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Nota 

La medicina és una ciència en constant desenvolupament. Aquest llibre no 

pretén substituir els professionals sanitaris. Els autors del llibre no poden 

garantir que en un moment determinat la informació continguda en ell siga 

precisa o completa, per la qual cosa recomanem que consulten els pros-

pectes i notes informatives dels medicaments, així com els professionals que 

els atenen. 
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PRÒLEG 

ESCLEROSI MÚLTIPLE: PREGUNTES I RESPOSTES PER A 

PACIENTS I FAMILIARS constitueix una obra col·lectiva amb una àmplia 

participació de persones i entitats, entre les quals destaquen les associacions 

de pacients experts en la gestió personal de la malaltia, i especialistes i 

professionals en la pràctica i gestió clínica multidisciplinària de l’EM, que 

al seu torn han comptat amb la col·laboració de societats científiques 

nacionals i internacionals a les quals pertanyen. 

La informació que inclou aquesta obra, resolta en onze capítols, pretén 

ajudar els pacients i familiars a comprendre la complexitat d’aquesta 

malaltia, que reuneix característiques variables i impredictibles en les seues 

manifestacions i el seu curs clínic. Aquesta informació no solament els 

ajudarà a entendre una mica millor l’EM, sinó que permetrà comprendre les 

recomanacions que fan els especialistes als pacients i els dotarà dels 

coneixements necessaris per a facilitar la presa de decisions per la seua 

banda.  

Ens trobem en moltes ocasions que les incerteses i pors que envolten els 

pacients quan s’acosten a una consulta mèdica són tan grans que bloquegen 

les persones afectades. Aquestes, a voltes, no entenen, no accepten, o 

simplement, amb els espais de temps que pot haver-hi en una consulta 

ordinària per a respondre a tantes incògnites, vessants, variables o 

manifestacions de l’EM, no troben una vertadera, fluïda i total comunicació 

entre metge i pacient. Tots sabem que aquesta comunicació entre pacient i 
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metge és bàsica i essencial perquè s’accepte el diagnòstic i s’inicie un 

procés d’afrontament i estratègia vital i de presa de decisions que faciliten 

un abordatge responsable i una assistència més adequada durant la malaltia. 

Massa preguntes que fer, moltes respostes que donar, a voltes sense temps o 

sense trobar el moment per a fer-les, o sense la temprança, l’ànim o la 

capacitat per a escoltar-les, entendre-les i acceptar-les. 

El llibre que hui es presenta tracta de cobrir un espai en la línia abans 

apuntada; l’ha elaborat un grup d’especialistes amb formació i experiències 

en el tractament i seguiment de l’EM, sota la coordinació del Dr. Ángel 

Pérez Sempere, el qual ha guiat el desenvolupament d’aquesta obra, que 

inclou les recomanacions per a cadascuna de les preguntes, basades en les 

evidències científiques i la pràctica clínica més actual, així com les 

aportacions d’especialistes clínics, raonades i consensuades amb ells. Com 

s’ha indicat anteriorment, l’abordatge multidisciplinari de la malaltia resulta 

imprescindible, i ho és encara més que, en els diversos enfocaments d’acció, 

els especialistes mantinguen una línia de treball en contínua connexió i 

evolució, i d’acord amb les novetats diagnòstiques, terapèutiques i de 

recerca que genera la comunitat mèdica i investigadora nacional i 

internacional en aquesta matèria.  

Aquest és l’esforç que ací s’ha fet per a posar al servei dels pacients d’EM i 

els seus familiars un llibre de “preguntes i respostes” que, d’una manera 

directa i amb un llenguatge accessible i un tracte proper, pretén ajudar  

molta gent. No han escatimat esforços i recursos per tal de dur a bon port 

aquesta important labor d’informació, formació i sensibilització sobre la 

malaltia, per la qual cosa cal reconèixer la generosa i altruista labor 

realitzada per tots aquests professionals. 

La important col·laboració de les associacions d’afectats per l’EM i les 

seues famílies ha permés incorporar valuosos matisos des d’una perspectiva 

directa i empàtica que animarà els qui usen aquesta obra a introduir-se en 

ella, llegir-la i comprovar que no han de sentir-se sols, ja que el suport i 

assessorament entre iguals que ofereixen algunes seccions, com les 

contingudes en els capítols 9 i 11, poden ajudar a afrontar situacions molt 

íntimes de les persones afectades per la malaltia, i aquesta ajuda es 
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proporciona des del costat de l’experiència viscuda i la superació i gestió de 

les diferents etapes en l’evolució i el curs de la malaltia.  

La Universitat d’Alacant és una entitat de dret públic que presta el servei de 

l’educació superior mitjançant la recerca, la docència i l’estudi, i a més 

regula en el seu estatut el principi de relació amb l’entorn socioeconòmic i 

la col·laboració amb institucions que faciliten la funció educativa, com 

també l’intercanvi i la difusió del coneixement, tant científic com cultural. 

En aquesta línia d’actuació, és responsabilitat de la Universitat col·laborar 

tant amb institucions públiques com amb el sector privat, el tercer sector i la 

nostra comunitat, i aquesta és, sens dubte, una obra de caràcter eminentment 

pràctic que, des de la formació, la recerca, la difusió del coneixement i la 

responsabilitat social universitària, aborda i compleix amb el seu deure cap 

a la societat, promovent, des de la divulgació científica i cultural, la millora 

social de la societat, fomentant la salut i la qualitat de vida de la societat en 

general, i especialment la dels afectats per l’EM i els seus familiars. 

 

 

Concepción Bru Ronda  

Directora de la Universitat Permanent  

Universitat d’Alacant 
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PRESENTACIÓ 

“Té vosté esclerosi múltiple” 

Moltes persones s’han enfrontat a aquesta frase, i després de la commoció 

inicial, sorgeixen nombroses preguntes: Què és l’esclerosi múltiple?, quin 

futur tinc?, té tractament?, podré portar una vida normal? i moltes més 

preguntes.  

Gràcies a Internet disposem d’una enorme quantitat d’informació a l’abast 

dels dits. Malauradament, aquesta informació és sovint contradictòria i a 

voltes poc contrastada. Per això pensem que la millor informació que pot 

obtenir és la que li proporciona el seu neuròleg i altres professionals al seu 

servei. Aquest llibre únicament pretén resoldre alguns d’aquests dubtes, 

tenint sempre en compte que no substituirà els professionals sanitaris. 

Els autors d’aquest llibre han atés durant molts anys persones amb aquesta 

malaltia i han intentat condensar en aquestes pàgines els coneixements i 

l’experiència acumulats.  

El llibre s’ha redactat amb un format de preguntes i respostes que ens 

sembla molt útil, i s’ha intentat que siga clar i concís, sense tecnicismes 

innecessaris. Aquest llibre té algunes peculiaritats. La primera és que en la 

seua redacció i revisió han participat pacients de l’Associació d’Esclerosi 

Múltiple d’Alacant (ADEMA) i de l’Associació Alacantina d’Esclerosi 

Múltiple Vega Baja. La segona peculiaritat és que, com que la Comunitat 

Valenciana, on vivim, és una comunitat plurilingüe, aquest llibre té versions 

en castellà i en valencià, i esperem en un futur pròxim disposar de noves 
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versions en altres idiomes. Tampoc oblidem les persones amb dificultats 

sensorials, i per això hi haurà disponible una versió en format e-book. La 

tercera peculiaritat és que el llibre no té patrocini de la indústria 

farmacèutica i cap dels autors ha rebut remuneració per la seua contribució. 

Els possibles beneficis de la venda del llibre es destinaran íntegrament a les 

associacions de pacients d’esclerosi múltiple.  

Som conscients que els coneixements i els tractaments sobre la malaltia van 

canviant amb el temps, per la qual cosa intentarem actualitzar-lo periòdica-

ment.  

Volem agrair a la Universitat d’Alacant, i especialment a la directora de la 

seua Universitat Permanent, la professora Concepción Bru Ronda, el seu 

suport durant aquests anys en tots els actes formatius que s’han realitzat i la 

seua ajuda incondicional perquè aquest llibre haja vist la llum. Així mateix, 

donem les gràcies a l’Institut d’Investigació Sanitària i Biomèdica d’Alacant 

(ISABIAL) per la seua col·laboració en aquest projecte. També volem 

expressar el nostre agraïment als doctors Óscar Fernández, Guillermo 

Izquierdo i Xavier Montalban per tot el que hem aprés d’ells. Agraïm a la 

doctora María Luisa Tahoces la seua conscienciosa revisió de la redacció 

del llibre. I finalment, vull fer un esment especial al Dr. Luis Erik Clavería, 

a qui considere el meu mestre i amb qui vaig tenir la sort d’aprendre a ser 

neuròleg.  

Si en alguna ocasió aquest llibre li ajuda a resoldre algun dubte, l’esforç 

d’escriure’l haurà merescut la pena.  

 

 

Ángel Pérez Sempere 

Alacant, 30 de maig de 2017 
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CAPÍTOL 1 

QUÈ ÉS L’ESCLEROSI MULTIPLE 
I PER QUÈ ES PRODUEIX? 



 

L’esclerosi múltiple és una malaltia crònica inflamatòria desmielinitzant que 

afecta el sistema nerviós central (SNC). La paraula “esclerosi” significa 

“Enduriment, especialment el produït en un òrgan per augment del seu teixit 

connectiu intersticial”, segons el Diccionari Normatiu Valencià. En els 

estudis anatomopatològics dels pacients amb esclerosi múltiple s’han trobat 

múltiples zones endurides o escleròtiques en el cervell i la medul·la espinal. 

Aquestes zones constitueixen les anomenades plaques de desmielinització i 

poden ser agudes o cròniques, segons el seu estadi evolutiu. Com que les 

plaques es distribueixen en diferents localitzacions, la malaltia es denomina 

“esclerosi múltiple”. No hem de confondre l’esclerosi múltiple amb altres 

malalties que inclouen el terme “esclerosi” com, per exemple, l’esclerosi la-

teral amiotròfica o l’arterioes-

clerosi.  

1 Què és l’esclerosi múltiple? 

Figura 1 

El cervell 

El sistema nerviós central és el centre de comandament de l’organisme. Està 

format pel cervell, el cerebel, el tronc cerebral i la medul·la espinal. 

S’encarrega de rebre tota la informació que ens envolta: visió, sons, olors, 

sabors, sensacions com el tacte, el dolor o la temperatura; la interpreta i 

processa, i finalment executa ordres a través dels músculs en forma de 

moviments o llenguatge. S’ha comparat amb un supercomputador 

(imaginem-nos el centre de dades de Google), i potser la comparació és útil 

per a fer-nos una idea de la seua complexitat. 

2 Què és el sistema nerviós central?   
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QUÈ ÉS L’ESCLEROSI MULTIPLE I PER QUÈ ES PRODUEIX?  

L’element fonamental del sistema nerviós central són unes cèl·lules 

especials que es diuen neurones. Va ser precisament un espanyol, Santiago 

Ramón y Cajal, a la fi del segle XIX, qui va descobrir que el sistema nerviós 

estava format per bilions de cèl·lules nervioses independents interconnecta-

des entre si i organitzades en extenses xarxes neuronals. Les connexions 

entre neurones es diuen sinapsis. Es calcula que tenim 100.000 milions de 

neurones i el nombre de sinapsis pot ser de 100 bilions. La mielina és 

l’embolcall que protegeix les fibres nervioses, les recobreix a manera de 

baina i facilita la transmissió dels impulsos elèctrics. Està composta bàsi-

cament de proteïnes i grassa, i 

quan es lesiona, es produeix un 

fenomen anomenat desmielinit-

zació. Aquest és el fenomen que 

ocorre en l’esclerosi múltiple i el 

que provoca l’aparició dels símp-

tomes, ja que impedeix una ade-

quada transmissió dels impulsos 

elèctrics.  

Figura 2  

Cèl·lules de Purkinje i cèl·lules granulars 

Santiago Ramón y Cajal, 1899 

Instituto Cajal 

El nombre de persones amb esclerosi múltiple varia segons el país i la zona 

geogràfica. En general, hi ha un major nombre de pacients a mesura que  

augmenta la distància de l’equador. La prevalença és un terme mèdic que 

ens indica el nombre de pacients en una població. La prevalença és un 

quocient entre el nombre de pacients i el nombre de persones que formen la 

població. Les zones geogràfiques amb major prevalença són: Europa, nord 

d’Estats Units i sud d’Austràlia i Nova Zelanda. Hi ha factors ètnics/

3 Quantes persones pateixen esclerosi múltiple?   
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Figura 3. Mapa mundial de prevalença d’esclerosi múltiple. 

Font: The MS International Federation’s Atlas 2013 

genètics que s’associen a un menor risc de patir la malaltia; les poblacions 

esquimals, els aborígens australians i els maoris de Nova Zelanda tenen un 

risc baix d’esclerosi múltiple. 

La prevalença ha augmentat molt en l’últim mig segle en algunes zones del 

món, entre elles, Espanya. L’augment de prevalença ha ocorregut fonamen-

talment en les dones. 

Es calcula que a Espanya hi ha aproximadament 100 persones amb esclerosi 

múltiple per cada 100.000 persones, per la qual cosa podem estimar una 

xifra de 46.000 persones a Espanya i 5.000 a la Comunitat Valenciana 

afectades per l’esclerosi múltiple.  

La causa de l’EM és desconeguda, però es pensa que és conseqüència de la 

combinació de factors genètics i ambientals que fan que les nostres cèl·lules 

immunitàries ataquen el sistema nerviós.  

4 Per què es produeix l’esclerosi múltiple?  
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El sistema immunològic és un vertader exèrcit que defensa el nostre 

organisme de substàncies tòxiques o d’agents invasors com els virus i els 

bacteris, però en l’EM i en altres patologies denominades autoimmunes, les 

nostres defenses ataquen el nostre organisme. En aquest cas, el sistema 

immunitari es converteix en l’agressor i ens ataca en compte de protegir-

nos, per la qual cosa podríem dir que es produeix una resposta immune 

exagerada contra substàncies i teixits que normalment estan presents en 

l’organisme. 

En el curs de l’última dècada, el nostre coneixement sobre com funciona el 

sistema immunològic ha augmentat a un ritme vertiginós; de fet, s’han 

realitzat avanços molt rellevants sobre el paper del sistema immune en 

l’aparició de les lesions típiques de l’EM, donant als científics l’oportunitat 

de desenvolupar tractaments potencialment capaços de modular i/o 

modificar la resposta immunològica, i s’espera que aquestes noves armes 

terapèutiques siguen capaces de canviar el curs de la malaltia amb 

seguretat. No obstant això, encara queda un llarg camí per recórrer. Les 

dianes cel·lulars específiques de l’atac immunològic al SNC i els tipus i 

subtipus cel·lulars involucrats en aquest atac han de ser identificats amb 

més precisió. El coneixement detallat d’aquests aspectes permetrà als 

científics en el futur crear nous mètodes per a detenir i fins i tot reparar la 

destrucció de la mielina que causa els símptomes de l’EM. 

En l’esclerosi múltiple coexisteixen la inflamació i la neurodegeneració. 

Sabem que en l’EM hi ha un procés inflamatori que afecta al SNC i origina 

desmielinització, però també hi ha un dany axonal variable. Es creu que la 

neurodegeneració axonal constitueix un aspecte clau en la patogènia de 

l’EM, i probablement és un dels determinants de la discapacitat progressiva 

que té lloc en els pacients. Aquest dany axonal es correlaciona amb la 

inflamació i, per tant, de nou el sistema immune (limfòcits B i limfòcits T) 

té un paper rellevant en el desenvolupament d’aquest procés, però també la 

micròglia i diverses substàncies entre les quals es troben l’òxid nítric, el 

glutamat i els radicals lliures.  
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Taula 1. Risc d’esclerosi múltiple en els familiars  

PARENTIU RISC D’EM 

Si no hi ha cap familiar afectat 0,1% 

Parella d’un pacient amb esclerosi múltiple 0,1% 

Si està afectat un cosí germà 1% 

Si està afectat el pare o la mare 2% 

Si està afectat un germà 4% 

Si està afectat un germà bessó (bessó idèntic) 30-40% 

L’esclerosi múltiple no es considera una malaltia hereditària, però sí que hi 

ha una susceptibilitat genètica, és a dir, que tenim més risc de patir esclerosi 

múltiple si hi ha algun familiar que pateix la malaltia. El risc depén del grau 

de parentiu. La taula 1 quantifica aquest risc de manera aproximada. 

Els fills adoptius presenten la mateixa susceptibilitat que la població 

general, cosa que indica que l’agregació familiar de l’esclerosi múltiple està 

relacionada fonamentalment amb la càrrega genètica.  

5 És una malaltia hereditària?  

No, l’esclerosi múltiple no és una malaltia contagiosa. Com hem vist en la 

taula anterior, el risc de patir EM en la parella d’un pacient amb EM és el 

mateix que en la població general.  

6 És una malaltia contagiosa?  

Els factors ambientals més rellevants són els següents: 

 Tabac: els estudis epidemiològics indiquen que fumar augmenta el risc 

de desenvolupar EM i n’empitjora el pronòstic. 

7 Hi ha algun factor ambiental que pot influir en el fet que 
aparega la malaltia?  
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Figura 4 
Factors ambientals  

relacionats amb l’esclerosi múltiple 

 Virus Epstein-Barr: La major part de la població ha estat exposada a 

aquest virus i no està establit el seu paper causal en la malaltia, però s’ha 

observat que patir mononucleosi infecciosa, una malaltia associada a la 

infecció relativament tardana per aquest virus, augmenta el risc d’EM. 

 Nivells baixos de vitamina D: La vitamina D, a més de la seua acció 

sobre el metabolisme del calci, té efectes immunomoduladors. S’han 

associat els nivells baixos de vitamina D amb el risc d’EM, que 

comentarem més endavant. 

 Obesitat en l’adolescència: diversos estudis epidemiològics assenyalen 

l’associació entre l’obesitat en l’adolescència i el risc posterior de patir 

esclerosi múltiple. 

 Ingesta excessiva de sal: estudis experimentals en animals han 

demostrat que la ingesta excessiva de sal activa els limfòcits T patogè-

nics autorreactius, la qual 

cosa podria explicar la ma-

jor incidència de l’esclerosi 

múltiple en els països més 

desenvolupats, que és on es 

consumeix més sal.  

Acaba de publicar-se un estudi realitzat en Ontàrio, Canadà, que analitza la 

relació entre viure prop d’una carretera i el risc de demència, malaltia de 

Parkinson i esclerosi múltiple. Es va observar que el risc de demència 

augmentava si la distància era més curta entre l’habitatge i la carretera. 

Tanmateix, no es va observar associació entre la distància de l’habitatge a la 

carretera i la incidència o el risc individual de desenvolupar esclerosi 

múltiple o la malaltia de Parkinson.   

8 La contaminació augmenta el risc d’esclerosi múltiple?  
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No hi ha cap dubte que la vitamina D està de moda. Els nivells de vitamina 

D baixos s’han relacionat amb un major risc de refredats, mal de cap, 

malaltia d’Alzheimer, diabetis, esclerosi múltiple i fins i tot càncer, però 

això no significa que s’haja demostrat que els suplements de vitamina D 

redueixen el risc de contraure aquestes malalties. 

La font més important de vitamina D és la producció endògena, que depén 

en gran mesura de l’exposició de la pell a la radiació ultraviolada B del sol, 

per la qual cosa els nivells baixos de vitamina D solen indicar una exposició 

solar insuficient. Encara que semble paradoxal, en un país amb tant sol com 

el nostre, moltes persones tenen nivells insuficients de vitamina D. 

Hi ha estudis que indiquen que la reducció del risc d’EM depén de 

l’exposició solar a través de mecanismes independents de la vitamina D. És 

possible que un factor causal siga la baixa exposició solar que, al seu torn, 

s’associa a baixos nivells de vitamina D. No hem d’oblidar que l’exposició 

solar excessiva s’associa a un major risc de càncer de pell.  

9 Quina relació hi ha entre la vitamina D i l’esclerosi múltiple?  

Se sap que és més freqüent en les dones que en els homes i que afecta en 

general a adults joves, però és important destacar que pot afectar qualsevol 

persona i a qualsevol edat.  

10 Qui pot patir esclerosi múltiple?  

Actualment l’EM es classifica en funció del curs clínic en tres grups: 1) 

síndrome clínica aïllada, 2) EM recidivant i 3) EM progressiva. 

1. Síndrome clínica aïllada: Es tracta del primer episodi d’una malaltia 

inflamatòria desmielinitzant del sistema nerviós central, amb el risc de 

desenvolupar una esclerosi múltiple. Actualment, alguns pacients amb un 

primer episodi poden ser diagnosticats d’esclerosi múltiple en funció de 

les troballes de la ressonància magnètica. 

11 Hi ha diferents tipus d’esclerosi múltiple?  
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2. Esclerosi múltiple recidivant (també denominada EM remitent-

recurrent): En aquest tipus d’EM, els símptomes apareixen en episodis 

anomenats brots. En el següent capítol explicarem amb més detall què és 

un brot. Els brots poden recuperar-se per complet o deixar seqüeles. És la 

forma més freqüent d’EM. 

L’EM recidivant en cada visita al neuròleg es classifica en dos grups: a) 

activa i b) no activa. L’EM es considera activa si el pacient té brots o si 

la ressonància magnètica mostra noves lesions o lesions que capten 

gadolini (contrast). Per contra, l’EM es considera no activa si el pacient 

no té brots i la ressonància magnètica no mostra noves lesions ni hi ha 

lesions que capten gadolini. 

3. Esclerosi múltiple progressiva: Parlem d’esclerosi múltiple progressiva 

quan el pacient experimenta una deterioració gradual de la seua 

discapacitat. Si la deterioració gradual de la discapacitat ocorre des del 

principi, es denomina EM primària progressiva. L’EM primària pro-

gressiva sol aparèixer a edats més tardanes i afecta a tots dos sexes per 

igual; si la deterioració gradual de la discapacitat ocorre després d’un 

període inicial d’EM recidivant, es denomina EM secundària 

progressiva.  

La síndrome radiològica aïllada és una entitat recentment descrita que 

consisteix en el fet que la ressonància magnètica mostra lesions de 

característiques desmielinitzants en un pacient que no té símptomes d’una 

malaltia desmielinitzant. Actualment es realitzen estudis de ressonància 

magnètica per símptomes diferents, com per exemple el mal de cap, 

generalment per a descartar un tumor o una malformació vascular. En 

ocasions, de forma inesperada, es detecten en la ressonància magnètica 

lesions de característiques desmielinitzants. És important destacar que la 

síndrome radiològica aïllada no és esclerosi múltiple, únicament implica un 

risc augmentat de patir esclerosi múltiple en el futur.  

12 Què és la síndrome radiològica aïllada?  
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L’esclerosi múltiple pot ser una malaltia greu. Es considera que és la segona 

causa de discapacitat de causa neurològica en adults joves després dels 

traumatismes. L’afectació varia d’un pacient a un altre; no debades, 

l’esclerosi múltiple es coneix com la malaltia de les mil cares. Hi ha 

persones que poden desenvolupar una vida normal durant molts anys i fins i 

tot ser capaços de córrer una marató, i en canvi unes altres requereixen 

cadira de rodes per a desplaçar-se.  

13 L’esclerosi múltiple és una malaltia greu?  

La recerca en l’esclerosi múltiple en l’actualitat està més activa que mai i se 

li està dedicant un gran esforç humà i econòmic. La recerca en esclerosi 

múltiple té tres objectius fonamentals: 

1. Frenar la malaltia. Aconseguir que cessen els brots, l’activitat 

inflamatòria i la progressió de la malaltia. 

2. Recuperar el dany neurològic. Encara que fins fa poc es pensava que 

era impossible recuperar el dany del sistema nerviós, hi ha l’esperança de 

poder millorar en el futur les funcions motores i cognitives de la malaltia 

mitjançant exercici físic i teràpies farmacològiques i regeneratives. 

3. Eradicar la malaltia. Per a això és necessari conèixer la causa, per què 

es produeix l’esclerosi múltiple, i d’aquesta forma evitar que aparega.  

14 Hi ha estudis de recerca sobre l’esclerosi múltiple?  
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Els símptomes inicials més freqüents es resumeixen en la taula 2. A 

continuació, comentarem breument cadascun d’ells. 

Alteracions de la sensibilitat 

L’alteració de la sensibilitat, en forma de formigueig o adormiment d’una 

part de la cara, la mà, el braç, la cama i el tors és el símptoma inicial més 

freqüent. En ocasions, s’aprecia una pèrdua o alteració de la sensibilitat per 

davall d’una línia horitzontal del tors, cosa que indica que la lesió està en la 

medul·la espinal (mielitis). Quan s’afecta la sensibilitat profunda, el pacient 

té, a més, problemes per a passejar i de coordinació. 

Pèrdua de visió i visió borrosa 

La visió borrosa pot ser deguda a una neuritis òptica (o inflamació del nervi 

òptic, que és l’encarregat de la visió) o a visió doble (el que es denomina 

diplopia). Si el símptoma es resol en tapar un ull, la causa de la visió 

borrosa és la visió doble; en cas contrari, pot ser degut a una neuritis òptica. 

15 Quins són els símptomes inicials de l’esclerosi múltiple?  

Figura 5. Visió borrosa 

36 

ESCLEROSI MÚLTIPLE 
PREGUNTES I RESPOSTES PER A PACIENTS I FAMILIARS 



 

La neuritis òptica és un dels símptomes més freqüents de l’esclerosi 

múltiple, especialment en la seua fase inicial, i es caracteritza per una 

disminució de l’agudesa visual i un dolor orbitari que augmenta amb els 

moviments oculars. La neuritis òptica sol afectar un sol ull, encara que en 

futurs episodis pot afectar l’altre ull. A més de la disminució de l’agudesa 

visual, hi ha disminució de la percepció dels colors amb un to més apagat. 

Debilitat i fatigabilitat 

La malaltia pot ocasionar debilitat o pesadesa dels moviments de les 

extremitats o una major fatigabilidad en fer les tasques quotidianes. La 

debilitat és la causa més freqüent de discapacitat de l’esclerosi múltiple. 

Visió doble i vertigen 

La visió doble consisteix en la percepció de dues imatges d’un únic objecte. 

La imatge pot ser horitzontal, vertical o diagonal. El vertigen és una 

sensació subjectiva de moviment dels objectes que ens envolten o del nostre 

propi cos, generalment amb sensació de gir. Aquests dos símptomes es 

deuen a l’afectació d’una part del sistema nerviós central que es denomina 

tronc cerebral.  

CAPÍTOL 2 
ELS SÍMPTOMES DE LA MALALTIA 

Figura 6. Visió doble 
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Problemes d’equilibri 

Els problemes d’equilibri i coordinació es deuen a l’afectació del cerebel. 

Els pacients amb lesions cerebel·loses, a més de la dificultat per a caminar i 

manejar objectes, poden tenir problemes per a expressar-se. 

Dificultat per a caminar 

La dificultat per a caminar pot deure’s a diversos dels símptomes descrits: 

debilitat, alteració de la sensibilitat i de l’equilibri.  

Figura 7. Problemes d’equilibri 

Taula 2. Símptomes inicials més freqüents 

SÍMPTOMES INICIALS MÉS FREQÜENTS 

Alteracions de la sensibilitat Visió doble 

Pèrdua de visió Problemes d’equilibri 

Visió borrosa Dificultat per a caminar 

Debilitat d’una part del cos Vertigen 

Fatigabilitat  
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Es defineix un brot com l’aparició de nous símptomes o l’empitjorament 

d’algun símptoma previ, que dura més de 24 hores. Els més freqüents ja els 

hem comentat i són els següents: pèrdua de sensibilitat d’una part del cos, 

pèrdua de visió, visió doble, debilitat i inestabilitat. 

És important distingir un brot de l’anomenat pseudobrot. Un pseudobrot es 

defineix com l’empitjorament d’un símptoma previ en relació amb la calor, 

la febre o la infecció, de manera que, en corregir el factor desencadenant, el 

pacient torna a la seua situació basal.   

16 Què és un brot?  

A part dels símptomes inicials ja esmentats, durant el curs de la malaltia 

poden aparèixer altres símptomes (poden aparèixer no significa que obliga-

tòriament hagen de donar-se). Els més freqüents s’arrepleguen en la taula 

següent.  

17 Quins altres símptomes poden aparèixer durant el curs de la 
malaltia?  

Taula 3. Símptomes que poden aparèixer en el curs de la malaltia 

 Fatiga 

 Espasticitat 

 Alteracions dels esfínters 

 Disfunció sexual 

 Símptoma de Lhermitte 

 Neuràlgia del trigemin 

 Dificultat per a engolir 

 Dificultat per a articular paraules 

 Tremolor 

 Trastorns cognitius 

 Trastorns afectius 
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La fatiga és un símptoma molt freqüent en les persones amb esclerosi 

múltiple i és la principal causa de discapacitat laboral. Es descriu com una 

sensació de cansament físic i mental no relacionada amb la intensitat de 

l’activitat desenvolupada. Pot afectar la realització de totes les activitats 

quotidianes. Té la peculiaritat que empitjora molt amb la calor. Influeixen 

factors com l’ansietat i la depressió, però els mecanismes pels quals es 

produeix la fatiga són en gran mesura desconeguts. Encara que és un 

símptoma molt difícil de quantificar, per a alguns pacients és molt 

invalidant.  

18 Quines característiques té la fatiga en l’esclerosi múltiple?  

L’espasticitat consisteix en un augment del to muscular que ocasiona 

rigidesa per als moviments de les extremitats. S’associa sovint a espasmes 

musculars que poden ser dolorosos. L’espasticitat afecta amb més 

freqüència les cames que els braços. En ocasions, l’espasticitat en les cames 

ajuda a mantenir el pes del cos durant la deambulació, per la qual cosa el 

seu tractament s’ha de realitzar de forma acurada i progressiva. Diversos 

factors poden incrementar l’espasticitat, entre altres, les infeccions, la calor, 

la febre i les postures incorrectes i perllongades.  

19 Què és l’espasticitat?  

En l’esclerosi múltiple pot afectar-se la micció i la defecació, però 

especialment la micció. La micció requereix la contracció del múscul 

detrusor de la paret de la bufeta coordinada amb la relaxació de l’esfínter de 

la bufeta. En l’esclerosi múltiple es produeix sovint la hiperreflexia del 

múscul detrusor que ocasiona: augment de la freqüència urinària, urgència 

per a orinar i incontinència urinària. Quan el que ocorre és una falta de 

sincronització entre el detrusor i l’esfínter, apareix una dificultat per a 

iniciar i parar la micció, així com retenció urinària, incontinència per 

arrebossament i infeccions d’orina recurrents. 

20 Poden afectar-se els esfínters?  
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El restrenyiment ocorre en el 30% dels pacients, i és més freqüent quan hi 

ha una limitació de la mobilitat. En rares ocasions pot produir-se 

incontinència fecal, que és molt limitant per a la vida diària.  

CAPÍTOL 2 
ELS SÍMPTOMES DE LA MALALTIA 

L’esclerosi múltiple pot afectar la vida sexual, però les dificultats que 

apareixen poden solucionar-se en la majoria dels casos. Els problemes en la 

sexualitat poden tenir un component orgànic amb relació al dany neurològic 

i també poden tenir un component psicològic associat a l’impacte de la 

malaltia en la vida de les persones. La fatiga i la depressió són factors 

importants que cal tenir en compte.  

Els homes i les dones poden presentar: disminució del desig sexual, 

disminució de la sensibilitat en l’àrea genital i dificultat per a arribar a 

l’orgasme. Els homes poden tenir dificultat per a aconseguir i mantenir 

l’erecció. Les dones poden notar una disminució de la lubricació vaginal.  

21 L’esclerosi múltiple pot afectar la meua vida sexual?  

El símptoma de Lhermitte consisteix en una sensació de corrent elèctric que 

ocorre en doblegar el coll i que descendeix per l’esquena fins a les cames i 

en ocasions als braços. És un símptoma freqüent en l’esclerosi múltiple, 

encara que també pot deure’s a altres malalties de la columna cervical.  

22 Què és el símptoma de Lhermitte?  

La neuràlgia del trigemin es caracteritza per episodis de dolor breu i 

recurrent en un costat de la cara, generalment en la zona dels llavis, les 

genives i el mentó, i més rarament en la zona ocular. En ocasions, el dolor 

es desencadena en parlar, mastegar o somriure. El dolor també pot 

desencadenar-se amb estímuls tàctils com llavar-se la cara, afaitar-se o 

raspallar-se les dents.  

23 Què és la neuràlgia del trigemin?  
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L’esclerosi múltiple pot afectar funcions cognitives com la memòria, 

l’atenció i la concentració, així com la capacitat de resoldre problemes, però 

la demència com a tal és infreqüent, excepte en fases avançades de la 

malaltia. És freqüent trobar un alentiment de la velocitat de processament de 

la informació, però és inhabitual que els problemes cognitius afecten de 

manera significativa les activitats habituals de la vida diària.  

24 L’esclerosi múltiple pot afectar la meua capacitat mental?  

Les alteracions de l’estat d’ànim i la depressió són molt freqüents en els 

pacients amb esclerosi múltiple. En el capítol 7 s’aborda la manera 

d’identificar els símptomes depressius i de conèixer el seu origen, així com 

de cercar l’ajuda per a tractar-los i, amb això, millorar la qualitat de vida.  

25 És freqüent la depressió?  
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El diagnòstic de l’esclerosi múltiple és clínic amb l’ajuda de diferents 

proves complementàries. El diagnòstic clínic es basa en la presència de 

símptomes i de dades en l’exploració que suggerisquen que l’afectació del 

sistema nerviós és deguda a l’esclerosi múltiple. Cap prova per si sola 

permet diagnosticar amb certesa la malaltia.  

26 Com es diagnostica l’esclerosi múltiple?  

Figura 8. Exploració neurològica 

Les proves que es fan habitualment són: ressonància magnètica, analítica, 

punció lumbar i potencials evocats. Respecte a les proves complementàri-

es, és important recordar la resposta del doctor Gregorio Marañón quan li 

van preguntar “Quina és la innovació més important dels últims anys?”, a la 

qual va respondre: “La cadira. La cadira que ens permet seure al costat del 

pacient, escoltar-lo i explorar-lo”.  

27 Quines proves es fan per al diagnòstic?  
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La ressonància magnètica és una prova diagnòstica que proporciona imatges 

del sistema nerviós mitjançant un camp magnètic i un ordinador. No utilitza 

radiacions. La ressonància magnètica és una prova molt útil per al 

diagnòstic i també per a saber si el tractament és eficaç i descartar-ne 

possibles complicacions. És possible que calga administrar-li un contrast 

intravenós anomenat gadolini.  

28 Què és la ressonància magnètica i per a què es fa?  

Figura 9. Ressonància magnètica 

Abans de la prova 

La durada aproximada de la prova és de mitja hora a una hora, depenent de 

si es fa solament un estudi cerebral o també medul·lar. Generalment 

s’adverteix al pacient que acudisca en dejú de 3 hores per si fóra necessària 

l’administració d’un contrast. Cal tenir en compte potencials retards que són 

inevitables. Hem d’avisar de: possibles al·lèrgies, malalties renals, 

dispositius introduïts en el nostre cos (marcapassos, pròtesis, vàlvules 

metàl·liques, implants coclears, estimuladors, etc.) i embaràs. No podem 

29 Què he de saber en fer-me una ressonància magnètica?  
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entrar en la màquina de ressonància magnètica amb rellotge, joies, mòbils, 

cartera o targetes de crèdit. És necessari llevar-se gomes, passadors o 

ganxos per als cabells i agulles per a la roba, excepte la interior, i se’ns 

proporcionarà una bata d’hospital. El personal tècnic de la ressonància 

magnètica ens farà unes preguntes i ens sol·licitarà que signem el 

consentiment per a realitzar la prova. 

Durant la prova 

Durant la prova estarem tombats cara per amunt, amb una espècie de casc al 

voltant del cap. La màquina fa un soroll que pot ser una mica molest. Si el 

pacient està molt ansiós o té una certa claustrofòbia, la prova es pot fer amb 

sedació; en aquest cas, se li administrarà un fàrmac intravenós supervisat 

per un anestesista. 

Després de la prova 

Llevat que haja requerit sedació, després de la realització de la ressonància 

magnètica pot tornar immediatament a la seua activitat habitual i ingerir 

aliments o líquids. Les imatges seran analitzades per un radiòleg expert en 

ressonància magnètica que redactarà un informe que estarà disponible en 

uns dies. 

Com qualsevol altre fàrmac, pot ocasionar reaccions al·lèrgiques. A més, hi 

ha dos processos potencialment relacionats amb aquest contrast. 

Risc de fibrosi sistèmica nefrogènica (FSN) 

La FSN és una malaltia molt rara però greu que es pot presentar en pacients 

amb insuficiència renal avançada, descrita amb els antics contrastos, però no 

amb els actualment emprats en el nostre medi. Es caracteritza per un 

augment en la formació de teixit connectiu en la pell, les articulacions, els 

músculs i els òrgans interns. 

Dipòsits cerebrals de gadolini 

Recentment s’ha comprovat que l’administració d’agents de contrast amb 

gadolini pot provocar la formació de dipòsits cerebrals de gadolini. Encara 

30 Té riscos el gadolini?  
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que no s’han identificat símptomes o trastorns associats a aquests dipòsits, 

com a mesura de precaució, l’Agència Espanyola del Medicament recomana 

utilitzar contrastos amb gadolini macrocíclics a les dosis més baixes 

possibles, que són els utilitzats en els nostres centres. Per a l’administració 

del contrast es preguntarà al pacient pel seu pes.  

És una prova que consisteix a extraure una xicoteta quantitat de líquid 

cefaloraquidi per a la seua anàlisi mitjançant una agulla que s’insereix en la 

part inferior de l’esquena. La prova la fa un metge i té una durada  

d’aproximadament 20 minuts. La punció lumbar és útil per a confirmar o 

descartar el diagnòstic d’esclerosi múltiple i té valor pronòstic, és a dir, els 

resultats de l’anàlisi del líquid cefaloraquidi ens indiquen si la malaltia és 

més o menys greu i, per tant, 

és un factor a considerar en 

l’elecció del tractament.  

31 Què és una punció lumbar i per a què es fa?  

Figura 10 

Punció lumbar 

Abans de la prova 

No és convenient que ingerisca aliments o begudes tres hores abans de la 

prova. És convenient buidar la bufeta abans de la prova. Ha d’informar al 

metge de: possibles al·lèrgies, embaràs i medicaments que estiga prenent. El  

metge l’haurà informat del procediment així com dels riscos de la prova, i se 

li lliurarà un document de consentiment informat per a la seua valoració.  

32 Què he de saber en fer-me una punció lumbar?  
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Durant la prova 

El procediment de la punció lumbar és el següent:  

1. La prova es farà en un llit o llitera. Haurà de col·locar-se sobre un costat 

i doblegar les cames sobre el pit. Aquesta postura, denominada posició 

fetal, és útil per a augmentar l’espai entre les vèrtebres i facilitar que 

l’agulla entre en l’espai subaracnoïdal de la columna i es puga extraure 

el líquid cefaloraquidi. En ocasions, la prova pot fer-se estant assegut. 

2. Es desinfectarà la zona on s’ha de fer la punció lumbar amb antisèptic 

iodat. 

3. S’injectarà anestèsic local en la pell per tal que note el mínim dolor 

possible. 

4. S’introduirà una agulla especial i es traurà una mostra de líquid 

cefaloraquidi per a la seua anàlisi. 

5. Es col·locarà una gasa estèril sobre la zona de punció. 

Després de la prova 

Estarà en repòs en el llit durant una hora aproximadament. Posteriorment 

pot alçar-se, però no és convenient que realitze activitats que requerisquen 

esforç físic ni que conduïsca durant les 24 hores següents. És aconsellable 

una ingesta adequada de líquids per a estar ben hidratat. 

La punció lumbar en mans expertes és una prova molt segura. La 

complicació més freqüent és l’aparició de mal de cap, que té la peculiaritat 

que millora en tombar-se. El dolor sol aparèixer al llarg de les 24 hores 

següents a la realització de la prova i pot durar alguns dies. La freqüència 

aproximada d’aquesta complicació és del 10-30%. Durant la realització de 

la punció lumbar pot notar-se una sensació de descàrrega elèctrica cap a una 

cama en contactar l’agulla amb una arrel nerviosa. Molt excepcionalment 

poden produir-se infeccions o hemorràgies. 

Ha d’acudir al servei d’urgències si, després de la punció lumbar, presenta 

33 Quins riscos té la punció lumbar?  
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algun dels següents símptomes: cefalea que no cedeix als analgèsics 

prescrits, febre, vòmits o visió doble.  

Els potencials evocats (PE) són senyals elèctrics del sistema nerviós 

produïts per estímuls sensorials i detecten lesions clínicament no aparents. 

Hi ha potencials evocats visuals (PEV), auditius o de troncoencèfal (PEAT) 

i somestèsics (PESS), amb registre en el cuir cabellut. Pel baix voltatge dels 

PE, es realitzen múltiples estimulacions, fent una mitjana i filtrant el senyal 

vertader per a separar-lo del soroll de fons. 

Els potencials evocats poden ser normals en els pacients amb esclerosi 

múltiple i l’alteració més freqüent és l’alentiment de la conducció nerviosa.  

L’estudi de potencials evocats no és imprescindible per a la confirmació 

diagnòstica de l’esclerosi múltiple segons els últims criteris diagnòstics, 

però són útils per a objectivar la presència d’una lesió nerviosa no 

demostrable mitjançant l’exploració neurològica o la ressonància magnètica.  

34 Què són els potencials evocats i per a què es fan?  

Abans de la prova 

Hem de portar roba còmoda i els cabells nets, sense laca ni gel. Si usem 

ulleres, hem de portar-les per a la prova. La prova sol durar entre 30 minuts 

i hora i mitja en funció de si es fa solament una modalitat de potencials 

evocats o vàries.  

Durant la prova 

 Potencials evocats visuals: Si usem ulleres, hem de portar-les durant la 

prova. Ens col·locaran uns elèctrodes en el cuir cabellut i haurem de 

mirar una figura en un monitor. 

 Potencials evocats auditius: Ens col·locaran uns elèctrodes en el cuir 

cabellut i escoltarem uns sons a través d’uns auriculars. 

 Potencials evocats somatosensorials: Ens col·locaran uns elèctrodes en 

35 Què he de saber quan em fan uns potencials evocats?  
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el cuir cabellut, coll, esquena, malucs, genolls i monyiques. Durant la 

prova s’estimula el nervi mitjà prop de la monyica i el nervi tibial 

posterior prop del turmell. Els xicotets estímuls elèctrics utilitzats en els 

potencials evocats somestèsics poden ser molestos per a algunes 

persones sensibles, però mai perillosos. La col·locació dels elèctrodes 

sobre la pell no és dolorosa. 

Després de la prova 

Després de la realització dels potencials evocats pot tornar immediatament a 

la seua activitat habitual i ingerir aliments o líquids. Els resultats dels 

potencials evocats seran analitzats per un neurofisiòleg clínic que redactarà 

un informe que estarà disponible en uns dies. 

La tomografia de coherència òptica (OCT, per les inicials en anglés) és una 

tècnica d’imatge que permet visualitzar les diferents capes de la retina. Una 

d’aquestes capes és la coneguda com capa de fibres nervioses de la retina 

(RNFL, per les inicials en anglés), que està formada per les prolongacions 

(o axons) de les cèl·lules ganglionars que constitueixen el nervi òptic. 

Aquesta capa presenta la peculiaritat d’estar desproveïda de mielina, de 

manera que el seu examen aporta dades sobre el dany axonal que 

acompanya l’esclerosi múltiple. En aquest context, alguns estudis clínics 

suggereixen que el grossor de la RNFL és inversament proporcional al grau 

de discapacitat associat a la malaltia i el seu monitoratge podria tenir un 

valor pronòstic. Aquesta tècnica té l’avantatge de ser no invasiva i ràpida 

(pot fer-se en tan sols uns minuts i no requereix contrast o anestèsia), i per 

això és possible que en un futur pròxim s’utilitze per a monitorizar 

l’evolució de la malaltia i la seua resposta als tractaments al costat de la 

ressonància magnètica.  

36 Què és la OCT i quina utilitat té?  

50 

ESCLEROSI MÚLTIPLE 
PREGUNTES I RESPOSTES PER A PACIENTS I FAMILIARS 



 

CAPÍTOL 4 

TRACTAMENT 

Leticia Berenguer Ruiz 

Amparo Burgos San José 

Juana Giménez Martínez 

Ángel Pérez Sempere 

Josefa Polache Vengud 

Julia Rangil Ortega 



 

Sí, hi ha tres tipus de tractaments farmacològics per a l’esclerosi múltiple:  

a) tractament del brot 

b) tractaments modificadors del curs de la malaltia 

c) tractament simptomàtic, és a dir, el dirigit a millorar símptomes com el 

dolor, l’espasticitat, la depressió i els problemes urinaris i sexuals. El 

tractament simptomàtic s’analitzarà en els capítols 5 i 6. 

37 Hi ha tractament per a l’esclerosi múltiple?  

El tractament d’elecció del brot són els corticoides, concretament un tipus 

de corticoide que és la metilprednisolona. La metilprednisolona s’administra 

habitualment per via intravenosa, durant 3 a 5 dies, a una dosi de 500 o 

1.000 mg. La dosi més utilitzada és la de 1.000 mg. Alguns estudis 

suggereixen que els corticoides per via oral a dosis equivalents tenen una 

eficàcia similar en el tractament dels brots. És opcional l’administració de 

prednisona oral després de la metilprednisolona intravenosa. 

Els corticoides acceleren la recuperació del brot, però no està demostrat que 

modifiquen el curs de la malaltia a llarg termini.  

La metilprednisolona sol administrar-se sense ingrés hospitalari, bé en 

l’hospital de dia o bé en domicili amb control per la unitat d’hospitalització 

domiciliària. En rares ocasions, els corticoides s’administren amb el pacient 

hospitalitzat a causa de la gravetat del brot o per la presència d’altres 

malalties que puguen descompensar-se amb els corticoides, com per 

exemple la diabetis.  

Si el brot no respon al tractament habitual amb metilprednisolona 

intravenosa, es pot administrar un altre cicle de metilprednisolona 

intravenosa o realitzar una plasmafèresi. La plasmafèresi és una tècnica 

mitjançant la qual s’extrau la sang, se separa el plasma i es retornen al cos 

les cèl·lules sanguínies, i es duu a terme un reemplaçament del plasma, com 

albúmina o una combinació d’albúmina i solució salina.  

38 Quin és el tractament dels brots?  

52 

ESCLEROSI MÚLTIPLE 
PREGUNTES I RESPOSTES PER A PACIENTS I FAMILIARS 



 

CAPÍTOL 4 
TRACTAMENT 

Els brots lleus que no interfereixen en les activitats diàries no solen tractar-

se, però han de comunicar-se al neuròleg. La resta de brots solen tractar-se, 

llevat que hi haja contraindicacions per a l’ús de corticoides.  

39 Cal tractar tots els brots?  

Les pautes curtes de metilprednisolona intravenosa solen ser segures i ben 

tolerades. Tanmateix, poden associar-se a efectes secundaris, els més 

freqüents s’arrepleguen en la taula 4. Hi ha la possibilitat d’efectes 

secundaris greus, però són molt infreqüents; entre ells s’inclouen:  

 Reaccions al·lèrgiques. 

 Necrosi avascular de maluc. 

 Psicosi. 

 Agreujament d’una úlcera gastroduodenal, hipertensió arterial o diabetis 

mellitus.  

40 Quins efectes adversos poden tenir els corticoides?  

Taula 4. Efectes secundaris més freqüents dels corticoides 

 Sabor metàl·lic 

 Insomni 

 Ansietat 

 Augment de l’apetit 

 Edemes 

 Rampes musculars 

 Mal de cap 

 Molèsties gastrointestinals 

 Enrogiment facial 

 Acne 

 Palpitacions 
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Els consells habituals són els següents: 

 Dieta: es recomana una dieta baixa en dolços concentrats (sucre, 

begudes ensucrades, pastissos, gelats), baixa en sal i amb aliments rics 

en potassi (plàtan o taronja). 

 Molèsties gastrointestinals: habitualment s’utilitza de manera 

preventiva omeprazol o ranitidina, encara que no està demostrada la seua 

utilitat. 

 Insomni: en cas d’insomni, es recomana la utilització de fàrmacs 

hipnòtics com el lorazepam en dosis d’1 mg. 

 Tensió arterial: en pacients amb antecedents d’hipertensió arterial, es 

recomana vigilar la tensió arterial. 

 Glucèmia: es recomana vigilar les xifres de glucèmia en pacients amb 

antecedents de diabetis mellitus.  

41 Es poden prevenir o tractar els efectes secundaris dels 
corticoides?  

En l’actualitat hi ha dotze fàrmacs comercialitzats per al tractament de 

l’esclerosi múltiple amb brots (taula 5): cinc injectables, quatre orals, dos 

anticossos monoclonals intravenosos i un fàrmac citostàtic (quimioteràpia). 

Dels injectables, quatre són formulacions d’interferon beta que 

s’administren per via subcutània o intramuscular. Dels fàrmacs orals no 

comentarem l’azatioprina, ja que el seu ús és escàs. Hi ha un tercer anticòs 

monoclonal, el rituximab, que s’utilitza amb relativa freqüència en 

l’esclerosi múltiple fora d’indicació en circumstàncies especials. En 

l’actualitat, la mitoxantrona (citostàtic) ha deixat pràcticament d’usar-se 

pels seus efectes secundaris. 

Comentarem ara breument els diferents fàrmacs. La informació únicament 

té un caràcter orientatiu i d’informació general. Per a una informació més 

detallada, es pot consultar la pàgina web de l’Agència Espanyola del 

42 Quins tractaments modificadors del curs de la malaltia estan 
comercialitzats en l’actualitat?  
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Medicament i Productes Sanitaris, o preferiblement el seu neuròleg.  

La recerca en esclerosi múltiple és contínua. Hi ha un nou anticòs 

monoclonal, el daclizumab, aprovat per l’Agència Europea del Medicament 

i pendent de comercialitzar-se a Espanya. Un altre anticòs monoclonal, 

l’ocrelizumab, ha sigut aprovat per la FDA (Agència del Medicament 

d’Estats Units) i està pendent que l’Agència Europea del Medicament 

complete la seua avaluació. L’ocrelizumab aporta la novetat que ha sigut 

aprovat per la FDA tant en l’esclerosi múltiple recidivant com en la forma 

progressiva primària. Existeixen altres fàrmacs en fases més precoces de 

recerca.  

43 S’esperen nous fàrmacs?  

Taula 5. Fàrmacs per al tractament de l’esclerosi múltiple 

Injectables 

 Interferon beta 

 Acetat de glatiràmer 

Orals 

 Fingolimod 

 Dimetilfumarat 

 Teriflunomida 

 Azatioprina 

Quimioteràpia 

 Mitoxantrona 

Anticossos monoclonals intravenosos 

 Natalizumab 

 Alemtuzumab 
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El millor fàrmac és el que controla l’activitat de la malaltia i no produeix 

efectes secundaris. Un fàrmac pot ser una excel·lent opció en un pacient i no 

funcionar o no ser recomanable en un altre pacient. En resum, el millor 

fàrmac depén de cada pacient i pot canviar amb el temps i les seues 

circumstàncies vitals.  

44 Quin és el millor fàrmac modificador de la malaltia?  

Figura 11. Fàrmacs 

Un assaig clínic és un estudi que investiga l’eficàcia i la seguretat dels 

medicaments en les persones. Els assajos clínics són fonamentals per a 

l’avanç de la medicina. La participació en un assaig clínic pot ser útil per al 

pacient, perquè li dóna l’opció d’utilitzar millors tractaments encara no 

comercialitzats i ajuda altres pacients, que en el futur podran disposar de 

tractaments millors.  

45 Què és un assaig clínic?  

Les cèl·lules mare són cèl·lules que poden replicar-se i diferenciar-se en 

diversos tipus cel·lulars. Hi ha diversos tipus de cèl·lules mare: 

46 Què són les cèl·lules mare?  
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En l’actualitat no hi ha cap tractament de cèl·lules mare aprovat per al seu 

ús en l’esclerosi múltiple, per la qual cosa ha de considerar-se com a 

experimental. S’està treballant en diversos projectes de recerca que en un 

futur ens indicaran l’eficàcia i seguretat del tractament amb cèl·lules mare 

en l’esclerosi múltiple.  

47 El trasplantament de cèl·lules mare és útil?  
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 Hematopoiètiques. 

 Mesenquimals. 

 Neurals. 

 Embrionàries. 

 Pluripotencials induïdes. 

ACETAT DE GLATIRÀMER 

L’acetat de glatiràmer és l’acetat de polipèptids sintètics que conté quatre 

aminoàcids: àcid L-glutàmic, L-alanina, L-tirosina i L-lisina. Es pensa que 

actua modificant els processos immunes que es creu que intervenen en 

l’esclerosi múltiple. És un fàrmac eficaç, tant en la reducció de brots com en 

l’aparició de noves lesions en la ressonància magnètica i en la progressió de 

la discapacitat.  

48 Què és l’acetat de glatiràmer?  

S’administra per via injectable subcutània. Hi ha dues presentacions, una de 

20 mg que s’administra diàriament i una altra de 40 mg que s’administra 

tres dies a la setmana amb la mateixa eficàcia.  

És necessari que un infermer o infermera experts de la consulta d’esclerosi 

múltiple li expliquen la tècnica correcta d’administració del fàrmac.  

49 Com s’administra l’acetat de glatiràmer?  



 

Un gran avantatge de l’acetat de glatiràmer és que disposem de molts anys 

d’experiència amb aquest fàrmac i sabem que és molt segur. Els efectes 

adversos més freqüents són les reaccions locals de la pell en el lloc de la 

injecció. En rares ocasions pot ocórrer una reacció generalitzada als pocs 

minuts de la injecció consistent en: rubefacció, dolor de pit, sensació de 

falta d’aire, palpitacions o taquicàrdia. La majoria d’aquests símptomes són 

de curta durada i remeten espontàniament sense seqüeles. Rarament s’han 

produït reaccions al·lèrgiques. S’ha de tenir precaució quan s’administra a 

pacients amb alteracions cardíaques.  

50 Quins efectes adversos pot tenir l’acetat de glatiràmer?  
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ALEMTUZUMAB 

És un fàrmac que produeix un cert reinici del sistema immune: els limfòcits 

que circulen per la sang disminueixen i, posteriorment, són reposats amb 

proporcions i propietats diferents. És un fàrmac eficaç en la reducció de 

brots, en l’aparició de noves lesions en la ressonància magnètica i en la 

progressió de la discapacitat.  

51 Què és l’alemtuzumab?  

S’administra per via intravenosa, en dos cicles de tractament:  

 El primer any, una infusió al dia durant 5 dies. 

 El segon any, una infusió al dia durant 3 dies. 

Cada administració té una durada d’unes 4-6 hores  

52 Com s’administra l’alemtuzumab?  
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Com a conseqüència del tractament, el sistema immunitari pot produir 

anticossos dirigits contra teixits i òrgans del propi cos, causant malalties de 

tipus autoimmune. Els principals efectes adversos i la seua vigilància es 

resumeixen en la taula següent. 

53 Quins efectes adversos pot tenir l’alemtuzumab?  

Taula 6. Possibles efectes adversos de l’alemtuzumab 

EFECTE ADVERS VIGILÀNCIA/PRECAUCIONS 

Púrpura trombocitopè-
nica idiopàtica 
 
(descens de la xifra de 
plaquetes per destrucció 
de les mateixes) 

 Analítica inicial i controls mensuals fins a 48 me-
sos després de l’última dosi. 

 Clínica (hematomes i sagnats espontanis). 

Nefropatia 
 
(malaltia del renyó) 

 Analítiques periòdiques de sang i orina. 

 Si no es tracta ràpidament, poden ser necessàries 
mesures com la diàlisi o el trasplantament renal. 

Trastorns del tiroide  Analítiques periòdiques (cada 3 mesos). 

Reaccions associades a 
la perfusió 
 
(Des de mal de cap i 
enrogiment de la pell, 
fins a arítmies, hipotensió 
o problemes respiratoris) 

 S’administren corticoides, antihistamínics i analgè-
sics abans de la infusió. 

 Observació 2 hores abans de l’administració del 
tractament.  

Augment del risc d’in-
feccions greus 

 Abans del tractament amb alemtuzumab es descar-
tarà la infecció per tuberculosi i pels virus de l’he-
patitis B i C. 

 S’administrarà el tractament per a prevenir la in-
fecció pel virus de l’herpes durant el tractament 
amb alemtuzumab i fins a un mes després, com a 
mínim. 

 Evitar la ingestió de carns crues o poc fetes, for-
matges frescos i productes làctics no pasteuritzats 
durant almenys un mes després del tractament. 
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DIMETILFUMARAT 

És un fàrmac que té una acció antiinflamatòria en l’esclerosi múltiple. És un 

fàrmac eficaç en la reducció de brots, en l’aparició de noves lesions en la 

ressonància magnètica i en la progressió de la discapacitat.  

54 Què és el dimetilfumarat?  

S’administra per via oral, una càpsula cada 12 hores. 

55 Com s’administra el dimetilfumarat?  

Els efectes adversos més freqüents han estat la rubefacció i les molèsties 

gastrointestinals (nàusees, dolor abdominal i diarrea). La rubefacció i les 

molèsties gastrointestinals solen manifestar-se al principi del tractament 

(sobretot durant el primer mes).  

S’ha de fer analítiques periòdiques, especialment un hemograma cada tres 

mesos per a vigilar un possible descens de la xifra de limfòcits (un tipus de 

glòbuls blancs); si es confirma que la xifra de limfòcits és inferior a 500 per 

mil·límetre cúbic, ha de considerar-se suspendre el medicament, perquè 

s’han descrit alguns casos de leucoencefalopatia multifocal progressiva, una 

infecció greu del sistema nerviós central.  

56 Quins efectes adversos pot tenir el dimetilfumarat?  

FINGOLIMOD 

És un fàrmac que segresta els limfòcits en els òrgans limfoides perifèrics, 

per la qual cosa disminueix el pas dels limfòcits al sistema nerviós central 

evitant que es produïsca inflamació en el cervell i la medul·la. És un fàrmac 

57 Què és el fingolimod?  
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eficaç, tant en la reducció de brots com en l’aparició de noves lesions en la 

ressonància magnètica i en la progressió de la discapacitat.  

S’administra per via oral, una càpsula una vegada al dia.  

58 Com s’administra el fingolimod?  

Els principals efectes adversos i la seua vigilància es resumeixen en la taula 

següent. Devem tenir en compte que el risc d’aquests efectes adversos és 

baix. En general, es tolera molt bé.  

59 Quins efectes adversos pot tenir el fingolimod?  

Taula 7. Principals efectes adversos del fingolimod 

EFECTE ADVERS VIGILÀNCIA/PRECAUCIONS 

Cardíac: arítmies  Monitoratge cardíac el primer dia d’administració. 

 Evitar fàrmacs que alteren el ritme cardíac. 

Major risc 
d’infeccions 

 Febre o símptomes d’infecció. 

 Analítiques periòdiques (vigilar xifra de limfòcits). 

 Serologia de varicel·la abans del tractament i vacu-
nació si és negativa. 

Hepatopatia  Analítiques periòdiques (vigilar xifra de transami-
nases). 

Edema macular  Valoració oftalmològica al tercer o quart mes de 
tractament o en qualsevol moment si hi ha símpto-
mes visuals. 

Carcinoma de cèl·lules 
basals de la pell 

 Avaluació mèdica anual de la pell o si apareixen 
lesions sospitoses. 

Augment de la tensió 
arterial 

 Control de la tensió arterial de forma regular. 



 

INTERFERON BETA 

L’interferon beta és una proteïna que es produeix en condicions naturals 

com a resposta de l’organisme davant de certes infeccions. No obstant això, 

es pensa que el seu mecanisme d’acció en l’esclerosi múltiple és per 

regulació del sistema immune. Ha demostrat la seua eficàcia pel que fa tant 

a la reducció de brots i l’aparició de noves lesions en la ressonància 

magnètica com respecte a la progressió de la discapacitat.  

60 Què és l’interferon beta?  

Hi ha dos tipus d’interferon beta: beta 1-a i beta 1-b. L’interferon beta 1-b 

s’administra per via subcutània a dies alterns. L’interferon beta 1-a es pot 

administrar en les següents formulacions:  

 Intramuscular: una vegada a la setmana. 

 Subcutani: tres vegades a la setmana. 

 Subcutani: una vegada cada 14 dies (interferon beta 1-a pegil∙lat). 

És necessari que un infermer o infermera de la consulta d’esclerosi múltiple 

li explique la tècnica correcta d’administració del fàrmac.  

61 Com s’administra l’interferon beta?  

L’efecte secundari més freqüent és l’anomenada síndrome pseudogripal, 

que consisteix en: febrícula, mal de cap i dolors musculars. La intensitat de 

la síndrome pseudogripal tendeix a disminuir amb el temps. Per a minimit-

zar la síndrome pseudogripal, es recomana que l’interferon s’administre 

abans de ficar-se al llit i que es prenga preventivament un comprimit de pa-

racetamol o ibuprofén mitja hora abans de la injecció. La síndrome 

pseudogripal no és contagiosa.  

Altres possibles efectes adversos són els següents: 

62 Quins efectes adversos pot tenir l’interferon beta?  
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 Símptomes depressius o empitjorament de la depressió prèvia. 

 Reacció en el punt d’injecció: especialment en les formulacions 

subcutànies; el més freqüent és el dolor i la inflamació en el punt 

d’injecció, però, menys sovint, també pot ocórrer un abscés o necrosi. 

 Hepatopatia (afectació del fetge), que pot produir símptomes com ara 

vòmits, dolor abdominal o icterícia.  

 Alteracions analítiques: disminució de la xifra de leucòcits, limfòcits o 

plaquetes, alteració de les hormones tiroïdals o elevació de les 

transaminases. 

NATALIZUMAB 

És un fàrmac que impedeix el pas dels limfòcits al sistema nerviós central, 

evitant que es produïsca inflamació en el cervell i la medul·la. És un fàrmac 

molt eficaç, tant en la reducció de brots com en l’aparició de noves lesions 

en la ressonància magnètica i en la progressió de la discapacitat.  

63 Què és el natalizumab?  

S’administra per via intravenosa cada quatre setmanes en l’hospital de dia. 

L’administració dura una hora i després cal romandre-hi una hora més per si 

apareix algun efecte secundari.  

64 Com s’administra el natalizumab?  

En general és molt ben tolerat. El principal risc del tractament consisteix en 

l’aparició d’una infecció molt greu del cervell anomenada 

leucoencefalopatia multifocal progressiva, causada pel virus JC. El risc 

depén de tres factors: ús previ de fàrmacs immunosupressors, durada del 

tractament, i sobretot, la serologia del virus JC. La serologia pot ser positiva 

65 Quins efectes adversos pot tenir el natalizumab?  
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o negativa. Si és positiva, indica que el pacient ha tingut contacte previ amb 

el virus. Si és negativa, el risc de desenvolupar leucoencefalopatia 

multifocal progressiva és molt baix. En l’actualitat, es realitzen serologies 

de control cada sis mesos en els pacients en tractament amb el fàrmac per a 

vigilar una possible seroconversió (que una serologia passe de negativa a 

positiva).  

Altres possibles efectes adversos són els següents: 

 Hepatopatia (afectació del fetge), que pot produir símptomes com ara 

vòmits, dolor abdominal o icterícia; però s’ha de tenir en compte que la 

hepatopatia pot tenir altres causes a part del natalizumab. Si el pacient 

presenta aquests símptomes, és necessari fer una analítica amb enzims 

hepàtics. Si es descarten altres causes d’hepatopatia, el pacient ha de 

suspendre el tractament.  

 Reaccions d’hipersensibilitat durant l’administració del natalizumab, 

que consisteixen en: erupció en la pell, dificultat per a respirar i inflor de 

la gola i la llengua. En aquest cas, també cal suspendre el tractament.  

TERIFLUNOMIDA 

És un fàrmac que regula els limfòcits, disminuint el nombre de limfòcits 

activats que circulen per la sang i evitant que es produïsca inflamació en el 

cervell i la medul·la. És un fàrmac eficaç en la reducció de brots, en 

l’aparició de noves lesions en la ressonància magnètica i en la progressió de 

la discapacitat.  

66 Què és la teriflunomida?  

S’administra per via oral, un comprimit una vegada al dia. 

67 Com s’administra la teriflunomida?  
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Taula 8. Possibles efectes adversos de la teriflunomida 

EFECTE ADVERS VIGILÀNCIA/PRECAUCIONS 

Hepatopatia 

(afectació del fetge) 

 Analítica abans de començar el tractament. 

 Simptomes i analítiques periòdiques (cada 15 dies 
els 6 primers mesos) per a vigilar les xifres de 
transaminases. 

Augment del risc d’in-
feccions 

 Febre o símptomes d’infeccions. 

 Analítiques periòdiques (vigilar xifra de limfòcits). 

 Abans del tractament amb teriflunomida, es des-
cartarà la infecció per tuberculosi. 

 Evitar vacunes de microorganismes vius-atenuats. 

Augment de la tensió 
arterial 

 Presa de la tensió arterial abans d’iniciar el tracta-
ment. 

 Control de la tensió arterial durant el tractament. 

Afinament del cabell  Sobretot en els sis primers mesos. 

Neuropatia (malaltia 
dels nervis perifèrics) 

 Símptomes de neuropatia, especialment alteració 
de la sensibilitat en mans i/o peus. 

 Suspensió del tractament si apareix. 
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Els principals efectes adversos i la seua vigilància es resumeixen en la taula 

següent. L’efecte advers que requereix més atenció és el possible dany 

hepàtic, per la qual cosa es faran controls analítics periòdics, inicialment 

molt freqüents.  

68 Quins efectes adversos pot tenir la teriflunomida?  



 

RITUXIMAB I OCRELIZUMAB 

Són anticossos monoclonals contra l’antigen CD20 present en els limfòcits 

B que constitueixen un element molt important en la regulació del sistema 

immune. Aquests fàrmacs ocasionen la lisi dels limfòcits B que romanen in-

detectables en la sang durant alguns mesos. La diferència entre el rituximab 

i l’ocrelizumab està en el fet que l’ocrelizumab és un anticòs monoclonal 

humanitzat del qual s’espera més eficàcia i seguretat que del rituximab. 

L’ocrelizumab encara no està comercialitzat en el nostre país.  

El rituximab està comercialitzat per al tractament d’alguns tipus de 

limfomes, leucèmies i en l’artritis reumatoide. S’utilitza en l’esclerosi 

múltiple i altres malalties desmielinitzants en circumstàncies especials fora 

de la indicació registrada en la fitxa tècnica.  

69 Què són el rituximab i l’ocrelizumab?  
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La rehabilitació podria ser definida com un procés actiu d’educació i 

d’ensinistrament del pacient destinat a disminuir les limitacions físiques de 

la discapacitat i aconseguir la màxima recuperació possible. La rehabilitació 

no pot reduir la freqüència de les recaigudes ni disminuir la progressió de la 

malaltia, però és un camí per a intentar obtenir la millor capacitat funcional 

del pacient així com contribuir a assolir la seua integració social, familiar, 

laboral i en termes d’oci. Hi ha evidència científica que relaciona la 

realització d’exercici d’intensitat moderada dues vegades per setmana amb 

una millora en el rendiment aeròbic i muscular en pacients amb una 

discapacitat lleu o moderada deguda a l’esclerosi múltiple.  

70 Amb quin tipus de mesures o tractaments pot contribuir la 
rehabilitació a la millora del pacient amb esclerosi múltiple?  

De forma conjunta sempre que siga factible. Ha de fer-se, si és possible, per 

un equip multidisciplinari, i ser individualitzat, amb objectius terapèutics 

diferents segons el pacient i el moment evolutiu. El tractament rehabilitador 

convé que estiga integrat i coordinat amb el tractament farmacològic.  

71 Com ha de fer-se un programa de rehabilitació de la mobilitat i 
de la capacitat funcional?  

Figura 12 

Fisioteràpia 
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L’evolució de la discapacitat o l’alteració de la funció no són clarament 

predictibles. L’esclerosi múltiple té una llarga evolució, i han de ser 

programes adaptats a les necessitats individuals de cada pacient. Els 

objectius seran diferents en cada cas i en cada pacient. En general, es tracta 

de millorar la qualitat dels moviments, adoptar pautes correctes de movi-

ment per a disminuir la fatiga, optimitzar la realització de les activitats de la 

vida diària, millorar l’habilitat funcional de cada pacient i tractar amb tot 

això de disminuir la pèrdua de funció i minimitzar la discapacitat.  

72 Quins objectius pretén complir un programa de tractament 
rehabilitador?  

L’espasticitat es tracta amb fàrmacs i un tractament rehabilitador.  

 Fàrmacs. Els principals fàrmacs utilitzats en el tractament de 

l’espasticitat s’arrepleguen en la taula 9. El control dels fàrmacs orals i 

els cannabinoides el realitzen habitualment el metge rehabilitador i el 

neuròleg de manera coordinada. La infiltració amb toxina botulínica sol 

fer-la el metge rehabilitador. El baclofén intratecal requereix la 

implantació d’un dispositiu d’infusió i un reservori per a la medicació. 

Prèviament s’ha dut a terme un test de la medicació a través d’una 

punció lumbar en pacients candidats a aquest tractament. En el nostre 

medi, el Servei d’Anestèsia (Unitat del Dolor) s’encarrega del control del 

tractament amb baclofén intratecal.  

 Tractament rehabilitador. Si és de grau lleu, l’augment de la tensió 

muscular podria compensar funcionalment en part la debilitat motora. 

Quan és d’intensitat moderada, es fa un programa de mobilitzacions de 

les articulacions actives (pel mateix pacient), actives assistides i passives 

(realitzades pel terapeuta de forma suau i progressiva), exercicis 

d’estirament i postures inhibitòries. És freqüent l’aparició d’espasticitat 

en els músculs extensors de les extremitats inferiors. Es poden realitzar 

diferents posicions en el llit amb l’ajuda de coixins per a disminuir 

l’espasticitat. En els casos d’espasticitat focal com dels músculs 

73 Té tractament l’espasticitat?  
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aproximadors o adductors de la cuixa i, en casos de peu equí o amb 

flexió de la planta del peu, es pot usar la injecció intramuscular de toxina 

botulínica. S’han d’associar exercicis d’estirament muscular i podria ser 

necessari l’ús d’ortesis i fèrules per a intentar mantenir el guany 

funcional.  

Taula 9. Fàrmacs utilitzats en el tractament de l’espasticitat 

Fàrmacs orals: 

 Baclofén. 

 Tizanidina. 

 Diazepam. 

 Dantrolén. 

Infiltració amb toxina botulínica. 

Cannabinoides. 

Baclofén intratecal. 

Com hem comentat en el capítol 2, la fatiga és un símptoma molt freqüent i 

incapacitant en l’esclerosi múltiple. Hi ha diversos consells que hem de tenir 

en compte (taula 10). Els tractaments farmacològics (amantadina, 

antidepressius i modafinil), segons la nostra experiència, han sigut d’escassa 

utilitat i no estan exempts de possibles efectes secundaris. La col·laboració 

d’un terapeuta ocupacional 

amb tota probabilitat resultarà 

útil per a millorar la fatiga 

dels pacients en la seua vida 

quotidiana.  

74 Té tractament la fatiga?  

Figura 13 

Fatiga 
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Taula 10. Consells per a millorar la fatiga 

 Millorar la qualitat del son. 

 Disminuir l’estrés. 

 Evitar la calor. 

 Prendre descansos periòdics. 

 No arribar a l’esgotament. 

 Seguir un programa d’exercici físic adequat. 

 Delegar tasques a altres persones. 

Podrem usar bastons de diversos tipus (simple o de mà, anglés o canadenc, 

suport antebraquial tancat, amb trípode...), materials (acer, alumini) i regula-

bles en altura. També es poden usar caminadors, amb rodes o sense, i amb 

variació d’altura regulable, tant en alumini com en acer. 

En la fase de discapacitat greu, el tractament consistirà en cures pal·liatives 

i prevenció de complicacions, mobilitzacions articulars passives per a preve-

nir i evitar la contractura o rigidesa de les articulacions, cadires de rodes 

amb adaptacions de control del tronc i determinades ajudes tècniques per a 

les activitats de la vida diària en el domicili. Es posarà especial èmfasi a 

instruir la família i el cuidador.  

75 Quines ajudes tècniques em poden servir per a millorar la 
capacitat de caminar?  

La fampridina és un fàrmac oral que pot millorar la capacitat de caminar 

dels pacients amb esclerosi múltiple. La fampridina actua bloquejant els 

canals de potassi de les fibres nervioses i millorant la conducció dels 

impulsos nerviosos. No tots els pacients responen al tractament. No està 

indicat en pacients amb una afectació lleu ni en pacients que solament 

puguen desplaçar-se amb cadira de rodes. La fampridina és compatible amb 

els fàrmacs utilitzats en el tractament específic de l’esclerosi múltiple. Està 

contraindicat en pacients amb crisis epilèptiques i en pacients amb 

insuficiència renal.  

76 Hi ha algun tractament farmacològic que puga millorar la 
capacitat de caminar?  
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Les alteracions de l’equilibri i la coordinació són molt incapacitants i amb 

una resposta molt limitada al tractament farmacològic. Es recomanen 

exercicis d’equilibri i coordinació. En decúbit supí o de cap per amunt, 

exercicis de braços i sobretot de cames en abducció i adducció (separar i 

ajuntar), flexionar i estendre les extremitats una a una o les dues alhora. Es 

poden realitzar exercicis alternants en sedestació i en bipedestació per a 

millorar la qualitat de la marxa, així com llastos i pesos en cames i braços 

per tal d’estabilitzar.  

Les caigudes són freqüents en pacients amb esclerosi múltiple avançada, 

tant des de la bipedestació com en la marxa, des de la cadira de rodes o fent 

transferències (llit-butaca, cadira-sofà-taula, etc.). Les caigudes poden tenir 

complicacions com són la contusió (dolor), esquinços i la possibilitat de 

fractures simples o complicades.  

77 Hi ha algun tractament per a les alteracions de l’equilibri i la 
coordinació?  

L’objectiu és aconseguir una deglució segura i eficaç per a disminuir el 

perill d’aspiració i de complicacions respiratòries. Tractarem d’augmentar la 

viscositat de la dieta i disminuir la grandària del bol alimentari. Hi ha 

diverses maniobres facilitadores de la deglució, com la de Mendelsohn, la 

deglució supraglòtica, la supersupraglòtica, la maniobra de rotació cap al 

costat afecte, la maniobra mentó-rotació del cap, la maniobra 

d’hiperextensió i altres que poden ser realitzades després d’un assessora-

ment correcte.  

78 Com es tracten les alteracions de la deglució?  

L’estudi urodinàmic realitzat per l’uròleg ajuda en l’elecció del tractament. 

Hi ha una sèrie de consells que poden ser útils (taula 11). Els fàrmacs 

utilitzats són l’oxibutinina, la tolterodina i la solifenacina. En ocasions, la 

injecció de toxina botulínica en la paret de la bufeta pot resultar d’ajuda. 

Quan persisteix un volum residual d’orina alt, és necessari l’autosondatge.  

79 Tenen tractament les alteracions urinàries?  
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Taula 11. Consells per a millorar les alteracions urinàries 

 Mantenir-se ben hidratat. 

 Evitar el consum excessiu de begudes amb cafeïna. 

 Evitar el consum d’alcohol i tabac. 

 Limitar el consum de líquids després de la vesprada. 

 Anar al bany cada dues hores. 

La dificultat per a l’erecció és l’alteració sexual més freqüent en l’home. 

Actualment hi ha fàrmacs molt eficaços per a tractar aquest problema: 

sildenafil, vardenafil i tadalafil, consumits 1-2 hores abans de l’activitat 

sexual. 

Les alteracions sexuals en la dona es comenten en el capítol dedicat a 

l’esclerosi múltiple i la dona.  

80 Tenen tractament les alteracions sexuals?  

En primer lloc, hi ha tres consells bàsics: 1) ingesta suficient de líquids, 

especialment aigua i sucs de fruites, 2) activitat física regular i 3) dieta amb 

abundant fibra. En segon lloc, és convenient que el metge revise els fàrmacs 

que utilitza per si pogueren influir en el restrenyiment. I en tercer lloc, la 

utilització de fàrmacs laxants, que ha d’estar supervisada pel metge de 

família, i en casos especials, per l’especialista en medicina digestiva.  

81 Què podem fer per a millorar el restrenyiment?  
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El dolor és un símptoma freqüent en els pacients amb esclerosi múltiple. La 

prevalença observada de dolor en una revisió sistemàtica de 17 estudis va 

ser del 63%. Els tipus de dolor més freqüents s’arrepleguen en la taula 12. 

El dolor repercuteix en la qualitat de vida per la seua interferència en les 

activitats de la vida diària. Els factors de risc per a tenir dolor en l’esclerosi 

múltiple són l’edat, la durada de la malaltia i el grau de discapacitat.  

82 Els pacients amb esclerosi múltiple poden tenir dolor?  

Taula 12. Tipus de dolor més freqüents 

 Cefalea (43%) 

 Dolor neuropàtic d’extremitats (26%) 

 Dolor d’esquena (20%) 

 Espasmes dolorosos (15%) 

 Símptoma de Lhermitte (16%) 

 Neuràlgia del trigemin (3,6%) 

El mal de cap, com la migranya o la cefalea tensional, és un dels tipus de 

dolor més freqüents en la població general, i el més freqüent en els pacients 

amb esclerosi múltiple. El mal de cap per si sol no és un símptoma d’un nou 

brot. Alguns fàrmacs, com l’interferon beta i el fingolimod, poden associar-

se al mal de cap o poden augmentar la freqüència amb què apareix.  

Els maldecaps en els pacients 

d’esclerosi múltiple s’estudien 

i es tracten de la mateixa ma-

nera que en els pacients de la 

població general.  

83 És més freqüent el mal de cap en els pacients amb esclerosi 
múltiple?  

Figura 14 

Mal de cap 
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El dolor d’esquena és freqüent, igual que en la població general, i la causa 

més habitual és la mateixa: problemes musculoesquelètics. S’agreuja en els 

pacients que estan molt de temps asseguts o ficats al llit. El tractament és el 

mateix que en qualsevol altre pacient: fisioteràpia, calor local i 

antiinflamatoris. Generalment, el metge d’atenció primària està capacitat per 

al seu maneig, encara que en ocasions és necessària una consulta amb 

traumatologia, rehabilitació o la unitat del dolor.   

84 És freqüent el dolor d’esquena?  

El dolor neuropàtic és un tipus especial de dolor que es deu a la lesió de les 

vies nervioses que condueixen els estímuls sensorials. Se n’han descrit 

diferents tipus: el dolor neuropàtic continu d’extremitats, que es descriu 

com a dolor urent (com a coïssor) i afecta predominantment les cames i  els 

peus i s’exacerba amb el tacte i l’activitat física; el dolor neuropàtic 

intermitent com el símptoma de Lhermitte (descrit en el capítol 2), i la 

neuràlgia del trigemin, que es 

caracteritza per episodis de 

dolor intens en un costat de la 

cara i que s’ha descrit també 

en el capítol 2.  

85 Què és el dolor neuropàtic?  

Figura 15 

Dolor neuropàtic 

Habitualment requereix un tractament multidisciplinari juntament amb la 

unitat del dolor. S’utilitzen sovint combinacions de fàrmacs, entre els quals 

es troben la gabapentina, la pregabalina, la duloxetina, el tramadol i 

86 Com es tracta el dolor neuropàtic?  
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l’amitriptilina, que tenen diferents efectes secundaris depenent del tipus i la 

dosi, entre ells la somnolència i el mareig.  

Les característiques de la neuràlgia del trigemin ja s’han comentat en el 

capítol 2. El tractament és inicialment farmacològic, amb fàrmacs com ara 

la carbamazepina, l’oxcarbazepina, la gabapentina, la pregabalina, i en 

alguns casos, el baclofén. Si no és efectiu, pot provar-se el pegat cutani de 

lidocaïna. 

Si el tractament farmacològic no funciona, es fa una consulta a 

neurocirurgia. En la nostra experiencia, el tractament més efectiu és la 

descompressió microvascular. Altres opcions són la radiofreqüència i la 

radiocirurgia. La radiocirurgia consisteix a aplicar altes dosis de radiació a 

l’àrea afectada amb un impacte mínim en el teixit sa. La radiocirurgia no és 

una cirurgia en el sentit tradicional, ja que no hi ha incisió.  

87 Com es tracta la neuràlgia del trigemin?  

Els pacients amb esclerosi múltiple també poden patir fibromiàlgia. A voltes 

és difícil distingir els símptomes de l’esclerosi múltiple dels de la 

fibromiàlgia. El seu tractament no difereix del de la població general, sent 

necessari un abordatge multidisciplinari amb reumatologia i psicoteràpia en 

alguns casos.  

88 Els pacients amb esclerosi múltiple poden tenir fibromiàlgia?  

Hi ha estudis que han demostrat que l’exercici i la pràctica de la meditació 

poden reduir la intensitat del dolor en els pacients amb esclerosi múltiple. 

Un altre abordatge del dolor és la teràpia cognitiva conductual per 

psicologia clínica.  

Són especialment recomanables els exercicis isotònics (córrer, nadar i 

exercicis en l’aigua). També resulten beneficioses les tècniques que 

indueixen a la relaxació, com la meditació, el ioga o el tai-txi. En qualsevol 

89 Hi ha tractaments no farmacològics que poden millorar el meu 
dolor?  
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cas, el que sembla clar que contribueix al desenvolupament del dolor és la 

immobilitat, que determina la pèrdua de massa muscular (i amb això 

empitjoren la força i l’equilibri), condueix a rigideses articulars i d’altres 

estructures del sistema musculoesquelètic i afavoreix la compressió 

nerviosa.  
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És important comentar com s’ha viscut el moment del diagnòstic, com es va 

proporcionar la informació i com es va reaccionar davant d’ella. És possible 

que s’haja viscut amb serenitat quan el procés d’informació ha sigut adequat 

o, per contra, pot ser que haja desencadenat sentiments d’incertesa, 

indecisió o malestar. El fet d’explicar-ho i compartir-ho ajuda a reduir 

l’impacte emocional. 

Pel que fa a l’adaptació, parlem d’un procés continu al llarg de la vida que 

depén de molts factors com l’evolució de la malaltia, l’edat en la qual es rep 

el diagnòstic, la situació socioeconòmica i, el suport familiar, així com els 

antecedents clínics d’ansietat, depressió i altres trastorns emocionals menys 

freqüents. 

El procés d’adaptació passa per unes etapes que en cada pacient poden tenir 

matisos diferents. 

En un primer moment, pot aparèixer una etapa de negació perquè els 

símptomes d’inici de la malaltia són lleus o remeten de seguida després del 

primer brot. Es pot viure com un fet aïllat sense ser conscients de la 

cronicitat de la malaltia. Aquesta negació pot produir que el pacient 

abandone la seua cura i done poca importància al tractament. En aquesta 

fase es posa en dubte el diagnòstic, es viu com una irrealitat en alguns casos, 

a causa de l’anteriorment esmentat i en part per la interpretació del pacient 

dels termes utilitzats en els informes mèdics com a “possible” o “probable”. 

A continuació, poden apareixer sentiments d’incertesa, pors i preocupacions 

pel que fa al futur, que poden deure’s a la falta d’informació. També es 

poden desencadenar comportaments com l’aïllament social, l’excessiva 

autoobservació de les sensacions corporals i del potencial físic i el 

qüestionament dels plans de futur. Es produeix, després d’aquesta primera 

fugida, un acostament més real a la malaltia. 

Quan la persona amb esclerosi múltiple comença a cercar informació, a eixir 

de l’aïllament i comunicar-se amb els altres, a normalitzar la seua vida 

segons les seues capacitats sense limitar-se psicològicament ni abans d’hora, 

a mobilitzar els recursos tant personals com assistencials, podem començar 

90 Com es produeix el procés d’adaptació a la malaltia?  
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a pensar en una etapa d’acceptació. Dins d’aquesta etapa s’aborden i 

assumeixen situacions, la persona passa a ser activa, cercant solucions als 

reptes quotidians, sent realista a l’hora de planificar-se metes, replantejant-

se la forma de donar i de rebre dels altres, sense utilitzar un rol de “malalt” 

i, en definitiva, agafant les regnes i donant sentit a la seua vida. 

En l’acceptació de la malaltia es poden donar alts i baixos en els quals 

s’haja de tornar a reevaluar la situació (davant un nou brot, la necessitat 

d’una ajuda tècnica davant la detecció de símptomes nous), però comptant 

amb l’experiència prèvia d’alguns esdeveniments que permet mobilitzar 

estratègies que ja es van utilitzar anteriorment amb èxit.  

L’esclerosi múltiple és una malaltia desmielinitzant, crònica, autoimmune i 

inflamatòria que afecta tot el sistema nerviós central. Constitueix la 

principal causa de discapacitat neurològica no traumàtica entre els adults 

joves. El seu gran impacte va més enllà de l’afectació de la salut física i les 

limitacions que comporta, ja que els pacients amb esclerosi múltiple són 

més vulnerables a presentar trastorns emocionals. 

Encara que poden presentar-se altres símptomes com l’eufòria o els canvis 

en la personalitat, la depressió és la síndrome psiquiàtrica que més sovint 

està present en els pacients amb esclerosi múltiple, ja que arriba a mostrar 

una prevalença al voltant del 40-50%. És important detectar-la, perquè la 

seua aparició afecta el compliment adequat del tractament i el pronòstic de 

la malaltia. Cal tenir en compte que els símptomes físics empitjoren en 

aparèixer els símptomes depressius i viceversa, i fins i tot els mateixos 

símptomes depressius poden estar presents a l’inici de la malaltia. 

L’objectiu d’aquest capítol és ajudar tant als pacients com a les seues 

famílies a conèixer i identificar la presència de símptomes depressius amb la 

finalitat de realitzar un abordatge i tractament adequats, la qual cosa es 

traduirà en una millora de la seua qualitat de vida. 

91 Pot l’esclerosi múltiple afectar el meu estat d’ànim?  
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Figura 16 

Depressió 

La depressió és un trastorn que es caracteritza per un estat d’ànim 

persistentment baix, que es presenta durant la major part del temps i que 

dura un període mínim de dues setmanes. Aquest estat anímic baix sol 

venir acompanyat de sentiments de tristesa i buit (taula 13). 

Tanmateix, els símptomes poden variar d’una persona a una altra. En alguns 

pacients, la depressió es manifesta com irritabilitat, mostrant-se enfadats o 

susceptibles amb l’entorn davant de qualsevol mínim estressor. Sovint les 

persones amb depressió també experimenten preocupacions constants que 

els generen ansietat. Això pot ocasionar símptomes físics com dolor, 

marejos, palpitacions, molèsties abdominals i nombrosos símptomes que 

interferiran en la seua qualitat de vida. Aleshores cal parar esment a algunes 

manifestacions somàtiques (físiques) associades a l’esclerosi múltiple o al 

seu tractament que poden confondre’s fàcilment amb símptomes depressius. 

La gravetat de la depressió varia enormement. En algunes persones es 

presenten només uns pocs símptomes que afecten de forma parcial la seua 

vida quotidiana; és la denominada depressió lleu. Altres persones poden 

tenir molts més símptomes que arriben a causar una important deterioració i 

incapacitat; en aquest cas, parlem de depressions moderades o greus. 

92 Quins són els símptomes de la depressió?  
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Convé destacar que els pacients amb esclerosi múltiple presenten un major 

risc de suïcidi que la població general, sobretot en els primers anys del 

diagnòstic, per la qual cosa hem d’estar alerta davant la sospita d’una 

simptomatologia depressiva, donat que no sempre el pacient se sent capaç 

de parlar-ne i sol·licitar ajuda.  

Taula 13. Símptomes depressius 

 Ànim baix, tristesa o sentiments de desesperança, o 

 Pèrdua d’interés en les activitats amb què es gaudia, o tenir poc plaer 
en realitzar-les la majoria dels dies durant les últimes setmanes. 

Altres possibles símptomes que poden donar-se: 

 Irritabilitat (enfadar-se fàcilment). 

 Ganes de plorar sense motiu aparent. 

 Fatiga i falta d’energia. 

 Alentiment psicomotor o inquietud. 

 Problemes de son. 

 Canvis en l’apetit que a voltes condueixen a variacions en el pes. 

 Dificultat per a concentrar-se o problemes de memòria. 

 Pèrdua de l’interés sexual. 

 Sentiments d’inutilitat o culpa. 

 Pensaments negatius, excessives crítiques cap a un mateix. 

 Desitjos de mort o idees suïcides. 

El seu origen és multifactorial, i hi intervenen tant factors endogens 

(alteracions immunològiques, hormonals i estructurals) com factors 

exogens. 

Factors endogens: inclouen els deguts a alteracions hormonals, immunolò-

giques i bioquímiques que alteren el funcionament cerebral i, d’altra banda, 

93 Què causa la depressió en les persones amb esclerosi múltiple?  
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a les derivades de lesions en determinades zones del cervell. També podem 

trobar-nos casos en els quals els símptomes depressius estiguen produïts no 

per la malaltia, sinó pels tractaments emprats per a combatre-la. 

Factors exògens: en l’esclerosi múltiple hi ha molts desencadenants externs 

com el diagnòstic en si mateix, la incertesa davant el pronòstic, la 

incapacitat física i la deterioració en la qualitat de vida, tant en les activitats 

quotidianes com en el funcionament familiar i sociolaboral, que el pacient 

viu com un sentiment de pèrdua i minusvalidesa.  

Com ja esmentàrem al principi del capítol, els pacients amb depressió solen 

experimentar símptomes físics. Els trastorns de l’apetit i del son, les 

alteracions de les funcions cognitives com la memòria i la concentració, la 

fatiga, el dolor i la pèrdua de la libido en són alguns. 

Aquests símptomes també són molt habituals en l’esclerosi múltiple, la qual 

cosa complica el diagnòstic i el tractament. Per això és molt important 

identificar aquells símptomes depressius que són susceptibles de ser tractats, 

però també ho és no malinterpretar o ignorar els símptomes propis de 

l’esclerosi perquè, en aquests casos, no solament no respondran al 

tractament antidepressiu, sinó que es retardarà el tractament efectiu de la 

malaltia. 

El tractament de la depressió s’ha de personalitzar en cada cas.  

Un primer pas primordial és la identificació de la depressió i l’eliminació 

de l’estigma que porta associat. 

El següent pas és sol·licitar ajuda a través del nostre metge que, una 

vegada valorat el quadre, aconsellarà un tractament o un altre, així com la 

necessitat de derivació a un professional de salut mental (psiquiatre i/o 

psicòleg clínic). Si la depressió és lleu, pot bastar un assessorament sobre 

com afrontar els problemes, així com teràpies d’autoajuda (planificació del 

dia, maneig i afrontament de l’estrès, activitat física adequada, higiene del 

son…). 

94 Com es tracta la depressió?  
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En els casos de depressió moderada-greu, cal recórrer als tractaments 

farmacològics en combinació amb els psicoterapèutics. 

Els principals fàrmacs utilitzats en el tractament de la depressió es 

denominen antidepressius. El seu mecanisme d’acció es basa en l’augment a 

nivell cerebral de les substàncies químiques (neurotransmissors) que ajuden 

a millorar l’estat d’ànim. Hi ha moltes classes d’antidepressius; en el cas de 

l’esclerosi múltiple, com en la majoria de pacients amb problemes mèdics, 

s’aconsella l’ús d’antidepressius inhibidors selectius de la recaptació de 

serotonina (fluoxetina, sertralina, escitalopram o citalopram), que presenten 

menys efectes secundaris i també poden ser positius si hi ha ansietat 

associada, així com en el tractament de la fatiga pròpia de la malaltia. 

És important saber que aquests fàrmacs no generen addicció, que la majoria 

es toleren bé i que necessiten algun temps (de dos a tres setmanes) per a 

començar a ser efectius. S’han de seguir les pautes i recomanacions del 

metge a l’hora de prendre’ls i d’interrompre’ls.  

95 En què consisteix el tractament psicofarmacològic?  

 Suport: en la fase posterior al diagnòstic sembla útil acompanyar i 

recolzar el pacient en el procés de comprensió i acceptació de la malaltia, 

especialment en aquells casos en els quals hi ha una escassa xarxa 

familiar o social i en pacients que mostren vulnerabilitat (dependència de 

substàncies, inestabilitat en relacions interpersonals i/o laborals). 

 Teràpia de relaxació i mindfulness: articles recents confirmen els 

efectes beneficiosos de la meditació i la relaxació; la majoria  

coincideixen que la realització d’aquestes tècniques es tradueix en una 

disminució de la fatiga, en una millora en els símptomes depressius i 

d’ansietat i, per tant, en una millor qualitat de vida per a aquests pacients. 

Hi ha estudis que fins i tot han mostrat una reducció de noves lesions en 

la ressonància magnètica amb aquestes teràpies. 

96 En què consisteix el tractament psicoterapèutic?  
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 Teràpia cognitiva-conductual: de tots els tractaments psicoterapèutics, 

la teràpia cognitiva-conductual és la que ha demostrat una major 

eficàcia. Es basa en la identificació i modificació dels pensaments 

negatius que contribueixen a desencadenar i mantenir la depressió. 

 Teràpia familiar i de parella: la malaltia de qualsevol membre d’una 

família pot causar estrés familiar i de parella, podent resultar beneficiós 

que les parelles i famílies dels afectats s’impliquen en el tractament. 

Figura 17. Mindfulness 

El paper del psicòleg en l’àmbit de les malalties cròniques, i concretament 

en l’esclerosi múltiple, consisteix a proporcionar ajuda a la persona i al seu 

entorn familiar en moments vitals en els quals necessiten suport, com poden 

ser, entre altres: el diagnòstic, les recaigudes per brots, la pèrdua del treball, 

l’estat anímic inestable i les dificultats cognitives. El psicòleg, des del 

moment del diagnòstic, acompanya al pacient i li proporciona les estratègies 

i els recursos per tal que puga mantenir la millor qualitat de vida i benestar 

emocional possibles, potenciant les capacitats personals i habilitats 

necessàries per a prevenir i afrontar els problemes psicològics derivats del 

procés de la malaltia. 

97 Quines són les funcions del psicòleg en relació amb l’esclerosi 
múltiple?  
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 Recolzar l’adherència terapèutica 

Una vegada que es decideix donar el primer pas i sol·licitar l’ajuda d’un 

professional, cal prendre consciència de la importància que té seguir les 

recomanacions i pautes per a millorar el seu estat de salut. Hi ha molts 

factors que influeixen en l’adherència, el compliment o l’adhesió al 

tractament psicològic. Establir una bona relació professional-pacient és 

fonamental per a l’avanç de la intervenció, a més de considerar altres 

aspectes que es detecten en l’entrevista, com poden ser: les pròpies 

creences, les experiències prèvies, les fonts externes (el suport social o 

familiar), la resistència al canvi i l’evolució de la malaltia. 

Quant al tractament mèdic, alguns pacients senten millora i decideixen 

suspendre’l, apareixent de nou una agudització dels símptomes. És 

important la conscienciació del pacient i de la família propera sobre la 

correcta administració del fàrmac i del seguiment mèdic. 

 Ajudar a afrontar la incertesa, les pèrdues i els moments de 

frustració 

La incertesa d’un esdeveniment pot resultar estressant pel seu efecte 

immobilitzador, ja que, en la mesura que el futur és predictible, la 

persona té la possibilitat de planificar i abordar amb antelació algunes de 

les dificultats que pot trobar. En aquest cas, cal manejar l’ansietat que 

suposa no saber el que passarà en un futur, aprendre a viure el moment 

amb plans a curt termini i realitzar les activitats amb la major normalitat 

possible. És necessari prendre decisions pel que fa a les situacions que es 

van presentant, com per exemple flexibilitzar l’horari laboral amb 

jornades de treball més curtes per a reduir la fatiga.  

La frustració és un sentiment que pot sorgir arran de les limitacions 

físiques que van sorgint o quan no aconseguim alguna cosa que ens 

proposem. S’ha de fer evolucionar aquest sentiment si volem sentir-nos 

bé, i per a això convé tenir presents alguns consells com: 

98 Quins són alguns dels objectius de la intervenció psicològica? 
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 Acceptar que lluitar per alguna cosa no té una relació directa amb 

aconseguir-ho. 

 Valorar el que s’aprén en el camí cap a l’objectiu plantejat. 

 No sobrevalorar el malestar que se sent. Distanciar-nos emocional-

ment ens ajuda a valorar-lo d’una forma més objectiva i minimitzar la 

seua importància. 

 El reconeixement dels límits per a plantejar-nos reptes assolibles que 

servisquen de reforç i gratificació. 

 Sol·licitar ajuda. 

La frustració és un sentiment normal, la forma en la qual l’afrontem és el 

que fa que el seu curs cobre rellevància en nosaltres o no. 

 Detectar problemes de tipus cognitiu 

Hi ha moltes funcions cognitives com, per exemple, la capacitat de 

mantenir l’atenció, aprendre i recordar coses noves, planificar activitats i 

el maneig del llenguatge. 

Els factors que poden afectar aquestes funcions són els estats d’ansietat i 

depressió, la fatiga i determinats fàrmacs. En el cas de l’esclerosi 

múltiple, aquestes alteracions poden ser degudes a lesions causades per 

la malaltia. Per aquesta raó, una entrevista clínica en profunditat i un 

estudi neuropsicològic ens poden revelar un diagnòstic precís i permetre 

donar les pautes necessàries per a suportar aquestes dificultats cognitives 

a l’hora d’afrontar situacions quotidianes. Cal assenyalar la importància 

de fer una rehabilitació cognitiva per a mantenir i potenciar capacitats ja 

existents, ensenyar estratègies compensatòries i facilitar suport 

emocional per a adaptar-se a la nova situació. També és important 

informar la família sobre les dificultats cognitives per a fomentar la 

comprensió i facilitar la comunicació. 

 Afavorir les relacions, la comunicació afectiva intrafamiliar i la 

conservació de rols 

L’entorn familiar de la persona amb esclerosi múltiple també ha 
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d’adaptar-se i acceptar la malaltia i les seues limitacions. Cadascun dels 

membres de la família té una forma diferent d’afrontar les dificultats. La 

comunicació en el si familiar, i concretament en la parella, esdevé 

fonamental per a abordar diferents situacions com la sobreprotecció, que 

pot portar a reforçar els temors existents i al fet que la persona amb 

esclerosi múltiple perda autonomia. També pot succeir que se la  

pressione perquè faça les mateixes coses que abans i al mateix ritme i 

que el pacient se senta desbordat. 

Per a resoldre tots aquests conflictes és necessari que la comunicació 

siga bona i enfortir l’escolta activa. Escoltar és entendre, comprendre o 

donar sentit al que se sent. L’escolta activa es refereix a l’habilitat 

d’escoltar no solament el que la persona està expressant directament, 

sinó també els sentiments, les idees o els pensaments que subjauen al que 

s’està dient. 

En algunes situacions i segons l’evolució de la malaltia, la parella es 

converteix en cuidador principal, de manera que assumeix les tasques 

domèstiques i a més les relacionades amb la condícia i la higiene. A fi 

d’evitar sobrecàrregues per al cuidador, és fonamental planificar-se i 

organitzar-se bé, de manera que dispose de temps lliure i que aquesta 

tasca no esdevinga un problema, sinó que li reporte benestar per pensar 

que ho està fent per la persona que estima. La persona amb esclerosi 

múltiple ha de ser comprensiva a l’hora d’exigir que es facen les coses 

de la mateixa manera que ell o ella les feia. 
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Pel que fa als fills, ens plantegem com donar la informació i en quin 

moment. Sobretot depenent de l’edat dels fills, se’ls explicarà en funció 

d’això i sempre que ens pregunten. Als xiquets més petits cal informar-los 

segons ens vagen preguntant i de forma senzilla, perquè és pitjor si els 

amaguem o intentem llevar importància o negar la realitat. Els xiquets són 

molt flexibles i s’adapten fàcilment a les situacions noves si no donem 

massa importància a aquestes situacions. Per contra, si no els contestem, tal 

99 Quan i com informe els meus fills?  



 

vegada pensaran que està succeint alguna cosa greu i que estem ocultant-los

-la. 

Quan són més majors, devem establir una planificació de les tasques de la 

llar sense responsabilitzar-los excessivament, però fent-los comprendre que 

la situació requereix uns canvis en els hàbits. En ocasions, perquè es 

mantinga l’harmonia familiar, és útil recórrer a ajudes externes per a 

realitzar funcions determinades segons una avaluació de les necessitats.  

92 

ESCLEROSI MÚLTIPLE 
PREGUNTES I RESPOSTES PER A PACIENTS I FAMILIARS 



 

CAPÍTOL 8 

L’ESCLEROSI MÚLTIPLE  
I LA DONA 

Leticia Berenguer Ruiz 

Juana Giménez Martínez 

Clara González Fernández 

Rosario Martín González 

Natalia Pérez Carmona 

Ángel Pérez Sempere 

Josefa Polache Vengud 



 

L’Organització Mundial de la Salut defineix la salut sexual com un estat de 

benestar físic, mental i social en relació amb la sexualitat. Requereix un 

enfocament positiu i respectuós de la sexualitat i de les relacions sexuals, 

així com la possibilitat de tenir experiències sexuals plaents i segures, 

lliures de tota coacció, discriminació i violència. 

Encara que se sap que un gran nombre de dones amb esclerosi múltiple 

presenten una disfunció sexual de diferent grau, aquest és sens dubte un 

problema infradiagnosticat, ja que moltes dones no s’atreveixen o no 

consideren important comentar-ho amb els seus metges.  

100 L’esclerosi múltiple pot afectar la meua vida sexual?  

La malaltia pot ocasionar una disminució de la sensibilitat genital i de la 

lubricació vaginal, una pèrdua o disminució de la libido i una dificultat per a 

arribar a l’orgasme. Alguns problemes físics secundaris a la malaltia, com la 

pèrdua de mobilitat, l’espasticitat i l’afectació dels esfínters, poden afectar 

indirectament l’activitat sexual. No hem d’oblidar els factors psicològics i 

emocionals com la depressió i la baixa autoestima, que també influeixen 

negativament en la salut sexual.  

101 Com afecta la funció sexual?  

Figura 18 

Sexualitat 
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És important que no dubte a preguntar el seu metge. En moltes ocasions, es 

fa necessària la valoració per un ginecòleg o una ginecòloga. Heus ací 

alguns consells generals: 

 L’ús d’un lubrificant si hi ha sequedat vaginal. 

 Provar diferents posicions sexuals que siguen més còmodes. 

 Dedicar el temps suficient i tenir la intimitat necessària per a les relacions 

sexuals.  

 No oblidar la importància del contacte, el massatge i l’abraçada. No 

reduir la vida sexual al coit. 

102 Alguns consells per a millorar la meua vida sexual?  

Pot prendre anticonceptius hormonals igual que una altra dona sense 

esclerosi múltiple. Els anticonceptius hormonals utilitzats habitualment 

augmenten el risc de trombosi venosa, per la qual cosa han d’usar-se amb 

precaució en pacients que puguen tenir un major risc de trombosi venosa per 

problemes de mobilitat. 

L’ús d’anticonceptius no està contraindicat amb els fàrmacs específics per a 

l’esclerosi múltiple utilitzats habitualment; no obstant això, pot haver-hi 

interaccions amb altres fàrmacs que s’utilitzen per a altres problemes 

mèdics. 

En tot cas, és convenient que consulte el seu ginecòleg o el seu metge del 

centre de planificació familiar.  

103 Puc prendre anticonceptius hormonals?  

L’esclerosi múltiple no suposa en general una contraindicació per a tenir 

fills. Anteriorment es desaconsellava la gestació a les pacients amb esclerosi 

múltiple per la possibilitat de conseqüències negatives en la malaltia i/o en 

el mateix embaràs. En l’actualitat, per contra, les dades disponibles indiquen 

104 Tinc esclerosi múltiple, puc tenir fills?  
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que l’embaràs no és perjudicial per a la dona amb esclerosi múltiple i que la 

malaltia tampoc influeix negativament en la gestació. La decisió de tenir un 

fill ha de ser presa lliurement per les pacients amb esclerosi múltiple després 

de ser correctament informades i assessorades pel seu neuròleg o per la seua 

neuròloga.  

Figura 19 

Embaràs 

L’esclerosi múltiple per si mateixa no afecta la fertilitat o la capacitat de 

concebre. Tanmateix, cal tenir en compte que, com a conseqüència de la 

malaltia, les pacients poden presentar una discapacitat, espasticitat o 

alteracions sensitives en la zona perineal que potser dificulten les relacions 

sexuals.  

105 L’esclerosi múltiple disminueix la fertilitat? 

Com succeeix en altres malalties autoimmunes, l’embaràs té un efecte 

beneficiós sobre l’esclerosi múltiple, conferint una certa “protecció” enfront 

dels brots. Davant la presència del fetus, es produeix una regulació del 

sistema immune matern, que es fa “més tolerant” (tolerància immunitària). 

Concretament, la taxa de brots disminueix durant l’embaràs, especialment 

durant el segon i tercer trimestre; no obstant això, el risc de brots augmenta 

en els tres primers mesos després del part. 

106 L’embaràs augmenta el risc de brots?  
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El risc que un fill tinga esclerosi múltiple existeix, encara que els pares no 

tinguen la malaltia. El risc és major si un dels pares està afectat i el risc 

estimat se situa al voltant del 2% (capítol 1, pregunta 5).  

107 Els meus fills tenen risc de patir esclerosi múltiple?  

Com hem comentat en el capítol 4, el tractament d’elecció del brot són els 

corticoides, concretament la metilprednisolona, però es recomana evitar el 

tractament amb corticoides durant el primer trimestre pel risc potencial de 

malformacions fetals. En el cas de brots greus durant el segon i tercer 

trimestre de l’embaràs, sembla que és relativament segur administrar 

metilprednisolona intravenosa. 

108 Què ocorre si tinc un brot durant l’embaràs?  

No s’han descrit efectes negatius de la ressonància magnètica durant 

l’embaràs, però cal tenir en compte que l’ús de gadolini intravenós 

(contrast) està contraindicat durant la gestació. En general, es recomana 

evitar la realització de ressonàncies magnètiques durant l’embaràs, llevat 

que siguen necessàries. 

109 Puc fer-me una ressonància magnètica durant l’embaràs?  

El part es farà preferentment per via vaginal, i, en tot cas, la determinació 

del tipus de part (vaginal o cesària) correspondrà a l’obstetra en funció de 

l’evolució del part o de les característiques prèvies de la pacient. Si hi ha 

problemes de mobilitat, espasticitat o fatiga, pot afectar-se el període 

expulsiu i requerir-se part instrumentat o cesària. Tots els tipus d’anestèsia 

es poden utilitzar en els pacients amb esclerosi múltiple tenint en compte les 

mateixes precaucions que en les persones que no pateixen aquesta malaltia. 

110 L’esclerosi múltiple pot afectar el part?  
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Es pot utilitzar anestèsia epidural en les pacients amb esclerosi múltiple 

sense més risc que en la població general. 

111 Puc rebre anestèsia epidural?  

Alguns estudis han demostrat un augment del risc de brots en relació amb la 

utilització d’agonistes de l’hormona alliberadora de gonadotropina. Cal no 

oblidar que moltes d’aquestes dones estan sense un tractament específic, 

perquè intenten quedar-se embarassades. Les tècniques de reproducció 

assistida no estan contraindicades de manera absoluta, però ha de tenir-se en 

compte aquesta informació. 

112 Són segures les tècniques de reproducció assistida?  

El motiu de suspendre el tractament abans de la concepció és per a evitar els 

possibles riscos del fàrmac sobre l’embrió. No tots els fàrmacs presenten els 

mateixos riscos per al futur bebè. Però en l’altre costat de la balança, la 

suspensió del tractament de l’esclerosi múltiple augmenta el risc de brots i 

d’empitjorament de la discapacitat. A continuació, revisarem la informació 

més rellevant de la fitxa tècnica dels diferents fàrmacs, sense oblidar que 

aquesta informació pot canviar amb el temps i que hem de consultar la 

informació actualitzada disponible en la web de l’Agència Espanyola del 

Medicament i Productes Sanitaris: www.aemps.gob.es.   

113 He de suspendre el tractament de l’esclerosi múltiple si vull 
quedar-me embarassada?  
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 Dones en edat fèrtil: Les dones en edat fèrtil han d’utilitzar mesures 

anticonceptives apropiades. S’ha d’informar la pacient que es quede 

embarassada o que estiga planificant un embaràs mentre està en 

tractament dels riscos potencials, i ha de considerar-se la possibilitat 

d’interrompre el tractament si fóra necessari. En pacients embarassades 

114 Quines són les recomanacions respecte a l’interferon beta i 
l’embaràs?  
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que presenten una alta taxa de brots abans d’iniciar el tractament, el risc 

d’aparició d’un brot greu després de la interrupció del tractament ha de 

tenir-se en compte enfront del possible augment del risc d’un avortament 

espontani. 

 Embaràs: Hi ha una informació limitada sobre el seu ús en l’embaràs. 

Les dades disponibles indiquen que pot haver-hi un increment del risc 

d’avortament espontani. Per tant, durant l’embaràs està contraindicat 

l’inici del tractament.  

Els estudis realitzats en animals no han mostrat toxicitat per a la 

reproducció. Les dades actuals en dones embarassades no indiquen 

malformacions o toxicitat per al fetus o per al nounat. Fins avui no es 

disposa de dades epidemiològiques rellevants. Com a mesura de precaució, 

és preferible evitar-ne l’ús durant l’embaràs llevat que el benefici per a la 

mare supere el risc per al fetus. 

115 Quines són les recomanacions respecte a l’acetat de glatiràmer i 
l’embaràs?  

 Dones en edat fèrtil/Anticoncepció en dones: Abans d’iniciar el 

tractament, ha d’advertir-se a les dones en edat fèrtil del risc potencial en 

el fetus i de la necessitat d’utilitzar mètodes anticonceptius efectius 

durant el tractament. Com que l’eliminació del fingolimod de 

l’organisme dura aproximadament dos mesos després de la interrupció 

del tractament, el risc potencial sobre el fetus pot persistir, i per això, la 

contracepció ha de continuar-se durant aquest període. 

 Embaràs: Abans d’iniciar el tractament en dones que poden estar 

embarassades, cal disposar del resultat negatiu del test d’embaràs. 

Durant el tractament, les dones no han de quedar-se embarassades i es 

recomana una anticoncepció activa. Si una dona es queda embarassada 

durant el tractament, es recomana la interrupció del tractament. Els 

estudis en animals han mostrat toxicitat per a la reproducció, incloent la 

116 Quines són les recomanacions respecte al fingolimod i 
l’embaràs?  



 

pèrdua fetal i defectes en els òrgans. Hi ha dades limitades relatives al 

seu ús en dones embarassades. 
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No hi ha dades, o aquestes són limitades, relatives al seu ús en dones 

embarassades. Els estudis realitzats en animals han mostrat toxicitat per a la 

reproducció. No es recomana utilitzar el fàrmac durant l’embaràs ni en 

dones en edat fèrtil que no estiguen utilitzant mètodes anticonceptius 

apropiats. El tractament solament ha d’usar-se durant l’embaràs si és 

clarament necessari i si el possible benefici justifica el possible risc per al 

fetus.  

117 Quines són les recomanacions respecte al dimetil fumarat i 
l’embaràs?  

 Ús en homes: Es considera que el risc de toxicitat embriofetal mediada 

per l’home a través del tractament amb teriflunomida és baix. 

 Embaràs: Hi ha dades limitades sobre la utilització de la teriflunomida 

en dones embarassades. Els estudis fets en animals han mostrat toxicitat 

per a la reproducció. La teriflunomida pot causar defectes greus de 

naixement si s’administra durant l’embaràs i, per tant, està con-

traindicada durant l’embaràs. Les dones en edat fèrtil han d’utilitzar mè-

todes anticonceptius efectius durant i després del tractament sempre que 

els nivells de teriflunomida en plasma estiguen per sobre de 0,02 mg/l. 

En el cas de dones en tractament amb teriflunomida que vulguen quedar-

se embarassades, el tractament s’ha d’interrompre i es recomana realit-

zar un procediment d’eliminació accelerada mitjançant colestiramina o 

carbó activat per a aconseguir més ràpidament una concentració inferior 

a 0,02 mg/l. En qualsevol cas, després de dur a terme els procediments 

d’eliminació accelerada, s’ha de verificar mitjançant dues proves 

separades per un interval d’almenys 14 dies i esperar un mes i mig entre 

el primer resultat inferior a 0,02 mg/l i la fertilització. Tant la 

colestiramina com el carbó activat en pols poden afectar l’absorció 

118 Quines són les recomanacions respecte a la teriflunomida i 
l’embaràs?  
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 d’estrògens i progestàgens, de manera que no es pot garantir 

l’anticoncepció fiable dels anticonceptius orals durant el procediment 

d’eliminació accelerada amb colestiramina o carbó activat en pols. 

Els estudis fets en animals han mostrat toxicitat per a la reproducció. El 

registre prospectiu d’embarassos amb natalizumab que ja ha finalitzat 

contenia 355 embarassos amb resultats disponibles. Va haver-hi 316 nascuts 

vius, en 29 dels quals es van notificar defectes congènits. Setze dels 29 es 

van classificar com a defectes majors. La taxa de defectes es correspon amb 

les notificades en altres registres d’embarassos de pacients amb esclerosi 

múltiple. No hi ha indicis que apunten a un patró específic de defectes 

congènits amb el fàrmac. 

Els casos de la literatura publicada van descriure trombocitopènia i anèmia 

transitòries de lleus a moderades, observades en lactants nascuts de mares 

que s’havien exposat durant el tercer trimestre d’embaràs. Aleshores, es 

recomana fer un seguiment dels nounats de mares exposades al medicament 

durant el tercer trimestre d’embaràs per si presentaren possibles anomalies 

hematològiques. 

Si una dona es queda embarassada mentre està prenent natalizumab, s’ha de 

considerar la possibilitat d’interrompre el medicament. L’avaluació benefici

-risc del seu ús durant l’embaràs ha de tenir en compte l’estat clínic de la 

pacient i la possible recurrència de l’activitat de la malaltia després 

d’interrompre el medicament. 

119 Quines són les recomanacions respecte al natalizumab i 
l’embaràs?  
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 Dones en edat fèrtil: Les dones en edat fèrtil han d’utilitzar mètodes 

anticonceptius eficaços quan reben un curs de tractament amb 

alemtuzumab i durant els quatre mesos posteriors al curs de tractament. 

120 Quines són les recomanacions respecte a l’alemtuzumab i 
l’embaràs?  



 

El tractament dels símptomes relacionats amb la malaltia durant l’embaràs 

de la dona amb esclerosi múltiple es farà només si és absolutament 

necessari, amb la mínima dosi possible, i se seleccionarà el medicament que 

presente el menor risc. 

121 Es pot utilitzar un tractament simptomàtic durant l’embaràs?  

Es recomana la lactància materna pels seus efectes beneficiosos sobre la 

mare i el xiquet en les pacients amb un risc baix de brots durant el puerperi.  

En general, les fitxes tècniques dels fàrmacs desaconsellen la lactància amb 

el tractament de l’esclerosi múltiple pel risc que el fàrmac passe a la llet 

materna.  

D’altra banda, la pàgina web www.e-lactancia.org ofereix recomanacions 

sobre la lactància realitzades pels pediatres d’APILAM, una associació 

altruista de caràcter sanitari, científic i cultural que té com a objectiu genèric 

la promoció de la salut, tant a nivell personal com comunitari, fomentant 

estils de vida sans i prestant especial atenció a la salut maternoinfantil, amb 

122 És possible la lactància materna?  
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 Embaràs: Només ha d’administrar-se alemtuzumab durant l’embaràs si 

els possibles beneficis justifiquen els riscos potencials per al fetus. Els 

estudis fets en animals han mostrat toxicitat en la reproducció. Es 

desconeix si l’alemtuzumab pot causar danys fetals si s’administra a 

dones embarassades o si pot afectar la capacitat reproductora. 

Un efecte secundari freqüent de l’alemtuzumab és l’alteració de la funció 

del tiroide. Les malalties de tiroide suposen un risc especial per a les 

dones embarassades. Si no es tracta l’hipotiroïdisme durant l’embaràs, 

augmenta el risc d’avortament espontani i que el fetus resulte afectat 

amb problemes com ara retard mental i nanisme. En mares amb la malal-

tia de Graves (hipertiroïdisme), els anticossos receptors de l’hormona 

estimulant de la tiroide es poden transmetre al fetus en desenvolupament 

i causar una malaltia de Graves neonatal transitòria.  

http://www.e-lactancia.org
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Figura 20 
Lactància 
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un gran èmfasi en la lactància materna. Les recomanacions arreplegades 

actualment en la pàgina web indiquen que el risc de l’interferon beta és molt 

baix, el risc de l’acetat de glatiràmer, el dimetil fumarat, l’alemtuzumab i el 

natalizumab seria baix, i el risc del fingolimod seria alt.  
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El tabac augmenta el risc de nombroses malalties com ara l’infart de 

miocardi, l’ictus, l’aneurisma d’aorta, les malalties pulmonars i diversos 

tipus de càncer. Les persones que fumen tenen un major risc de morir 

prematurament. A més, el pronòstic de l’esclerosi múltiple és pitjor en els 

fumadors. S’ha demostrat que el risc de progressió disminueix en els 

pacients amb esclerosi múltiple que deixen de fumar. Per tot això, 

rotundament NO. 

123 Puc fumar?  

L’alcohol és una droga amb efectes nocius sobre el sistema nerviós i altres 

òrgans. Alguns pacients noten que fins i tot una sola copa d’una beguda 

alcohòlica els produeix un empitjorament de l’equilibri i de la coordinació. 

D’altra banda, l’alcohol pot interaccionar amb diversos fàrmacs com les 

benzodiazepines, el baclofén o els antidepressius. 

El consum moderat d’alcohol està permés solament si no aprecia 

empitjorament de la seua situació neurològica i si no hi ha interaccions amb 

els medicaments que estiga prenent. No hem d’oblidar que no es pot 

consumir alcohol si es condueix un vehicle o s’ha de manejar maquinària 

perillosa, igual que qualsevol altra persona. 

124 Puc beure alcohol?  

No hi ha cap dieta en concret que haja demostrat un efecte beneficiós sobre 

el curs de la malaltia. Tanmateix, hi ha algunes dades que hem de tenir en 

compte: 

 El dèficit de vitamina D pot influir en el desenvolupament i curs de 

l’esclerosi múltiple. 

 La ingesta elevada de sal pot influir negativament sobre l’autoimmunitat. 

La microbiota intestinal (els bacteris que resideixen en el nostre intestí) 

pot influir en l’esclerosi múltiple, i al seu torn la dieta influeix en la 

125 He de fer alguna dieta especial?  
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microbiota intestinal. Se sap poc sobre com influeix la dieta en la 

microbiota i aquesta en l’esclerosi múltiple. 

 La dieta mediterrània té un efecte beneficiós en la prevenció de la 

diabetis, la salut cardiovascular i els marcadors d’inflamació. 

 És important mantenir un pes òptim. 

Amb la informació disponible, la més recomanable és una dieta 

mediterrània, pobra en sal, que incloga fruites i verdures, llegums, cereals 

preferiblement integrals, peix, oli d’oliva i poca carn i greixos d’origen 

animal (www.dietamediterranea.com). 

Figura 21 

Dieta 

La vitamina D és un element essencial per al funcionament del nostre 

organisme. Els nivells de vitamina D poden mesurar-se mitjançant una 

analítica, i en cas de ser baixos, es poden prescriure suplements de vitamina 

D sota la supervisió del neuròleg. Hi ha assajos clínics en marxa que estan 

investigant la possibilitat de millorar el curs de l’esclerosi múltiple amb 

suplements de vitamina D, però mentre no estiguen disponibles els resultats 

d’aquests estudis, no es pot recomanar la seua utilització indiscriminada. 

126 He de prendre suplements de vitamina D?  
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Amb una dieta normal i en condicions habituals no és necessari consumir 

suplements vitamínics, amb l’excepció de suplements de ferro si hi ha 

anèmia per falta de ferro, la qual cosa és freqüent en les dones joves a causa 

de la pèrdua de sang menstrual. En l’actualitat, no hi ha dades científiques 

que avalen el consum de suplements nutricionals que continguen els 

anomenats antioxidants.   

127 He de prendre suplements vitamínics i antioxidants?  

El dejuni durant el Ramadà és un dels cinc pilars de l’islam. No s’ha 

demostrat que en línies generals el dejuni durant el Ramadà empitjore el 

pronòstic de la malaltia ni augmente el risc de brots. La majoria de pacients 

amb una discapacitat lleu pot fer el dejuni del Ramadà sense problemes. Els 

pacients amb una discapacitat més greu poden experimentar un 

empitjorament dels símptomes de l’esclerosi múltiple, com visió borrosa, 

debilitat, fatiga i problemes d’equilibri. En aquest cas, no han de fer el 

dejuni.  

128 Sóc musulmà. Puc fer el dejuni durant el Ramadà?  

Els tractaments injectables i els comprimits que es prenen una vegada al dia 

no ofereixen cap problema, ja que no impedeixen mantenir el dejuni. És 

convenient que el seu neuròleg tinga en compte la seua fe per a adaptar el 

tractament en la mesura que siga possible als preceptes de l’islam.  

129 Sóc musulmà. Puc prendre la medicació per a l’esclerosi 
múltiple durant el Ramadà?  

Una exposició solar moderada és saludable en la majoria de pacients, però 

no hem d’oblidar que l’excés d’exposició solar augmenta el risc de càncer 

de pell. Per a la majoria de persones i depenent del tipus de pell, els 

antecedents mèdics i molts altres factors, entre 10 i 20 minuts d’exposició 

solar diària sense protecció solar o amb una protecció baixa, a mitjan matí o 

130 Puc prendre el sol?  
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a mitjan vesprada, poden aportar beneficis per a la seua salut amb mínims 

riscos per a la pell. L’exposició solar que excedisca aquest temps o que es 

produïsca al migdia sí que requereix més mesures de protecció solar. S’ha 

d’evitar sempre que l’exposició solar ens ocasione cremades. També cal 

evitar l’excés de calor, que pot empitjorar els símptomes de la malaltia. És 

necessari refrescar-nos amb freqüència i estar ben hidratats. Pot trobar 

informació útil sobre l’exposició al sol en la pàgina web: “El nostre decàleg 

per a una exposició solar saludable”1. En cas de dubte, és convenient que 

consulte el seu dermatòleg.  

1. “El nostre decàleg per a una exposició solar saludable”: 

http://www.clinicadermatologicainternacional.com/es/noticia/nuestro-decalogo-para-una-
exposicion-solar-saludable. 

Figura 22 

Prendre el sol 

L’augment de la temperatura corporal pot empitjorar els símptomes de la 

malaltia, per la qual cosa s’ha d’evitar la sauna. 

131 Puc anar a la sauna?  

El diagnòstic d’esclerosi múltiple no implica que no es puga conduir. La 

impossibilitat de conduir depèn del grau de discapacitat, que ha de ser 

valorat pel neuròleg. 

132 Puc conduir vehicles?  
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Pot viatjar en avió amb les limitacions inherents a la seua situació física. Si 

ha de viatjar amb la medicació, ha de portar-la en l’equipatge de mà.  

133 Puc viatjar en avió?  

Pot viatjar a l’estranger, però cal tenir en compte que l’atenció mèdica no té 

la mateixa qualitat en altres països que en el nostre. No ha d’oblidar portar 

la seua medicació i un informe mèdic en anglés. És convenient que tramite 

la targeta sanitària europea i/o una assegurança mèdica de viatge. 

134 Puc viatjar a l’estranger?  

Figura 23 

Viatjar 

Es tracta d’una targeta gratuïta que permet accedir a l’atenció sanitària 

pública necessària per motius mèdics durant una estada temporal en 

qualsevol dels 28 Estats membres de la UE, a més d’Islàndia, Liechtenstein, 

Noruega i Suïssa, en les mateixes condicions i al mateix cost (l’assistència 

és gratuïta en alguns països) que les persones assegurades en aquell país. La 

targeta sanitària europea pot tramitar-se online en la següent adreça: https://

w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp.  

135 Què és la targeta sanitària europea?  
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Cal recordar que la targeta sanitària europea: 

 no és una alternativa a l’assegurança de viatge. No cobreix l’assistència 

sanitària privada ni costos tals com el vol de retorn al país d’origen o la 

pèrdua o sostracció de les pertinences, 

 no cobreix les despeses si viatja amb la finalitat expressa de rebre 

tractament mèdic, 

 i no garanteix la gratuïtat del servei. Com que els sistemes d’assistència 

sanitària de cada país són diferents, els serveis que en el seu país són 

gratuïts poden no ser-ho en uns altres. 

L’activitat física és recomanable, perquè millora la força i l’equilibri, 

disminueix la fatiga i fins i tot té beneficis en el nostre estat psicològic. És 

important que estiguem a gust realitzant l’activitat física que escollim. Hi ha 

múltiples possibilitats: caminar, córrer, bicicleta, ioga, pilates, tai-txi o 

natació, entre moltes altres. Cal evitar arribar al límit de la nostra capacitat 

física.  

136 Puc fer esport?  

Convé que seguisca realitzant la seua activitat laboral habitual en la mesura 

que siga possible. A voltes hem de fer algunes adaptacions pel que fa a 

activitats o horaris. Desgraciadament, pot arribar a ocórrer que la malaltia li 

impedisca seguir fent el seu treball habitual.  

137 Puc treballar?  

En línies generals, les vacunes “inactivades” són segures en els pacients 

amb esclerosi múltiple. Per exemple, algunes de les vacunes més habituals 

com la de la grip, l’hepatitis B i el tètanus poden utilitzar-se amb 

tranquil·litat. 

Els pacients que es disposen a iniciar un tractament amb fingolimod o 

138 Puc vacunar-me?  
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alemtuzumab i són seronegatius per al virus de la varicel·la, han de vacunar-

se abans de començar el tractament. 

En cas de plantejar-nos un viatge a zones endèmiques, hem de saber que la 

vacuna contra la febre groga està desaconsellada en els pacients amb 

esclerosi múltiple. 

De totes maneres, abans de rebre qualsevol vacuna, és convenient consultar 

el nostre neuròleg.  

Sí, pot anar al dentista sense cap problema. No hi ha problemes amb 

l’anestèsia local llevat que hi siga al·lèrgic.  

139 Puc anar al dentista?  

Els pacients amb esclerosi múltiple no tenen cap problema especial amb els 

tints del cabell que siga diferent a la resta de les persones. 

140 Puc tenyir-me els cabells?  

No hi ha cap problema amb la depilació mecànica i no tenim constància de 

problemes amb la depilació làser.  

141 Puc depilar-me?  

L’adequació del domicili vindrà marcada per l’evolució de la malaltia, ja 

que dependrà del grau d’incapacitat i de les cures que puga precisar. S’han 

de valorar les barreres arquitectòniques que impedisquen la mobilitat de la 

persona afectada. Es consideren barreres arquitectòniques, per exemple, no 

disposar d’ascensor per a accedir al domicili, escales, estores, portes o 

passadissos molt estrets, una cambra de bany de difícil accés, sòls esvarosos 

o tenir banyera en lloc de plat de dutxa. 

142 He de fer algun canvi en ma casa?  
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Segons la legislació vigent, els pacients amb esclerosi múltiple no poden ser 

donants de sang ni de medul·la, igual que ocorre amb moltes altres malalties 

cròniques. 

143 Puc ser donant de sang o de medul·la?  

El Sistema Nacional de Salut cobreix tots els tractaments que vosté 

necessite. No ha de preocupar-se en aquest aspecte. Hem de ser conscients, 

tant pacients com metges, dels costos dels tractaments i fer-ne el millor ús. 

144 Podré pagar els tractaments?  

No hi ha una resposta única i és molt personal. Hem de plantejar-nos tres 

situacions:  

 Família: en general, la nostra parella i els nostres fills han de saber-ho. 

 Amics: cal distingir entre els amics més íntims, als quals probablement 

hàgem de comunicar-los-ho, i els amics menys pròxims, als quals no serà 

tan necessari informar. 

 Treball: depén de les condicions requerides per a la professió que hem 

d’exercir. També devem plantejar-nos si compartir la informació sobre la 

nostra malaltia ens ajudarà en la nostra activitat laboral o no. 

145 He de comunicar la meua malaltia?  

És el document oficial pel qual s’acredita la discapacitat d’una persona. Per 

a obtenir-lo, la discapacitat ha de ser igual o superior al 33%. Aquest 

document que emeten els òrgans competents de la comunitat autònoma té 

validesa en tot el territori nacional. 

146 En què consisteix el certificat de discapacitat?  
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El certificat de discapacitat el pot sol·licitar la persona interessada, el seu 

representant legal o el seu guardador de fet. A la Comunitat Valenciana s’ha 

d’adjuntar l’imprés de sol·licitud i els informes mèdics més recents. 

L’imprés de sol·licitud es pot descarregar des de la web de la Generalitat 

Valenciana: http://www.inclusio.gva.es/. 

Tota aquesta documentació es presentarà en qualsevol d’aquests llocs:  

 Centre d’Avaluació de Persones amb Diversitat Funcional de Benestar 

Social de la província on residisca, en el nostre cas: c/ Fernando 

Madroñal, núm. 52, 03007, Alacant. 

 En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a 

l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol Administració de 

les comunitats autònomes o a la de qualsevol Administració de les 

diputacions provincials, cabildos i consells insulars. 

 En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament 

s’establisca. 

 En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en 

l’estranger. 

 En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. 

El termini és durant tot l’any. 

147 Qui i com se sol·licita el certificat de discapacitat?  

En cas de no estar conforme amb la resolució del reconeixement del grau de 

discapacitat, els interessats podran interposar una reclamació prèvia a la via 

jurisdiccional social, de conformitat amb el que estableix l’article 71 del text 

refós de la Llei de Procediment Laboral, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

2/1995, de 7 d’abril. La reclamació prèvia a la via jurisdiccional social es 

podrà interposar en el termini dels 30 dies següents a la data de la 

notificació de la resolució que haja recaigut i haurà de ser dirigida al 

director territorial de Benestar Social. 

148 Què puc fer si no estic d’acord amb el grau de discapacitat que 
se m’ha reconegut?  
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Taula 14. Recursos disponibles amb el certificat de discapacitat  

 
Grau de  

discapacitat  
Recursos 

Educació 33% o més  Beques. 

 Reserva de places universitàries. 

 Exempció de taxes universitàries. 

Formació 
ocupacional 
i treball 

33% o més  Cursos i tallers. 

 Reserva de plaça en oposicions. 

Habitatge 33% o més  Eliminació de barreres arquitectòniques 
en la llar. 

 Programa de lloguer d’interés social. 

Exempció 
d’impostos 

33% o més  Impost de matriculació. 

 Impost de circulació. 

 IVA reduït del 4% (mobilidad reduïda). 

 IRPF. 

Transports 65% o més  Descomptes en l’avió. 

 Descomptes en el tren i en l’autobús. 

Aparca-
ments 

33% o més + 
mobilidad redu-
ïda 

 Targeta d’estacionament. 

 Reserva d’aparcament. 

 Reserves d’aparcaments personals. 

Altres 33% o més  Descomptes en oci. 

Ajudes indi-
viduals 

33% o més  Eliminació de barreres. 

 Adaptació de vehicles. 

 Ajudes tècniques. 

 Ajudes a la institucionalització. 
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La taula següent arreplega els principals recursos disponibles amb el 

certificat de discapacitat. 

149 Quins beneficis aporta el certificat de discapacitat?  



 

La incapacitat permanent és aquella situació en la qual un treballador, 

després de rebre un tractament, continua amb limitacions anatòmiques o 

funcionals greus que disminueixen o anul·len completament la seua 

capacitat laboral. Hi ha diferents tipus d’incapacitat permanent: 

 Incapacitat permanent parcial per a la professió habitual. 

 Incapacitat permanent total per a la professió habitual. 

 Incapacitat permanent absoluta per a qualsevol treball. 

 Gran invalidesa. 

150 Què és la incapacitat permanent?  

Hi ha tres maneres d’accedir a la incapacitat permanent: 

 Des de la situació d’incapacitat temporal, l’Equip de Valoració d’Inca-

pacitats (EVI) pot proposar la incapacitat permanent sense que l’interes-

sat haja de fer cap tràmit. 

 L’afectat, si considera que no podrà recuperar-se per a la seua activitat 

laboral, té dret a sol·licitar la incapacitat permanent en qualsevol 

moment. En aquest cas, es dirigirà directament al centre d’atenció de 

l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i lliurarà el model de 

sol·licitud (que ja prèviament havia arreplegat en aquest mateix centre o 

bé en la pàgina web de l’Institut), aportant la documentació personal que 

s’hi indica. 

 El servei públic de salut pot proposar també la incapacitat permanent 

sempre que el treballador no haja arribat a completar l’any de prestació 

d’incapacitat temporal. 

Una vegada presentada la sol·licitud, l’EVI emetrà un informe/proposta 

sobre la base de l’informe mèdic elaborat pels facultatius de la direcció 

provincial de l’INSS i l’informe d’antecedents professionals. Després, la 

direcció provincial de l’INSS dictarà una resolució declarant el grau 

d’incapacitat, la quantia de la prestació i el termini per a la revisió. 

151 Com es tramita la incapacitat permanent?  
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Taula 15. Resum dels graus d’incapacitat permanent 

Graus d’incapacitat permanent per accident de treball 
i malaltia professional 

Graus Concepte Quantia 

Lesions per-
manents no 
invalidants 

Lesions, mutilacions i de-
formitats de caràcter defini-
tiu no incapacitants, que 
suposen una disminució o 
alteració de la integritat 
física i estan arreplegades 
en el barem establit a 
aquest efecte. 

S’indemnitzen per una sola ve-
gada amb les quantitats que 
figuren en el vigent barem d’in-
demnització sense perjudici del 
dret del treballador a continuar 
en l’empresa. 

Incapacitat 
permanent 
parcial 

Disminució no inferior al 
33% en el rendiment nor-
mal per a la professió sense 
impedir-li altres tasques 
fonamentals de la mateixa. 

S’indemnitza amb una quantitat 
a tant alçat, equivalent a 24 
mensualitats de la base regula-
dora del càlcul de la prestació 
d’incapacitat temporal. 

Incapacitat 
permanent 
total 

Inhabilita el treballador per 
a la realització de les tas-
ques fonamentals de la seua 
professió sempre que puga 
dedicar-se a una altra de 
diferent. 

Pensió vitalícia del 55% de la 
base reguladora anual, que es 
pot incrementar en un 20% per 
a treballadors majors de 55 anys 
i que no facen treballs. 

Incapacitat 
permanent 
absoluta 

Inhabilita per complet el 
treballador per a qualsevol 
professió o ofici. 

Pensió vitalícia del 100% de la 
base reguladora anual. 

Gran  
invalidesa 

Situació del treballador 
afectat d’incapacitat perma-
nent i que, a conseqüència 
de pèrdues anatòmiques o 
funcionals, necessita l’as-
sistència d’una altra perso-
na per a dur a terme els 
actes més essencials de la 
vida. 

Pensió vitalícia del 100% de la 
base reguladora, més un com-
plement no inferior al 45% de la 
pensió, destinat a la persona que 
atén l’invàlid. 
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Una persona és considerada com a dependent funcional quan requereix 

l’ajuda d’una altra persona per a poder realitzar les seues activitats de la 

vida quotidiana, és a dir, aquella que necessita ajuda per a caminar, banyar-

se, vestir-se o endreçar-se.  

Per a poder optar a les ajudes previstes en el sistema de dependència cal ser 

declarat dependent per l’òrgan avaluador. Una vegada determinat el grau de 

dependència, s’emetrà una resolució amb indicació d’aquest i s’elaborarà el 

programa individual d’atenció (PIA). 

152 Quan es considera que una persona és dependent?  

Entre els serveis que estableix la llei estan inclosos: 

 Teleassistència. 

 Ajuda a domicili (que inclou l’atenció a les necessitats de la llar i/o les 

cures personals). 

 Centres de dia per a majors. 

 Centres de dia per a menors de 65 anys. 

 Centres de dia per a atenció especialitzada. 

153 Quins serveis aporta el reconeixement de la dependència?  

Les possibles prestacions econòmiques són les següents: 

 Prestació per a cures en l’entorn familiar i suport a cuidadors no 

professionals. 

 Prestació econòmica d’assistència personal, l’objectiu de la qual és 

contribuir a la contractació d’assistència personal, durant un nombre 

d’hores, que facilite al beneficiari l’accés a l’educació i al treball, així 

com una vida més autònoma en la realització de les activitats bàsiques de 

la vida diària. 

154 Quines prestacions econòmiques aporta el reconeixement de la 
dependència?  
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La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal 

i Atenció a les persones en situació de dependència, més coneguda com a 

“llei de dependència”, és una llei espanyola que crea l’actual Sistema per a 

l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència, que és el conjunt de serveis i 

prestacions destinats a la promoció de l’autonomia personal, així com a la 

protecció i atenció a les persones, a través de serveis públics i privats 

concertats degudament acreditats.  

Per a poder ser considerat beneficiari dels drets que atorga aquesta llei, 

caldrà: 

 Tenir la nacionalitat espanyola. 

 Residir en territori espanyol i haver-ho fet durant els últims cinc anys, 

dels quals dos han de ser immediatament anteriors a la data de 

sol·licitud. 

 Ser declarat dependent per l’òrgan avaluador de la comunitat autònoma 

corresponent. 

155 Qui pot beneficiar-se de les ajudes establides en la llei de 
dependència?  

Per tal que tots puguem gaudir de les nostres platges, la Conselleria de 

Benestar Social de la Generalitat Valenciana ha creat el Pla de Platges 

Accessibles amb l’objectiu que les persones amb mobilitat reduïda puguen 

accedir a la vora de la mar amb facilitat i banyar-se amb total seguretat. 

Totes aquestes platges disposen d’aparcaments reservats, rampes i 

passarel·les especials per a cadires de rodes, llocs amb ombra, cabines 

adaptades i personal de suport. A més, compten amb cadires i crosses 

amfíbies. La crossa amfíbia permet una absoluta autonomia a les persones 

amb mobilitat reduïda, i la cadira permet entrar en l’aigua. 

Per a fer ús de qualsevol punt de platja accessible n’hi ha prou amb acudir-

hi. Pot consultar els punts de platja i els seus períodes de funcionament en el 

156 Què són les platges accessibles?  
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llistat de platges accessibles, disponible en la següent web de la Generalitat 

Valenciana: http://www.inclusio.gva.es/.  

Ningú millor que una persona afectada i membre de l’Associació d’Esclero-

si Múltiple d’Alacant (ADEMA) per a explicar-ho:  

“La meua primera experiència va ser molt positiva perquè tens una malaltia 

que no coneixes i el poc que saps és molt roín. La trobada amb persones que 

tenen el mateix que tu és molt positiva perquè parles el mateix idioma. No 

et fan falta moltes explicacions del que et passa, perquè si no els passa el 

mateix, t’entenen a la perfecció. Això és una cosa molt reconfortant 

emocionalment.  

Quant a les activitats que es poden fer en l’associació, una molt important és 

la rehabilitació física amb una fisioterapeuta especialitzada en esclerosi 

múltiple. També proporcionen assessorament en relació amb el certificat de 

discapacitat i les ajudes que pots obtenir. Altres activitats són teràpies de 

grup, rehabilitació cognitiva, excursions lúdiques, etc. 

Si haguera de resumir l’ajuda de l’associació en molt poques frases, diria: 

Una conversa, uns riures, a voltes plors, però pocs; tenim el mateix, però 

som tan diferents que ací veus que realment estàs davant de les mil cares 

d’una mateixa malaltia.” 

157 En què em pot ajudar una associació de pacients?  

Internet és una eina revolucionària que ens permet accedir a una enorme 

quantitat d’informació des de la nostra casa. El problema és que sovint la 

informació és excessiva, a voltes anònima, contradictòria en ocasions i amb 

molta freqüència, no contrastada.  

Algunes de les fonts d’informació més recomanables s’arrepleguen en la 

taula 16. 

158 On puc trobar més informació?  
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Taula 16. Informació en Internet sobre l’esclerosi múltiple 

Organisme Comentaris 

Associació Espanyola 
d’Esclerosi Múltiple 

  

 Informació útil sobre la malaltia. 

 Associació d’àmbit estatal. 

 Idioma: castellà. 

Esclerosi Múltiple 
Espanya 

 Informació útil sobre la malaltia. 

 Federació d’associacions de diverses comunitats 
autònomes. 

 Idioma: castellà. 

Fundació Esclerosi 
Múltiple 

 Informació útil sobre la malaltia. 

 Activitat de la Fundació centrada en Catalunya. 

 Idioma: castellà i català. 

Esclerosi Múltiple 
Euskadi 

 Informació útil sobre la malaltia. 

 Activitat de la Fundació centrada en Euskadi. 

 Idioma: castellà i euskera. 

MS International Fe-
deration 

 Informació útil sobre la malaltia. 

 Xarxa mundial d’associacions d’esclerosi múltiple. 

 Idioma: anglés. 

Biblioteca Nacional de 
Medicina dels EUA 

 Informació útil sobre la malaltia. 

 Idioma: castellà. 

National Multiple 
Sclerosis Society 

 Informació útil i molt àmplia sobre la malaltia. 

 ONG d’Estats Units. 

 Idioma: anglés. 

EMyAcción  Informació útil sobre la malaltia. 

 Corporació farmacèutica Novartis Pharma. 

 Idioma: castellà. 

Esclerosi múltiple  Informació útil sobre la malaltia. 

 Corporació farmacèutica Roche. 

 Idioma: castellà. 
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 Associació Espanyola d’Esclerosi Múltiple: www.aedem.org  

 Esclerosi Múltiple Espanya: www.esclerosismultiple.com  

 Fundació Esclerosi Múltiple: www.observatorioesclerosismultiple.com  

 Esclerosi Múltiple Euskadi: www.esclerosismultipleeuskadi.org  

 MS International Federation: www.msif.org  

 Biblioteca Nacional de Medicina dels EUA: www.medlineplus.gov/

spanish/ency/article/000737.htm  

 National Multiple Sclerosis Society: www.nationalmssociety.org  

 EMyAcción: www.emyaccion.com  

 Esclerosi multiple: www.rochepacientes.es/esclerosis-multiple  
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Durant molts anys, a les persones que patien esclerosi múltiple se’ls ha 

aconsellat no practicar activitat física, sobretot la més extenuant, per la por 

que poguera empitjorar el curs de la seua patologia. Aquest temor estava 

fundat en el fet que alguns pacients d’esclerosi múltiple manifestaven 

l’exacerbació d’algun dels seus símptomes després de practicar algun tipus 

d’activitat física. No obstant això, avui dia sabem que, si bé és cert que la 

pràctica d’algunes activitats, especialment les més intenses, incrementa la 

temperatura corporal, cosa que al seu torn pot provocar aquesta exacerbació 

-com per exemple, perdre força en una de les extremitats-, aquesta situació 

és temporal i es recupera en un curt període de temps, una vegada la 

temperatura ha tornat a baixar. 

La recomanació de no practicar activitat física ha donat com a resultat que, 

en general, els pacients amb esclerosi múltiple són menys actius que els 

subjectes sans, i fins i tot menys actius que els que pateixen altres patologies 

cròniques. Aquest grau de sedentarisme ha suposat que patisquen 

comorbilitats tals com l’obesitat, la síndrome metabòlica o l’osteoporosi en 

major mesura que altres grups de població. 

La realitat respecte a la pràctica d’activitat física i les seues conseqüències 

en aquests pacients és ben diferent. Estudis científics recents demostren que 

la pràctica regular d’activitat física per part d’aquesta població no augmenta 

ni el risc de patir brots ni l’aparició d’altres fenòmens adversos com les 

lesions òssies o musculars. Tampoc la pràctica d’activitat física empitjora el 

curs clínic de la malaltia. Així, es pot afirmar que la pràctica d’activitat 

física, especialment quan aquesta es realitza de forma estructurada i repetida 

en el temps, no solament és segura per als pacients d’esclerosi múltiple, sinó 

a més recomanable a fi de millorar la seua condició física. Per tant, és 

normal que en l’actualitat, i sempre depenent de la situació particular de 

cada persona, els professionals sanitaris recomanen a aquests pacients fer 

exercici físic per a poder beneficiar-se dels efectes positius que comporta, 

entre altres, l’augment de la capacitat aeròbica i de la capacitat de producció 

159 És aconsellable l’activitat física?  
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de força, la qual cosa sens dubte redunda en una millora en la seua qualitat 

de vida. 

L’activitat física més idònia dependrà de les característiques del pacient. 

Com bé coneixem, no hi ha dos pacients iguals i fins i tot aquells que 

mostren símptomes similars no tenen per què patir-los en la mateixa 

mesura, ni en les mateixes situacions o amb la mateixa intensitat. Això, unit 

a factors com l’edat, el tipus d’esclerosi múltiple, els anys de diagnòstic, la 

medicació o el grau de discapacitat, marcarà quin tipus d’activitat és la més 

recomanable per a un pacient donat, garantint que aquesta pràctica siga 

efectiva i segura. 

D’aquesta manera és absolutament necessari que l’equip que tracte el 

pacient –neuròleg, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicòleg, etc.– siga 

coneixedor del programa d’activitat física que el pacient en qüestió es 

disposa a realitzar i que la persona que prescriga el programa d’entrenament 

siga un llicenciat/graduat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, perquè 

això ens assegura que tindrà els coneixements necessaris per a poder fer-ho. 

160 Quina activitat física és més idònia per a mi?  

Encara que és comú utilitzar els termes activitat física i exercici com a 

sinònims –fins i tot el terme esport−, és important distingir entre ells. 

L’activitat física està definida com qualsevol moviment corporal produït 

pels músculs esquelètics que resulte en una despesa d’energia, mentre que 

l’exercici és la pràctica planificada, estructurada i repetitiva d’activitat física 

durant un període de temps perllongat amb la finalitat de mantenir o 

millorar el nostre estat físic i la nostra capacitat funcional. 

L’objectiu dels professionals de la salut és augmentar els nivells d’activitat 

física dels pacients amb esclerosi múltiple, i l’exercici és la forma efectiva 

de fer-ho, ja que es prescriu amb la finalitat d’aconseguir uns objectius 

prèviament fixats. 

161 És el mateix activitat física que exercici?  
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L’exercici aeròbic és aquell que utilitza primordialment l’oxigen en els pro-

cessos d’obtenció d’energia per a la realització de determinades activitats 

físiques. Solen ser activitats d’intensitat moderada però realitzades durant 

períodes de temps relativament extensos. Dins dels exercicis aeròbics més 

comuns trobem caminar, córrer, nadar o muntar en bicicleta. 

La intensitat a la qual es practica l’exercici aeròbic es mesura usualment 

atenent a la freqüència cardíaca (FC). Normalment es prescriu l’exercici a 

un % de la FC màxima (FCmax) del pacient. La millor forma de calcular la 

FCmax és fent una prova d’esforç per personal especialitzat, però també hi 

ha mètodes indirectes. El mètode indirecte més usual és aplicar fórmules per 

a calcular-la, com per exemple la de Tanaka i col·laboradors (2001): 

162 Què és l’exercici aeròbic?  

FÓRMULA INDIRECTA 

PER AL  CÀLCUL DE LA FCmax 

Tanaka i colaboradors (2001) 

Home [208,7 - (0,73 * edat en anys)] 

Dona [208,1 - (0,77 * edat en anys)] 

Així, atenent a la FCmax, podem considerar diferents intensitats 

d’entrenament aeròbic: 

INTENSITAT EN L’ENTRENAMENT AERÒBIC SEGONS 

% FCmax 

INTENSITAT % FCmax 

Suau 50-59 

Lleugera 60-69 

Moderada 70-80 
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Els pacients d’esclerosi múltiple tenen nivells cardiorespiratoris més baixos 

que la població sana. Tanmateix, cal assenyalar que l’entrenament aeròbic 

és una eina útil per a millorar aquests nivells. Augmentar la salut 

cardiovascular dels pacients resulta prou important, atés que aquesta 

s’associa, entre altres aspectes, amb el grau de discapacitat, el rendiment 

cognitiu, la fatiga i la qualitat de la marxa. 

L’exercici físic programat per a millorar la resistència aeròbica produeix 

adaptacions dels sistemes neuromuscular i cardiorespiratori, millorant la 

utilització de l’oxigen pel mitocondri i permetent així una regulació més 

eficient del metabolisme muscular. La realització continuada d’exercici 

aeròbic fa que aquestes millores puguen ser observades a partir de la quarta 

setmana d’entrenament, aproximadament. 

163 Per a què serveix l’entrenament aeròbic?  

Quant a les recomanacions de pràctica, es recomana que els pacients amb 

esclerosi múltiple practiquen exercici aeròbic de 2 a 3 dies per setmana, en 

sessions de 30 a 60 minuts de durada i amb intensitats que oscil·len entre el 

50% i el 80% de la FCmax. 

164 Quines són les recomanacions per a realitzar l’entrenament 
aeròbic?  

RECOMANACIONS PER A L’ENTRENAMENT AERÒBIC 

FREQÜÈNCIA 2-3 sessions/setmana 

INTENSITAT Del 50% al 80% de la FCmax 

DURADA 30 a 60 minuts/sessió 

La progressió de l’entrenament ha de ser creixent, començant amb 

intensitats baixes i incrementant-les setmanalment o mensualment, segons el 

cas. Fins al sisé mes d’entrenament, el volum d’aquest es pot incrementar bé 

augmentant el temps de cada sessió, bé afegint un dia més d’entrenament a 

la setmana. Després del sisé mes d’entrenament, si no hi ha hagut problemes 

i el neuròleg no ho contraindica, es pot fer un nou test de capacitat en el 
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laboratori o una prova equivalent de camp per a comprovar si es pot 

treballar a més intensitat. 

També convé assenyalar que, en el cas de pacients que no siguen capaços de 

dur a terme tota la sessió de forma ininterrompuda, l’activitat es pot dividir 

en blocs de menor durada. És a dir, si un pacient no es pot exercitar de 

manera contínua durant 40 minuts, hi ha la possibilitat de dividir l’activitat 

en quatre blocs de 10 minuts al llarg del dia. 

Pel que fa al tipus d’exercici aeròbic en funció del nivell de discapacitat, 

podem seguir les recomanacions de Hesen i col·laboradors (2006): 

ACTIVITATS SEGONS EL NIVELL DE DISCAPACITAT 

NIVELL DE 

DISCAPACITAT 
EXERCICI AERÒBIC RECOMANAT 

Cap: ni fatiga ni termo-
sensibilitat 

Completament exercitable, encara que evitant esports 
extrems 

Lleu: fatiga, potser termo-
sensibilitat, pèrdua lleu 
d’equilibri 

Entrenament controlat, potser amb necessitat de 
tècniques de prerefredament, supervisió per a evitar 
el sobreentrenament, esforços extrems perllongats 
desaconsellats 

Moderada: passejos curts, 
espasticitat en els membres 
inferiors, atàxia, problemes 
d’equilibri 

Programa d’entrenament adaptat al dèficit presentat, 
nordic walking, exercicis de fitness a casa, 
ergòmetres de braços i cames, exercicis aquàtics 

Adaptat de Hesen i col·l. (2006) 

Altres fonts, com l’American College of Sports Medicine, recomanen fer 

durant els primers sis mesos activitats com el ciclisme, caminar o nadar, 

encara que també són recomanables exercicis amb ergòmetres, bicicleta 

estàtica o el·líptica. 

A més de l’anterior, cal tenir en compte l’hora del dia en què es fa l’activitat 

(preferiblement en les hores de menys calor) i si s’ha d’aplicar alguna 

tècnica de pre-cooling, és a dir, baixar la temperatura del cos abans i durant 

la realització de l’activitat si la pujada de la temperatura corporal afecta el 

rendiment o el benestar, especialment si es pateix termo-sensibilitat. 
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La debilitat muscular, especialment del tren inferior, és un dels símptomes 

més freqüents en l’esclerosi múltiple. Aquesta falta de força sol provocar 

amb el temps problemes motors, alteracions de la marxa, problemes 

d’estabilitat i caigudes. La debilitat muscular en l’esclerosi múltiple es 

produeix fonamentalment per dos motius: d’una banda, per la mateixa 

malaltia, i d’una altra, pel desús, és a dir, per l’acusat sedentarisme en el 

qual cauen les persones diagnosticades, que s’agreuja amb el temps. 

165 Quina importància té la debilitat muscular en l’esclerosi 
múltiple?  

Pel que fa a la definició del terme força, se’n poden trobar tantes com autors 

es consulten, encara que n’hi ha prou amb entendre que la força serveix per 

a véncer una resistència, que pot ser bé el pes del propi cos bé un objecte -

una pesa per exemple-. L’efecte d’intentar véncer aquesta resistència amb 

uns grups musculars determinats provocarà una adaptació en l’organisme 

que permetrà, primer, véncer aquesta resistència, i després, ser capaç de 

véncer resistències majors. 

166 Què és la força muscular?  

La força és un component fonamental de l’entrenament i de la forma física, 

tant de les persones sanes com de les que presenten algun tipus de patologia. 

En aquestes últimes, a més, l’entrenament de la força, bé siga per a la seua 

conservació (no perdre més força de la que ja s’ha perdut) o millora 

(guanyar més capacitat de producció de força de la que es tenia abans 

d’entrenar), pot resultar fonamental de cara a l’afrontament de la malaltia. 

En aquest sentit, aquest tipus d’entrenament pot no només reduir alguns dels 

símptomes del pacient, sinó també millorar diferents aspectes que tenen un 

impacte important en la seua qualitat de vida. 

Així doncs, millorar la condició física en termes de poder produir més força 

en cada contracció muscular ajudarà, en primer lloc, a reduir la pèrdua de 

167 És important millorar la força muscular?  
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funcionalitat –tal vegada s’ha deixat de realitzar alguna activitat per sentir-

se muscularment més dèbil− i en segon lloc, a convertir-se en persones el 

més actives possibles. Així s’obtindran tots els beneficis que l’entrenament 

de força proporciona, com per exemple: facilitar el desenvolupament de les 

activitats bàsiques de la vida diària, disminuir el risc de caigudes i fractures, 

reduir la fatigabilitat i millorar l’estat del sistema osteoartromuscular. A 

més, el guany de força en les persones amb esclerosi múltiple també s’ha 

associat a millores en la resistència i la velocitat a l’hora de caminar i fins i 

tot a la rapidesa en el processament cognitiu. 

Quant a la prescripció d’exercici de força, cal recordar que els exercicis a 

practicar dependran també del curs de la malaltia i de l’autonomia del 

pacient –el grau en l’escala EDSS− i la seua capacitat ambulatoria. No 

obstant això, és recomanable dur a terme l’exercici de força amb els grups 

musculars que el pacient siga capaç d’activar. Per tant, l’entrenament de 

força està recomanat fins i tot per als pacients que ja utilitzen cadira de 

rodes però sí que poden exercitar el tronc i els braços. 

En general, es recomana començar amb un programa d’entre 4 i 6 mesos de 

durada, depenent dels objectius que es vulguen aconseguir, en el qual es pot 

entrenar de 2 a 3 dies a la setmana, treballant amb màquines, pes lliure 

(peses, manovelles, balons medicinals, etc.) o bandes elàstiques... Serà 

aconsellable fer d’1 a 2 sèries de 8 a 15 repeticions de cada exercici, amb 

descansos d’almenys 3 minuts entre sèries. Convé començar amb una sèrie 

de 8 repeticions i anar augmentant amb el temps tant les sèries com les 

repeticions. Abans de la sessió de força, seria recomanable practicar entre 5 

i 10 minuts d’exercici cardiovascular (bicicleta estàtica, cinta de caminar o 

el·líptica).  

Pel que fa al nombre d’exercicis per sessió, convindria començar amb 4 

exercicis per sessió, podent arribar amb el temps fins als 8 exercicis, 

treballant en primer lloc els grans grups musculars abans que els més 

xicotets. Si s’ha de prioritzar, es començarà per les extremitats inferiors, 

168 Quins exercicis poden millorar la força muscular?  

130 

ESCLEROSI MÚLTIPLE 
PREGUNTES I RESPOSTES PER A PACIENTS I FAMILIARS 



 

CAPÍTOL 10 
ACTIVITAT FÍSICA I EXERCICI 

passant després a exercitar, a poc a poc, les superiors. 

La intensitat dels exercicis de força es mesura usualment en un tant per cent 

(%) de la repetició màxima (1RM), que es defineix com la major quantitat 

de pes que es pot mobilitzar amb una tècnica correcta una sola vegada. 

Aquest valor d’1RM es calcula de forma directa o indirecta i, per a fer-ho, 

devem comptar amb un llicenciat/graduat en Ciències de l’Activitat Física i 

l’Esport. En general, es recomana que al llarg del període d’entrenament no 

se supere el 80% de RM. Així doncs, en una programació de diversos 

mesos, s’haurà de començar per valors d’un 30-40% de RM per a anar 

pujant d’intensitat progressivament.  

RECOMANACIONS PER A L’ENTRENAMENT DE FORÇA 

FREQÜÈNCIA 2-3 sessions/setmana 

INTENSITAT Del 30% al 80% de RM 

SÈRIES / 

REPETICIONS /

DESCANSOS 

1 a 2 sèries per exercici / 8 a 15 repeticions per 
sèrie / 3 minuts de descans entre sèries 

EXERCICIS 4 a 8 exercicis/sessió 

No obstant això, si el pacient no està familiaritzat amb l’entrenament de 

força, és aconsellable, per motius de seguretat, començar utilitzant màquines 

de cadena cinètica tancada, és a dir, màquines de gimnàs, abans que 

treballar amb pesos lliures, almenys fins a aconseguir suficient força i 

destresa per a manejar les manovelles o peses amb seguretat. Si el pacient 

amb esclerosi múltiple s’ha d’exercitar a casa, podrien utilitzar-se bandes 

elàstiques. 

Igual que en els subjectes sans o en aquells que presenten altres patologies, 

l’exercici és una eina que pot resultar útil per a ajudar a millorar els 

símptomes depressius i que no té els efectes secundaris produïts pels 

tractaments farmacològics. 

169 L’exercici físic pot ajudar a millorar la depressió?  
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La pràctica d’exercici en els pacients amb esclerosi múltiple s’associa a 

millores en la velocitat de processament cognitiu. A més, hi ha una relació 

directa entre els nivells d’activitat física, la salut cardiorespiratòria i els 

resultats en el test de velocitat de processament mental. Per tant, un millor 

estat físic pot permetre un millor estat cognitiu durant més temps. 

170 L’exercici físic pot ajudar a millorar la deterioració cognitiva?  

Encara que tradicionalment s’ha recomanat als pacients amb esclerosi 

múltiple no fer exercici físic per temor a empitjorar la fatiga, hi ha suficient 

evidència per a afirmar que l’exercici no incrementa la fatiga, sinó tot el 

contrari. 

Pel que fa al tipus d’exercici o programa més adequat per a reduir la fatiga 

percebuda, és convenient seguir un programa que continga tant exercicis ae-

ròbics com de força. Tanmateix, si el pacient experimenta el fenomen 

d’Uhthoff, és a dir, la exacerbació d’algun símptoma a causa de l’aug-

ment de temperatura, es recomana optar pels exercicis de força, ja que 

augmenten la temperatura corporal en menor mesura que els exercicis 

aeròbics. 

En general, es poden seguir les recomanacions següents: 

171 L’exercici físic pot ajudar a millorar la fatiga?  

FATIGA 

ENTRENAMENTS 

AERÒBICS 

ENTRENAMENTS DE 

FORÇA 

ENTRENAMENTS 

COMBINATS 

40 min/sessió 

2-3 sessions/setmana 

2-6 mesos 

2-3 sessions/setmana 

12 setmanes 

40-80% de RM 

2 sessions/setmana 

12 setmanes 

Aeròbic + força en la 
mateixa sessió 
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La pèrdua d’estabilitat és un dels símptomes que més empitjora la qualitat 

de vida dels pacients amb esclerosi múltiple. Una falta d’equilibri no 

solament dificulta la realització d’activitats de la vida diària (com caminar, 

pujar escales, etc.), sinó que a més augmenta el risc de patir una caiguda, 

amb les greus conseqüències que això comporta (immobilitzacions, 

fractures, etc). Aproximadament el 90% dels pacients experimenten 

símptomes de falta d’estabilitat i el 50% cau almenys una vegada a l’any. 

La falta d’estabilitat i la pèrdua d’equilibri són el resultat de la interacció de 

factors sensorials, una pèrdua de força, especialment del tren inferior, i un 

increment de la fatiga. Per tant, a fi d’intentar mitigar aquest símptoma, s’ha 

de treballar de manera que millorem els factors que hi influeixen. 

Els programes d’exercicis que han demostrat ser més efectius a l’hora de 

millorar l’estabilitat corporal són aquells que inclouen precisament exercicis 

que plantegen un repte per a l’equilibri del pacient, combinats amb l’exerci-

ci de força. No obstant això, als pacients amb debilitat muscular en el tren 

inferior se’ls recomana en primer lloc fer unes setmanes d’enfortiment de la 

musculatura d’aquestes extremitats, amb la finalitat de començar amb 

exercicis funcionals específics d’equilibri en una fase posterior. Els exerci-

cis d’equilibri hauran d’evolucionar des de situacions de menor a major 

complexitat, primer de manera bipodal (amb les dues cames) i després de 

forma monopodal (cada cama per separat). Els pacients amb força suficient 

en el tren inferior poden començar a treballar en la mateixa sessió exercicis 

de força, d’equilibri bipodal i monopodal, d’estabilitat del tronc, funcionals 

i de flexibilitat. 

Alguns dels exercicis funcionals que podem començar a treballar són el sit 

to stand, squats, elevacions de taló, steps, side stepping, tàndems, lunges o 

steps-ups.  

A més, en totes les sessions d’entrenament seria aconsellable introduir 

exercicis d’estabilitat del tronc, la dificultat dels quals podrà incrementar-se 

172 L’exercici físic pot ajudar a millorar l’equilibri?  
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amb la utilització de superfícies inestables (fitball, bosu, etc.) o la reducció 

de punts de suport (per exemple, alçant una cama). 

EQUILIBRI 

PACIENTS SENSE DEBILITAT 
MUSCULAR EN EL TREN 

INFERIOR 

PACIENTS AMB DEBILITAT 
MUSCULAR EN EL TREN 

INFERIOR 

2-3 sessions/setmana 
12 setmanes 

40-80% de RM 

ENTRENAMENT DE FORÇA 
+ 

EXERCICIS D’EQUILIBRI 
CORPORAL I ESTABILITAT DEL 

TRONC 
+ 

ACTIVITATS FUNCIONALS I 
FLEXIBILITAT 

FASE 1: NOMÉS ENTRENAMENT DE 
FORÇA 

FASE 2: FORÇA + EQUILIBRI 
CORPORAL BIPODAL + 

ESTABILITAT DEL TRONC 

FASE 3: FORÇA + EQUILIBRI 
CORPORAL BIPODAL + 

ESTABILITAT DEL TRONC + 
EXERCICIS FUNCIONALS I 

FLEXIBILITAT 

La dificultat en la marxa és un dels símptomes que més incapaciten les 

persones amb esclerosi múltiple, ja que caminar es percep per part dels 

pacients com la funció més important del dia a dia. Els subjectes que 

pateixen esclerosi múltiple caminen més a poc a poc tant en el test de curta 

com en el de llarga distància en comparació amb els subjectes sans, sent 

progressiva la pèrdua de velocitat d’acord amb l’evolució de la malaltia. 

Tanmateix, diverses intervencions han demostrat que l’exercici físic és 

capaç de reduir la deterioració de la marxa provocat per la malaltia, 

millorant tant la velocitat com la resistència (és a dir, el temps que el pacient 

és capaç d’estar caminant) de la marxa. 

173 L’exercici físic pot ajudar a millorar la marxa?  
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Per a millorar tant la resistència com la velocitat de la marxa podem seguir 

les recomanacions següents:  

 MARXA  

 
ENTRENAMENTS 

AERÒBICS 

ENTRENAMENTS 

DE FORÇA 

ENTRENAMENTS 

COMBINATS 

R

E

S

I

S

T

È

N

C

I

A 

  

45-60 min/sessió 

3 sessions/setmana 

3-8 setmanes 

2-3 sessions/setmana 

12 setmanes 

40-80% de RM 

2 sessions/setmana 

26 setmanes 

V

E

L

O

C

I

T

A

T 

30 min/sessió 

3-4 sessions/setmana 

55-85% de la FCmax 

4 setmanes 

  

16 setmanes 

(8 setmanes força + 8 

setmanes resistència) 

  

Figura 24 

Exercicis funcionals 
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Figura 25. Exercicis d’estabilitat del tronc 
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Són moltes les preguntes sense resposta que em van bombardejar el cap 

quan el diagnòstic d’esclerosi múltiple, després d’anys de dubte, va arribar. 

Tenia 28 anys en la primera manifestació, i finalment es va confirmar als 

41. De fet, vaig passar pels 42 sense comptar-los, fins i tot se’m va oblidar 

que els havia complit. Va ser aquell any que em vaig afonar i el meu món es 

va ensorrar. Llavors vaig voler evitar-lo, no voler-lo, desfer-me’n, com si el 

poguera ratllar, esborrar o dissoldre. 

Després d’un llarg recorregut de quasi 3 anys, en el qual a més de les 

seqüeles dels 2 brots, una fractura del calcani i una síndrome vertiginosa, 

vaig llegir un llibre de psicologia que em va marcar −La malaltia com a 

camí, un llibre bastant complex− per la seua explicació sobre la malaltia; 

vaig descobrir que estava negant-ho. Em sentia bloquejada i tancada en el 

no. Va ser llavors quan vaig començar a reaccionar. Vaig escapar de la 

gàbia, vaig tirar les claus al buit i vaig començar a reconèixer. Vaig 

començar a poc a poc a assumir, acceptar i integrar. Com si d’un puzle es 

tractara, recomponent les peces, vaig començar a construir un nou mapa 

mental per a afrontar el meu destí. Vaig necessitar el suport terapèutic d’una 

magnífica psicòloga, Júlia, que em va guiar des d’aquell embull que no 

podia digerir fins a trobar-me a mi mateixa i posar cada element en el seu 

lloc. 

Sóc malalta d’esclerosi múltiple des de fa quasi 11 anys; dic sóc i no estic, 

però he estat. La vida em va posar a prova, em va donar una lliçó. Per uns 

anys ho vaig sentir com un càstig, fins i tot em semblava merescut. Després, 

vaig començar a percebre-ho des d’una altra perspectiva, vaig aprendre a 

mirar-ho des d’un altre angle, i això em va permetre canviar la meua actitud. 

Ha sigut i és un camí d’aprenentatge progressiu, d’autoconeixement i de 

creixement intern. Ara l’esclerosi múltiple forma part del meu sentit i la sent 

integrada en mi. M’ha permés traure el meu potencial i trobar la meua 

fortalesa interna. No em reconec sense; gràcies a ella, sóc jo realment. 

Encara que la vida em negava reptes, jo me’ls vaig proposar i els vaig 

superar. 

Sóc esposa i mare de dues filles. Treballe amb adolescents i adore el meu 

treball. Encara que siga una font d’estrés diari, intente que no siga el meu 
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 primer front d’activitat. M’han oferit oportunitats per a promocionar-me 

professionalment i he renunciat per la meua salut, perquè implicava elevar 

el meu nivell d’estrés. Procure estar atenta a les opcions que em 

proporcionen benestar. 

En el meu treball he fet valdre els meus drets com a malalta. Ha sigut 

important sol·licitar les adaptacions al lloc de treball que he necessitat. Ja no 

em fa por dir que tinc esclerosi múltiple. M’ha costat anys dir-ho sense 

plorar. Ara ja no plore, ni em tremola la veu; no obstant això, m’agrada 

salvaguardar la meua intimitat, compartint-ho amb qui vull i desitge. 

La meua família, la meua germana i les meues amigues han sigut i són el 

meu sosteniment. Són el meu recer en els moments de baixó. És necessari i 

molt important tenir una xarxa social de suport. A les meues grans amigues, 

una d’elles la meua germana, els dic “les meues amigues de l’ànima”: 

m’han ajudat, han empatitzat amb mi, m’han reforçat i m’han impulsat. No 

obstant això, no sempre et sents entesa, sobretot per la família més propera, 

la que conviu dia a dia amb tu. No sempre perceben com et trobes, perquè 

ho vius tu en el teu interior i projectes una altra imatge per a ells. No és que 

et faces la forta, és que la vida et comença a armar, a cuirassar, i això els 

confon. 

La mirada dels altres, sobretot la dels més pròxims, és essencial per a sentir-

te estimulada positivament. En aquest sentit, el meu marit ha sigut crucial 

per a mi, ha cregut en mi, ha sigut una font de suport i amor. Encara que la 

meua força està dins de mi, unes vegades aconseguisc el que em propose i 

unes altres no; aleshores, m’ho torne a replantejar. No ho sent com una 

derrota, és un nou camí. Intente mantenir la visió positiva. 

La vida em va posar obstacles, però jo em dispose a salvar-los cada dia. 

Molts els salte, altres no; però em pose una medalla, a la manera d’una 

campiona, i m’autoreforce. 

El meu recorregut per la malaltia em va ensenyar que el millor camí 

consisteix a plantar cara i enfrontar-se amb la por, a posar-se reptes, a creure 

en tu i a no negar el teu potencial per a aconseguir metes, reptes en xicotets 

passos. Practique la resiliència -és à dir, agafar ànim davant l’adversitat− 
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sempre que puc. 

Una frase del meu neuròleg em va quedar segellada a la ment des de molt 

aviat: “El teu estat emocional és essencial en l’evolució de la malaltia”. 

Vaig aprendre a controlar els pensaments negatius, a autocontrolar-me, a ser 

més assertiva, a sobrepassar la meua rigidesa mental, a identificar les meues 

emocions i a regular-les. No sempre ho aconseguisc, no resulta gens fàcil. 

Tanmateix, sóc més conscient de mi, de les meues emocions i de com 

m’afecten. 

El millor ansiolític, quasi addictiu, el vaig trobar en la pràctica d’exercici 

físic. Practique ioga, atletisme i el meu major plaer, nadar, especialment 

nadar en la mar. Cada dia em discipline, com si d’una normativa es tractara, 

perquè l’esport és la meua llei; he millorat moltíssim i m’ha enfortit, ha 

sigut progressiu. La constància, la regularitat i l’esforç són el meu lema.  

El ioga m’harmonitza. Amb les postures de coordinació i equilibri, amb els 

estiraments, millora la meua flexibilitat, la meditació permet a la ment 

descansar, em calma, em permet endinsar-me en mi mateixa, estar en mi i 

asserenar-me. 

L’atletisme m’enforteix físicament; m’endureix els ossos i músculs, em 

regula la digestió, però especialment córrer m’allibera, em fa sentir unes 

vegades pesada, altres lleugera. Em desoxida, m’injecta ànim i em genera 

energia. Allibere endorfines. 

Nadar és un plaer, em relaxa muscularment, m’oxigena, em recarrega. 

Nadar en la mar, la meua major font de benestar, m’imprimeix il·lusió, són 

increïbles les sensacions que experimente; he aprés a prioritzar-ho perquè 

em fa molt feliç.  

Confesse que no sempre hi ha llum en l’horitzó, que a voltes s’ennuvola. 

Les meues mans estan adormides i altres facultats es veuen minvades en els 

quefers diaris. No em pare, i si ho faig, arreplegue les llàgrimes i continue. 

Em permet sentir-ho també, sí, perquè cal plorar-ho, cal deixar fluir aquesta 

emoció, com diu la meua professora de ioga, deixar-la eixir i seguir xafant 

fort, sentir aquesta guerrera conscient i ferma que no evita; això t’infon 

valentia. 
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 Per tot això, us anime a ser valents, siga quin siga el vostre destí, a mirar des 

d’un altre prisma la realitat de cadascun. Conscient de la meua sort, amb 

l’esperança que seguisca la mateixa ruta, us anime a practicar les tres 

activitats físiques: ioga, natació i/o atletisme, o la que siga possible, i mirar 

des d’un altre angle allò que ens toca viure. 

Si no pots córrer, camina, si no pots practicar ioga, medita; si no és possible 

nadar, capbussa’t, mou-te. 

Vull afegir, des de la meua humilitat i el respecte al procés que cadascun 

viu, per a alguns molt dur, inclosos els familiars, que pretenc ser un petit gra 

en una enorme muntanya; el meu desig és que l’adversitat no ens enfonse, 

que tots junts cresquem davant d’ella, amb els diversos desafiaments de 

cadascun i dia a dia. 

He reflectit la meua experiència; espere que deixe, encara que siga 

insignificant, una emprenta. El meu sentir és “no et rendisques mai”, 

“valora’t, confia en tu, sigues valent amb allò amb què et toque bregar”, 

“ànim, estem en el mateix vaixell, tots junts podrem amb ella!”. El ritme de 

la vida segueix i un dia hi haurà una resposta, hi haurà curació; en 

l’esperança està la llum. Per tots vosaltres ha merescut la pena explicar la 

meua experiència.  

Sóc ITC 
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