors vestibulars i 
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reticulars del tronc de l’encèfal, queden interrompudes, aquests nuclis 

perden la seva inhibició, adquirint activitat espontània i generant un to 

espàstic excessiu en els músculs corresponents(10).  

 
Taula 1. Alteracions neurològiques després d’un ACV segons zona afectada de 

còrtex motor i via cortico-espinal(10) 

ZONA AFECTADA ALTERACIONS NEUROLÒGIQUES 
Àrea Piramidal Còrtex Motor Primari Paràlisi muscular en diversos graus.  

Preservació de moviment posturals i de 
fixació de les extremitats. Pèrdua de 

motricitat fina a mans i dits. 
Àrees adjacents al còrtex motor Espasticitat al costat oposat del cos a 

causa de l’alteració de les vies 
accessòries procedents de les porcions 

no piramidals del còrtex motor.  
 

Paper	  del	  còrtex	  pre-‐motor	  ventral	  i	  dorsal	  en	  la	  recuperació	  de	  la	  funció	  després	  de	  

lesió	  a	  còrtex	  motor	  primari	  	  

La recuperació després d’un ictus depèn, en part, de la re-organització de les 

àrees residuals del cervell que han quedat intactes i que han de permetre el re-

aprenentatge en el control motor i dels comportaments en general. Després 

d’una lesió al còrtex motor primari, les xarxes paral·leles poden emergir a 

múltiples nivells(12). Alguns estudis han associat les millores en el control 

motor de la mà després d’un ACV amb la re-organització del còrtex pre-motor. 

Així, la quantitat de re-organització a PMv era proporcional a l’extensió de la 

lesió a l’àrea de la mà del còrtex motor primari. Com a conseqüència, es 

considera que el PMv pot contribuir com a substrat neuronal per la re-

organització després d’una lesió al còrtex motor primari(12). 

 

1.2.7.2.	  CEREBEL	  

Per tal que es produeixi una disfunció greu i permanent al cerebel, la lesió ha 

d’afectar com a mínim a un dels nuclis cerebel·losos profunds –nuclis dentat, 

interposat o del fastigi. Quan un o més d’aquests nuclis es veuen afectats, 

aleshores es poden produir les següents alteracions:  
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Dismetria	  i	  atàxia	  

Aquestes dues manifestacions són degudes a que el sistema de control motor 

subconscient no és capaç de predir la distància a la que arribaran els 

moviments en cada moment sense l’ajuda del cerebel. Com a conseqüència, 

les accions o moviments sobrepassaran el punt pretès i la part conscient del 

cervell intentarà contra-restar o compensar aquestes accions realitzant 

moviments en sentit oposat, que tornaran a sobre-passar l’objectiu desitjat. La 

dismetria fa referència a aquest sobre-passament dels moviments i és 

conseqüència de la descoordinació dels moviments, que rep el nom 

d’atàxia(10).  

 

Hipermetria	  

Com que el sistema d’encès-apagat i d’apagat-encès del cerebel, que ja s’ha 

explicat anteriorment, queda alterat quan es produeix una lesió cerebel·losa, la 

persona afectada no aconsegueix situar una part determinada del cos sobre un 

punt concret i desitjat. La hipermetria és una manifestació més de la dismetria, 

exposada en el punt anterior.  

 

Problemes	  en	  la	  successió	  dels	  moviments	  

Dins d’aquest conjunt de manifestacions, hi trobem:  

Diadococinèsia	  

Es perd la capacitat de realitzar moviments alterns ràpids degut a que el 

sistema de control motor no pot predir on seran les diverses parts del cos en un 

moment determinat, perdent així la percepció d’aquestes durant la realització 

dels actes motors ràpids.  

Disàrtria	  	  

Fa referència a la incapacitat de progressió de la parla. Com que per articular 

les paraules és necessari l’encadenament ràpid i ordenat de moviments 

musculars independents de la laringe, la boca i l’aparell respiratori, si hi ha falta 

de coordinació i incapacitat de correcció per anticipat, degut a lesió 

cerebel·losa, apareix vocalització confusa, síl·labes que a vegades són 
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estridents i d’altres són tènues, separades per intervals breus o massa llargs, 

generant una parla poc intel·ligible.  

 

Tremolor	  intencional	  o	  tremolor	  d’acció	  	  

Es tracta de l’oscil·lació dels moviments voluntaris, sobretot a mesura que 

s’apropen al punt desitjat, sobrepassant-lo i tremolant endavant i enrere abans 

de quedar-se fixes. En aquesta manifestació intervé la incapacitat de predicció 

per anticipat amb la superació del punt desitjat i el fracàs del sistema 

cerebel·lós per amortir els actes motors(10). 
 

Nistagme	  cerebel·∙lós	  

Es refereix a la tremolor dels globus oculars. Normalment succeeix quan 

s’intenta fixar la vista sobre una escena situada a un costat. Es produeixen uns 

moviments ràpids i tremolosos dels ulls, que no aconsegueixen estabilitzar-se. 

En aquest cas és degut a que el mecanisme d’amortiment del cerebel està 

danyat, especialment per lesió dels lòbuls floculo-nodulars. El nistagme 

s’associa a la pèrdua d’equilibri per la disfunció en les vies que travessen 

aquesta zona procedents dels conductes semi-circulars.  

Hipotonia	  

Es tracta del descens del to de la musculatura. L’afectació dels nuclis profunds 

del cerebel, sobretot del dentat i l’interposat, provoca un descens del to de la 

musculatura perifèrica del mateix costat del cos que la lesió. Això és degut a 

que aquests nuclis envien senyals tòniques des del cerebel al còrtex motor i als 

nuclis motors del tronc de l’encèfal. Quan aquestes senyals queden 

interrompudes, apareix la hipotonia.   
 

1.2.7.3.	  GANGLIS	  BASALS	  

Les alteracions fisiològiques a aquest nivell depenen de la regió en concret que 

es veu afectada. A continuació es descriuen les principals manifestacions 

segons la localització: 
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Lesions	  del	  globus	  pàl·∙lid	  	  

Provoquen atetosis, que ocasiona moviments de contorsió d’una mà, d’un braç, 

del coll o de la cara. Són d’origen espontani i, molts cops, continus.  

 

Lesions	  del	  sub-‐tàlam	  

Generen hemibal·lisme, un trastorn que provoca moviments d’agitació sobtats 

de tota l’extremitat.  

 

Petites	  i	  múltiples	  lesions	  al	  putamen	  

Ocasionen corea. Fa referència a moviments de llançament que es produeixen 

a les mans, la cara i altres parts del cos.  

 

1.2.7.4.	  TRONC	  DE	  L’ENCÈFAL	  

Les lesions a nivell del tronc de l’encèfal poden comportar que la persona entri 

en coma, que presenti signes cortico-espinals bilaterals com paràlisi i dèficits 

sensitius, així com l’afectació dels nervis cranials que resultarà en disàrtria o 

anàrtria, disfàgia o diplòpia.  

 

Disàrtria	  

Es refereix a un trastorn motor de la parla per debilitat muscular o incoordinació 

de la musculatura implicada en la respiració, la fonació, la mandíbula, la 

llengua, els llavis i el vel palatal. En aquests casos el llenguatge està preservat, 

però la veu és dèbil, forçada, aspre, l’articulació és imprecisa, amb ressonància 

híper-nasal, ritme lent o massa ràpid, veu monòtona, etc. La forma més greu de 

disàrtria s’anomena anàrtria i es tracta de l’absència total de veu.  

 

Disfàgia	  

És un trastorn de la deglució amb risc de complicacions greus com la 

desnutrició, la pneumònia i l’asfixia.  

 

Diplòpia	  

Fa referència a la visió doble, especialment quan es tenen els dos ulls oberts.  
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1.2.8.	  MANIFESTACIONS	  CLÍNIQUES	  SEGONS	  ZONA	  AFECTADA	  	  

La clínica després d’un ictus depèn de les àrees especialitzades que s’han vist 

afectades i de la conseqüent pèrdua de funció neurològica que aquestes 

controlen. És a dir, el territori arterial afectat determinarà les manifestacions 

clíniques després d’un ACV. A continuació es descriuen les principals 

alteracions segons les zones afectades(13). 

 

1.2.8.1.	  HEMISFERIS	  CEREBRALS	  (CIRCULACIÓ	  ANTERIOR)	  

En aquest cas, les principals manifestacions són la paràlisi contra-lateral o la 

debilitat –hemiplegia o hemiparèsia –, la pèrdua de sensibilitat i la pèrdua de 

camp visual –hemianòpsia homònima. És molt comú que quedi involucrada 

l’artèria cerebral mitjana, mentre que els ictus a l’artèria cerebral anterior són 

menys freqüents. El territori vascular de l’artèria cerebral mitjana, que cobreix 

dos terços de la superfície lateral de l’hemisferi cerebral, inclou l’aspecte medial 

del lòbul frontal i del lòbul parietal, la meitat anterior de la càpsula interna, el 

cap anterior inferior del nucli caudat i la part anterior del cos callós, així com 

l’Àrea Motora Suplementària i les Àrees Primàries Motora i Sensorial de 

l’extremitat inferior contra-lateral(13).  

  

Artèria	  Cerebral	  Anterior	  (ACA)	  

Infarts	  

Els infarts a l’ACA provoquen debilitat i pèrdua de sensibilitat contra-lateral, que 

afecta distalment a la cama contra-lateral més que al braç, mutisme, abúlia, 

incontinència urinària, reflex d’agafar contra-lateral i rigidesa paratònica, afàsia 

transcortical motora (a l’esquerre) i apràxia de la marxa(13). 

Oclusions	  

Les oclusions a l’ACA generen diferents manifestacions segons on es produeix 

l’oclusió. Així, les oclusions distals comporten debilitat de la cama oposada i 

dèficit sensorial contra-lateral cortical, més marcat a la cama. Les oclusions 
bilaterals provoquen incontinència, abúlia o pensament alentit i l’aparició de 

reflexes primitius. Amb les oclusions proximals apareixen tots els símptomes 

anteriors més debilitat facial i proximal del braç i apràxia frontal, amb el costat 
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esquerre involucrat. Finalment, quan es produeix una interrupció de les fibres 
comissurals (entre els lòbuls frontals) es produeix apràxia simpàtica del braç i 

parèsia motora dreta(13).  

 

Taula 2. Oclusions de l’ACA. Adaptada de Teasell i Hussein (2016) 

ZONA AFECTADA MANIFESTACIONS CLÍNIQUES 
Oclusions distals Debilitat de la cama contraria i dèficits 

sensorials contra laterals (especialment a 
la cama). 

Oclusions bilaterals Incontinència, abúlia o activitat mental 
alentida i aparició de reflexes primitius. 

Oclusions proximals Tots els signes anteriors més debilitat 
facial i proximal del braç i apràxia frontal 

amb implicació del costat esquerre. 
Interrupció de fibres comissurals 

(entre els lòbuls frontals) 
Apràxia simpàtica del braç esquerre, 

parèsia motora dreta. 
 

Artèria	  Cerebral	  Mitjana	  (MCA)	  

És la isquèmia cerebral més comuna. Aquest territori inclou l’àrea motora 

primària, la regió de la cara i l’extremitat inferior de l’àrea sensorial primària, 

l’àrea de Broca i l’àrea de Wernicke. Els símptomes són semblants als de 

l’ACA, però amb més afectació facial i de l’extremitat superior. En termes 

generals, apareix hemiparèsia o hemiplegia contra-lateral, pèrdua de 

sensibilitat contra-lateral, hemianòpsia contra-lateral homònima, afàsia, 

generalment quan es produeix a l’hemisferi esquerre, i dèficits visuals 

perceptius –incloent negligència esquerre –quan es veu afectat l’hemisferi dret. 

El territori de la MCA es pot dividir en dos: el superior i l’inferior. L’afectació del 

territori superior comporta hemiparèsia/hemiplegia contra-lateral, pèrdua 

sensorial contra-lateral, afàsia expressiva en cas d’afectació de l’hemisferi 

esquerre i desordres visuals perceptius si l’afectació és a l’hemisferi dret. Quan 

es veu afectat el territori inferior, la clínica resulta en hemianòpsia homònima, 

afàsia de Wernicke si està danyat l’hemisferi esquerre i negligència visual 

esquerre si està danyat l’hemisferi dret(13).  
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Taula 3. Resum principals territoris de la MCA i manifestacions clíniques. 

Adaptada de Teasell i Hussein (2016) 

DIVISIONS MCA MANIFESTACIONS CLÍNIQUES 
Territori superior Hemiparèsia contra lateral/hemiplegia. 

Pèrdua sensorial contra lateral. 
Hemisferi esquerre: afàsia d’expressió. 

Hemisferi dret: desordres perceptius 
visuals. 

Territori inferior Hemianòpsia homònima o 
quantrantonòpsia superior. 

Hemisferi esquerre: afàsia de Wernicke. 
Hemisferi dret: negligència visual 

esquerre. 
 

1.2.8.2.	  DESORDRES	  DE	  L’HEMISFERI	  DRET	  

L’hemisferi dret és el dominant en la majoria de la població en relació a 

l’orientació visuo-espacial, la praxis construccional i el judici. Quan es produeix 

un infart en aquesta zona, els desordres visuo-espacials inclouen negligència 

del costat esquerre, desorientació i apràxia. De tots aquests símptomes, el que 

apareix amb més freqüència és el síndrome de negligència unilateral. També 

es pot presentar anosognòsia, desordres emocionals i problemes de 

comunicació(13).  

 

1.2.8.3.	  DESORDRES	  DE	  L’HEMISFERI	  ESQUERRE	  

Afàsia	  

L’hemisferi esquerre és el dominant respecte el llenguatge en el 99% de les 

persones que són dretanes –això és, en el 93% de la població. Dels 

esquerrans, el 70% també tenen el control del llenguatge a l’hemisferi 

esquerre, mentre que un 15% el tenen a l’hemisferi dret i el 15% restant ho 

tenen entre els dos hemisferis. En aquest sentit, un dels principals problemes 

que generen l’afectació de l’hemisferi esquerre són els desordres del 

llenguatge com l’afàsia de Broca, l’afàsia motora transcortical, l’afàsia de 

Wernicke, l’afàsia global, de conducció, parafàsies i l’afàsia anòmica.  
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Apràxia	  

L’apràxia és un desordre del moviment voluntari que no permet executar 

activitats voluntàries amb propòsit, malgrat la mobilitat, la força, la sensació, la 

coordinació i la comprensió estan preservades. Les principals apràxies que es 

veuen en la clínica són l’apràxia motora, la ideacional, la construccional, la 

verbal, la que genera dificultat per vestir-se i l’apràxia de la marxa.  

 

Desordres	  emocionals	  

No entrarem en detall en els desordres emocionals perquè és un camp molt 

extens que s’allunya de l’objectiu d’aquest treball.  

 

1.2.8.4.	  TRONC	  CEREBRAL	  I	  CEREBEL	  (CIRCULACIÓ	  VERTEBRAL	  BASILAR/POSTERIOR)	  	  

El sistema de l’artèria vertebral basilar irriga els lòbuls occipitals i medial 

temporals, el tronc de l’encèfal i el cerebel. Els síndromes clínics que apareixen 

quan es produeix afectació d’aquest territori estan relacionats amb aspectes 

cognitius i de funció del llenguatge. Així, si discriminem segons nivells 

neuronals, tenim que: 

• L’afectació dels nervis cranials comporta afectacions visuals bilaterals, 

vertigen, disàrtria i disfàgia, diplòpia i parestèsia facial.  

• Si es veu afectat el sistema motor apareix hemiparèsia o quadri-parèsia i 

atàxia. 

• Si es danya el sistema sensorial es produeix pèrdua de sensibilitat hemi 

o bilateral. 

 

A més, pot haver-hi pèrdua de memòria, agnòsia de cares i alèxia. Més 

concretament, s’han descrit síndromes concrets associats a localitzacions 

específiques, que es descriuen a continuació.  

 

Síndrome	  de	  Wallenburg	  

Causat per lesió al bulb raquidi lateral i medial. La clínica consta de vertigen, 

nàusees i vòmits, pèrdua de sensibilitat de la cara al costat ipsilateral i de 

l’extremitat contra-lateral, atàxia d’extremitat ipsilateral, nistagme, disfonia, 

disfàgia i disàrtria, síndrome d’Horner ipsilateral, paràlisis contra-lateral de 
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l’extremitat, pèrdua de la sensibilitat per vibració i per posició contra-lateral i 

paràlisis ipsilateral de la llengua. 

 

Síndrome	  de	  Jackson	  	  

Per lesió a bulb raquidi. La clínica és d’afonia i disfonia, debilitat a nivell del 

trapezi i l’esternocleomastoideo.  

 

Síndrome	  de	  Millard-‐Gubler	  

Per lesió a la part inferior de la protuberància. La clínica és d’hemiparèsia, que 

pot ser creuada o alternant, paràlisi facial i paràlisi de l’extremitat contra-lateral 

sense paràlisi facial contra-lateral.  

 

Síndrome	  de	  Fouille	  

Per lesions a la part inferior de la protuberància. La clínica consta 

d’hemiparèsia creuada o alternant i paràlisi lateral de la mirada ipsilateral.  

 

Síndrome	  de	  Raymond	  

Per lesió a la part inferior de la protuberància. La clínica és de paràlisi del nervi 

abducents i hemiparèsia contra-lateral. 

 

Síndrome	  de	  Parinaud	  

Per lesió al colícul superior. Clínica de paràlisi de la mirada.  

 

Síndrome	  cerebel·∙lós	  

Lesions al cerebel. El subjecte presenta atàxia de l’extremitat unilateral i atàxia 

a nivell del tronc, vertigen, mal de cap i, fins i tot, coma.  

 

Síndrome	  de	  Weber	  

Per lesions al mesencèfal. Els símptomes són hemiparèsia contra-lateral, 

paràlisi òcul-motora ipsilateral amb pupil·la dilatada i ptosis.  
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Síndrome	  de	  Benedict	  o	  de	  Claude	  

Per lesions al mesencèfal. Els símptomes són hemiparèsia contra-lateral, 

tremolor de l’extremitat parètica en moviments voluntaris o atàxia de la mateixa 

extremitat, pèrdua sensorial contra-lateral i paràlisi òcul-motora ipsilateral.  
 
Taula 4. Resum dels principals síndromes per afectació del tronc de l’encèfal. 

Adaptada de Teasell i Hussein (2016) 

LOCALITZACIÓ SÍNDROME CLÍNICA 
Bulb raquidi medial 

i lateral 
Síndrome de 
Wallenburg 

Vertigen, nàusees i vòmits, 
pèrdua sensorial ipsilateral de 

cara i contra-lateral de les 
extremitats, atàxia d’extremitats 
ipsilaterals, nistagme rotatori o 

horitzontal, disfonia i afonia, 
disfàgia i disàrtria, síndrome 
d’Horner ipsilateral, paràlisi 

d’extremitat contra-lateral, pèrdua 
sensació de posició i vibració, 
paràlisi ipsilateral de llengua. 

Bulb raquidi Síndrome de Jackson Afonia i disfonia. 
Debilitat del trapezi i 

l’esternocleomastoideo. 
Part inferior 

protuberància 
Síndrome de Millard-

Gubler 
 

Hemiparèsia alternada o creuada, 
paràlisi facial unilateral, paràlisi de 

l’extremitat contra-lateral. 
Part inferior 

protuberància 
Síndrome de Fouille 

 
Hemiparèsia creuada, paràlisi de 

mirada lateral ipsilateral. 
Part inferior 

protuberància 
Síndrome de Raymond 

 
 

Paràlisi del nervi abducents, 
hemiparèsia contra-lateral. 

Colícul superior Síndrome de Parinaud 
 

Paràlisi de la mirada. 

Cerebel Síndrome cerebel·lós Atàxia unilateral de l’extremitat i 
atàxia de tronc, vertigen, mal de 

cap, coma. 
Mesencèfal Síndrome de Weber 

 
Hemiparèsia contra-lateral, 

paràlisis oculomotora ipsilateral 
amb pupil·la dilatada, només 

mirada lateral, ptosis. 
Mesencèfal Síndrome de Benedict 

o de Claude 
Hemiparèsia contra-lateral, 

tremolor a extremitat parètica 
durant moviment voluntari/atàxia, 
pèrdua sensorial contra-lateral, 
paràlisi oculomotora ipsilateral. 



Entrenament	  amb	  sobrecàrregues	  excèntriques	  en	  l’ictus	  

MÀSTER	  UNIVERSITARI	  EN	  NEUROREHABILITACIÓ	   23	  
	  

Infarts	  pontins	  	  

En aquests casos l’afectació pot ser, per una banda, contra-lateral provocant 

hemiplegia espàstica per afectació del tracte cortico-espinal i pèrdua 

hemisensorial a tronc i extremitats per afectació del tracte espino-talàmic. Per 

altra banda, també hi pot haver afectació ipsilateral amb clínica d’afàsia per 

alteració dels peduncles cerebrals, debilitat facial amb afectació del nervi facial, 

pèrdua sensorial facial per afectació del nervi trigemin, pèrdua d’audició per 

afectació del nervi acústic, vertigen i paràlisi de la mirada lateral. A més, en 

molts casos també apareix disfàgia.  

 

Artèria	  cerebel·∙losa	  posterior	  inferior	  

Irriga el bulb raquidi lateral i la part inferior del cerebel. La seva oclusió 

ocasiona el síndrome de Wallenburg’s o el síndrome medul·lar lateral. 

L’afectació ipsilateral d’aquest síndrome va acompanyada del síndrome de 

Horner, de descens en la sensació de dolor i temperatura de la cara i signes 

cerebel·losos com l’atàxia. L’afectació contra-lateral, en canvi, produeix 

descens en dolor i temperatura al cos contra-lateral, disfàgia, disàrtria, afonia i 

paràlisis de les cordes vocals, vertigen, nàusees i vòmits, singlot, nistagme i 

diplòpia.  

 

Un altre síndrome que apareix per afectació de l’artèria cerebel·losa posterior 

inferior és el síndrome medul·lar medial. Aquest, en la seva afectació 

ipsilateral, provoca paràlisis de l’hipoglòs, mentre que en l’afectació contra-

lateral ocasiona hemiparèsia i pèrdua sensorial per propiocepció i sentit de la 

posició.  

 

Cerebel	  	  

Quan un ictus afecta al cerebel les principals manifestacions clíniques són 

atàxia, disinèrgia, dismetria, tremolor intencional, disdiadokinesis, nistagme i 

disàrtria.  
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Artèria	  basilar	  

L’oclusió o l’hemorràgia en aquesta zona provoca diverses manifestacions 

clíniques segons el sistema que queda afectat. En aquest sentit: 

• L’alteració del sistema sensorial genera alteracions de la consciència i 

hipo-algèsia de l’extremitat contra-lateral.  

• Quan es veuen alterats els nervis cranials apareixen, segons el nervi 

afectat, anormalitats de la pupil·la amb mirada desconjugada, síndrome 

d’Horner, hipo-algèsia, nistagme, paràlisis facial, reflexes calòrics i òcul-

cefàlics, vertigen, disfàgia i disàrtria.  

• Les alteracions del sistema motor comporten quadriplegia o hemiplegia 

contra-lateral. 

• Les afectacions del cerebel ocasionen anormalitats ipsilaterals i 

bilaterals del cerebel.  

• Es pot veure afectat també el sistema respiratori manifestant-se amb 

irregularitats respiratòries, així com el sistema cardíac, amb arítmies i 

pressió arterial erràtica.  

 

Taula 5. Afectació de l’artèria basilar. Adaptada de Teasell i Hussein (2016)  

SISTEMA MANIFESTACIONS CLÍNIQUES 
Sensorio Alteracions de la consciència. 

Nervis cranials Anormalitats de la pupil·la amb mirada 
desfigurada, síndrome d’Horner, hipo-

algèsia, nistagme, paràlisis facial, 
reflexes calòrics i òcul-cefàlics, vertigen, 

disfàgia i disàrtria. 
Motor Tetraplegia o hemiplegia contra-lateral. 

Sensorial Hipo-algèsia de l’extremitat contra-lateral. 
Cerebel Anormalitats cerebel·loses ipsilaterals o 

bilaterals. 
Respiratori Irregularitats respiratòries. 

Cardíac Arítmies i alteració de la pressió arterial. 
	  

Artèria	  cerebel·∙losa	  posterior	  

L’oclusió d’aquesta artèria provoca diferents afectacions segons la branca 

afectada. Així, l’alteració de la branca tàlamo-perforada ocasiona desordres de 

moviments involuntaris, hemi-atàxia, tremolor intencional, síndrome de Weber i 

síndrome de Claude o Benedict. L’oclusió de la branca tàlamo-geniculada 
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comporta l’anomenat síndrome talàmic amb pèrdua sensorial contra-lateral, 

hemiparèsia transient contra-lateral, moviments involuntaris contra-laterals i 

sensació de dolor intens, persistent i cremant. L’afectació de la branca cortical 

presenta hemianòpsia contra-lateral homònima i prosopagnòsia. Si l’afectació 

és a l’hemisferi dominant les manifestacions són alèxia, problemes de memòria 

o anòmia per noms de colors. Si l’afectació és a l’hemisferi no dominant apareix 

desorientació topogràfica. Finalment, l’oclusió bilateral d’aquesta artèria genera 

agnòsia visual o ceguera cortical i pèrdua de memòria severa.  

 

Taula 6. Correlació entre localització de l’afectació de l’artèria cerebel·losa 

posterior i les manifestacions clíniques (13) 

ZONA AFECTADA MANIFESTACIONS CLÍNIQUES 

Branca tàlamo-perforada Desordres de moviments involuntaris, 

hemi-atàxia, tremolor intencional, 

síndrome de Weber i síndrome de Claude 

o Benedict. 

Branca tàlamo-geniculada Síndrome talàmic 

Branca cortical Hemianòpsia contra-lateral homònima i 

prosopagnòsia. 

Hemisferi dominant Alèxia, problemes de memòria o anòmia 

per noms de colors. 

Hemisferi no dominant Desorientació topogràfica. 

Oclusió bilateral Agnòsia visual o ceguera cortical i pèrdua 

de memòria severa. 

	  

1.2.8.5.	  INFARTS	  LACUNARS	  

Els infarts lacunars es poden localitzar al nucli lenticular –especialment al 

putamen –, a la protuberància del tronc de l’encèfal, al tàlam, a la càpsula 

interna i la corno radiada, al caudat i a la matèria blanca frontal. A continuació 

es detallen els principals síndromes i manifestacions, tenint en compte la 

localització de l’infart i la clínica.  
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Hemiparèsia	  motora	  pura	  

Es produeix quan es veu afectat el membre posterior de la càpsula interna o la 

part inferior de la protuberància. Produeix debilitat contra-lateral de la cara, el 

braç i la cama, tanmateix no apareix dèficit sensitiu.  

 

Ictus	  sensitiu	  pur	  

Provocat per infarts als nuclis sensitius del tàlam. La persona presenta signes i 

símptomes sensitius que afecten la meitat contra-lateral del cos.  

 

Disàrtria	  i	  mà	  maldestre	  

Afectació de la part superior de la protuberància. La clínica inclou disàrtria i 

disfàgia, debilitat d’un costat de la cara i de la llengua i debilitat i falta de 

destresa de la mà.  

 

Hemiparèsia	  atàxica	  

Provocat per afectació de la part superior de la protuberància. La clínica inclou 

hemiparèsia i atàxia de l’extremitat del mateix costat.  
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1.2.9.	  LA	  RECUPERACIÓ	  DESPRÉS	  DE	  L’ICTUS	  

Després d’un ictus es produeixen dos processos de recuperació diferenciats: la 

recuperació espontània i la recuperació funcional. A continuació, es descriuen 

breument cadascun d’aquests: 

 

Recuperació	  neurològica	  intrínseca	  o	  espontània	  

En general, la severitat del dèficit inicial és inversament proporcional al 

pronòstic de recuperació. La major part de la recuperació espontània succeeix 

entre les tres primeres setmanes i els sis mesos després de l’ictus(14). Quan 

es produeixen danys estructurals irreversibles al tracte cortico-espinal, la 

recuperació espontània queda molt limitada, especialment pel control del 

membre superior(15), (16), (17).  

 

Recuperació	  funcional	  o	  adaptativa	  

Fa referència a les millores en l’autonomia per les activitats de la vida diària. 

Depèn, en gran part, de la motivació del pacient, la seva capacitat 

d’aprenentatge, el suport familiar i la qualitat i la intensitat de la rehabilitació. És 

modificable segons les intervencions que es duguin a terme i està influenciada 

per la recuperació neurològica, però no és dependent d’aquesta(15). El període 

de recuperació funcional és més llarg que el de recuperació neurològica. 

 

1.2.9.1.	  MECANISMES	  DE	  RECUPERACIÓ	  NEUROLÒGICA	  

S’han identificat diversos processos que tenen un paper rellevant en la 

recuperació després d’un ictus, però encara no està clar quin és el rol exacte 

de cada un d’aquests(15). Més enllà de la resolució de l’edema i el retorn de la 

circulació a la penombra isquèmica, la recuperació espontània es pot produir 

durant un període més llarg, que pot ser d’entre quatre i sis setmanes. A més, 

la reorganització funcional i estructural del còrtex es pot produir durant 

setmanes i, fins i tot, mesos després de l’ictus. Bàsicament, la recuperació es 

pot classificar en dos categories: les que depenen de processos locals i les que 

depenen de la reorganització cerebral(15). En aquest sentit, els processos 
locals es produeixen independentment de la rehabilitació i el comportament del 

pacient(15). En canvi, la reorganització cortical respon a la combinació de 
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diferents elements com la recuperació espontània, l’estimulació, els processos 

de rehabilitació, la influència de l’ambient, l’aprenentatge motor, etc.  
 

Taula 7. Mecanismes de recuperació després de l’ictus. Adaptació de Teasell i 

Hussein, (2018). 

MECANISMES PERÍODES DE RECUPERACIÓ 
1. PROCESSOS LOCALS Inicial 

Edema 8 setmanes o més 
 

Penombra isquèmica Hores – setmanes 
Diàsquisis Dies – mesos 

2. REORGANITZACIÓ CEREBRAL Tardana 
Alteracions en la neuro-transmissió Setmanes – anys 

Desemmascarant vies Recuperació immediata – mesos 
Sinaptogènesis Setmanes – mesos 
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1.3.	  ESCALES	  DE	  VALORACIÓ	  EN	  L’ICTUS	  

En aquest apartat es descriuen les principals escales clíniques que s’utilitzen 

per valorar les activitats de la vida diària, la funció del membre superior i 

l’espasticitat en la població d’ictus. N’existeixen d’altres que avaluen aspectes 

com el membre inferior, l’equilibri, el dolor, la severitat de l’ictus, etc., que 

s’allunyen de l’objecte d’estudi d’aquest treball i que, per tant, s’ha decidit no 

incloure a continuació.  

 

1.3.1.	  ESCALES	  D’ACTIVITATS	  DE	  LA	  VIDA	  DIÀRIA	  

1.3.1.1.	  ÍNDEX	  DE	  BARTHEL	  

Aquesta escala va ser desenvolupada per Mahoney i Barthel(18) l’any 1965. Es 

tracta d’una escala que mesura la funció global del pacient en relació a les 

activitats de la vida diària bàsiques, recollint un total de 10 ítems. Les àrees 

que valora són: les auto-cures, la mobilitat i la continència. Els resultats es 

relacionen amb el nivell de dependència del pacient. En aquest sentit, segons 

les puntuacions obtingudes, s’estableix la següent classificació: 

• Independents: 100 punts (95 si és usuari de cadira de rodes). 

• Dependents lleus: > 60 punts. 

• Dependents moderats: 40-55 punts. 

• Dependents greus: 20-35 punts. 

• Dependent total: > 20 punts. 

 

L’escala, en línies generals, explora el desenvolupament del pacient en relació 

al menjar, el bany, la neteja, el vestir-se, les deposicions, l’ús del wàter, les 

transferències, la deambulació i les escales i ho classifica en una puntuació del 

0 al 10 o del 0 al 15, amb punts intermedis de 5 i 10. L’índex complert es 

mostra a l’Annex 1. 
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1.3.1.2.	  FUNCTIONAL	  INDEPENDENCE	  MEASURE	  (FIM)	  	  

La FIM(19) es va desenvolupar, per una banda, per crear un sistema de 

mesura uniforme de la discapacitat basat en la Classificació Internacional de la 

Funcionalitat (CIF)(20). Per altra banda, pretenia oferir una avaluació més 

sensible i exhaustiva en comparació amb l’Índex de Barthel. En termes 

generals, els resultats es correlacionen amb el nivell d’ajuda que el pacient 

necessita; és a dir, els ítems es puntuen segons l’assistència que la persona 

requereix per dur a terme les activitats de la vida diària. L’escala es divideix en 

dues seccions: la motora i la cognitiva. Les puntuacions de cada un dels 

apartats donen com a resultat la puntuació total de l’escala, que permet establir 

diferents nivells d’independència que van des de la dependència complerta 

(nivell 1) fins a la independència complerta (nivell 7): 

• Independent 
7. Independència complerta (temps adequat i seguretat). 

6. Independència modificada (ajudes tècniques). 

• Dependència modificada 
5. Supervisió (el subjecte pot fer el 100% amb supervisió). 

4. Assistència mínima (el subjecte és independent en el 75%). 

3. Assistència moderada (el subjecte és independent en el 50%). 

• Dependència complerta 
2. Assistència màxima (el subjecte és independent en un 25%). 

1. Assistència total (el subjecte pot fer menys del 25%).  

 

A l’Annex 1 es mostra l’escala sencera.   

	  

1.3.2.	  ESCALES	  DE	  FUNCIONALITAT	  DEL	  MEMBRE	  SUPERIOR	  

1.3.2.1.	  ESCALA	  FUGL-‐MEYER	  

Aquest instrument de mesura va ser desenvolupat específicament per pacients 

d’ictus amb l’objectiu d’avaluar el funcionament motor, l’estat articular, 

l’equilibri, el dolor i la sensibilitat en l’hemiplegia post-ictus. Va ser creada per 

Fugl-Meyer, Jaasko, Olsson i Steglind(21) l’any 1975. Diferents estudis han 

demostrat que té una gran fiabilitat intra i inter-observador. A més, es pot 

completar en 10-20 minuts. Permet descriure la recuperació i l’evolució del 
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pacient, així com ajudar a planificar el tractament. Es divideix en dues parts: 

una que fa referència al membre superior i l’altra al membre inferior. Presenta 

quatre nivells d’afectació –amb una puntuació sobre 100: 

• 0-35: Molt greu 

• 35-55: Greu 

• 56-79: Moderat 

• >79: Lleu 

L’escala complerta per la valoració del membre superior es mostra a l’Annex 1. 

	  

1.3.2.2.	  ACTION	  RESEARCH	  ARM	  TEST	  (ARAT)	  

L’ARAT va ser descrit per Lyle(22) l’any 1981 com un instrument de mesura per 

avaluar la recuperació funcional de l’extremitat superior després d’un ictus o 

d’un dany cerebral adquirit. S’utilitzen dinou tasques per valorar la motricitat 

fina i grossa, distal i proximal, del membre superior. L’escala es va validar en 

població amb ictus i dany cerebral mostrant una gran fiabilitat inter i intra-

observadors. Posteriorment, es va estandarditzar i es va poder demostrar la 

seva sensibilitat als canvis motors(23). És senzilla d’administrar i només 

requereix d’entre 5 i 30 minuts per ser completada. La principal limitació 

d’aquesta mesura és l’alçada a la que s’han de realitzar algunes de les 

tasques; és a dir, no totes les tasques es duen a terme a una alçada còmode 

per les persones que estan assegudes: com que s’inclouen tasques en les que 

s’han de fer preses cap amunt, l’equilibri interfereix en la puntuació del test(23).  

 

1.3.2.3.	  NINE-‐HOLE	  PEG	  TEST	  

Aquest instrument de mesura es va desenvolupar per avaluar la destresa dels 

dits, és a dir, la destresa manual fina(24). Es pot utilitzar en diferents 

poblacions, incloent les persones amb ictus. Es tracta d’un test econòmic i que 

es pot administrar ràpidament. El test va ser creat per Kellor, Frost, Silberberg, 

Iversen i Cummings l’any 1971. Posteriorment, Mathiowetz et al.(25) van 

establir les normes d’ús per adults l’any 1985.  
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El NHPT està format per una taula quadrada amb 9 piquetes. En un extrem del 

taulell hi ha els forats on s’han de posar aquestes piquetes, mentre que a l’altre 

extrem hi ha un plat poc profund i rodó on es guarden. L’usuari ha d’agafar-les 

una per una i posar-les als forats el més ràpid possible. Un cop estan totes dins 

dels forats, s’han de tornar a treure una per una i tornar-les a posar al seu 

contenidor. El test es realitza primer amb la mà sana i després amb la mà 

afectada. El taulell es col·loca a la línia mitja de l’usuari amb el contenidor on hi 

ha les piquetes orientat cap a la ma que s’està avaluant.   

 

1.3.2.4.	  CHEDOKE	  ARM	  AND	  HAND	  ACTIVITY	  INVENTORY	  (CAHAI)	  

Es tracta d’una valoració funcional per la recuperació del braç i de la mà 

després d’un ictus(26), (27). L’objectiu d’aquesta mesura és avaluar l’habilitat 

funcional del braç i la mà hemiplègica alhora de dur a terme tasques que s’han 

identificat com a importants per les persones que han sobreviscut a un ictus. La 

idea és que les tasques contribueixin a l’ús de les dues mans, no només de 

l’extremitat sana. Existeixen quatre versions del CAHAI. Segons la versió que 

s’utilitzi, la duració de l’administració de l’escala varia de 15 a 30 minuts. Es 

puntua segons l’observació de l’actuació del membre superior afectat tenint en 

compte les normes que estableix la mesura i utilitzant una Escala d’Activitat de 

7 punts. En termes generals, es parteix de la posició d’assegut en una cadira 

sense reposa-braços o en la cadira de rodes –amb els reposa-braços trets –, 

en posició erigida i amb els peus plans al terra. La taula ha d’estar al nivell de 

l’última costella. La persona ha d’estar amb els colzes al marge de la taula i les 

mans damunt d’aquesta. A l’explicar cada tasca l’administrador ha d’assegurar-

se que la persona ha comprés el funcionament d’aquesta, podent fer entre un i 

dos demostracions.  
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1.3.3.	  ESCALES	  D’ESPASTICITAT	  

1.3.3.1.	  ESCALA	  MODIFICADA	  D’ASHWORTH	  

Aquesta és l’escala més utilitzada com a mesura clínica de l’espasticitat en 

pacients neurològics. Els principals avantatges d’aquesta escala són que és 

fàcil d’utilitzar, serveix per totes les articulacions, està àmpliament difosa i 

compte amb una elevada fiabilitat inter-observador. Malgrat tot, alguns estudis 

qüestionen la seva habilitat per mesurar l’espasticitat i consideren que pot ser 

una bona escala per valorar les anormalitats en el to muscular i la resistència al 

moviment passiu. A més, també presenta inconvenients com, per exemple, que 

és poc discriminadora i poc sensible(28). L’escala complerta es mostra a 

l’Annex 1.  

	  

1.3.3.2.	  ESCALA	  DE	  TARDIEU	  

Es tracta d’una mesura clínica per l’espasticitat utilitzada en pacients 

neurològics(29). Alguns estudis han demostrat que aquesta escala és més 

sensible que altres escales, com l’Escala Modificada d’Ashworth, per la 

valoració de l’espasticitat. En aquesta prova, l’administrador mou els músculs a 

velocitats ràpides i lentes per comprovar si la resistència canvia en relació a la 

velocitat del moviment(28). L’escala complerta es mostra a l’Annex 1.  
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1.4.	   ESTRATÈGIES	   D’INTERVENCIÓ	   EN	   LA	   REHABILITACIÓ	   DE	   L’EXTREMITAT	  

SUPERIOR	  EN	  PACIENTS	  D’ICTUS	  

1.4.1.	  CONCEPTES	  DE	  NEURO-‐FACILITACIÓ	  

S’han recollit els diferents mètodes utilitzats en la neuro-rehabilitació i s’ha 

comprovat el seu nivell d’evidència segons la literatura científica. Els principals 

mètodes relacionats amb el concepte de neuro-facilitació són els següents:  

 

1.4.1.1.	  BOBATH	  

El concepte Bobath va ser creat per Berta i Karl Bobath. El seu objectiu és 

normalitzar el to i facilitar el moviment voluntari a través de preses específiques 

a tronc, pelvis, espatlles, mans i peus, que han de guiar el pacient durant el 

desenvolupament de tasques. Segons la bibliografia consultada, l’evidència 

científica afirma que la teràpia Bobath no és superior a altres aproximacions 

rehabilitadores en el tractament de les disfuncions motores en pacients aguts, 

sub-aguts i crònics d’ictus(30). 

 

1.4.1.2.	  MÈTODE	  DE	  PERFETTI	  

És un mètode d’entrenament cognitiu i sensorio-motor centrat en la percepció 

de la posició de les articulacions. La literatura científica conclou que no hi ha 

prou evidència que avali la seva superioritat respecte altres tècniques.  

 

1.4.1.3.	  FACILITACIÓ	  NEUROMUSCULAR	  PROPIOCEPTIVA	  

Es tracta d’un concepte de tractament holístic, d’ampli espectre, que considera 

que tots els éssers humans, incloent aquells amb alguna discapacitat, tenen un 

potencial que pot estar amagat(31). Existeixen diferents estudis que recolzen 

l’aplicació d’aquest concepte de tractament per diferents patologies. Malgrat 

això, no hi ha una evidència clara que demostri la seva superioritat respecte la 

rehabilitació de l’ictus. 
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1.4.2.	  CONCEPTES	  ESPECÍFICS	  

1.4.2.1.	  ENTRENAMENT	  DE	  TASCA	  ESPECÍFICA	  

Entrenar tasques específiques és necessari perquè es produeixi un 

aprenentatge motor i el mateix passa quan del que es tracta és de re-aprendre 

després d’un ictus. La literatura científica refereix que l’entrenament amb tasca 

específica provoca una reorganització cortical més duradora en l’àrea cerebral 

corresponent que la rehabilitació tradicional per la recuperació de la mà 

plègica(32). En aquest tipus d’entrenament també és important tenir en compte 

el número de repeticions per tal de superar el llindar adequat que permet que 

es produeixin guanys en el control motor. Tanmateix, no existeix suficient 

evidència per determinar quin és el número concret de repeticions que s’ha 

d’assolir.  

 

1.4.2.2.	  ENTRENAMENT	  SENSORIO-‐MOTOR	  

Aquest tipus d’entrenament inclou estimulació termal, compressió pneumàtica 

intermitent, estimulació cortical, splinting i programes d’entrenament sensorial. 

No hi ha evidència clara que determini que l’entrenament sensorio-motor millori 

la funcionalitat de l’extremitat superior en comparació amb les tècniques 

tradicionals. 

 

1.4.2.3.	  ENTRENAMENT	  BILATERAL	  	  

Es tracta de fer que els pacients facin les mateixes activitats o tasques amb els 

dos braços o cames simultàniament. D’aquesta manera s’activa l’hemisferi sa 

per facilitar l’activació de l’hemisferi lesionat a través de les xarxes neuronals 

que es troben connectades pel cos callós. És a dir, el moviment de l’extremitat 

superior sana contribueix al moviment de l’extremitat afectada quan aquestes 

actuen simultàniament(30). Malgrat tot, no hi ha suficients arguments en la 

literatura per determinar que aquesta tècnica sigui superior a les altres(30). 
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1.4.2.4.	  ENTRENAMENT	  DE	  FORÇA	  

L’entrenament específic de força muscular, amb exercicis actius contra 

resistència, ha demostrat, segons la literatura científica, que és útil per millorar 

les disfuncions motores(30).  

	  

1.4.2.5.	  TERÀPIA	  DE	  MOVIMENT	  RESTRICTIU-‐INDUÏT	  (CIMT)	  

Aquesta teràpia consisteix en impedir el moviment del braç sa per tal de forçar 

l’ús del braç lesionat amb l’objectiu de promoure la reorganització cortical 

corresponent. Segons el mètode tradicional, la restricció de la mà sana s’ha de 

fer durant dues setmanes amb sis hores d’entrenament intensiu de l’extremitat 

afectada i amb la restricció durant el 90% de les hores que el pacient estigui 

despert. Tanmateix, s’utilitza més el mètode modificat, que és menys intensiu i 

té una intensitat, un temps de restricció i una duració variables, que es poden 

adaptar a cada situació particular. Amb tot, l’evidència confirma que aquest 

tractament és eficaç en comparació a altres teràpies tant per la fase aguda, 

com per la sub-aguda i la crònica(33). 

 

1.4.3.	  NEURONES	  MIRALL	  I	  IMAGINARI	  MOTOR	  

1.4.3.1.	  TERÀPIA	  MIRALL	  

És una teràpia que utilitza l’imaginari visual i els coneixements actuals sobre el 

funcionament de les neurones mirall per tal de millorar la funcionalitat motora. 

S’utilitza un mirall per tal d’estimular el còrtex cerebral a partir de l’observació 

del moviment de la part del cos sana. Originalment s’ha fet servir més per 

tractar el dolor del membre fantasma en persones amb amputació d’algun 

membre. L’objectiu és que els moviments amb el membre no afectat creïn la 

il·lusió visual de moviment normal de l’extremitat afectada. L’evidència confirma 

que aquesta teràpia és superior a altres teràpies de rehabilitació estàndard i 

també a teràpies de simulació. Els seus efectes, segons els estudis, 

persisteixen després de sis mesos i és beneficiosa tant en la fase aguda, com 

en la subaguda i la crònica(30). 
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1.4.3.2.	  PRÀCTICA	  MENTAL	  

En aquest tipus de teràpia, que també es fonamenta en el coneixement sobre 

les neurones mirall i l’imaginari motor, el moviment no es produeix, però 

s’imagina. Es tracta de fer un assaig cognitiu de les activitats per millorar-ne 

l’execució(30). Els estudis de neuro-imatge funcional confirmen que es 

produeix una reorganització de les xarxes del còrtex motor en l’hemisferi sa i en 

l’afectat, i això millora la connectivitat regional entre les àrees motores. Aquesta 

pràctica es va adaptar de la psicologia de l’esport, on ja s’havia demostrat que, 

utilitzada com a teràpia complementària, millorava el rendiment. Amb tot, 

Hatem et al., 2016(30) arriben a la conclusió que aquesta pràctica, en 

combinació amb altres tractaments de rehabilitació, és superior a altres 

tractaments, però només en relació a l’extremitat superior i durant les fases 

subaguda i crònica.  

 

1.4.4.	  TERÀPIES	  COMPLEMENTÀRIES	  AMB	  SUPORT	  TECNOLÒGIC	  

1.4.4.1.	  EMG/BIOFEEDBACK	  	  

Aquesta teràpia consisteix en utilitzar elèctrodes externs que es col·loquen als 

músculs diana per tal de captar els potencials elèctrics de les unitats motores. 

Permet fer retro-alimentació visual o auditiva sobre com el pacient va activant 

la musculatura. Tanmateix, hi ha una forta evidència de que aquesta teràpia no 

és superior a altres formes de tractament i que no millora el funcionament 

motor.  

 

1.4.4.2.	  ESTIMULACIÓ	  ELÈCTRICA	  

Estimulació	  elèctrica	  funcional	  (FES)	  

En aquest cas l’electro-estimulació de la musculatura i els nervis perifèrics 

mitjançant elèctrodes s’utilitza per estimular el moviment durant activitats 

d’entrenament. L’evidència científica, tanmateix, rebel·la que l’eficàcia d’aquest 

tractament és similar a la d’un tractament rehabilitador únic tradicional, (30). 
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Estimulació	  elèctrica	  sensorial:	  TENS	  i	  electro-‐acupuntura	  	  

Els estudis conclouen que hi ha evidència de qualitat moderada de que el 

TENS d’alta freqüència en combinació amb un altre tractament rehabilitador és 

superior a un únic tractament i que els beneficis s’observen en fases 

subagudes i cròniques. L’electro-acupuntura, per la seva banda, no recull 

suficient evidència com per incloure-la com a teràpia complementària(30).  

 

Estimulació	  elèctrica	  motora	  (TENS	  de	  baixa	  freqüència	  i	  estimulació	  elèctrica	  neuro-‐

muscular)	  

Aquest tipus de teràpies, segons les revisions consultades, incrementen la 

participació activa dels pacients en les activitats d’entrenament. A més, existeix 

evidència de que el TENS de baixa freqüència, en combinació amb el 

tractament rehabilitador, és superior al tractament sol, tot i que faltaria recollir 

més evidència per poder-lo incloure amb més certesa a un programa de 

rehabilitació d’AVC(30). Per la seva banda, l’Estimulació Elèctrica Neuro-

muscular (NMES simple/passiva) si que es considera, segons l’evidència 

recollida, que és superior en combinació amb un altre tractament rehabilitador i 

si que es podria incloure en un programa de rehabilitació(30).  

 

1.4.4.3.	  TERÀPIA	  ASSISTIDA	  AMB	  ROBOTS	  

No hi ha suficient evidència per demostrar que aquest tipus de teràpia s’hagi 

d’incloure en programes de rehabilitació(30). Tanmateix, els estudis que s’han 

realitzat observen que hi ha evidència de que l’entrenament sensorio-motor 

amb robots millora el funcionament de l’extremitat superior en relació al colze i 

l’espatlla, però no pel que fa a la mà i el canell(33). 

 

1.4.4.4.	  REALITAT	  VIRTUAL	  

La realitat virtual permet que els pacients puguin interactuar amb ambients 

simulats en tres dimensions utilitzant cascs –que possibiliten una immersió total 

o simplement pantalles o ordinadors. Hi ha evidència forta de que el tractament 

amb realitat virtual millora el funcionament motor general, però no la 

independència funcional(34).  
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1.4.4.5.	  ESTIMULACIÓ	  CEREBRAL	  NO	  INVASIVA	  

L’estimulació cerebral no invasiva fa referència a una tècnica indolora que 

utilitza un neuro-estimulador per enviar impulsos elèctrics al cervell. Existeixen, 

bàsicament, dos tipus de tècniques:  

 

rTMS	  (Repetitive	  Transcranial	  Magnetic	  Stimulation)	  

És una tècnica indolora i no invasiva que ha demostrat tenir suficient evidència 

en la millora dels dèficits motors concrets, per exemple del braç i de la mà, però 

no en la discapacitat en general, ja que no s’han observat millores, per 

exemple, en rang de moviment del canell(30). 

 

tDCS	  (Transcranial	  Direct	  Current	  Stimulation)	  

Es tracta també d’una tècnica indolora i no invasiva recolzada per evidència 

suficient en la millora de la funcionalitat motora, tot i que no s’han observat 

millores en les mesures preses amb dinamòmetres(30). 

 

1.4.5.	  TRACTAMENT	  FARMACOLÒGIC	  

1.4.5.1.	  TRACTAMENT	  AMB	  TOXINA	  BOTULÍNICA	  

Aquest tractament farmacològic ha demostrat reduir l’espasticitat, tanmateix no 

té perquè repercutir en una millora de la funcionalitat, tot i que sí que s’han 

reportat petites millores en l’escala de Barthel respecte les activitats de la vida 

diària. Amb tot, les dades conclouen que la toxina botulínica per si sola és un 

tractament vàlid per millorar l’espasticitat i pot ser una teràpia complementària 

en els programes de rehabilitació post-ictus, ja que pot resultar en certes 

millores dels dèficits motors(30). 
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1.4.6.	  L’ACTIVITAT	  FÍSICA	  EN	  LA	  REHABILITACIÓ	  DE	  L’ICTUS	  

A continuació s’exposen les principals adaptacions neurològiques i fisiològiques 

de diferents tipus d’entrenament amb la intenció d’estudiar quina seria l’opció 

més beneficiosa per la rehabilitació dels accidents vasculars cerebrals. En 

primer lloc, s’exposen les adaptacions relacionades amb l’exercici aeròbic i, en 

segon lloc, s’especifiquen les que fan referència a l’entrenament de força i força 

resistència amb contraccions excèntriques.  

	  

1.4.6.1.	  EXERCICI	  AERÒBIC	  

Els estudis mostren que l’exercici aeròbic a intensitat moderada-alta influeix en 

els marcadors de neuro-plasticitat incrementant el factor neuro-tròfic derivat del 

cervell (BDNF) i la sinaptogènesis a múltiples regions corticals, mentre que el 

creixement de les dendrites s’ha observat que respon millor a la intensitat 

moderada que a l’alta(35). Per exemple, s’ha observat que l’entrenament amb 

la cinta de caminar durant la fase aguda després d’un ACV promou els 

processos de neuro-plasticitat actuant sobre l’activitat vasomotora del cervell i 

l’angio-gènesis, sobre els factors neuro-tròfics i els marcadors d’apoptosis, 

disminuint els processos inflamatoris cerebrals, mantenint la integritat i 

incrementant la permeabilitat de la barrera de la sang del cervell i actuant sobre 

el control de l’activació muscular(36). A més, hi ha evidència forta de que 

l’entrenament de resistència és efectiu per promoure la reactivitat vasomotora i 

l’angio-gènesis en la penombra isquèmica, aspectes que contribueixen a limitar 

el dany cerebral i els dèficits motors(36). 

	  

En referència als paràmetres d’entrenament, com el volum, la intensitat, la 

freqüència i el període d’inici d’aquest, s’ha demostrat que, segons com 

s’utilitzin, poden contribuir a que es produeixin processos de neuro-plasticitat 

adaptatius o mal-adaptatius. Per exemple, estudis amb animals destaquen que 

la funcionalitat de la mà millora menys quan l’entrenament comença abans de 

les 24 hores després de l’ictus en comparació amb si s’inicia durant els cinc 

primers dies(36). Amb tot, la literatura conclou que començar l’activitat física 

abans de les primeres 24 hores pot tenir efectes perjudicials per la neuro-

plasticitat. Respecte el volum d’entrenament, s’ha de tenir en compte que 
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increments de volum no reporten millores en la funcionalitat, igual que, sense 

regular paràmetres d’intensitat i recuperació, tampoc s’aconsegueixen millores 

en el rendiment de les persones sanes. En relació a la intensitat, s’ha observat 

que hi ha més millora de funcionalitat quan els exercicis són d’alta intensitat. 

Tanmateix, l’efecte que té la intensitat en la neuro-plasticitat no està clar 

perquè s’ha investigat poc en pacients d’ictus(36). 

 

1.4.6.2.	  ENTRENAMENT	  DE	  FORÇA	  AMB	  SOBRECÀRREGUES	  EXCÈNTRIQUES	  

Hi ha tres tipus de contraccions musculars que s’utilitzen durant l’exercici: les 

contraccions concèntriques, les isomètriques i les excèntriques. Les 

excèntriques són aquelles en les que s’exerceix tensió durant la fase 

d’estirament del múscul, essent la càrrega aplicada major que la força que el 

múscul genera. Aquest tipus d’accions es caracteritzen per produir micro-

lesions musculars i més tensió mecànica en comparació amb les contraccions 

concèntriques i isomètriques. Com a conseqüència, el resultat és una major 

adaptació muscular. Els últims estudis han proposat que la combinació de 

sobrecàrrega i estirament és l’estímul més efectiu per promoure la hipertròfia 

muscular(37). La hipertròfia muscular correspon a un increment del número de 

sarcòmers que es produeix després d’un exercici muscular de força. El múscul 

esquelètic rep la informació mecànica i converteix l’estímul en esdeveniments 

biomecànics que regulen la taxa de síntesi de proteïnes. A més, alguns estudis 

han reportat un increment de la llargada de les fibres musculars amb 

l’entrenament excèntric, mentre que aquesta llargada disminueix, o no varia, 

quan es treballa amb contraccions concèntriques(37). També s’ha associat 

l’entrenament excèntric amb un angle de penació de les fibres més llarg.  

 

Adaptacions	  neuronals	  a	  l’exercici	  excèntric	  

Les adaptacions neuronals es considera que succeeixen a nivell del còrtex 

motor, la medul·la espinal i la unió neuro-muscular després de l’entrenament, 

així com a tots els nivells del sistema nerviós que formen el sistema de control 

motor i el sistema somato-sensitiu. Diversos estudis han descrit aquestes 

adaptacions neuronals observant, per exemple, increments en la ona-V 

evocada i en les respostes del reflex-H durant les contraccions maximals del 
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múscul després d’un entrenament de resistència. Això indica que es produeix 

una millora en la conducció neuronal del tracte cortico-espinal i que 

s’incrementa l’excitabilitat de les motoneurones. En general, els estudis 

mostren que aquest increment de la força després de l’entrenament es pot 

atribuir a les adaptacions que es produeixen a nivell supra-espinal i a nivell 

espinal(37). Amb tot, les adaptacions neurològiques a causa de l’entrenament 

de resistència depenen del tipus de contracció muscular que es realitzi, que 

poden ser excèntriques, concèntriques o isomètriques. Alguns autors descriuen 

que durant les contraccions voluntàries màximes hi ha un dèficit d’activació 

voluntària per la fase excèntrica(38) que s’explica degut a la major capacitat de 

producció de força del múscul durant aquesta fase que provoca que s’hagin de 

reclutar menys unitats motores i que la taxa de dispar sigui menor(39). No 

obstant això, els mecanismes responsables del dèficit d’activació durant la fase 

d’estirament del múscul encara no es comprenen del tot. A la literatura 

científica es troben diferents hipòtesis al respecte: per una banda, alguns 

estudis consideren que aquesta inhibició és deguda a l’excessiva tensió 

aplicada sobre el tendó i la conseqüent activació dels òrgans de Golgi, fet que 

provocaria la reducció de la resposta de la motoneurona(40). D’altra banda, n’hi 

ha que parlen d’una disminució de l’output procedent del còrtex motor o d’un 

increment en la inhibició pre-sinàptica de facilitació des de la perifèria(39). 

 

En aquest apartat, em centro en descriure les adaptacions que es produeixen a 

partir del treball de força amb contraccions excèntriques.  

 

Nivell	  cortical	  

Els canvis que l’exercici produeix a nivell cortical, que s’han demostrat 

àmpliament en diversos estudis, es poden mesurar amb tècniques com 

l’electroencefalografia i la neuro-imatge. S’ha observat, a més, que els canvis a 

nivell cortical depenen del tipus d’exercici i la intensitat d’aquest. Una explicació 

a aquestes observacions és que el sistema nerviós central fa servir estratègies 

diferents per controlar el múscul esquelètic durant les contraccions segons si 

són excèntriques, isomètriques o concèntriques. En concret, s’ha observat que 

l’activitat cortical per la preparació del moviment i per l’execució és major 
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durant les tasques que requereixen contraccions excèntriques que durant les 

que en requereixen de concèntriques(37). A més, també s’ha provat, mitjançant 

estudis de neuro-imatge, que les activitats corticals associades amb el 

processament de les senyals de retroalimentació són més llargues durant les 

contraccions excèntriques que durant les concèntriques. Això, probablement, 

és degut a la major complexitat del moviment i als reflexes d’estirament que 

s’activen per controlar l’estirament que es produeix en el múscul durant la fase 

excèntrica de la contracció(37). 

 

Unitat	  motora	  

Diversos estudis han observat que els canvis en la freqüència en que disparen 

les unitats motores depenen del tipus de contracció muscular(37), determinant 

que la velocitat en que disparen les unitats motores incrementa amb 

contraccions dinàmiques, però no amb contraccions isomètriques. A més, 

aquest increment sembla que és superior quan es tracta d’un entrament amb 

contraccions excèntriques. Aquest major increment s’atribueix, potencialment, a 

les vies neuronals reguladores involucrades en l’excitació i la inhibició del 

procés. És a dir, durant les contraccions excèntriques l’entrada a la medul·la 

espinal de les fibres aferents Ib, procedents dels òrgans de Golgi, i d’aferents 

procedents de l’articulació, provoca una inhibició pre-sinàptica elevada de les 

fibres aferents Ia del fus muscular(37).  

	  

Força	  muscular	  

Tal i com ja s’ha comentat en l’apartat anterior, durant les contraccions 

excèntriques es pot produir més força que durant les contraccions 

concèntriques i isomètriques. A més, l’entrenament a partir d’aquest tipus de 

contraccions permet assolir un major grau d’hipertròfia muscular.  

 
 

Inclusió	  en	  la	  rehabilitació	  de	  l’ictus	  

L’entrenament amb contraccions excèntriques es podria incloure en els 

programes de rehabilitació pel seu potencial per produir més força muscular 

amb un cost metabòlic més baix que quan es treballa amb contraccions 
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concèntriques i isomètriques. Tot i que els estudis suggereixen que es tracta de 

l’estímul més efectiu per promoure el creixement muscular i millorar la 

conducció neuronal cap al múscul esquelètic(37) no se sol incloure en els 

programes de rehabilitació i, per tant, tampoc s’han realitzat estudis suficients 

amb pacients d’ictus o d’altres patologies neurològiques com per obtenir 

evidència científica al respecte. Tanmateix, els beneficis d’aquest tipus de 

contraccions són una major hipertròfia muscular, una major activitat neuronal i 

una major producció de força, si es compara amb els resultats obtinguts 

després d’entraments amb treball muscular concèntric i isomètric. Amb tot, 

aquesta manera d’entrenar permet un major creixement del múscul, una 

disminució de la inhibició neuronal a nivell espinal i la millora de la funció 

muscular en general(37), essent tots aquests elements clau en la rehabilitació 

de l’ictus.    
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1.5.	   LES	   INTENCIONS	   PRÈVIES	   A	   L’INICI	   DEL	   MOVIMENT:	   PLANIFICACIÓ	   I	  

PREPARACIÓ	  DELS	  MOVIMENTS	  

El concepte de pre-moviment fa referència al temps durant el qual no 

s’evidencia cap moviment muscular, però en el que el subjecte ja està 

totalment familiaritzat amb l’acció que està a punt de realitzar(41). Aquest 

concepte està directament relacionat amb la planificació i preparació dels 

moviments. Es tracta d’un interval de temps d’entre 0,5 i 2 segons previs a 

l’execució, durant el qual el còrtex ja es prepara per l’acció. Diversos estudis 

han confirmat que es produeixen canvis detectables en el ritme cerebral abans 

de l’inici del moviment(42). Tal i com es comentava en l’apartat anterior, estudis 

amb electroencefalograma i neuro-imatge han registrat una major activitat 

cortical per la preparació del moviment i per l’execució d’aquest durant les 

tasques que requereixen contraccions excèntriques, així com diferències en 

l’activitat cortical associada amb el processament de senyals de 

retroalimentació, que són més llargues durant les contraccions excèntriques. 

És a dir, existeix una major activitat cerebral pels processos de preparació del 

moviment i de retroalimentació, essent ambdós aspectes claus per 

l’aprenentatge i el control motor. És per aquest motiu que s’inclou aquest 

apartat en relació a la planificació i preparació del moviment amb la intenció de 

relacionar-ho d’alguna manera amb els resultats que s’obtenen a nivell de 

rendiment esportiu en els estudis que s’han dut a terme amb població sana 

sotmesa a entrenament amb sobrecàrregues excèntriques. És a dir, podria ser 

que les millores a nivell de control i aprenentatge motor fossin a causa de la 

major capacitat d’aquest tipus d’estímul per activar les senyals corticals de 

preparació i retroalimentació?  

	  

1.5.1.	  PAPER	  DEL	  CÒRTEX	  PRE-‐MOTOR	  EN	  LA	  PLANIFICACIÓ	  DELS	  MOVIMENTS	  

Considero rellevant dedicar un apartat al còrtex pre-motor pel seu paper 

destacat en el control motor, especialment en la planificació dels moviments. 

Aquesta regió cortical es divideix en còrtex pre-motor dorsal (PMd) i còrtex pre-

motor ventral (PMv).  

• El PMd, alhora, es divideix en la seva part caudal, la qual es considera 

que controla els moviments reals, i la seva part rostral, on es regulen els 
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aspectes cognitius del control motor amb una important interconnexió 

amb l’àrea motora primària, l’àrea motora suplementària, el gir cingulat, 

l’àrea de Brodmann 5 i l’àrea medial intra-parietal(12).  

• El PMv té moltes interconnexions amb la zona de la mà de l’àrea motora 

primària, l’àrea motora suplementària, l’àrea frontal rostral a PMv, la 

porció ventral de l’àrea de Brodmann 7b, l’àrea anterior intra-parietal i les 

àrees parieto-occipitals(12). Es tracta d’un nucli rellevant en el circuit 

que s’encarrega del processament sensorio-motor del moviment, 

especialment del d’agafar amb les mans. Igual que el PMd, el PMv té la 

seva part caudal, a prop del còrtex motor primari, i rostral, amb una capa 

V prominent.  

S’han observat diferències respecte a l’organització de les projeccions cortico-

espinals que s’originen a la part rostral i ventral del còrtex pre-motor. En aquest 

sentit, les projeccions de les dos regions acaben a la zona intermèdia dels 

segments cervicals de la medul·la espinal, on sinapten directament amb 

neurones propio-espinals. Tanmateix, les projeccions que surten de PMd són 

més nombroses que les de PMv. Les de PMv, de fet, només s’originen a la 

regió de la mà i acaben entre els segments cervicals alts, on les neurones 

motores alfa innerven la musculatura del coll i l’espatlla. Aquestes projeccions 

es relacionen amb els circuits medul·lars d’orientació del cap durant els 

comportaments de prensió de la mà(12). 

 

1.5.1.1.	  PAPER	  DEL	  CÒRTEX	  PRE-‐MOTOR	  DORSAL	  EN	  LES	  ACCIONS	  DIRIGIDES	  

El PMd rep la informació visual i somato-sensitiva integrada de l’àrea medial 

intra-parietal i la utilitza per planificar per avançat les trajectòries de moviment 

del braç, codificant la posició relativa de l’objectiu, de la mà i de l’ull en la 

preparació de l’acció. L’activitat de les neurones de PMd durant la fase de 

preparació del moviment es considera que es deu principalment a dos funcions 

fonamentals: la integració de la informació sensorial en ordres motores i 

l’especificació de paràmetres de moviment com l’amplitud, la direcció i la 

velocitat(12). El PMd, a més, està implicat en la selecció del moviment, mentre 

que l’àrea motora primària s’encarrega de l’execució d’aquest. El PMd actua 

basant-se en associacions arbitràries apreses prèviament segons inputs i 
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outputs rebuts. En aquest sentit, es planteja que aquest és el motiu pel qual els 

pacients amb lesions que afecten a aquestes zones presenten dèficits de 

planificació i aprenentatge dels moviments dirigits a un objectiu, així com en les 

respostes posturals de caràcter anticipatiu(12). 

 

1.5.1.2.	  PAPER	  DEL	  CÒRTEX	  PRE-‐MOTOR	  VENTRAL	  EN	  ELS	  MOVIMENTS	  DE	  PRENSIÓ	  

DE	  LA	  MÀ	  I	  LA	  MANIPULACIÓ	  D’OBJECTES	  

El PMv és una part destacada de la xarxa neuronal que controla els moviments 

de prensió i manipulació d’objectes de la mà. Els estudis suggereixen que 

aquesta regió s’encarrega de la transformació visuo-motora que es necessita 

per elaborar una pre-forma adequada de la mà sobre els objectes que ha de 

manipular. A més, aquesta àrea també influeix sobre l’àrea motora primària 

actualitzant les estratègies motores durant l’acció d’agafar de la mà per tal 

d’ajustar-se als canvis sobtats o imprevistos en les propietats de l’objecte. La 

manipulació d’objectes també requereix càlculs acurats de força en sentit 

predictiu i reactiu. El sistema nerviós estableix models interns de l’objecte 

específic basats en la massa, la forma i les característiques friccionals de 

l’objecte. Aquest model intern aconseguit a base de l’experiència permet 

calcular la força per alhora de fer una presa de manera predictiva en funció de 

les propietats de l’objecte(12). 

 

1.5.2.	  LES	  NEURONES	  MIRALL	  

Les neurones mirall es van descobrir per primera vegada en el còrtex pre-motor 

ventral dels monos macacos –en el que es coneix com àrea F5. Posteriorment, 

s’han anat trobant en moltes àrees corticals dels monos i també d’altres 

espècies, com els humans(43). Aquest tipus de neurones es caracteritzen per 

descarregar les seves senyals quan un subjecte fa una acció específica i quan 

aquest observa la mateixa acció executada per un altre subjecte. A més, l’àrea 

F5 conté neurones mirall audio-visuals que descarreguen no només quan 

l’acció és executada o observada, sinó també quan aquesta és escoltada(44). 

Actualment, es considera que el sistema de neurones mirall no és una 

característica exclusiva del còrtex pre-motor, sinó que és un principi bàsic de 

funcionament del cervell(43). Aquesta afirmació està en relació a les funcions 
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del cervell com a sistema de planificació i control dels organismes que han 

d’explorar l’entorn i afrontar els seus reptes, així com ser capaços d’aprofitar 

les oportunitats i escapar de les amenaces. En resum, aquest sistema de 

neurones mirall permet la interacció de dos camps principals: l’acció i l’emoció. 

En aquest sentit, els estudis afirmen que:  

• L’observació de les accions i les emocions dels altres provoca el 

reclutament de diferents xarxes cerebrals, cada una de les quals 

transforma la informació sensorial de les accions i emocions dels altres 

en representacions motores i viscero-motores pròpies(43). 

• La transformació sensorio-motora implica també la forma i la qualitat 

efectiva de les accions i les emocions.  

• Tots els processos basats en les neurones mirall, tot i les diferències 

particulars, tenen en comú que poden ser una via per conèixer als altres.  

 

1.5.2.1.	  EL	  SISTEMA	  DE	  NEURONES	  MIRALL	  EN	  ELS	  HUMANS	  

El sistema de neurones mirall és un sistema trimodal per la comprensió i el 

reconeixement de l’acció que respon a estímuls auditius, visuals i motors(44). 

Alguns estudis inicials van demostrar que durant l’observació de diverses 

accions, apareixia un increment selectiu de potencials motors evocats en els 

músculs que els subjectes normalment utilitzarien per dur a terme les accions 

observades(45). Posteriorment, amb els estudis amb PET es van descobrir els 

circuits neuronals que hi ha darrera d’aquestes observacions. Així, s’ha 

considerat que els subjectes reconeixen les accions dutes a terme pels altres 

perquè els patrons neuronals que s’activen a les àrees pre-motores durant 

l’observació són semblants als que es generen internament per produir aquella 

mateixa acció(45). Aquest mecanisme, segons els autors, ha estat la base pel 

desenvolupament del llenguatge en els humans.  
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2.	  HIPÒTESIS	   	  

2.1.	  HIPÒTESI	  PRINCIPAL	  

• L’entrenament amb sobrecàrregues excèntriques permet optimitzar la 

funcionalitat de l’extremitat superior en els pacients amb seqüeles 

d’ictus.  

 

2.2.	  HIPÒTESIS	  SECUNDÀRIES	  

• L’entrenament amb sobrecàrregues excèntriques genera adaptacions a 

diferents nivells del sistema nerviós i múscul-esquelètic que 

repercuteixen en la millora de paràmetres de força, velocitat, potència i 

rang de moviment.   

• L’entrenament amb sobrecàrregues excèntriques incideix positivament 

sobre els mecanismes fisiopatològics de l’espasticitat.  

 

3.	  OBJECTIUS	  

3.1.	  OBJECTIU	  PRINCIPAL	  

• Optimitzar la funcionalitat de l’extremitat superior en els pacients d’ictus 

mitjançant un programa de rehabilitació basat en l’entrenament amb 

sobrecàrregues excèntriques.  

 

3.2.	  OBJECTIUS	  SECUNDARIS	  

• Generar adaptacions neuromusculars per la millora de paràmetres de 

força, velocitat, potència i rang de moviment.  

• Incidir positivament sobre els mecanismes fisiopatològics de 

l’espasticitat.  
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4.	  METODOLOGIA	  	   	   	   	  	  

La metodologia que s’ha seguit per la realització d’aquest treball es pot dividir 

en dues fases, que corresponen amb les dues parts principals del treball:  

 

En primer lloc, per tal d’elaborar l’apartat d’introducció, s’ha dut a terme una 

recerca bibliogràfica sobre els ACV i les seves conseqüències –definició, 

incidència, etiologia, identificació, classificació, pronòstic, manifestacions 

clíniques segons la zona afectada i alteracions fisiològiques –, així com una 

revisió bibliogràfica sobre les principals estratègies de rehabilitació de 

l’extremitat superior que s’utilitzen actualment en pacients d’ictus. Més 

concretament, la informació s’ha extret de revistes científiques accessibles en 

bases de dades com PubMed, Cochrane, CSIC i Google Scholar. S’han 

consultat també llocs web especialitzats com Evidence-Based Review of Stroke 

Rehabilitation i Stroke Engine. Les paraules clau que s’han fet servir durant la 

recerca han estat: “stroke”, “neurorehabilitation”, “training”, “upper limb 

rehabilitation AND stroke”, “eccentric training AND stroke”, etc. L’anàlisi de tota 

la informació obtinguda ha servit per determinar que hi ha molt poca literatura 

científica sobre la influència de l’entrenament amb sobrecàrregues 

excèntriques en pacients d’ictus. No obstant això, sí que s’han dut a terme 

diferents estudis, en la població general, que proposen que aquest tipus 

d’entrenament permet produir més força muscular a un cost metabòlic més 

baix, així com millorar la conducció neuronal cap al múscul, la disminució de la 

inhibició neuronal a nivell espinal i la millora de la funció muscular en 

general(37). Seguint aquesta línia de raonament, aquest treball pretén ser un 

punt de partida en la investigació dels efectes de les sobrecàrregues 

excèntriques en persones amb seqüeles d’un ictus amb l’objectiu de buscar 

noves opcions per la rehabilitació d’aquest tipus de pacients. 

 

En segon lloc, s’ha desenvolupat una proposta original de treball en forma de 

programa de rehabilitació de l’extremitat superior en pacients d’ictus, en base a 

la fonamentació teòrica elaborada prèviament en relació als ACV, 

l’entrenament neuromuscular i les principals estratègies de rehabilitació. Amb 

tot, es tracta d’un programa dissenyat per optimitzar la funcionalitat de 



Entrenament	  amb	  sobrecàrregues	  excèntriques	  en	  l’ictus	  

MÀSTER	  UNIVERSITARI	  EN	  NEUROREHABILITACIÓ	   51	  
	  

l’extremitat superior a partir de l’entrenament neuromuscular de la força amb 

sobrecàrregues excèntriques. Es pretén comprovar, a més, quines adaptacions 

es produeixen a nivell del sistema múscul-esquelètic i del sistema nerviós 

segons paràmetres de força, velocitat, potència i rang de moviment, així com 

l’efecte d’aquest tipus d’entrenament sobre els mecanismes fisiopatològics de 

l’espasticitat.  

 

Amb l’objectiu de validar o refusar les hipòtesis plantejades, així com els 

resultats del programa d’intervenció, s’han utilitzat les escales d’avaluació i 
instruments de mesura següents, (ANNEX I): 

• Escala de Fugl-Meyer(21): es tracta d’un mètode objectiu per la 

valoració de la funció. Està dividida en dues parts: una que fa referència 

al membre superior i l’altra al membre inferior. Aquesta escala ha 

demostrat una gran fiabilitat intra i inter-observador i es pot completar en 

10-20 minuts. És específica per la valoració del dèficit motor després 

d’un ictus i permet descriure la recuperació i l’evolució del pacient, així 

com ajudar a planificar el tractament. 

• Índex de Barthel(46): és una escala que mesura la funció global del 

pacient en relació a les activitats de la vida diària. Recull un total de 10 

ítems sobre les activitats de la vida diària bàsiques. Les àrees 

analitzades són: auto-cures, mobilitat i continència. Es relaciona amb el 

nivell de dependència del pacient. 

• Software de valoració Chronojump: permet valorar paràmetres de 

força, velocitat, potència, duració i rang de moviment en accions 

realitzades amb l’extremitat superior afectada (amb ajudes o sense) i 

amb la sana.  

• Escala Ashworth Modificada(47), (28): aquesta escala és la més 

utilitzada com a mesura clínica de l’espasticitat en pacients neurològics. 

Els principals avantatges d’aquesta escala són que és fàcil d’utilitzar, 

serveix per totes les articulacions, està àmpliament difosa i compte amb 

una elevada fiabilitat inter-observador.  

 

 

 



Entrenament	  amb	  sobrecàrregues	  excèntriques	  en	  l’ictus	  

MÀSTER	  UNIVERSITARI	  EN	  NEUROREHABILITACIÓ	   52	  
	  

Respecte el desenvolupament del programa d’entrenament, s’ha fet ús dels 

següents materials:  

• Tecnologia iso-inercial sensoritzada: es tracta d’una politja cònica de 

dimensions reduïdes i transportable. Permet realitzar exercicis de tren 

superior i inferior, així com desplaçaments i treball d’estabilització 

central. Porta incorporat un sensor rotatori que es pot connectar a un 

software de valoració.  

• Ordinador: per connectar el sensor de la màquina iso-inercial amb el 

software de valoració.  

• Software de valoració Chronojump: és un instrument informàtic per la 

mesura, la gestió i l’anàlisi estadístic de dades relacionades amb 

accions motrius. Registra i avalua salts, curses, exercicis amb peses i 

màquines inercials. Mesura ritmes i temps de reacció, la força, la 

potència, la velocitat, la resistència, la coordinació i l’agilitat. Es composa 

d’un software client Chronojump, que comunica amb l’usuari, amb el 

hardware Chronopic i amb el servidor; d’un hardware obert Chronopic, 

que cronometra la duració de les fases d’un o diversos dispositius de 

mesura i envia les dades al software; de dispositius de mesura com 

plataformes de contacte, cèl·lules fotoelèctriques, encoder o polsadors 

per detectar si existeix contacte o no.  

• Material de suport: ajudes tècniques tipus manyoples o ortesis per 

facilitar la posició d’agafar de la mà alhora d’executar els exercicis.  

• Altres materials: pilotes toves, plataformes inestables i fitball. 

 

Finalment, es preveu realitzar una sessió pilot amb un grup de pacients d’ictus 

en règim d’ingrés a l’Institut Guttmann. L’objectiu és obtenir dades que 

permetin fer un anàlisi preliminar amb la intenció de determinar la viabilitat 

d’aquest tipus de programes per la millora funcional del membre superior en 

aquest tipus de pacients.  
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5.	   PROGRAMA	   D’ENTRENAMENT	   DE	   L’EXTREMITAT	   SUPERIOR	   AMB	  

SOBRECÀRREGUES	  EXCÈNTRIQUES	  

5.1.	  PARTICIPANTS	  

Es reclutaran cinc pacients d’ictus en fase sub-aguda, en règim d’ingrés 

hospitalari a l’Institut Guttmann, amb afectació unilateral de l’extremitat 

superior.  

 

5.1.1.	  CRITERIS	  D’INCLUSIÓ	  

• Ictus de menys de sis mesos d’evolució. 

• Tenir afectació motriu unilateral de l’extremitat superior.  

• Ser capaç de mantenir la mà afectada en posició d’agafar, amb ajudes 

(de la mà sana, material de suport o ortesis) o sense.  

 

5.1.2.	  CRITERIS	  D’EXCLUSIÓ	  

• Dèficits psiquiàtrics o cognitius severs. 

• Malalties cardíaques-respiratòries greus no controlades.  

 

Els participants s’escolliran aleatòriament a partir de les històries clíniques dels 

registres hospitalaris, tenint en compte els criteris d’inclusió i d’exclusió. Un cop 

seleccionats, es convocarà una reunió informativa que permetrà als usuaris 

decidir, de manera voluntària, si volen formar part de l’estudi o no. A mes, se’ls  

especificarà que poden abandonar-lo en qualsevol moment. Finalment, tots 

aquells que acceptin participar hauran de signar un consentiment informat. Un 

cop fet el recompte total de participants, es formaran dos grups, també de 

manera aleatòria: un grup experimental i un grup control.   
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5.2.	  DISSENY	  DEL	  PROGRAMA	  	  

En termes generals, es tracta d’un programa d’una duració de tres mesos 

durant els quals el grup experimental realitzarà tres sessions setmanals de 

quaranta-cinc minuts, mentre que el grup control seguirà amb el seu horari de 

rehabilitació habitual. Les sessions consistiran en la realització d’accions o 

exercicis bilaterals i unilaterals d’extremitat superior i tronc utilitzant màquines 

iso-inercials per tal de treballar amb sobrecàrregues excèntriques. Les sessions 

es monitoritzaran amb el software de valoració Chronojump. El programa 

s’estructura adaptant diferents models de planificació esportiva a les 

característiques específiques i necessitats del tipus de població a la que es 

dirigeix. En aquest sentit, el que es pretén amb la planificació és fer una 

previsió sistemàtica i racionals segons les possibilitats reals dels participants 

per tal d’aprofitar al màxim els recursos disponibles, tan personals com 

materials. Així, és essencial conèixer a qui va dirigit el programa i determinar 

quins són els objectius d’aquest. Amb tot, per l’elaboració de la planificació 

s’han seguit quatre fases generals: 

• Anàlisi i diagnòstic de les característiques dels participants.  

• Determinació dels objectius. 

• Periodització de les càrregues per assolir els objectius. 

• Realització dels entrenaments. 

• Avaluació transversal: abans, durant i al final.   

 

5.3.1.	  OBJECTIUS	  DEL	  PROGRAMA	  

Els objectius del programa d’intervenció es divideixen, per una banda, en 

objectius generals i específics: 

5.3.1.1.	  OBJECTIUS	  GENERALS	  

• Millorar la funcionalitat de l’extremitat superior. 

• Guanyar autonomia en les activitats de la vida diària.  

5.3.1.2.	  OBJECTIUS	  ESPECÍFICS	  

• Incrementar els paràmetres neuro-musculars per la millora de la condició 

física específica.  

• Disminuir els nivells d’espasticitat o to anormal.  
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A cada tipus d’objectiu se li ha establert un termini d’assoliment –data en la 

qual aquests seran avaluats. Així, els objectius generals es valoraran al final 

del programa d’intervenció i passades quatre setmanes després de la 

finalització d’aquest. Mentre que pels objectius específics, que s’han d’anar 

consolidant al llarg de la intervenció, es realitzaran quatre avaluacions: al final 

del primer i el segon mes, al final del programa i passades quatre setmanes.   

 

Per altra banda, fent referència als components de funcionament i discapacitat 

que estableix la Classificació Internacional del Funcionament i la Discapacitat 

(CIF)(20), els objectius també es poden classificar de la següent manera: 

5.3.1.3.	  OBJECTIUS	  D’ESTRUCTURA	  I	  FUNCIÓ	  

• Incrementar els paràmetres neuro-musculars.  

• Disminuir els nivells d’espasticitat. 

5.3.1.4.	  OBJECTIUS	  D’ACTIVITAT	  

• Millorar la funcionalitat de l’extremitat superior. 

5.3.1.5.	  OBJECTIUS	  DE	  PARTICIPACIÓ	  

• Guanyar autonomia en les activitats de la vida diària.  
 

5.2.2.	  PERÍODES	  

Els tres mesos de duració del programa s’han dividit en tres períodes: 

• Familiarització: té una duració d’una setmana i consta de dues 

sessions de familiarització amb el material i la tècnica –que només 

realitzarà el grup experimental –més una sessió de valoració inicial –

amb el grup experimental i el control.  

• Programa d’entrenament: té una duració de 3 mesos i una freqüència 

d’entrenament de tres dies a la setmana. Les sessions són de 45 minuts. 

Inclou tres valoracions a ambdós grups.  

• Tornada a l’horari de rehabilitació habitual: un cop finalitzats els tres 

mesos de programa, el grup experimental torna a les seves activitats 

habituals. Al cap d’un mes, es passarà l’última valoració de l’estudi, tant 

al grup experimental com al control.   
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5.2.3.	  MICRO-‐CICLES	  

Els micro-cicles són fases en les que es divideix el període de temps total que 

es dedica al programa d’entrenament. En aquest cas, s’ha optat per una 

estructura en quatre fases: una de tècnica i familiarització i tres d’entrenament. 

Cada un d’aquests períodes es considera un bloc de treball, dins del qual es 

desenvolupen determinats conceptes i s’assoleixen objectius específics, 

necessaris per arribar als objectius generals. En aquest sentit, es distribueixen 

les càrregues –descrites per tipus, volum i intensitat –i es planifiquen i prioritzen 

els moments en els que es pretén estar en una condició física òptima. Alhora, 

cada micro-cicle es sub-divideix en fases que serveixen per controlar les 

càrregues: fase d’activació, de recuperació, d’estimulació, d’optimització i de 

valoració (Annex II).  

5.2.4.	  DISTRIBUCIÓ	  DE	  LES	  CÀRREGUES	  

La càrrega, que com ja s’ha esmentat, es descriu segons el tipus, el volum i la 

intensitat, varia dins de cada micro-cicle tenint en compte les diferents sub-

fases exposades anteriorment. En aquest cas, en termes generals, la 

distribució de les càrregues segueix el següent patró:  

 

Taula 8. Distribució de les càrregues d’entrenament 

DISTRIBUCIÓ DE LES CÀRREGUES PER FASES 
FASES TIPUS TASQUES VOLUM INTENSITAT 

Activació Inercials. Generals. Màxim 3 sèries 
de 10 rep.* 

50-70% 

Recuperació Gravitatòria.  Regeneratives 
i ADM. 

6-10 rep. de 6-
10 segons. 

Baixa. 

Estimulació Inercials. Generals i 
específiques. 

Màxim 3 sèries 
de 10 

repeticions.* 

60-80% 

Optimització Inercials. Específiques / 
funcionals. 

Màxim 2 sèries 
de 10 rep.* 

< 80% 

Valoració Inercials. Funcionals. 2 sèries de 10 
reps.  

90-100% 

*Més de 3 repeticions per sota del 60%: descans per recuperació complerta.  
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5.2.5.	  ÒPTIMS	  DE	  FUNCIONAMENT	  I	  PRIORITAT	  

Es descriuen també els moments en els que es pretén que els participants es 

trobin en una situació òptima de funcionament. Aquests moments s’han fet 

coincidir amb les diferents sessions de valoració. A més, s’estableix un sistema 

de jerarquia entre aquests moments òptims, per tal de determinar quins són 

més importants. En aquest sentit, la prioritat màxima es dóna a l’avaluació que 

es realitzarà l’última setmana del programa d’entrenament, quan es vol que els 

participants assoleixin una condició física i un estat de funcionament òptim.  

	  

5.2.6.	  MODELS	  DE	  SESSIÓ 

A l’Annex III es presenten diferents models de sessió: un per cada fase dins 

dels micro-cicles. És a dir, es desenvolupa una sessió sencera per la fase 

d’activació, una per la fase d’estimulació, una per la d’optimització, una per la 

de valoració i, finalment, una sessió de recuperació. Per cada sessió 

s’especifiquen, en primer lloc, els destinataris i la informació rellevant respecte 

aquests, la data i hora de la sessió, el número de sessió, la durada, les 

instal·lacions, el material, les tasques i els objectius a treballar. En segon lloc, 

es descriu el desenvolupament de la sessió dividint-la en part inicial, part 

principal i tornada a la normalitat. Per cada una d’aquestes parts s’expliquen 

els exercicis que es duran a terme i es determina el volum i la intensitat de les 

càrregues.  
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5.3.	  VALORACIONS	  

Les avaluacions són una part fonamental del procés d’investigació i de 

planificació de l’entrenament. Per sobre de tot, ens aportaran la informació 

necessària per validar o refutar les nostres hipòtesis. A més, permetran 

determinar si s’estan complint els objectius plantejats dins del programa 

d’entrenament, així com els objectius generals i específics d’aquest estudi.  

 

5.3.1.	  VALORACIÓ	  INICIAL	  

Les primeres avaluacions es passaran al final de la primera setmana, al final 

del període de familiarització, en una sessió conjunta amb els dos grups, 

experimental i control. En el cas de la valoració amb Chronojump, tots els 

participants podran fer ús d’ajudes que els facilitin l’execució dels moviments –

s’especificarà si l’exercici es realitza amb o sense ajudes. S’usaran les 

següents escales i eines de valoració:  

• Escala de Fugl-Meyer, (21): s’usarà per la valoració de la funció de 

l’extremitat superior.  

• Índex de Barthel, (18): per mesurar la funció global del pacient en relació 

a les activitats de la vida diària.  

• Software de valoració Chronojump: permetrà valorar paràmetres de 

força, velocitat, potència, duració i rang de moviment en determinades 

accions realitzades amb l’extremitat superior afectada (amb ajudes o 

sense) i amb l’extremitat sana.  

• Escala Ashworth Modificada, (48): per valorar els nivells d’espasticitat. 

 

Després de les valoracions inicials, el grup control seguirà amb el seu 

programa de rehabilitació normal dins l’horari de l’hospital. Als participants del 

grup experimental se’ls inclourà tres sessions d’entrenament a la setmana, de 

45 minuts, en les que es treballarà amb sobrecàrregues excèntriques, amb una 

duració total de tres mesos. Les següents valoracions, que seran a les quatre i 

a les vuit setmanes, es tornaran a fer conjuntament amb els dos grups, així 

com la valoració al final del programa, a les dotze setmanes, i la valoració final, 

passades quatre setmanes després de la finalització.  
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Durant el programa d’entrenament s’obtindran dades amb el software 

Chronojump. Aquesta informació permetrà revisar el desenvolupament de les 

sessions per tal d’ajustar els objectius i els continguts d’aquestes a les 

condicions reals dels participants.   

 

5.3.2.	  VALORACIONS	  DE	  SEGUIMENT	  

Aquestes valoracions es passaran als dos grups a les quatre i a les vuit 

setmanes de programa. Consistiran en una valoració específica de paràmetres 

neuro-musculars amb Chronojump i de nivell d’espasticitat amb l’escala 

d’Ashworth –es considera que són dos aspectes que formen part dels objectius 

operatius necessaris per aconseguir l’objectiu general de millora de la 

funcionalitat i la conseqüent repercussió en el desenvolupament de les AVD.  

 

5.3.3.	  VALORACIONS	  FINALS	  

Les valoracions finals del programa d’entrenament també es passaran als dos 

grups. Es duran a terme l’últim dia del programa d’intervenció i passades 

quatre setmanes. S’inclouran les quatre proves inicials: l’escala Fugl-Meyer, 

l’Índex de Barthel, el Chronojump i l’escala d’Ashworth Modificada.  

 

Taula 9. Quadre resum de l’organització de les valoracions 

VALORACIONS 
TIPUS DATES INSTRUMENTS DE 

MESURA 
ÍTEMS VALORATS 

Valoracions inicials Al final període de 
familiarització 

Escala Fugl-Meyer, 
Índex de Barthel, 

Chronojump, Escala 
d’Ashworth 
modificada 

Funció ES, AVDs, 
paràmetres 

neuromusculars, 
espasticitat.  

Valoracions de 
seguiment 

Setmana 4 i 8 del 
programa 

Chronojump i 
Escala d’Ashworth 

modificada 

Paràmetres 
neuromusculars i 

espasticitat.  
Valoracions finals L’últim dia del 

programa i al cap 
d’un mes 

Escala Fugl-Meyer, 
Índex de Barthel, 

Chronojump, Escala 
d’Ashworth 
modificada 

Funció ES, AVDs, 
paràmetres 

neuromusculars, 
espasticitat. 
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5.3.4.	  INDICACIONS	  PER	  LA	  VALORACIÓ	  AMB	  TECNOLOGIA	  ISO-‐INERCIAL	  

A l’ANNEX I s’exposa amb més detall en què consisteix cada una de les 

escales que s’utilitzaran. No obstant això, a continuació es descriu l´ús de la 

tecnologia iso-inercial i el software Chronojump amb finalitats avaluadores. És 

important especificar que és necessari un procés d’activació o escalfament 

previ a la realització de les accions que es valoraran per després realitzar 

l’avaluació.  

 

Taula 10. Activació neuromuscular prèvia a la valoració amb Chronojump 

ACTIVACIÓ NEUROMUSCULAR 
Moviment de push-up plus contra fitball o pilota tova. 
Posició: 

• Espatlles: flexió 90º. 
• Colzes: extensió 
• Canell i mà: agafen la pilota. 

Moviment d’avant-pulsió i retro-pulsió de les 
escàpules.  

10 repeticions 
x 2 sèries 

Mobilitzacions 
actives.  

Dibuixar cercles: moviment unilateral + fitball 
Posició inicial: 

• Espatlles: flexió 90º. 
• Colzes: extensió. 
• Canells: flexió (si no és possible, canell en 

posició neutre i puny tancat) 
L’espatlla guia el moviment circular. 

10 repeticions 
x cada sentit. 

Mobilitzacions 
actives. 

Mateixa posició que exercici anterior. Fer pujar la 
pilota amb les dos mans per sobre l’alçada del cap i 
baixar fins alçada pit. 

6 repeticions - 
6-10 seg. en 
posició 
d’elevació 

Mobilitzacions 
actives. 

Propiocepció d’espatlla amb fitball, plataforma 
d’inestabilitat o pilota tova.  
Posició inicial:  

• Espatlles: flexió 90º. 
• Colzes: extensió. 
• Canells: neutre. Puny tancat. 

Pressionar amb el puny contra la pilota. 

10 repeticions 
/ 10 segons de 
pressió i 5 de 
descans 

Mobilitzacions 
actives. 

Passades amb pilota (tipus futbol o bàsquet, si és 
possible) amb les 2 mans i amb 1 mà.   

10 repeticions 
– 2 mans / 10 
reps x mà. 

Mobilitzacions 
actives. 
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Un cop realitzat l’escalfament, es procedirà a la valoració de les següents 

accions: 

 

Taula 11. Valoració amb software Chronojump 

ARTICULACIÓ ACCIONS ÍTEMS A VALORAR 
Espatlla Flexió i extensió 

Abducció i adducció 
Rotació interna i externa 

Força, velocitat i potència 
mitjana, rang de moviment, 
ritme i acceleració. 

Colze Flexió i extensió Força, velocitat i potència 
mitjana, rang de moviment, 
ritme i acceleració. 

Canell Flexió i extensió Força, velocitat i potència 
mitjana, rang de moviment, 
ritme i acceleració. 

Canell, mà i dits 
durant la presa 

Agafar el tirador 
 

- Posició d’agafar el tirador 
- Amb ajudes o sense. 
- Tancament de la mà i els dits 
al voltant del tirador amb o 
sense ajudes. 
- Alineació del canell amb 
l’avantbraç durant moviment. 
- Capacitat d’aguantar la posició 
d’agafar durant els moviments 
amb o sense ajudes. 
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5.4.	  RESUM	  DEL	  PROGRAMA	  	  

PROGRAMA D’OPTIMITZACIÓ DE L’EXTREMITAT SUPERIOR EN ICTUS 
 
Destinataris: 5 pacients d’ictus en règim d’ingrés hospitalari. 

Informació rellevant: ACV de menys de 6 mesos d’evolució amb afectació 

unilateral d’extremitat superior. 

Material: Màquines iso-inercials, material de suport tipus manyoples, pilotes, 

plataformes inestables i fitball.  

Instal·lacions: Pavelló Institut Guttmann. 

Durada del programa: 3 mesos i 1 setmana. 
Durada de les sessions: 45 minuts.  

 

TÈCNICA I FAMILIARITZACIÓ:   
Durada: 1 setmana / 2 sessions + 1 de valoració. 

Objectius:  

• Familiaritzar-se amb el material i la metodologia d’entrenament. 

• Aprendre la tècnica bàsica per treballar amb màquines iso-inercials. 

Contingut: 
Exercicis bàsics de membre superior a baixa intensitat posant especial atenció 

en la tècnica d’execució del moviment.  

• Exercici tipus rem amb una o dues mans.  

• Flexo-extensió d’espatlla.  

• Abduccions i adduccions horitzontals.  

• Rotacions internes i externes d’espatlla.  

Instruccions: 
Tots els exercicis s’intentaran fer amb la mà afectada i amb la mà sana. En 

cas que no es puguin realitzar amb la mà afectada, s’executaran 

bimanualment. Es decidirà si es necessita material de suport per dur a terme 

les sessions.  
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MICRO-CICLE 1: 
Durada: 4 setmanes / 12 sessions. 

Objectiu: 

• Crear adaptacions neuro-musculars que permetin iniciar-se en el treball 

de força i amplitud de moviment –relacionat amb components de força. 

Contingut: 
Exercicis d’adaptació a la força amb intensitats moderades-altes. Treball 

complementari d’estabilitat central.  

• Moviments de flexo-extensió d’espatlla i colze.  

• Posicionament d’espatlla, colze, canell i dits per aconseguir una bona 

presa.  

• Moviments d’abducció i adducció d’espatlla. 

• Moviments de rotació interna i externa d’espatlla. 

• Moviments coordinats d’espatlla-escàpula.  

• Control de tronc.  

Instruccions:  
Posar atenció en l’execució dels moviments per potenciar la fase excèntrica de 

la contracció muscular. Permetre períodes de recuperació complerts entre 

exercicis per evitar l’aparició prematura de fatiga.  

 

MICRO-CICLE 2: 
Durada: 4 setmanes / 12 sessions. 
Objectiu: 

• Transformar les adaptacions neuro-musculars en guanys funcionals. 

Contingut: 
Exercicis funcionals per treballar la hipertròfia muscular i el rang de moviment. 

Intensitat altes.  

• Moviments de flexo-extensió d’espatlla i colze amb objectiu específic. 

• Empunyadures.  

• Moviments d’abducció i adducció d’espatlla amb objectiu específic.  

• Estabilitat central dinàmica per tal de facilitar el funcionament del 

membre superior.  
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Instruccions: 
Pels moviments amb objectiu específic: afegir un estímul físic, visual o auditiu 

(objecte) que sigui atractiu pels participants. Explicar com es vol que els 

participants interactuïn amb l’estímul (tocar-lo, agafar-lo, respondre a un so, 

etc.), sempre fent ús de la màquina iso-inercial per tal de realitzar el moviment 

amb sobrecàrrega excèntrica.  

L’estabilitat central s’ha de treballar com a preparació pel moviment de 

l’extremitat superior.  

 

MICRO-CICLE 3: 
Durada: 4 setmanes / 12 sessions.  
Objectiu: 

• Aplicar els guanys funcionals a les activitats i la participació.  

Contingut: 
Combinació d’exercicis funcionals per la potenciació muscular amb activitats 

significatives i entorns que afavoreixin la participació. Intensitats altes.  

• Moviments de portar la mà a l’alçada de la cara/boca.  

• Empunyadures. 

• Moviments d’agafar a diferents alçades i plans, en flexió, extensió, 

abducció i adducció d’espatlla.  

• Plantejament de formes jugades que afavoreixin l’activitat i la 

participació.  

• Estabilitat central dinàmica durant l’ús funcional del membre superior.  

Instruccions:  
Donar significat i objectiu a tots els exercicis. Mostrar la correlació amb AVD 

bàsiques i instrumentals. Simular activitats i contextos de participació el més 

reals possibles.  

 

TORNADA A L’HORARI DE REHABILITACIÓ HABITUAL: 
Objectiu: 

• Avaluar si els guanys es mantenen al llarg del temps.  
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6.	  CONCLUSIONS	  

Si recollim el que comentàvem a l’inici d’aquest treball, quan afirmàvem que 

“encara queda un llarg camí per recórrer” en relació al maneig neuro-

rehabilitador de l’ictus, no podem fer més que reflexionar sobre quines són les 

línies de treball més adequades per avançar en aquest camí. Per respondre a 

aquesta qüestió fonamental, en primer lloc, hauríem de disposar de 

mecanismes que ens permetessin identificar quines estratègies funcionen i 

diferenciar-les de les que no ho fan. En aquest sentit, aquest treball aporta com 

a novetat la quantificació individualitzada i objectiva de la càrrega 

d’entrenament que es dona en cada moment als usuaris. D’aquesta manera, 

s’estableixen unes guies a partir de les quals treballar en relació al grau de 

compliment dels objectius plantejats. És a dir, el fet de poder saber què fa 

exactament l’usuari, i en quin volum i intensitat, permet establir un punt de 

partida per modificar les dosis de treball segons objectius i resultats. En segon 

lloc, per aportar solucions a un problema complex, l’abordament 

multidisciplinari esdevé clau; també des de l’àmbit de les ciències de l’activitat 

física i l’esport. En aquesta línia, considerem que els nostres coneixements 

sobre la biomecànica del moviment, el condicionament físic i l’optimització del 

funcionament corporal, entre d’altres, s’haurien d’incloure de manera 

sistemàtica en el maneig rehabilitador de l’ictus i d’altres patologies 

neurològiques i múscul-esquelètiques.  

 

Al final, l’objectiu principal d’aquest treball, i de l’àmbit de la neuro-rehabilitació 

en general, és la millora de la funció per una major autonomia del pacient i, 

precisament, nosaltres som experts en l’optimització de la funció per un 

desenvolupament òptim en entorns que poden ser incerts, en els que hi ha 

interacció amb companys, amb rivals i objectes i en medis que són canviants.  

 

En relació els objectius secundaris destaquem, per una banda, la necessitat de 

dur a terme un anàlisi estadístic per tal de conèixer de manera objectiva els 

percentatges de millora en paràmetres neuromusculars de força, velocitat i 

potència a partir de les dades que es poden obtenir amb els softwares de 

valoració funcional. Per altra banda, caldrien més estudis, amb l’ajuda d’experts 



Entrenament	  amb	  sobrecàrregues	  excèntriques	  en	  l’ictus	  

MÀSTER	  UNIVERSITARI	  EN	  NEUROREHABILITACIÓ	   66	  
	  

en neurofisiologia, per tal de determinar els efectes específics de l’entrenament 

amb sobre-càrregues excèntriques sobre els mecanismes fisiopatològics de 

l’espasticitat. 

 

Més enllà d’aquesta reflexió, considerem que la inclusió de programes com el 

que aquí es planteja representen una novetat respecte els tractaments actuals: 

s’introdueix el treball de condicionament físic dins d’una intervenció terapèutica 

amb tots els beneficis a nivell de força, control motor i estat físic general que 

això comporta. A més, aquest tipus de programes requereixen un nivell alt 

d’implicació activa per part del pacient, que pot afavorir la motivació i reforçar 

l’autoconcepte. 

 

6.1.	  PUNTS	  FORTS	  	  

Autors com Franchi (2018), Douglas (2017), Hedayatpour (2015) i 

altres(37)(49)(50)(51)(52), suggereixen que aquest tipus d’entrenament 

representa l’estímul més efectiu per millorar la conducció neuronal cap al 

múscul esquelètic i assolir majors nivells de força, potència i velocitat 

d’actuació. Tot i que la majoria d’estudis s’han dut a terme amb població sana, 

també hi ha autors que han analitzat els efectes de l’entrenament excèntric 

amb pacients neurològics. És el cas, per exemple, del treball de Fernández-

Gonzalo et al. (2014)(51), el qual conclou que després d’un programa 

d’entrenament de vuit setmanes utilitzant tecnologia iso-inercial amb pacients 

d’ictus s’obtenen millores en la força muscular i la potència de l’extremitat 

inferior afectada, acompanyat de millores en l’equilibri, la marxa, el 

desenvolupament de les AVD i la funcionalitat. Un altre estudi de Folkerts et al. 

(2017)(53) va una mica més enllà i estudia els efectes de combinar el treball 

excèntric de força amb l’entrenament de tasca-orientada, aportant resultats 

positius en relació a la millora funcional i de força en pacients crònics d’ictus.  
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6.2.	  LÍNIES	  DE	  FUTUR	  

Per acabar, i com a conclusió general, reflexionem sobre les inquietuds que la 

realització d’aquest estudi ens ha despertat en relació a futures línies 

d’investigació. Per una banda, considerem que es necessiten més estudis, 

especialment amb pacients neurològics, que aportin resultats significatius que 

ens permetin conèixer l’abast real de les adaptacions neuromusculars i els 

canvis funcionals que es produeixen, així com establir comparacions amb 

l’entrenament tradicional de força. Per altra banda, ens agradaria anar un pas 

més enllà i estudiar l’entrenament amb sobre-càrregues excèntriques com a 

model de facilitació per l’aprenentatge motor. La fonamentació bàsica d’aquest 

plantejament recau en la major capacitat del treball excèntric de força per 

activar el sistema neuromuscular en població sana i també en pacients 

d’ictus(54). Però més enllà d’això, la idea sorgeix a partir d’una pregunta 

fonamental: podria existir alguna relació entre els majors nivells d’activació de 

senyals corticals de planificació, preparació del moviment i retroalimentació que 

s’observen durant les fases de contracció excèntriques dels músculs i les 

millores funcionals o de rendiment descrites a la literatura científica? 
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8.	  ANNEXES	  

8.1.	  ANNEXE	  I:	  ESCALES	  DE	  VALORACIÓ	  

8.1.1.	  ESCALES	  DE	  VALORACIÓ	  DE	  LES	  ACTIVITATS	  DE	  LA	  VIDA	  DIÀRIA	  

8.1.1.1.	  ÍNDEX	  DE	  BARTHEL	  (18)(46)	  

Índex de Barthel 
Paràmetres Situació del pacient Puntuació 
Menjar Totalment independent 

Necessita ajuda pel ganivet 
Dependent 

10 
5 
0 

Bany Pot banyar-se o dutxar-se sol 
Dependent 

5 
0 

Neteja Pot rentar-se cara i mans, pentinar-se o afaitar-se 
Dependent 

5 
0 

Vestir-se Independent incloent cordons o ortesis 
Necessita ajuda, però és capaç de realitzar al menys 
el 50% sol 
Dependent 

10 
5 
0 

Deposicions Continència normal 
Episodis d’incontinència ocasional 
Incontinència 

10 
5 
0 

Micció Continència 
Un episodi com a màxim d’incontinència 
Incontinència 

10 
5 
0 

Ús del wàter Independent 
Necessita ajuda per anar al vàter o netejar-se 
Dependent 

10 
5 
0 

Transferències Independent 
Mínima ajuda o supervisió 
Necessita gran ajuda 
Dependent 

15 
10 
5 
0 

Deambulació Independent, camina sol 50 metres 
Necessita ajuda física o supervisió per caminar 50m 
Independent en cadira de rodes sense ajuda 
Dependent 

15 
10 
5 
0 

Escales Independent 
Necessita ajuda física o supervisió 
Dependent 

10 
5 
0 
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8.1.1.2.	  FUNCTIONAL	  INDEPENDENCE	  MEASURE	  (FIM)(19)	  

 ADMISSIÓ ALTA SEGUIMENT 
Auto-cures    
A. Menjar    
B. Aseo     
C. Bany    
D. Vestir-se-tronc superior    
E. Vestir-se-tronc inferior    
F. Wàter     
Control d’esfínters    
G. Maneig de la bufeta    
H. Maneig dels intestins    
Transferències    
I. Llit, cadira, cadira de rodes    
J. Wàter    
K. Banyera, dutxa    
Locomoció    
L. Caminar/cadira de rodes    
M. Escales    

Puntuació motora sub-total    
Comunicació    
N. Comprensió    
O. Expressió    
Cognició social    
P. Interacció social    
Q. Resolució de problemes    
R. Memòria    

Puntuació cognitiva sub-total    
Puntuació FIM TOTAL    

	  
	  

8.1.2.	  ESCALES	  DE	  FUNCIONALITAT	  DEL	  MEMBRE	  SUPERIOR	  

8.1.2.1.	  ESCALA	  FUGL-‐MEYER	  (21)	  

A. UPPER EXTREMITY, sitting position 
I. Reflex activity None Can be elicited 
Flexors: biceps and finger flexors (at least one) 
Extensors: triceps 

0 
0 

2 
2 

Subtotal I (max 4)  
II. Volitional movement within synergies, without 
gravitational help 

None Partial Full 

Flexor synergy: Hand from 
contralateral knee to 
ipsilateral ear. From extensor 

Shoulder 
 
 

Retraction 
Elevation 
Abduction (90º) 

0 
0 
0 

1 
1 
1 

2 
2 
2 
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synergy (shoulder adduction/ 
internal rotation, elbow 
extension, forearm 
pronation) to flexor synergy 
(shoulder abduction/ external 
rotation, elbow flexion, 
forearm supination). 

 
 
Elbow 
 
Forearm 

External rotation 
 
Flexion 
 
Supination 

0 
 
0 
 
0 

1 
 
1 
 
1 

2 
 
2 
 
2 
 

Extensor synergy: Hand 
from ipsilateral ear to the 
contralateral knee. 

Shoulder 
 
Elbow 
 
Forearm 

Adduction/intern
al rotation 
Extension 
 
Pronation 

0 
 
0 
 
0 

1 
 
1 
 
1 

2 
 
2 
 
2 

Subtotal II (max 18)  
III. Volitional movement mixing synergies, without 
compensation 

None Partial Full 

Hand to lumbar 
spine, hand on lap 

-Cannot perform or hand in front 
of ant-sup iliac spine  
-Hand behind ant-sup iliac spine 
(without compensation) 
-Hand to lumbar spine (without 
compensation) 

0  
 
1 

 
 
 
 
 
2 

Shoulder flexion 0º-
90º elbow at 0º  
pronation-supination 0º 

-Immediate abduction or elbow 
flexion 
-Abduction or elbow flexion during 
movement 
-Flexion 90º, no shoulder 
abduction or elbow flexion 

0  
 
1 

 
 
 
 
2 

Pronation-supination 
elbow at 90º 
Shoulder at 0º 

-No pronation/supination, starting 
position impossible. 
-Limited pronation/supination 
maintains starting position. 
-Full pron/sup, maintains starting 
position 

0  
 
1 

 
 
 
 
2 

Subtotal III (max 6)  
IV. Volitional movement with little or no synergy None  Partial Full 
Shoulder abduction 
0-90º Elbow at 0º 
forearm pronated 

-Immediate supination or elbow 
flexion 
-Supination or elbow flexion 
during movement 
-Abduction 90º, maintains 
extension and pronation 

0  
 
1 

 
 
 
 
2 

Shoulder flexion 90-
180º elbow at 0º 
pronation-supination 0º 

-Immediate abduction or elbow 
flexion 
-Abduction or elbow flexion during 
movement 
-Flexion 180º, no shoulder 
abduction or elbow flexion 

0  
 
1 

 
 
 
 
2 
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Pronation/supination 
elbow at 0º shoulder at 
30-90º flexion 

-No pronation/supination, starting 
position impossible. 
-Limited pronation/supination, 
maintains start position 
-Full pron/sup, maintains starting 
position 

0  
 
1 

 
 
 
 
2 

Subtotal IV (max 6)  
V. Normal reflex activity assessed only if full score of 6 
points is achieved in part IV; compare with the unaffected 
side 

0 (IV), 
hyper 

Lively Norm
al 

Biceps, triceps, finger 
flexors 

-2 of 3 reflexes markedly 
hyperactive or 0 points in part IV 
-1 reflex markedly hyperactive or 
at least 2 reflexes lively 
-Maximum of 1 reflex lively, none 
hyperactive 

0  
 
1 

 
 
 
 
2 

Subtotal V (max 2)  
Total A (max 36)    

 

B. WRIST support may be provided at the elbow to take or 
hold the starting position, no support at wrist, check the 
passive range of motion prior testing 

None Partial Full 

Stability at 15º 
dorsiflexion 
Elbow at 90º, forearm 
pronated, shoulder at 0º 

-Less than 15º active 
dorsiflexion. 
-Dorsiflexion 15º, no 
resistance tolerated. 
-Maintains dorsiflexion 
against resistance. 

0  
 
1 

 
 
 
 
2 

Repeated 
dorsiflexion/volar flexion, 
elbow at 90º, forearm 
pronated, shoulder at 0º, 
slight finger flexion 

-Cannot perform volitionally 
-Limited active range of 
motion 
-Full active range of motion, 
smoothly 

0  
1 

 
 
 
2 

Stability at 15º 
dorsiflexion elbow at 0º, 
forearm pronated, slight 
shoulder flexion/abduction 

-Less than 15º active 
dorsiflexion 
-Dorsiflexion 15º, no 
resistance tolerated. 
-Maintains dorsiflexion 
against resistance. 

0  
 
1 

 
 
 
 
2 

Repeated 
dorsiflexion/volar flexion 
Elbow at 0º, forearm 
pronated, slight shoulder 
flexion/abduction 

-Cannot perform volitionally 
-Limited active range of 
motion 
-Full active range of motion, 
smoothly 

0  
1 

 
 
 
2 

Circumduction elbow at 
90º, forearm pronated, 
shoulder at 0º 

-Cannot perform volitionally 
-Jerky movement or 
incomplete 

0  
1 
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-Complete and smooth 
circumduction 

2 

Total B (max 10)  
 

C. HAND support may be provided at the elbow to keep 90º 
flexion, no support at the wrist, compare with unaffected 
hand, the objects are interposed, active grasp 

None Partial Full 

Mass flexion 
From full active or passive 
extension 

 0 1 2 

Mass extension 
From full active or passive 
flexion 

 0 1 2 

GRASP 
a. Hook grasp 
Flexion in PIP and DIP 
(digits II-V), extension in 
MCP II-V 

-Cannot be performed 
-Can hold position but weak 
-Maintains position against 
resistance  

0  
1 
 

 
 
2 
 

b. Thump adduction 
1st CMC, MCP, IP at 0º, 
scrap of paper between 
thumb and 2nd MCP joint 

-Cannot be performed 
-Can hold paper but not 
against tug 
-Can hold paper against a tug 

0  
1 

 
 
 
2 

c. Pincer grasp, 
opposition 
Pulpa of the thumb against 
the pulpa of 2nd finger, 
pencil, tug upward 

-Cannot be performed 
-Can hold pencil but not 
against tug 
-Can hold pencil against a 
tug 

0  
1 

 
 
 
2 

d. Cylinder grasp 
Cylinder shaped object 
(small can) tug upward, 
opposition of thumb and 
fingers 

-Cannot be performed 
-Can hold cylinder but not 
against tug 
-Can hold cylinder against 
tug 

0  
1 

 
 
 
2 

e. Spherical grasp 
Fingers in 
abduction/flexion, thumb 
opposed, tennis ball, tug 
away 

-Cannot be performed 
-Can hold ball but not against 
tug 
-Can hold ball against tug 

0  
1 

 
 
 
2 

Total C (max 14)  
 

D. COORDINATION/SPEED, sitting, after one trial with 
both arms, eyes closed, tip of the index finger form knee to 
nose, 5 times as fast as possible 

Marked Slight None 

Tremor At least 1 completed movement 0 1 2 
Dysmetria 
At least 1 completed 
movement 

-Pronounced or unsystematic 
-Slight and systematic 
-No dysmetria 

0  
 
1 
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2 
  =/>6s 2-5s <2s 
Time 
Start and end with the 
hand on the knee 

-At least 6 seconds slower than 
unaffected side. 
-2-5 seconds slower than 
unaffected side. 
-Less than 2 seconds 
difference 

0  
 
1 

 
 
 
 
2 

Total D (max 6)  
 

TOTAL A-D (max 66)  

 

H. SENSATION, upper extremity  
Eyes closed, compared with the unaffected 
side 

Anesthesia Hypoesthesia 
or 
dysesthesia 

Normal 

Light touch Upper arm, forearm, 
palmary surface of the 
hand 

0 
0 

1 
1 

2 
2 

  Less than 
¾ correct or 
absence 

¾ correct or 
considerable 
difference 

Correct 
100%, 
little or no 
difference 

Position 
Small alterations 
in the position 

Shoulder 
Elbow 
Wrist 
Thump (IP-joint) 

0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 

Total H (max 12)  
 

J. PASSIVE JOINT MOTION, upper extremitiy 
Sitting position, compare with the unaffected 
side 

J. JOINT PAIN during passive 
motion, upper extremity 

 Only few 
degrees 
(less than 
10º in 
shoulder) 

Decreas
ed 

Normal Pronounced 
pain during 
movement or 
very marked 
pain at the 
end of the 
movement 

Some 
pain 

No 
pain 

Shoulder 
Flexion (0-
180º) 
Abduction 
(0-90º) 
External 
rotation 

 
0 
 
0 
 
0 
 

 
1 
 
1 
 
1 
 

 
2 
 
2 
 
2 
 

 
0 
 
0 
 
0 
 

 
1 
 
1 
 
1 
 

 
2 
 
2 
 
2 
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Internal 
rotation 

0 1 2 0 1 2 

Elbow 
Flexion 
Extension 

 
0 
0 

 
1 
1 

 
2 
2 

 
0 
0 

 
1 
1 

 
2 
2 

Forearm 
Pronation 
Supination 

 
0 
0 

 
1 
1 

 
2 
2 

 
0 
0 

 
1 
1 

 
2 
2 

Wrist 
Flexion 
Extension 

 
0 
0 

 
1 
1 

 
2 
2 

 
0 
0 

 
1 
1 

 
2 
2 

Fingers 
Flexion  
Extension 

 
0 
0 

 
1 
1 

 
2 
2 

 
0 
0 

 
1 
1 

 
2 
2 

Total (max 24) Total (max 24) 
 

A. UPPER EXTREMITY /36 
B. WRIST /10 
C. HAND /14 
D. COORDINATION / SPEED /6 
TOTAL A-D (motor function) /66 
 

H. SENSATION /12 
J. PASSIVE JOINT MOTION /24 
J. JOINT PAIN /24 

 

8.1.3.	  ESCALES	  D’ESPASTICITAT	  

8.1.3.1.	  ESCALA	  MODIFICADA	  D’ASHWORTH	  (28)(48)	  

ESCALA MODIFICADA D’ASHWORTH 
0  No augmenta el to muscular 
1 Lleuger augment de la resposta del múscul al moviment (flexió o extensió) 

visible amb la palpació o relaxació, o només mínima resistència al final de l’arc 
del moviment.  

1+ Lleuger augment de la resposta del múscul al moviment en flexió o extensió 
seguit d’una mínima resistència en tota la resta de l’arc del recorregut (menys 
de la meitat). 

2 Notable increment en la resistència del múscul durant la major part de l’arc del 
moviment articular, però l’articulació es mou fàcilment. 

3 Marcat increment en la resistència del múscul; el moviment passiu és difícil. 
4 Les parts afectades estan rígides en flexió o extensió quan es mou 

passivament.  
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Existeix una modificació per la mesura de l’espasticitat dels adductors de 

malucs, que no es farà servir per aquest treball.  

8.1.3.2.	  ESCALA	  DE	  TARDIEU	  (28)(29)	  

ESCALA DE TARDIEU 
0 No existeix resistència al moviment 
1 Resistència escassa en un angle específic de l’estirament, però no hi ha 

engarrotament muscular 
2 Clar engarrotament en un angle específic, interrompent l’estirament, seguit 

d’una relaxació 
3 Clonia que apareix en un angle específic que dura menys de 10 segons mentre 

l’avaluador està mantenint la pressió 
4 Clonia que apareix en un angle específic que dura més de 10 segons mentre 

l’avaluador està mantenint la pressió 

	  

8.2.	  ANNEX	  II:	  FASES	  DINS	  DEL	  MICRO-‐CICLE	  

FASES DINS DEL 
MICRO-CICLE 

OBJECTIU CÀRREGA TASQUES 

Fase d’activació Activar a nivell 
neuro-muscular. 

Volums i intensitats 
baixos. 

Tasques de caràcter 
general. 

Fase de 
recuperació 

Facilitar la 
regeneració dels 

teixits i re-activar a 
nivell neuro-

muscular. 

Volums i intensitats 
baixos. 

Tasques generals.  

Fase 
d’estimulació 

Activar el procés 
adaptatiu a nivell 

múscul-esquelètic i 
del sistema nerviós.  

Intensitat 
moderada, en 

augment constant i 
progressiu.  

Tasques generals, 
específiques o 

funcionals.  

Fase 
d’optimització 

Sobre-compensar 
físicament i afinar els 

components 
específics/funcionals. 

El volum disminueix 
lleugerament. 

S’incrementa la 
intensitat. 

Tasques 
específiques/funcionals. 

Fase de valoració Avaluar funcionalitat, 
AVD, espasticitat i 
paràmetres neuro-

musculars.  

Màxima intensitat. 
Volum necessari 

per valorar. 

Tasques requerides en 
les avaluacions.  
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8.3.	  ANNEX	  III:	  MODELS	  DE	  SESSIÓ	  

MODEL DE SESSIÓ – FASE ACTIVACIÓ 
Destinataris: 5 pacients d’ictus en règim d’ingrés hospitalari. 
Informació rellevant: ACV de menys de 6 mesos d’evolució amb 
afectació unilateral d’extremitat superior. 

Data: 

Hora: 

Durada: 45 min. Instal·lacions: Institut Guttmann Núm. 
Sessió: 

Material: Politja cònica inercial sensoritzada, Chronojump, ajudes tècniques per 
agafar, pilotes i fitball. 

Tasques: Generals. Inercials i gravitatòries. 
Objectius sessió: 

- Activar a nivell neuro-muscular. 
- Iniciar en el control motor del braç i l’espatlla amb treball d’ADM. 

- Iniciar en estabilització estàtica i dinàmica de tronc. 
- Iniciar treball d’estabilització de l’espatlla amb inercials.  

Part inicial: Activació neuro-muscular, mobilitzacions i ROM – 10 min. 
Exercici Volum Intensitat 

Rotacions d’espatlla amb fitball. 
Posició inicial:  

• Espatlla, colze i canell: posició neutre. 
Amb la pressió de l ‘espatlla es subjecta la pilota contra 
la paret, lateralment. Rotacions en els dos sentits. 

10 repeticions cap 
endavant + 10 
repeticions cap 
enrere amb cada 
braç 

Mobilitzaci
ons suaus. 

Dibuixar cercles: moviment bilateral + fitball 
Posició inicial: 

• Espatlles: flexió 90º. 
• Colzes: extensió. 
• Canells: flexió (si no és possible, canell en 

posició neutre i puny tancat) 
L’espatlla guia el moviment circular.  

10 repeticions x 
cada sentit. 

Mobilitzaci
ons suaus. 

Mateixa posició que exercici anterior. Fer pujar la pilota 
amb les dos mans per sobre l’alçada del cap i baixar 
fins alçada pit. 

6 repeticions - 
6-10 seg. en 
posició d’elevació 

Mobilitzaci
ons suaus. 

Mobilitzacions d’espatlla tipus push-up-plus a terra. 
Posició inicial: quadrupèdia.  

10 repeticions  Mobilitzaci
ons suaus. 

*Part principal: Adaptació a la força i estabilització central – 25 min. 
Exercicis Volum Intensitat 

Rem a politja cònica inercial (asseguts a fitball o 
dempeus).  
Posició inicial: 

• Espatlla: flexió 90º. 
• Colze: extensió. 
• Canell: neutre. 

Posició final: 
• Espatlla: extensió 20º aprox. 
• Colze: flexió >90º. 
• Canell: neutre.  

 

Més de 3 
repeticions per 
sota del 60% = 
DESCANS de 3 
min. - Màxim 3 
sèries de 10 
repeticions. 
 

Entre el 50 
i el 70% 
segons el 
100% de 
cada 
participant. 
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Flexió-extensió d’espatlla. 
Posició inicial:  

• Espatlla: flexió 90º. 
• Colze: extensió. 
• Avantbraç en pronació. 
• Canell: neutre.    

Posició final: 
• Espatlla: extensió 10º.  
• Colze: extensió. 
• Avantbraç en pronació. 
• Canell: neutre.   

Més de 3 
repeticions per 
sota del 60% = 
DESCANS de 3 
min. - Màxim 3 
sèries de 10 
repeticions. 
 

Entre el 50 
i el 70% 
segons el 
100% de 
cada 
participant. 
 

Adducció horitzontal d’espatlla. 
Posició inicial:  

• Espatlla: 90º abducció. 
• Colze: extensió. 
• Canell: neutre.    

Posició final: 
• Espatlla: 20-40º adducció. 
• Colze: extensió. 
• Canell: neutre.  

Més de 3 
repeticions per 
sota del 60% = 
DESCANS de 3 
min. - Màxim 3 
sèries de 10 
repeticions. 
 

Entre el 50 
i el 70% 
segons el 
100% de 
cada 
participant. 
 

Abducció horitzontal d’espatlla. 
Posició inicial:  

• Espatlla: 10-20º d’adducció. 
• Colze: extensió. 
• Canell: neutre.    

Posició final: 
• Espatlla: 90º d’abducció. 
• Colze: extensió. 
• Canell: neutre. 

Més de 3 
repeticions per 
sota del 60% = 
DESCANS de 3 
min. - Màxim 3 
sèries de 10 
repeticions. 
 

Entre el 50 
i el 70% 
segons el 
100% de 
cada 
participant. 
 

Rotacions internes i externes. 
Posició inicial: 

• Espatlla: neutre. 
• Colze: flexió 90º. Enganxat al tronc. 
• Canell: neutre.  

Posició final:  
• Espatlla: rotació interna. 
• Colze: flexió 90º. Enganxat al tronc. 
• Canell: neutre. 

Més de 3 
repeticions per 
sota del 60% = 
DESCANS de 3 
min. - Màxim 3 
sèries de 10 
repeticions. 
 

Entre el 50 
i el 70% 
segons el 
100% de 
cada 
participant. 
 

*Tots els exercicis d’aquesta part es realitzen amb la tecnologia iso-inercial. 
Es faran primer amb un braç i després amb l’altre. En cas de no poder-se realitzar 
amb l’extremitat afectada, s’executarà bilateralment. 

Tornada a la normalitat: Activació core, mobilitzacions i estiraments – 10 min. 
Exercicis Volum Intensitat 

Rotacions d’espatlles amb braços relaxats en 
extensió 

10 repeticions per 
cada braç 

Mobilitzacio
ns.  

Estirament de manegot dels rotadors, pectoral i Mínim 1 min. per Estiraments 
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dorsal.  posició.  suaus.  
Activació transvers i musculatura abdominal. 
Posició: en decúbit supí, genolls flexionats i peus 
recolzats a terra.  

3-5 min. Iniciació. 

Respiracions profundes i consciència corporal. 
Posició: decúbit supí, genolls flexionats i peus 
recolzats a terra.  

10 respiracions 
profundes. 

Relaxació. 

 
MODEL DE SESSIÓ – FASE ESTIMULACIÓ 

Destinataris: 5 pacients d’ictus en règim d’ingrés hospitalari. 
Informació rellevant: ACV de menys de 6 mesos d’evolució amb 
afectació unilateral d’extremitat superior. 

Data: 

Hora: 

Durada: 45 min. Instal·lacions: Institut Guttmann Núm. 
Sessió: 

Material: Politja cònica inercial sensoritzada, Chronojump, ajudes tècniques per 
agafar, pilotes i fitball. 

Tipus de tasques: Específiques i funcionals. Inercials. 
Objectius sessió:  

- Treballar adaptació a la força d’estabilitzadors d’espatlla. 
- Millorar el control i l’estabilitat de la musculatura axial del tronc. 

- Iniciar la conversió cap a tasques funcionals.  
Part inicial: Activació neuro-muscular, propiocepció i ROM – 10 min. 

Exercici Volum Intensitat 
Rotacions d’espatlla amb fitball. 
Posició inicial:  

• Espatlla, colze i canell: posició neutre. 
Amb la pressió de l‘espatlla es subjecta la pilota contra la 
paret, lateralment. Rotacions en els dos sentits. 
 

10 repeticions 
cap endavant + 
10 repeticions 
cap enrere amb 
cada braç 

Mobilitzacion
s suaus. 

Dibuixar cercles: moviment bilateral + fitball 
Posició inicial: 

• Espatlles: flexió 90º. 
• Colzes: extensió. 
• Canells: flexió (si no és possible, canell en posició 

neutre i puny tancat) 
L’espatlla guia el moviment circular.  

10 repeticions x 
cada sentit. 

Mobilitzacion
s suaus. 

Mateixa posició que exercici anterior. Fer pujar la pilota amb 
les dos mans per sobre l’alçada del cap i baixar fins alçada 
pit. 

6 repeticions - 
6-10 seg. en 
posició 
d’elevació 

Mobilitzacion
s suaus. 

Propiocepció d’espatlla amb plataforma inestable. Frontal i 
lateral. 
Posició inicial:  

• Espatlles: flexió 90º. 
• Colzes: extensió. 
• Canells: neutre. Puny tancat. 

Fer pressió amb el puny contra la plataforma i relaxar. 

10 repeticions / 
10 segons de 
pressió i 5 de 
descans 

Mobilitzacion
s suaus. 

Propiocepció d’espatlla amb fitball. Frontal i lateral. 10 repeticions / Mobilitzacion
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• Espatlles: flexió 90º. 
• Colzes: extensió. 
• Canells: flexió (si no és possible, canell en 

posició neutre i puny tancat) 
Fer pressió amb el puny contra la plataforma i relaxar. 

10 segons de 
pressió i 5 de 
descans 

s suaus. 

*Part principal: Hipertròfia i estabilització central – 25 min. 
Exercici Volum Intensitat 

Rotacions de tronc amb pilota agafada amb les dos mans. 
Posició inicial: 

• Espatlles: lleugera flexió.  
• Cintura escapular: rotació. 
• Colze: flexió 90-100º. 
• Canell: neutre. 
• Tronc: rotació. 

La mà del costat contrari a on se situa la màquina iso-
inercial agafa el tirador.  
Moviment d’anada i tornada: rotació passant la línia mitja 
i seguint la rotació cap al costat contrari.   

Més de 3 
repeticions per 
sota del 70% = 
DESCANS 3 
min.  
Màxim 10 
repeticions – 2 
sèries en cada 
direcció.  
 

Entre el 50 i 
el 70% 
segons el 
100% de 
cada 
participant. 

 

Flexió-extensió + Abducció horitzontal d’espatlla. 
Posició inicial:  

• Espatlla: flexió 90º. 
• Colze: extensió. 
• Avantbraç en pronació. 
• Canell: neutre.  
• Mà: agafa el tirador. 

Posició final: 
• Espatlla: extensió 10º.  
• Colze: extensió. 
• Avantbraç en pronació. 
• Canell: neutre.   

+ 
Posició inicial:  

• Espatlla: 10-20º d’adducció. 
• Colze: extensió. 
• Canell: neutre.    
• Mà: agafa el tirador. 

Posició final: 
• Espatlla: 90º d’abducció. 
• Colze: extensió. 

Canell: neutre. 

Més de 3 
repeticions per 
sota del 70% = 
DESCANS 3 
min. Màxim 10 
repeticions de 
cada acció 
(intercalades). 
 

Entre el 50 i 
el 70% 
segons el 
100% de 
cada 
participant. 
 

Adducció horitzontal d’espatlla per colpejar pilota tova. 
Posició inicial:  

• Espatlla: 90º abducció. 
• Colze: extensió. 
• Canell: neutre.    
• La mà agafa el tirador. 

Posició final: 

Més de 3 
repeticions per 
sota del 70% = 
DESCANS 3 
min.  
Màxim 10 
repeticions – 2 
sèries en cada 

Entre el 50 i 
el 70% 
segons el 
100% de 
cada 
participant. 
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• Espatlla: 20-40º adducció. 
• Colze: extensió. 
• Canell: neutre.  
• La mà agafa el tirador i colpeja pilota. 

direcció.  
 

Rem agafant pilota tova amb les dues mans.  
Posició inicial: 

• Espatlles: flexió 90º. 
• Colzes: extensió. 
• Canell, mans, dits: agafen pilota i tirador. 

Posició final: 
• Espatlles: lleugera flexió, neutres o extensió 10º. 
• Colze: flexió 90º. 
• Canell, mans, dits: agafen pilota i tirador.  

Més de 3 
repeticions per 
sota del 70% = 
DESCANS 3 
min.  
Màxim 10 
repeticions – 2 
sèries en cada 
direcció.  

Entre el 50 i 
el 70% 
segons el 
100% de 
cada 
participant. 
 

Flexió i extensió d’espatlla i colze en posició de quadrupèdia 
amb objectiu de tocar una pilota. 
Posició inicial: quadrupèdia. 

• Espatlla: flexió 120-150º 
• Colze: extensió. 
• Canell: neutre. 
• Mà: agafa tirador i toca pilota. 

Posició final: quadrupèdia. 
• Espatlla: neutre o extensió 10-20º. 
• Colze: flexió + de 90º. 
• Canell: neutre. 
• Mà: agafa tirador. 

Moviment continu de flexió i extensió d’espatlla i colze.  

Més de 3 
repeticions per 
sota del 70% = 
DESCANS 3 
min.  
Màxim 10 
repeticions. 
 

Entre el 50 i 
el 70% 
segons el 
100% de 
cada 
participant. 
 

Rotacions internes i externes d’espatlla agafant pilota. 
Posició inicial: 

• Espatlla: neutre. 
• Colze: flexió 90º. Enganxat al tronc. 
• Canell: neutre.  

Posició final:  
• Espatlla: rotació interna. 
• Colze: flexió 90º. Enganxat al tronc. 
• Canell: neutre. 

La mà del costat contrari a on se situa la màquina iso-
inercial agafa el tirador. Moviment curt i continu de 
rotació interna i externa.  

Més de 3 
repeticions per 
sota del 70% = 
DESCANS 3 
min.  
Màxim 10 
repeticions per 
rotacions 
internes i 10 
per rotacions 
externes.  
 

Entre el 50 i 
el 70% 
segons el 
100% de 
cada 
participant. 
 

*Tots els exercicis d’aquesta part es realitzen amb la tecnologia iso-inercial.  
Tornada a la normalitat: Activació core, mobilitzacions i estiraments – 10 min. 

Exercici Volum Intensitat 
Rotacions d’espatlles amb braços relaxats en 
extensió 

10 repeticions 
per cada braç 

Mobilitzacion
s.  

Estirament de manegot dels rotadors, pectoral, 
dorsal i bíceps. 

Mínim 1 min. 
per posició.  

Estiraments 
suaus.  

Activació transvers, musculatura abdominal i glutis + 
mobilització de malucs. 
Posició: en decúbit supí, genolls flexionats i peus 

3-5 min. Activació 
muscular 
sense arribar 
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recolzats a terra.  a fatgia 
Respiracions profundes i consciència corporal. 
Posició: decúbit supí, genolls flexionats i peus 
recolzats a terra.  

10 respiracions 
profundes. 

Relaxació. 

	  
MODEL DE SESSIÓ – FASE OPTIMITZACIÓ 

Destinataris: X pacients d’ictus en règim d’ingrés hospitalari. 
Informació rellevant: ACV de menys de 6 mesos d’evolució amb 
afectació unilateral d’extremitat superior. 

Data: 

Hora: 

Durada: 45 min. Instal·lacions: Institut Guttmann Núm. Sessió: 
Material: Politja cònica inercial sensoritzada, Chronojump, ajudes tècniques per 

agafar, pilotes i fitball. 
Tipus de tasques: Funcionals. Inercials. 

Objectius sessió: 
- Consolidar la conversió de la força en potència. 

- Consolidar l’estabilització central dinàmica. 
- Entrenar la coordinació tronc, membres superiors i inferiors. 

- Optimitzar el desenvolupament d’accions funcionals. 
Part inicial: Activació neuro-muscular, propiocepció i ROM – 10 min. 

Exercici Volum Intensitat 
Moviment de push-up plus amb pilota. 
Posició: 

• Espatlles: flexió 90º. 
• Colzes: extensió 
• Canell i mà: agafen la pilota. 

Moviment d’avant-pulsió i retro-pulsió de les 
escàpules.  

10 repeticions x 
2 sèries 

Mobilitzacions 
actives.  

Dibuixar cercles: moviment unilateral + fitball 
Posició inicial: 

• Espatlles: flexió 90º. 
• Colzes: extensió. 
• Canells: flexió (si no és possible, canell en 

posició neutre i puny tancat) 
L’espatlla guia el moviment circular. 

10 repeticions x 
cada sentit. 

Mobilitzacions 
actives. 

Mateixa posició que exercici anterior. Fer pujar la pilota 
amb les dos mans per sobre l’alçada del cap i baixar 
fins alçada pit. 

6 repeticions - 
6-10 seg. en 
posició d’elevació 

Mobilitzacions 
actives. 

Propiocepció d’espatlla amb plataforma inestable. 
Frontal i lateral. 
Posició inicial:  

• Espatlles: flexió 90º. 
• Colzes: extensió. 
• Canells: neutre. Puny tancat. 

Fer pressió amb el puny contra la plataforma. 

10 repeticions / 
10 segons de 
pressió i 5 de 
descans 

Mobilitzacions 
actives. 

Propiocepció d’espatlla amb pilota tova. Frontal i lateral. 
• Espatlles: flexió 90º. 
• Colzes: extensió. 

10 repeticions / 
10 segons de 
pressió i 5 de 
descans 

Mobilitzacions 
actives. 
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• Canells: flexió (si no és possible, canell en 
posició neutre i puny tancat) 

Fer pressió amb el puny contra la plataforma i relaxar. 
*Part principal: Conversió en potència i estabilització dinàmica central – 25 min. / 

3 min de descans entre exercicis 
Exercici Volum Intensitat 

Rotacions de tronc amb pilota agafada amb les 
dos mans. 
Posició inicial: 

• Espatlles: lleugera flexió.  
• Cintura escapular: rotació. 
• Colze: flexió 90-100º. 
• Canell: neutre. 
• Tronc: rotació. 

La mà del costat contrari a on se situa la màquina 
iso-inercial agafa el tirador.  
Moviment d’anada i tornada: rotació passant la 
línia mitja i seguint la rotació cap al costat contrari.   

Més de 3 
repeticions per 
sota del 80% = 
DESCANS 1,5 
min. 
Màxim 10 
repeticions 

> 80% 
 

Rotacions de tronc amb pilota i cònica + 
desplaçaments laterals 
La posició inicial i el moviment és el mateix que en 
l’exercici anterior. Però aquí s’afegeix un 
desplaçament lateral amb les cames: 2 passes en 
direcció contrària a on està la màquina i 2 passes 
de tornada en la direcció de la màquina.  

Més de 3 
repeticions per 
sota del 80% = 
DESCANS 1,5 
min. Màxim 10 
repeticions 

> 80% 
 

Arrencades i frenades laterals amb vot. 
Desplaçaments laterals votant la pilota amb una 
mà i agafant el tirador amb l’altra. La mà que 
queda més lluny de la màquina iso-inercial és la 
que vota la pilota, l’altra agafa el tirador.  

Més de 3 
repeticions < 
80% = descans 
1,5 min. Màxim 
10 repeticions 

> 80% 
 

Arrancades i frenades tipus lunge amb pilota (de 
cara a la màquina). 
Posició inicial:  

• Dempeus, de cara a la màquina iso-inercial 
amb la pilota i el tirador agafats amb les 
dues mans.  

• Cames: una cama avançada i l’altre en una 
posició fixe (farà de pivot). Genolls en 
lleugera flexió. 

Moviment: la cama avançada fa un pas enrere fins 
a contactar amb el terra i aleshores torna a la 
posició inicial, la cama fixe actua com a pivot. 
Les mans aguanten el tirador i la pilota, traccionant 
quan el cos es desplaça cap enrere i frenant la 
inèrcia quan el cos es desplaça cap endavant.  
 

Més de 3 
repeticions per 
sota del 80% = 
DESCANS 1,5 
min. Màxim 10 
repeticions 

> 80% 
 

Arrancades i frenades tipus lunge sense pilota Més de 3 > 80% 



Entrenament	  amb	  sobrecàrregues	  excèntriques	  en	  l’ictus	  

MÀSTER	  UNIVERSITARI	  EN	  NEUROREHABILITACIÓ	   88	  
	  

(d’esquenes a la màquina). 
Posició inicial:  

• Dempeus, d’esquenes a la màquina iso-
inercial amb el tirador agafat amb una mà.  

• Espatlla: 90º abducció horitzontal. 
• Colze: semi-flexió.  
• Cames: la cama contrària a la mà que 

agafa el tirador és la que actua com a pivot. 
La del mateix costat és la comença 
endarrerida. Genolls en lleugera flexió.  

Moviment: la cama endarrerida i el braç que agafa 
el tirador avancen fins que el peu contacte amb el 
terra en posició de lunge. L’altra cama actua com a 
pivot.  
El membre superior fa un moviment d’adducció i 
abducció.  
El membre superior fa una arrencada i una frenada 
obertes en posició de lunge. 

repeticions per 
sota del 80% = 
DESCANS 1,5 
min. Màxim 10 
repeticions 

 

Tornada a la normalitat: Activació core, ROM i estiraments – 10 min. 
Exercici Volum Intensitat 

Panxa enlaire: braços estirats amunt (amb ajudes 
o sense) i cames en flexió de malucs i genolls. 
Control de tronc. 

5 respiracions 
profundes x 3 

Activació 
musc. sense 
arribar a fatiga 

Rotacions d’espatlles amb braços relaxats en 
extensió 

10 repeticions 
per cada braç 

Mobilitzacions. 

Estirament de manegot dels rotadors, pectoral i 
dorsal. 

Mínim 1 min. 
amb cada grup 
muscular. 

Estiraments 
passius.  

Activació transvers, musculatura abdominal i glutis 
+ mobilització de malucs. Posició: decúbit supí, 
genolls flexionats i peus recolzats a terra.  

3-5 min. Activació 
musc. sense 
arribar a fatiga 

Respiracions profundes i consciència corporal. 
Posició: decúbit supí, genolls flexionats i peus 
recolzats a terra. 

10 respiracions 
profundes. 

Relaxació 
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MODEL DE SESSIÓ – VALORACIÓ 

Destinataris: Pacients del grup control i del grup experimental. 

Informació rellevant: ACV de menys de 6 mesos d’evolució 

amb afectació unilateral d’extremitat superior. 

Data: 

Hora: 

Durada: 45 min. Instal·lacions: Institut Guttmann Núm. Sessió: 

Material: Politja cònica inercial sensoritzada, Chronojump, ajudes tècniques per 

agafar, escala Fügl-Meyer, Índex de Barthel i escala d’Ashworth modificada.  

Tipus de tasques: Funcionals. Inercials. 

Objectius sessió:  

- Valorar la funcionalitat del membre superior. 

- Valorar paràmetres neuro-musculars del membre superior: força, velocitat, 

potència, rang de moviment, duració, ritme, temps de reacció.  

- Valorar nivell d’autonomia en AVD. 

- Valorar nivell d’espasticitat del membre superior. 

Valoracions 

Escales i instruments de valoració Volum Intensitat 

Escala Fügl-Meyer   

Índex de Barthel   

Escala modificada d’Ashworth   

Iso-inercials i Chronojump: 
És necessari un escalfament previ a la 
realització dels exercicis de valoració. 
ES VALORA: 
Espatlla: 

• Flexió i extensió. 
• Abd i add. 
• Rotacions internes i externes.  

Colze: 
• Flexió i extensió.  

Com s’agafa el tirador (valoració 
qualitativa) 

• Amb ajudes o sense. 
• Tancament complert de la mà-dits 

al voltant del tirador. 
• Capacitat d’aguantar la posició 

d’agar durant els moviments.   

10 repeticions - 2 
sèries amb el 
màxim ROM 
possible 
 

La consigna és 
buscar el 100%. Es 
tindran en compte 
les repeticions que 
estiguin entre el 80 
i el 100% de cada 
participant.  
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MODEL DE SESSIÓ – FASE RECUPERACIÓ 

Destinataris: 5 pacients d’ictus en règim d’ingrés hospitalari. 

Informació rellevant: ACV de menys de 6 mesos d’evolució 

amb afectació unilateral d’extremitat superior. 

Data: 

Hora: 

Durada: 45 min. Instal·lacions: Institut Guttmann Núm. Sessió: 

Material: Ajudes tècniques per agafar, pilotes i fitball. 

Tipus de tasques: Gravitatòries. 

Objectius sessió: 

− Afavorir la regeneració tissular. 

− Afavorir la recuperació neuro-muscular. 

− Incidir en l’amplitud de moviment.  

Sessió regenerativa – 30 min. 

Exercici Volum Intensitat 

Rotacions d’espatlla amb fitball. 
Posició inicial:  

• Espatlla, colze i canell: posició neutre. 
Amb la pressió de l ‘espatlla es subjecta la pilota 
contra la paret, lateralment. Rotacions en els dos 
sentits. 

10 repeticions cap 
endavant + 10 
repeticions cap 
enrere amb cada 
braç 

Mobilitzacio
ns suaus. 

Dibuixar cercles: moviment bilateral + fitball 
Posició inicial: 

• Espatlles: flexió 90º. 
• Colzes: extensió. 
• Canells: flexió (si no és possible, canell en 

posició neutre i puny tancat) 
L’espatlla guia el moviment circular.  

10 repeticions x 
cada sentit. 

Mobilitzacio
ns suaus. 

Mateixa posició que exercici anterior. Fer pujar la 
pilota amb les dos mans per sobre l’alçada del cap 
i baixar fins alçada pit. 

6 repeticions - 
6-10 seg. en 
posició d’elevació 

Mobilitzacio
ns suaus. 

Mobilitzacions d’espatlla tipus push-up-plus a terra. 
Posició inicial: quadrupèdia.  

10 repeticions  Mobilitzacio
ns suaus. 

Moviment de circunducció d’espatlles amb un braç 
i amb dos braços alhora. 

10 repeticions per 
cada braç 

Mobilitzacio
ns suaus. 

Rotacions internes d’espatlles amb colze en 
posició neutre i pronació-supinació d’avantbraç.  

10 repeticions per 
cada braç.  

Mobilitzacio
ns suaus. 

Mobilització de malucs, dissociació tren superior i 
inferior.  
Posició: en decúbit supí, cames recolzades sobre 
fitball. Rotacions als dos costats mantenint 
espatlles i esquena enganxades a terra.  

10 repeticions. Iniciació. 

Respiracions profundes i consciència corporal. 
Posició: decúbit supí, genolls flexionats i peus 
recolzats a terra.  

10 respiracions 
profundes. 

Relaxació. 
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Estiraments específics d’espatlla i braços. 
Estiraments de cadena posterior membres 
inferiors, tronc, coll i membres superiors.  

Entre 1 i 2 min per 
posició.  
Total 15 min. 

Estiraments 
actius i 
passius. 

Propiocepció tàctil. 
Un participant es col·loca en posició relaxada amb 
els ulls tancats. Un altre participant li passa una 
pilota de tenis al llarg del braç, l’espatlla, el coll i 
l’escàpula. Entre els dos, amb l’ajuda del 
terapeuta, escullen tres o quatre punts anatòmics. 
Per exemple: el colze, el primer dit de la mà, el 
vèrtex inferior de l’escàpula i el tubercle major de 
l’húmer. El participant que té els ulls tancats ha de 
dir “ja” quan la pilota passi per un d’aquests punts. 

5 min. Relaxació. 

 
	  
	  
	  


