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1  
Què és l’esclerosi múltiple?  

 Breu descripció

L’esclerosi múltiple (EM) és una malaltia neurològica 
crònica que afecta el sistema nerviós central, és a dir, el 
cervell i la medul·la espinal. 

L’EM és una malaltia autoimmune, això vol dir que les defen-
ses del nostre cos (preparat per atacar els agents externs, com 
els virus o les bactèries), atacaran de forma errònia estruc-
tures pròpies com la mielina. La mielina és la cobertura pro-
tectora que envolta els nervis i és l’encarregada de facilitar la 
transmissió dels impulsos nerviosos.

Les zones on es produeix una pèrdua de mielina -que coneixe-
rem com a lesions o plaques- apareixen al teixit nerviós com a 
zones endurides (com si fos una cicatriu o esclerosi) i afecten 
la comunicació neuronal, que es retarda o interromp. Aques-

i

Els últims estudis epidemiològics que s’han fet a Espanya 

indiquen que hi ha entre 40 i 80 persones afectades per 
l’EM de cada 100.000 habitants, és a dir, prop de 7.000 
persones a Catalunya i 46.000 a tot Espanya. És la se-

gona causa de discapacitat neurològica en adults joves, 

després dels traumatismes. Afecta en major mesura les 
dones, que en aquesta guia trobaran apartats específics 

sobre temàtiques que els interessen especialment. En con-

cret, un 70% de les persones amb EM són dones, davant del 

30%, que són homes.
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tes lesions es produei-
xen en diferents mo-
ments i en múltiples 
localitzacions del cer-
vell i la medul·la espi-
nal. Aquesta és la raó 
per la qual els símpto-
mes i els signes de la 
malaltia variïn d’una 
persona a una altra 
en funció de les àrees 
afectades. Tot i que diferents persones comparteixin el mateix 
diagnòstic, la malaltia i l’evolució serà diferent en cada cas.

Com es detallarà més endavant, existeixen diferents formes 
d’EM: en alguns casos, els símptomes apareixen i desapa-
reixen en forma de brots (EM remitent recurrent), en d’al-
tres, en canvi, l’aparició dels símptomes es dóna de forma 
progressiva (EM primària progressiva).

2  Què causa aquesta malaltia?

No sabem amb certesa què provoca l’esclerosi múltiple. 
Actualment es considera que és una malaltia multi-
factorial en la qual, sobre una predisposició genètica, 
actuen diferents factors ambientals.

Diversos equips mèdics d’arreu del món n’investiguen les cau-
ses per entendre millor la malaltia. Els factors més estudiats i 
acceptats són els següents:

i

Cos  
neuronal

Axó

Mielina  
destruïda  

o lesionada

Impuls nerviós alterat
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• Factors genètics: tot i que no es considera una malaltia 
hereditària, no es transmet de pares a fills per un únic gen, 
sabem del cert que existeix una predisposició genètica a 
l’hora de desenvolupar l’esclerosi múltiple.

• Factors mediambientals: s’han detectat diferents factors 
ambientals que podrien ser importants en el desenvolupa-
ment de l’EM. Els estudis epidemiològics clàssics van de-
tectar que l’EM era més freqüent en les regions més llunya-
nes de l’equador. Estudis més recents vinculen un possible 
efecte de la vitamina D (relacionada amb l’exposició solar) 
amb el desenvolupament de la malaltia, fet que dóna força, 
possiblement, a aquesta teoria clàssica. Un altre agent in-
volucrat és l’hàbit de fumar, estudis recents demostren que 
el tabac augmenta el risc de desenvolupar EM i que, a més, 
fumar un cop diagnosticada la malaltia n’agreuja el pronòs-
tic. És possible que diversos factors ambientals interactuïn 
entre ells i sumin els efectes nocius.

Així, aquests factors ambientals, i altres que probablement no 
coneixem encara, poden interaccionar i, en persones suscep-
tibles genèticament, produir la malaltia.

Estudis recents demostren que el tabac augmenta el risc 
de desenvolupar EM i que, a més, fumar un cop  

diagnosticada n’agreuja el pronòstic.
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3  Quins són els símptomes  
 de l’EM?

Cada cas d’esclerosi múltiple és únic: els símptomes varien 
d’una persona a una altra i cadascuna evolucionarà de manera 
diferent en funció del tipus d’EM que tingui, de la zona danya-
da i de la capacitat de recuperació del seu organisme. Tots els 
símptomes poden ser lleus o greus, breus o persistents, i hi 
ha factors com la calor o l’estrès que afecten algunes persones 
i a d’altres no.

En les persones que tenen EM remitent recurrent, els 
símptomes apareixen en episodis o brots, que poden 
durar dies, setmanes o mesos, i que varien d’un episodi 
a un altre, segons la zona afectada. 

Pèrdua de força muscular i destresa, visió borrosa o pèrdua de 
visió en un ull, adormiment o formigueig a les extremitats, o 
dolor i problemes d’equilibri són alguns dels símptomes que 
poden aparèixer. 
 
En el cas de l’EM primària progressiva, els mateixos símp-
tomes, especialment els que estan relacionats amb la força 
motora i la destresa per caminar, apareixen de forma més in-
sidiosa i, com el mateix nom indica, progressivament.

A mesura que la 
malaltia avança 
poden sorgir, o no, 
altres símptomes 
relacionats amb 
el dany neurològic 
com poden ser els 

Un cop transcorregut el període 

agut del brot, els símptomes so-
len desaparèixer completament, 
encara que en algun cas poden 

deixar alguna seqüela.

i
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espasmes o la rigide-
sa en alguns músculs 
(espasticitat), incon-
tinència urinària, pro-
blemes de memòria o 
concentració, proble-

mes sexuals, fatiga o cansament. Malgrat tot, és important 
no oblidar que no tothom té aquests símptomes, que varien 
segons els casos i que amb un bon abordatge i tractament 
poden millorar i, fins i tot, desaparèixer.

El tractament establert amb el professional mèdic de referèn-
cia, juntament amb l’adherència al tractament, permetrà as-
solir una bona qualitat de vida i els mecanismes suficients per 
afrontar cada nou símptoma.

4  Com es diagnostica l’EM?

El diagnòstic de l’esclerosi múltiple no depèn només 
d’una prova o un test. El procés de diagnòstic clínic és 
complex i el paper del neuròleg, clau. 

Els símptomes neurològics que es produeixen (diferents en 
cada persona) poden ser la manifestació de diferents malal-
ties i cal descartar-les abans d’arribar al diagnòstic definitiu 
d’EM. El procés exigeix, per tant, la interacció de diverses dis-
ciplines mèdiques.

Les proves que se sol·liciten més freqüentment són una analí-
tica, una ressonància magnètica cerebral, una punció lumbar 
i uns potencials evocats; una prova que avalua la resposta del 

Un símptoma molt comú de l’EM 

és la depressió, relacionada sovint 

amb el diagnòstic de la malaltia. 

i
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sistema nerviós central davant de diferents estímuls senso-
rials (llum, so o estímuls sensitius) per detectar danys en la 
mielina que hagin pogut passar desapercebuts.

Un cop l’especialista ha descartat altres malalties i fet aques-
tes proves, hi ha uns criteris que s’han de complir per diag-
nosticar l’EM. 
 
Ja diagnosticada, un equip multidisciplinari ajudarà el paci-
ent a tractar els símptomes que pugui tenir. Per la seva part, 
el pacient ha de tenir 
cura d’ell mateix: és 
important seguir una 
bona dieta, fer exerci-
ci, aprendre a dominar 
les recaigudes i ac-
cedir a la informació 
correcta que permeti 
controlar la malaltia.

El diagnòstic de l’EM consisteix 

a demostrar que s’han produït 
dos o més brots en diferents  

localitzacions (disseminació  
en espai) i diferents moments 

(disseminació en temps).
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 És convenient sol·licitar  
 una segona opinió  
 per confirmar el diagnòstic?

Ser diagnosticat d’esclerosi múltiple suposa passar per un mo-
ment molt delicat i és totalment acceptable voler demanar 
una segona opinió a un altre especialista perquè contrasti el 
diagnòstic.
 
La segona opinió mèdica és un dret que garanteix la Llei 
16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Na-
cional de Salut de l’Estat espanyol. El mateix marc legal garan-
teix la confidencialitat de les dades, consultes, etc.

6  Com pot evolucionar  
 la malaltia?

Enfrontar-se per primer cop al diagnòstic d’esclerosi 
múltiple pot resultar difícil. Tot i així, és perfectament 
possible aprendre a viure i a conviure amb la malaltia.

Tot i que és una afecció individual, amb símptomes diferents 
per a cada persona, podem diferenciar entre dues formes clí-
niques d’EM: una en què els símptomes apareixen i desaparei-
xen en forma de brots (EM remitent recurrent) i una altra en 
què els símptomes apareixen de forma progressiva (EM pri-
mària progressiva). En aquest últim cas, que afecta entre un 
10% i un 15% de les persones amb EM, les funcions motores 
són les més afectades.

i

5
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Algunes persones amb 
EM remitent recurrent, 
amb el pas dels anys, 
poden desenvolupar un 
empitjorament neuro-
lògic progressiu, relaci-

onat o no amb els brots. És el que es coneix com a fase secun-
dària progressiva; altres malalts, però, es mantindran estables 
durant molts anys i no evolucionaran a aquesta forma.

7  Quines són les principals  
 línies d’investigació?

L’esclerosi múltiple s’investiga al mateix temps i de forma co-
ordinada des de les cinc principals disciplines que interactuen 
en la malaltia.

La investigació genètica estudia els factors genètics que 
predisposen la persona a tenir la malaltia. Un estudi recent, 
realitzat per diferents centres d’arreu del món, va identificar 
els ‘gens de risc’. Aquests gens s’encarreguen principalment 
de codificar cèl·lules i 
diversos elements del 
sistema immunolò-
gic. La investigació 
immunològica és bà-
sica, ja que es tracta 
d’una malaltia auto-
immune. Algunes de 
les principals inves-
tigacions se centren a estudiar com interactuen entre elles 
les diferents cèl·lules immunològiques o la seva capacitat per 

La investigació de tractaments, 

cures i eines de diagnòstic i  

pronòstic suposen un pilar  

bàsic en la recerca sobre l’EM. 

La major part de les persones  

amb EM continuen treballant  
i mantenint una vida  

social activa.
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passar dels vasos sanguinis al sistema nerviós central, ja que 
en les persones amb EM sembla estar alterada.
 
Les investigacions en l’àrea neurobiològica se centren 
a trobar marcadors biològics que permetin identificar, per 
exemple, quin pacient tindrà una bona evolució i quin tin-
drà una malaltia més greu; o més recentment a investigar els 
processos que poden regenerar la mielina. D’altra banda, la 
investigació epidemiològica recull dades poblacionals i les 
analitza per detectar diferències entre les persones afectades, 
i estudia, també, l’evolució de la malaltia. Juntament amb la 
investigació ambiental, han estudiat l’exposició solar, la vi-
tamina D, la incidència de determinats virus en alguns mo-
ments de la vida o l’hàbit de fumar com a possibles factors 
que la desencadenarien.

Només amb la col·laboració de tots els equips humans 
(pacients, familiars, metges, científics, etc.) s’aconseguirà 
comprendre millor aquesta malaltia tan complexa.

 Hi ha tractaments  
 per frenar o curar l’EM?

Hi ha dos pilars fonamentals i complementaris en el tracta-
ment de l’esclerosi múltiple: el farmacològic i el rehabilita-
dor, que es poden classificar en funció de l’objectiu que s’hagi 
d’assolir en cada cas i en cada moment.

Tot i que a dia d’avui no hi ha una cura definitiva, en els úl-
tims anys hi ha hagut un canvi substancial en l’evolució de 

i

8
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l’EM, gràcies a l’apa-
rició de nous fàrmacs 
que aconsegueixen 
modificar el curs de la 
malaltia. Aquests me-
dicaments són més 
eficaços si es comen-
cen a prendre precoç-
ment, abans que la malaltia hagi causat danys significatius al 
sistema nerviós.
 
Quan apareix un brot nou, és possible tractar-lo per disminuir 
la durada i la intensitat dels símptomes. En aquest tracta-
ment agut es fan servir els corticoides. El fet de rebre aquest 
tractament accelerarà la recuperació dels símptomes, però no 
modificarà l’evolució de la malaltia a llarg termini. Que una 
persona es recuperi completament dels brots o que tingui al-
guna seqüela dependrà de la capacitat de recuperació del seu 
organisme.

A més del tractament dels brots i de la seva prevenció amb 
el tractament modificador de la malaltia, tenim el tracta-
ment simptomàtic, que té com a objectiu tractar els símp-
tomes que s’associen a la malaltia i millorar així la qualitat de 
vida de les persones amb EM. Aquests símptomes són molts i 
poden variar molt d’una persona a l’altra. Alguns poden millo-
rar amb simples mesures higièniques i altres poden requerir 
la col·laboració d’altres professionals (fisioterapeutes, uròlegs, 
neuropsicòlegs, digestòlegs, etc.).

El tractament modificador de  
la malaltia aconsegueix reduir  
la freqüència i la severitat  
dels brots i disminuir la  
formació de noves lesions  

al cervell i a la medul·la espinal. 
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 Per què és important  
 l’adherència al tractament?

En tractar-se d’una malaltia crònica, l’EM requereix un 
tractament de llarga durada. 

La falta d’adherència en els pacients amb tractaments crònics 
és una realitat ben documentada. Aquest fet contribueix a la 
disminució de l’efectivitat i l’eficiència dels tractaments.

Els pacients solen tenir reticències a començar el tractament 
per diversos motius, entre els quals sol haver-hi la por als efec-
tes secundaris, els dubtes sobre l’eficàcia dels fàrmacs, la difi-
cultat per comprendre la informació proporcionada, el rebuig 
a les perspectives de plantejar-se un tractament indefinit, la 
percepció que l’administració del fàrmac és difícil o doloro-
sa (si es té por de les agulles, en el cas dels injectables) o 

factors socioculturals, 
per la interferència 
del tractament en la 
vida quotidiana del 
pacient.
 
La relació entre l’adhe-
rència al tractament, 

l’índex de recaigudes i la utilització de recursos sanitaris ha 
estat àmpliament estudiada i demostrada.

i

9

S’ha demostrat un augment  

significatiu del risc de  

recaigudes en pacients amb  

baixa adherència al tractament.
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 A quina edat apareix l’EM?

Tot i que l’EM pot aparèixer a qualsevol edat, és més freqüent 
que es diagnostiqui en la població adulta jove. De fet, és la 
segona causa d’incapacitat d’aquest grup poblacional, després 
dels accidents de trànsit. 

En l’EM remitent recurrent els primers símptomes o 
brots de la malaltia apareixen entre els 20 i els 40 anys. 
En canvi, en l’EM primària progressiva apareixen a partir 
dels 40.

i

L’EM en el nen pot tenir un efecte psicosocial amb  
un impacte important en el desenvolupament  

acadèmic, les relacions familiars i altres factors  

específics de l’adoles-cència (autoestima, amistat, etc.).

10
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 L’EM pot afectar infants?

Encara que és molt poc habitual diagnosticar EM en in-
fants i adolescents, entre el 2,7% i el 5% de les persones 
que avui tenen esclerosi múltiple van tenir els primers 
símptomes abans dels 18 anys. 

L’EM pediàtrica presenta símptomes molt semblants a la dels 
adults, però també pot donar-ne d’altres ben diferents. 

 

 L’EM afecta les funcions  
 cognitives?

Entre el 45 i el 60% de les persones amb esclerosi múlti-
ple presenten algun tipus d’alteració cognitiva, general-
ment de caràcter lleu o moderat. 

La rehabilitació neuropsicològica tracta i millora les habilitats 
que s’hagin pogut deteriorar, a través de mètodes i estratègi-
es compensatòries per fer les tasques, i optimitza i reforça les 
habilitats conservades (estimulació cognitiva).

i

i

L’EM en el nen pot tenir un efecte psicosocial amb  
un impacte important en el desenvolupament  

acadèmic, les relacions familiars i altres factors  

específics de l’adoles-cència (autoestima, amistat, etc.).

12

11
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Les alteracions cognitives més freqüents són trastorns de me-
mòria i aprenentatge, d’atenció i concentració, de velocitat 
mental, de resolució de problemes i de fluïdesa verbal. L’es-
pecialista de la rehabilitació cognitiva també s’encarrega de 
facilitar el suport emocional per adaptar-se adequadament a 

la nova situació, així 
com d’assessorar i do-
nar suport a familiars 
i amics.

Hi ha una sèrie de 
consells útils que cal 
tenir en compte i que 
ajuden a afrontar les 

alteracions de la memòria (per exemple, establir rutines per 
repassar una agenda on cal que anotem el que hem de fer, uti-
litzar avisos, crear regles mnemotècniques i fer servir sempre 
els mateixos llocs per guardar les coses...), les de l’atenció i la 

Mitjançant la rehabilitació  
neuropsicològica es poden 

minimitzar els efectes negatius 

produïts pels dèficits cognitius. 
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concentració (evitar les distraccions a l’hora de fer una cosa, 
planejar les activitats diàries de manera que les més dures 
es facin en els moments del dia en què s’està millor, no in-
tentar fer esforços de concentració quan s’està cansat...), les 
dificultats en la resolució de problemes (intentar planejar 
les coses i no improvisar, fer llistes...), així com exercicis per 
augmentar la velocitat del processament de la informació i els 
problemes de llenguatge.

 Què és la neurorehabilitació?

La majoria de les investigacions en pacients amb EM demos-
tren que la rehabilitació suposa una millora en la funció mo-
tora i de qualitat de vida. 
Aquesta rehabilitació es 
treballa sempre combi-
nada amb el tractament 
farmacològic i, en tots els 
casos, sota supervisió neu-
rològica.

En el cas dels pacients amb 
EM, aquest mètode preveu 
com a objectius terapèu-
tics millorar el curs dels 
brots aguts, tractar els símptomes i les complicacions que 
puguin anar sorgint. Les estratègies i els objectius de la re-
habilitació s’estableixen en funció dels dèficits, el pronòstic, 
la situació social i laboral i l’estadi de la malaltia. La neurore-
habilitació en persones amb una fase de la malaltia avançada 
haurà de perseguir objectius molt diferents de la que es disse-
nya per a qui té una discapacitat mínima.

13

En tots els casos,  

cal considerar la  
rehabilitació com una 
oportunitat per avançar 
en la convivència amb 
la malaltia, tant a nivell 

físic com emocional  

i cognitiu.
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L’equip que forma 
part del tractament 
de neurorehabilitació 
és multidisciplinari: 
neuròlegs, psicòlegs, 
neuropsicòlegs, logo-
pedes, fisioterapeutes, 

infermers, terapeutes ocupacionals, treballadors socials, met-
ges rehabilitadors, auxi-liars...

 Per què tinc dificultats  
 per caminar?

Molt sovint ens podem trobar amb dificultats en la mar-
xa degudes a diferents signes que pot provocar l’EM com 
l’espasticitat, la disminució de la força muscular, la fatiga, el 
dèficit d’equilibri, la manca 
de coordinació i de sensi-
bilitat o el tremolor, entre 
d’altres.

L’especialista adequat (un fi-
sioterapeuta, entre d’altres) 
avaluarà les principals cau-
ses de la marxa patològi-
ca i marcarà un tractament adequat per minimitzar-les afa-
vorint una millora funcional per aconseguir un augment en 
l’autonomia i seguretat en els desplaçaments.

Cal tenir en compte el risc de caiguda que pot comportar 
qualsevol alteració de la marxa i, per tant, es valorarà, a casa 

14

Si és necessari,  

cal assessorament  

per a l’adaptació de 

l’entorn i/o l’adquisició 

d’alguna ajuda tècnica.

Un tractament neurorehabili-

tador integral permet man-
tenir la capacitat funcional 

dels sistemes afectats per la 

malaltia. 
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i en exteriors, l’existència de barreres arquitectòniques que 
obstaculitzin els desplaçaments per evitar el risc, o disminuir-
lo al màxim possible.

 Com es pot fer front  
 a l’espasticitat?

L’espasticitat és un dels símptomes més comuns de l’esclerosi 
múltiple, tot i que no necessàriament afecta tothom. 

L’espasticitat pot afectar qualsevol part del cos, però 
predomina més als braços i les cames. 

Pot anar acompanyada d’altres manifestacions, com els es-
pasmes musculars, el dolor o el que es coneix com a ‘clonus’, 
és a dir, que la musculatura afectada es contrau i es relaxa 
de manera involuntària i 
repetitiva a causa d’un es-
tímul (per exemple, si es 
recolza el peu a terra).

L’espasticitat afecta cadas-
cú de manera diferent i té 
un impacte físic i emocio-
nal en el dia a dia. Varia 
d’unes persones a les al-
tres, d’uns dies a uns altres, o fins i tot al llarg d’un mateix dia. 
Per tant, un dels principals reptes a l’hora de tractar-la serà 
veure com és el to muscular i, a partir d’aquí, dissenyar un 
tractament individualitzat per part d’un equip multidiscipli-

i

L’espasticitat és un incre-
ment constant, patològic 
i involuntari de la tensió 
muscular que fa que hi 

hagi un estat de contracció 

permanent al múscul. 

15
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nar, on és fonamental la fisioteràpia i la teràpia ocupacional, 
que tracta la inhibició i atenuació d’aquest signe, així com la 
funcionalitat del dia a dia per garantir el confort del pacient. 
El neuròleg valorarà la necessitat o no de prendre algun dels 
fàrmacs que hi ha per tractar l’espasticitat.

Cal tenir en compte que hi ha certs factors que augmenten 
l’espasticitat, com lesions a la pell, infeccions, restrenyiment, 
augment de la temperatura externa o interna, dolor o aspec-
tes emocionals, entre d’altres.

 Per què tremolo?

Gairebé tres quartes parts dels afectats d’EM tenen tre-
molor.

El tremolor pot ser tan lleu que no es percebi o no arribi a 
afectar al dia a dia dels pacients.

Existeixen diferents tipus de tremolors, però sobretot les per-
sones amb EM presenten tremolor d’intenció (que apareix 
quan volem fer alguna cosa) i/o tremolor postural (que apa-

reix quan volem asseure’ns 
o aixecar-nos). En gene-
ral, el tremolor apareix a 
les mans i als braços, però 
també es pot donar a les 
cames, al cos o al cap i en 
alguns casos pot portar a 
problemes per parlar amb 
claredat o dificultats en la 

i
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El més important serà 

dirigir-nos a l’equip 
de professionals que 

faran una pauta amb el 

tractament adequat per 

a controlar el tremolor.
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coordinació del moviment ocular. Viure amb tremolor persis-
tent pot ser esgotador, perquè es gasta la mateixa energia que 
si els moviments fossin voluntaris.

Tot i que és un dels símptomes més difícils de tractar, hi ha 
procediments que n’alleugereixen els problemes, com els 
tractaments farmacològics i la neurorehabilitació.

 És beneficiós fer exercici?

És recomanable que qualsevol afectat per l’esclerosi múltiple 
faci un treball físic adaptat a les seves necessitats de manera 
freqüent i constant per mantenir i millorar, en tot el possible, 
les seves capacitats físiques. L’activitat física no només ajuda 
a mantenir un cos sa i a prevenir altres malalties, sinó que 
també pot evitar i millorar alguns aspectes relacionats amb la 
qualitat de vida de les persones amb EM.

El fisioterapeuta estudiarà i avaluarà l’estat físic del pacient 
i dissenyarà un pla de tractament adequat i individualitzat 
segons es presenti cada per-
sona.

Els tractaments es basen 
segons els signes i símp-
tomes que el professional 
valori. Com que els símp-
tomes de l’EM són molt di-
versos, existeixen diferents 
tipus de teràpies com la potenciació muscular per millorar 
la força, exercicis d’equilibri i coordinació, tractament per 

17

L’activitat física pot 
evitar i millorar alguns 

aspectes de la qualitat 

de vida de les persones 

amb EM.
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augmentar la resistència a la 
fatiga, treball inhibitori per a 
l’espasticitat, reeducació de 
la marxa i economització de 
l’energia, entre d’altres.

Aquestes activitats cal fer-les 
tenint en compte que neces-

sitem una temperatura agradable, no massa elevada i, sobre-
tot, evitant el sobreesforç.

És recomanable que totes les activitats físiques estiguin 
supervisades per un professional.i

En cap cas hem de 

 continuar fent exercici  

si sentim algun tipus  

de dolor i, en tot cas,  

cal comunicar-ho al  

fisioterapeuta.
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 Totes les persones amb EM  
 hauran d’utilitzar ajudes 
 tècniques?

El terapeuta ocupacional és el professional que orienta, as-
sessora i du a terme el seguiment en el procés de prescripció 
d’ajudes tècniques i facilita a l’usuari l’adquisició d’un produc-
te de suport adequat a les seves necessitats.

Les ajudes tècniques permeten assolir a la persona un major 
nivell d’autonomia i seguretat en la realització de les activi-
tats de la vida diària bàsiques, instrumentals i prevenir possi-
bles complicacions.

Existeixen molts productes que poden ajudar a millorar la se-
guretat en la mobilitat funcional. 

Caldrà valorar en cada fase si es requereixen ajudes tèc-
niques, sempre amb l’assessorament professional.

 Com pot afectar l’EM  
 a l’hora de comunicar-me?

La parla és el resultat de l’acció coordinada de diversos òrgans: 
pulmons, glotis (cordes vocals) i òrgans implicats en l’articu-
lació (cavitat bucal i nasal). Per tant, parlar implica diferents 
mecanismes: la respiració, la producció de la veu, la resso-
nància i l’articulació. Parlar amb una correcta pronunciació, 

i
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velocitat i entonació requereix una gran agilitat i coordinació 
de totes les estructures implicades. 

De vegades les lesions neurològiques alteren els meca-
nismes de la parla i produeixen una afectació anomena-
da disàrtria. 

Tant la comunicació oral com l’escrita són tasques altament 
demandants a nivell cognitiu. Per ser competent en aquestes 
tasques és necessari poder accedir a les paraules amb rapi-
desa, integrar i processar el llenguatge de forma àgil i efecti-
va. La comunicació també requereix capacitat per recordar i 
relacionar la informació, arribar a conclusions i expressar-les 
en paraules i frases estructurades. A més a més, es necessi-
ta iniciativa, flexibilitat cognitiva i adequació de la conducta 
per ser competent en la comunicació social. Les alteracions 
neurolingüístiques més freqüents associades a l’EM són les 
alteracions d’accés al lèxic, alteracions de la comprensió, ra-
onament abstracte, construcció de frases, discurs: explicar, 
discutir, conversar...  

D’altra banda, algunes persones amb EM i/o els seus familiars 
es queixen a vegades de dificultats en la comunicació. Aques-
tes complicacions són conseqüència de les alteracions mo-
tores i van associades a canvis cognitius. En altres ocasions, 
són a causa de fac-
tors de conducta 
o emocionals, així 
com de la fatiga. 
Molt sovint tots  
o alguns d’aquests 
factors estan in- 
volucrats en la 
forma de comuni-

i

Els principals símptomes de les  

alteracions de la parla en l’EM  

són l’articulació imprecisa, les 
anormalitats en la veu (disfonia)  

i les anormalitats en la melodia  
de la parla (disprosòdia).
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car-se de la persona amb 
EM. Algunes situacions 
que poden veure’s afec-
tades pel perfil comuni-
catiu d’algunes persones 
amb EM són la iniciativa 
verbal, la participació en 
les converses, no poder 
seguir pel·lícules, notí-
cies o alguns programes 

de TV, llegir, escriure, fer servir l’ordinador, participar en els 
programes de rehabilitació, a la feina o món educatiu, o alte-
racions greus de la comunicació.  

L’impacte d’aquests problemes en la vida diària és alt i pot 
conduir a situacions d’aïllament i a una disminució de la qua-
litat de vida i dels nivells d’activitat i participació en el treball 
i en la vida social.

Quins altres aspectes poden interferir  
en la comunicació?

Moltes persones amb EM refereixen que els problemes de co-
municació que tenen són transitoris. En aquest cas aquestes 
alteracions no es detecten durant l’exploració del logopeda; 
per tant, és important tenir en compte la globalitat de la per-
sona amb EM per identificar-los (que poden ser fatiga, altera-
cions visuals, medicació, problemes psicològics...).

Amb una intervenció apropiada i especialitzada aques-
tes persones poden entendre els problemes i trobar i 
practicar tècniques i estratègies per optimitzar la co-
municació. 

i

El treball interdisciplinari 

dels especialistes adequats 

farà que es pugui trobar 
l’origen del problema  
i d’aquesta manera,  

es podrà treballar en la  
millora de la comunicació.
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 Són usuals les disfuncions  
 d’esfínters? 
 Pautes i bons hàbits

Les alteracions urinàries solen ser habituals en el transcurs de 
la malaltia i poden arribar a limitar sensiblement l’autonomia 
de la persona afectada i reduir l’autoestima, la qualitat de 
vida i la seva relació amb l’entorn social.

Existeixen una varietat de trastorns de micció, però els més 
habituals acostumen a ser la urgència i la freqüència miccio-
nal tot i que també, en ocasions, la incontinència.

L’equip sanitari juga un paper decisiu en la identificació i ex-
ploració del problema, per diagnosticar i prescriure el trac-
tament més adequat, que consisteix en la realització de di-
versos exercicis i tècniques 
conservadores de fisioterà-
pia, combinades amb pau-
tes d’infermeria.

Una ajuda pot ser planifi-
car la ingesta de líquids. No 
s’han de beure grans quantitats de líquids immediatament 
abans de sortir de casa o abans anar-se’n a dormir. Prendre 
comprimits de nabius (que fan que l’orina sigui més àcida i 
prevé les infeccions de l’aparell urinari), limitar els sucs cítrics 
i, si cal, seguir un tractament mèdic són alguns dels consells 
que cal seguir per evitar la incontinència urinària.

Val la pena seguir les pautes bàsiques per prevenir problemes 
intestinals: incloure fibra de manera abundant en la dieta, 

20

Cal evitar el consum  
d’alcohol i de begudes  
amb cafeïna.
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fer activitat física regular i intentar establir un temps i horari 
regulars per anar al lavabo, preferiblement mitja hora després 
dels àpats. 

Un dels símptomes de l’EM pot ser la disminució de la 
sensació de la necessitat d’anar al bany, pel que cal es-
tablir una regularitat. 

Hi ha una gran varietat de medicaments que faciliten el tràn-
sit intestinal i que el metge pot prescriure en cas de necessi-
tat.

 És freqüent la fatiga?  
 Es pot controlar?  
 Què hauria de fer per no 
 cansar-me durant tot el dia?

La fatiga pot ser un dels símptomes més discapacitants 
per a la persona afectada d’EM, un dels principals mo-
tius de baixa laboral i pèrdua d’autonomia en les activi-
tats de la vida diària.

Existeixen moltes causes que poden influir en aquest augment 
de la fatiga, com per exemple un augment de la temperatura 
ambiental, la medicació, els trastorns del son, la depressió, 
l’estrès i la pròpia EM (espasticitat, alteracions de la marxa, 
alteracions del son...).

Les solucions en tots els casos es basen en estratègies mar-
cades per especialistes i/o la prescripció de medicaments, tot 
i que requereix un enfocament coordinat amb la participació 

i

i
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activa de familiars i amics, que amb el seu suport han d’aju-
dar el pacient a afrontar-la.

En aquests casos, el professional explica al pacient els recursos 
necessaris per economitzar l’energia, exercicis per augmentar 
la resistència a la fatiga, tècniques de relaxació i respiratòries, 
com evitar fonts de calor i l’orienta per al descans terapèutic 
en totes les activitats de la vida diària.

Aquest tipus de tractament requereix un abordatge interdis-
ciplinari. Per exemple, el terapeuta ocupacional fa sessions 

d’economització d’energia 
i pautes d’higiene postu-
ral en l’execució de les ac-
tivitats de la vida diària.

Cal tenir en compte que 
en la nostra vida quotidi-
ana fem moltes activitats 
que requereixen consum 
d’energia i ens produeixen 

cansament i/o fatiga. Per tant, és interessant conèixer una 
sèrie de factors i consells que ens ajudin a controlar i reeducar 
els nostres hàbits per, d’aquesta manera, poder optimitzar les 
nostres capacitats, estalviar energia i prioritzar la realització 
d’activitats gaudint d’una major qualitat de vida.

Consells generals per persones  
amb EM afectades de fatiga

• Repartir el pes entre les dues extremitats en bipedesta-
ció: peus paral·lels lleugerament separats uns 15-20 cm, 
col·locar un peu lleugerament avançat respecte de l’altre, 
per exemple quan s’estigui esperant l’autobús o planxant.

La fatiga és un dels  
símptomes més freqüents 

de l’EM i, en molts casos,  

es converteix en un greu  

problema, ja que interfereix 

en la qualitat de vida.
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• Si es porta càrrega, 
repartir-la entre totes 
dues mans.

• Treballar a l’altura 
dels ulls mantenint 
l’esquena recta, en ac-
tivitats com el treball 
a l’ordinador o quan es 
netegen vidres.

• Repartir les càrregues 
per tot el cos en acti-
vitats com fregar, on 
es combina la posició 
estàtica amb el movi-
ment. Ús -si és neces-
sari- de sistemes elèc-
trics per escombrar i 
fregar.

• Si cal moure objectes, 
se situaran al més a 
prop possible del cos i s’arrossegaran, empenyeran, roda-
ran... abans que aixecar-los a pes.

• No portar molt pes una sola vegada, és preferible fer dos 
viatges. S’aconsella anar a comprar amb un carretó o anar-
hi amb companyia.

• Descansar en el moment que es comenci a notar el cansa-
ment per evitar arribar a la fatiga.

• Planificar el dia en funció de l’estat d’ànim.
• Evitar anar amb presses i prendre’s el temps necessari per 

fer una activitat.
• Intercalar períodes de petits descansos entre les tasques.
• Tenir en compte les activitats que més cansin i prioritzar 

les feines. Buscar la forma més fàcil i còmoda de fer les ac-
tivitats.
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• Modificar l’entorn, si és necessari; el mobiliari, especial-
ment les taules i les cadires, l’alçada dels objectes, la 
il·luminació...

• Evitar moviments i viatges innecessaris en les activitats 
domèstiques, planificar prèviament què es vol fer, què cal 
per fer-ho...

• Organitzar les activitats de manera que no s’estigui en les 
mateixes postures durant llargs períodes de temps.

• Repartir les tasques en diferents dies.
• Plantejar la possibilitat de delegar, buscar col·laboració i/o 

valorar l’ajuda al domicili.
• Utilitzar bateries i utensilis de cuina de poc pes i fàcil ma-

neig. Adaptació/simplificació dels plats i tipus cocció.

 Com afecta la calor  
 a les persones amb EM?

Hi ha certs factors relacionats amb la temperatura –temps 
calorós o humit, una banyera o dutxa massa calentes o la fe-
bre– que poden empitjorar els símptomes de la malaltia, so-
bretot la fatiga. Per la mateixa raó, moltes persones milloren 
quan s’apliquen gel, prenen begudes fredes i fan banys freds. 
La instal·lació d’aire condicionat pot ser un factor essencial en 
l’adaptació de l’habitatge.

La calor no empitjora la malaltia, sinó que pot fer rea-
parèixer alguns símptomes, i aquests milloren un cop 
restablim la temperatura corporal habitual.

L’augment de la temperatura corporal pot fer empitjorar al-
guns símptomes de l’EM perquè la transmissió de l’impuls ner-
viós, dificultós ja pel dany produït a la mielina, es veu encara 
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L’augment de la tempera-

tura corporal pot aguditzar 

alguns símptomes de l’EM. 

més compromès a causa 
de les temperatures ex-
tremes. La calor produeix, 
per una banda, canvis fí-
sics com poden ser la fati-
ga i l’aparició de símpto-
mes similars als que s’han sofert prèviament en algun brot i, 
per altra, canvis psicològics, com la irritabilitat, l’insomni o els 
problemes de concentració. 

 Afecta l’EM a la sexualitat?

Alguns dels pacients amb EM presenten sovint problemes se-
xuals a conseqüència del dany al sistema nerviós (a causa de 
l’alteració de la transmissió dels impulsos nerviosos) i de l’im-
pacte psicològic de la malaltia, però això no vol dir que no tin-
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guin solució. Els símptomes més freqüents en les dones són la 
pèrdua del desig sexual, l’absència d’orgasmes i la disminució 
de la lubricació i la sensibilitat genital. En els homes són la 
capacitat disminuïda d’aconseguir o mantenir una erecció, la 
dificultat amb l’orgasme, la disminució del desig sexual i una 
sensació genital disminuïda.

Cal tenir en compte que per alguns d’aquests símptomes hi 
ha medicaments que ajuden a millorar la vida sexual, però 
és molt important que s’administrin prescrits per un metge 
que conegui bé el trac-
tament per evitar reacci-
ons adverses.

A més, hi ha una sèrie 
de pautes que ajudaran 

Les persones amb esclerosi 

múltiple poden tenir una 

vida sexual satisfactòria.
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la persona amb esclerosi múltiple a afrontar el canvi, també 
en la vida sexual. Al matí, quan es té més energia, és el millor 
moment per mantenir relacions i caldrà explorar noves pos-
tures que ajudin a combatre la fatiga i la debilitat, per una 
banda, i l’espasticitat a les cames –que pot dificultar aconse-
guir una postura còmode per al coit o fins i tot produir dolor–, 
per l’altra. Quan hi ha manca de libido, és important aprendre 
novament quins són els contactes que condueixen al plaer, a 
través dels petons, les carícies o qualsevol altre gest que els 
membres de la parella prefereixin. Quant al risc d’incontinèn-
cia durant l’activitat sexual, es pot prevenir no ingerint líquids 
una hora abans del coit.

El primer que cal tenir present és que tant la persona 
amb EM com la parella han de compartir els sentiments, 
ser honrats en la comunicació i flexibles en l’expressió 
sexual. 

Cal seguir el tractament mèdic recomanat contra els símpto-
mes físics i, en el cas dels que no són físics, anar a la consulta 
d’un psicoterapeuta especialitzat en teràpies sexuals.

 Quins efectes té l’embaràs 
 en dones afectades d’EM?

Les dones amb EM poden tenir un embaràs normal, tenint en 
compte alguns aspectes relacionats amb la malaltia.

No hi ha riscos addicionals per al fetus i, en general, l’aparició 
de brots i símptomes millora durant l’embaràs ja que es pro-
dueix un canvi en el sistema immunològic de la dona. És el 
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que es coneix com a ‘tolerància del sistema immunològic’, és 
a dir, hi ha un factor de protecció que fa que el sistema immu-
nològic es faci més ‘benigne’ perquè el fetus (que porta part 
dels gens del pare) es pugui desenvolupar amb normalitat.
 
La gestació no empitjora el curs ni l’evolució de la malaltia a 
llarg termini, però cal tenir en compte que alguns símptomes 
que apareixen freqüentment durant l’embaràs en dones sense 
la malaltia, com poden ser la fatiga o el restrenyiment, poden 
empitjorar en les dones amb EM embarassades que ja els pre-
sentaven prèviament a l’embaràs. 

No és estrany que aparegui algun brot en el postpart 
i, per tant, cal tenir un bon suport familiar que pugui 
ajudar en la cura del bebè si fos necessari.

La majoria dels tractaments estan contraindicats durant l’em-
baràs i la lactància materna, per la qual cosa cal planificar 
aquesta situació amb temps, perquè el neuròleg dictamini 

i
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la millor manera de procedir durant el període de gestació i, 
també, el moment en què cal reiniciar el tractament farmaco-
lògic després del part, sobretot en el cas d’optar per la lactàn-
cia materna.   

Les dones amb EM que vo-
len quedar-se embarassa-
des cal que ho facin amb 
una bona planificació, 
consultant sempre amb el 
seu neuròleg la millor manera i moment de dur-lo a terme i, 
sobretot, han d’estar segures que tindran un bon suport fami-
liar per tenir cura del nadó en el cas que fos necessari.

 Poden prendre anticonceptius 
 les persones amb EM?

Pel que fa a la vida sexual, tenir una escolta activa, parlar 
obertament dels problemes i treballar plegats per trobar altres 
formes de donar i rebre plaer permet a moltes parelles tenir 
una vida sexual satisfactòria.

Els anticonceptius orals no actuen com a desencade-
nants de la malaltia ni dels brots, ni en modifiquen 
l’evolució natural. 

La ‘píndola’ té els mateixos 
riscos i efectes secundaris 
que en qualsevol dona, 
però cal estar alerta de 
les possibles interaccions 

i

Les dones amb EM,  

si volen, poden quedar-se 

embarassades.
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Es poden administrar  
anticonceptius de la  

mateixa manera que a  

qualsevol dona sense EM.
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amb fàrmacs que ja s’estiguin prenent i del risc de trombosi 
venosa en dones amb dificultats de mobilitat. El DIU, els dia-
fragmes o els preservatius són alternatives a tenir en compte.

 Es pot administrar anestèsia  
 a les persones amb EM?

L’anestèsia, ja sigui local o general, es pot practicar de la 
mateixa manera que en qualsevol altre tipus de pacient 
i comporta els mateixos riscos. 

Les persones amb una EM avançada poden tenir problemes 
respiratoris i caldrà tenir més precaucions, com amb qualse-
vol altre persona que tingui problemes de mobilitat i/o respi-
ratoris.  

És important que el pacient consulti a l’especialista i li comu-
niqui que pateix EM.

 Em poden ajudar les  
 teràpies complementàries?

Les teràpies complementàries inclouen una impressionant 
gamma d’opcions: acupuntura, aromateràpia, herboristeria, 
homeopatia, etc. Cap d’aquestes teràpies ha demostrat un 
benefici en l’EM; si bé és cert que hi ha persones que amb 
aquestes teràpies es troben millor, també hi ha qui no nota 
cap diferència abans i després de seguir-les.

i
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Practicar ioga,  

meditació i teràpies  

similars ajuda a modu-

lar l’estrès i l’ansietat  

i a recopilar energia  

per fer front a la fatiga.

La majoria d’aquestes teràpies 
no perjudiquen, però -igual 
que amb els tractaments mè-
dics- hi ha riscos i efectes 
secundaris associats. A més, 
poden interferir amb la me-
dicació de manera adversa; el 
fet de ser “natural” no vol dir 
sempre que sigui “benigne”.

Si la persona amb EM està pensant sotmetre’s a alguna terà-
pia complementària, primer cal que s’informi bé i ho consulti 
amb el seu neuròleg o metge de capçalera.

 Haig de buscar informació  
 a Internet, a les xarxes  
 socials o a les comunitats  
 de pacients?

Internet també és una eina molt útil que ha posat a l’abast 
de tothom gran quantitat d’informació, amb respostes fàcils 
i ràpides. No obstant això, hem de consultar webs fiables i 
ser conscients que ens caldrà, 
sempre, contrastar la infor-
mació amb els especialistes.

D’altra banda, l’augment 
de l’ús de les xarxes socials 
i de les plataformes per a 
l’intercanvi d’informació per-
sonal sobre salut entre pa-

Disposar d’informació 

fiable sobre la salut és 

important. La millor  

i primera opció és  

consultar al  

professional mèdic. 
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cients està transfor-
mant les formes de 
comunicació i poden 
esdevenir un bon es-
pai de suport en dos 
sentits: per una banda, 
permet buscar més in-
formació (si bé és cert 
que la sobreabundàn-
cia pot ser perjudicial); 
i per l’altra, perquè aju-
darà a trobar punts en 
comú amb altres pa-
cients.

Cal recordar, però, que 
és important ser cons-
cient que no tota la in-
formació que hi ha a la 
xarxa està contrastada 

i que cal tenir en compte els consells bàsics de navegació per 
webs segures, fiables, que citin les fonts sobre el que expli-
quen, etc.

 
Us recomanem  
http://observatorioesclerosismultiple.comi
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Si voleu ampliar informació,  
us remetem a algunes webs  
acreditades

Fundació Esclerosi Múltiple
www.observatorioesclerosismultiple.com

Ms in Focus
Publicació editada per la Federació Internacional d’EM (MSIF), que centra cada 

número en un tema específic d’esclerosi múltiple

http://www.msif.org/spanish/ms-in-focus.aspx

Plataforma Europea d’Esclerosi Múltiple 
www.emsp.org

Informació sobre tractaments en anglès 

http://www.emsp.org/oral-ms-therapies

Agencia Española del Medicamento
Ofereix informació sobre tractaments (castellà)

www.aemps.gob.es

Agencia Europea del Medicament
Ofereix informació completa i actualitzada sobre els diferents tractaments dis-

ponibles a Europa (generalment en anglès)

www.ema.europa.eu

Publicació “Guia de pràctica clínica sobre l’atenció  
a les persones amb esclerosi múltiple”

Ofereix als professionals sanitaris informació sobre el diagnòstic, tractament, etc. 

Disposa de  l’annex 2,  que inclou informació per a pacients, familiars i cuidadors

http://www.gencat.cat/salut/depsan/units/aatrm/pdf/gpc_esclerosis_mul-

tiple_aiaqs2012es_completa.pdf
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Aspectes psicològics de l’EM

 Quin és l’impacte emocional  
 davant del diagnòstic d’EM?  

L’esclerosi múltiple és un ‘visitant’ inesperat que arriba a la 
vida de les persones i s’hi queda per sempre. Pot causar una 
sèrie de pèrdues –físiques, psicològiques o socials- que poden 
modificar la forma de pensar, de sentir i de comportar-se de 
les persones després de rebre el diagnòstic.

Els pacients d’EM poden experimentar pèrdues relacionades 
amb la seva imatge personal i les seves expectatives, en les re-
lacions socials i familiars, o canvis en la seva disponibilitat per 

29
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El procés d’acceptació pot 

fer sorgir sentiments de  

frustració, desencantament, 

ràbia, tristesa, xoc i,  

fins i tot, culpa.

treballar. La reacció nor-
mal davant de qualsevol 
pèrdua desencadena un 
‘procés d’acceptació’, du-
rant el qual les persones 
experimenten diferents 
sentiments i emocions 
mentre les expectatives vitals, el futur, l’entorn i un mateix 
s’ajusten a la nova situació.
Aquestes emocions entren dins de la normalitat especialment 
durant els primers mesos, tot i que hi ha pacients que neces-
sitaran més temps per assimilar tots els canvis. 

És important fer un correcte procés d’acceptació i apren-
dre a afrontar la nova situació. 

El suport psicològic, els grups d’ajuda mútua o la teràpia són 
recursos molt útils per fer front als canvis.

 Quines són les reaccions  
 davant del diagnòstic d’EM?

El diagnòstic de la malaltia i els símptomes que van aparei-
xent poden crear un sentiment generalitzat d’ansietat i an-
goixa, relacionat amb la preocupació per com serà la vida a 
partir d’aquell moment i de quina manera afectarà també les 
persones estimades. 

Sentir por o dubtar a l’hora d’afrontar la situació és sa 
i normal.

30
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Depenent del caràcter de cadascú, apareixeran sentiments 
amb major o menor mesura, com poden ser la ràbia i la frus-
tració, la confusió o la vergonya o culpabilitat, ja sigui per la 
malaltia en si, pel canvi de vida que suposa per a la gent esti-
mada o perquè els fills ho puguin passar malament.

Com a reacció davant del diagnòstic també pot aparèixer la 
depressió, que fa que els pacients se sentin tristos, melan-
còlics o tensos, atrapats i sense vies d’escapament. Poden 

semblar enfadats amb qui 
tenen al voltant.

Cal entendre també que hi 
ha persones que poden mos-
trar caràcters irritables i 
temperamentals, però ente-
nem que amb suport expert 
i voluntat per part de la per-
sona, es pot arribar a trobar 
un equilibri bo entre el que 

es pot fer i el que es vol fer. Que no sigui així és un indicador 
que s’està afrontant el canvi de manera difícil.

 L’estrès empitjora l’EM?  

L’estrès és un símptoma habitual en els pacients amb esclerosi 
múltiple, pels canvis que suposa en la vida d’una persona o per 
les pèrdues que es poden anar produint, ja siguin físiques, psi-
cològiques o socials. La mateixa malaltia o qualsevol canvi o 
adaptació –com casar-se, tenir fills, canvi laboral, etc.– poden 
ser motius suficients per generar un nivell alt d’estrès.

31

La majoria de  

sentiments i emocions, 

en molts casos,  

disminueixen a mesura 

que es van comprenent 

les preocupacions  

i els problemes. 
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Un dels principals dubtes 
de les persones amb escle-
rosi múltiple és si davant 
l’estrès la malaltia empitjo-
ra. Aquesta qüestió és molt 
complexa i els estudis que 
se n’han fet donen resultats 
diferents segons el pacient. 

Hi ha persones a qui no afecta l’estrès, i en canvi d’altres 
que realment són vulnerables en alguns períodes i no 
en d’altres.

En qualsevol cas, cada persona té la seva manera particular de 
controlar-lo, i per això hi haurà qui es beneficiarà de sessions 
especials de relaxació i estratègies d’afrontament, mentre que 
altres consideraran l’assessorament psicològic la millor alter-
nativa. El que cal tenir en compte és que s’ha d’afrontar cada 
problema per separat, comprendre que cada obstacle té el seu 
tractament. 

 És freqüent la depressió  
 en persones amb EM?

Experimentar sensacions de por, confusió o pèrdua de con-
trol davant del diagnòstic d’esclerosi múltiple o d’un empitjo-
rament de la malaltia és del tot normal. La depressió és, de 
vegades, la reacció als canvis vitals que suposa la malaltia; 
però hi ha casos en què pot estar provocada directament per 
lesions produïdes en certes parts del cervell.  

32
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L’estrès disminueix  
amb la sensació de 
control de la malaltia, 
sense oblidar el  

necessari suport social, 

especialment  

de familiars i amics.
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Les persones deprimides 
poden sentir-se preocupa-
des, enfadades, culpables o 
impotents, estar especial-
ment fatigades o tenir di-
ficultats per dormir. Solen 
perdre l’interès per les per-

sones i els fets que les envolten i fins i tot poden no donar 
prou importància a la vida. Hi ha vegades, però, que la per-
sona pot mostrar-se alegre a primera vista, però íntimament 
trista i desesperançada, de manera que es fa difícil de detec-
tar aquesta depressió, que es coneix com a “emmascarada”.

En cas de depressió, cal tenir en compte que la millor manera 
de superar-la és la combinació de tractament farmacològic 
amb psicoteràpia i assessorament psicològic, que ajuden en 
gran percentatge a reconduir els pensaments i les idees rela-
cionades amb els efectes de l’EM. Quan les emocions són una 
preocupació, demanar ajuda significa fortalesa, no debilitat.  

 Cal buscar suport psicològic?

Parlar amb un professional que conegui la malaltia i els tras-
torns emocionals relacionats ajudarà a la persona amb esclero-
si múltiple a adaptar-se als canvis que es podran anar produint. 

Rebre aquest tipus d’assessorament ajuda a organitzar pensa-
ments i sentiments caòtics i a prendre consciència de la situa-
ció. L’assessorament, de vegades, descobreix pors amagades i 
les fa menys preocupants. L’objectiu és arribar a tenir una acti-
tud més positiva i realista davant els canvis que farà la vida a 
causa de les noves circumstàncies.

Hi ha vegades que la  

persona pot mostrar-se  

alegre a primera vista,  

però íntimament trista  

i desesperançada.
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El suport psicològic permet 
una nova comprensió de la 
seva realitat i el capacita 
per acceptar i adaptar-se 
als canvis que comporta 
la malaltia. Cal entendre 
que un suport psicològic 
és sempre recomanable i a 
vegades fins i tot necessari.

Des de la psicologia es vetlla per ajudar el pacient a millorar 
la seva qualitat de vida emocional, i es treballa principalment 
la gestió de les emocions, tècniques de relaxació, habilitats 
socials, acceptació al canvi i a la malaltia.... 

Tots aquests aprenentatges permetran afavorir i aug-
mentar els recursos propis enfront d’una malaltia que a 
vegades pot provocar incomprensió.

Documentació

 Com es tramita el certificat  
 de discapacitat? 

El certificat de discapacitat és el document oficial de l’Estat 
que acredita en quina mesura una persona està limitada per 
fer segons quines activitats.

Es tracta d’un document útil en diversos sentits. D’una ban-
da, per accedir als serveis d’informació i assessorament, i de 
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L’assessorament  
psicològic beneficia 
les persones amb qui 
conviu el pacient amb 

EM, des de la parella als 

familiars més directes 

que ho necessitin.
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l’altra per disposar de recursos socials, eines de suport perso-
nal, educatiu, laboral, d’accessibilitat i altres ajudes més tèc-
niques.

Per obtenir el certificat caldrà passar per un reconeixement 
mèdic en què un equip d’experts format per un metge, un 
psicòleg i un treballador social valoraran el cas des de tots els 
aspectes possibles. Perquè sigui reconeguda la discapacitat la 
llei estableix que ha de ser, com a mínim, d’un grau del 33%. El 
“grau” és una manera de mesurar les limitacions i les dificul-
tats per fer una activitat i es pot revisar cada dos anys.

Per tal de disposar de tota la informació, recomanem 
que es dirigeixin a les diferents associacions de pacients 
i recomanem visitar la pàgina web http://www.fem.es, 
a l’apartat d’assessorament legal.

Les associacions estudien les necessitats i dirigeixen l’usuari 
als serveis concrets.

 A quins recursos i ajudes  
 puc accedir?

El catàleg de serveis i prestacions de les administracions pú-
bliques és ampli i pot pertànyer a l’àmbit estatal, autonò-
mic i fins i tot municipal. En qualsevol cas, els afectats per 
l’esclerosi múltiple estan emparats per la llei si tenen algu-
na funció anatòmica afectada i, per tant, tenen accés a les 
sol·licituds d’ajudes econòmiques públiques. 

Accedir a la informació serà important per planificar quin és 
el tipus d’ajut que s’adapta millor a cada persona tenint en 

i
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compte el grau de gravetat o 
en quina mesura impedeix el 
desenvolupament de la seva 
professió. Les ajudes més fre-
qüents entre les persones que 
tenen EM són les prestacions 
per incapacitat, tot i que tam-

bé cal tenir en compte les ajudes previstes a la Llei de Pro-
moció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en 
situació de dependència (‘la Llei de Dependència’).

Cuidador

 Tècniques i recursos per tenir  
 cura d’una persona amb EM

La majoria de persones que tenen EM no desenvolupen im-
pediments greus. Sol ser un familiar el que assumeix i que 
planifica la situació, juntament amb el pacient, per gaudir de 
la màxima qualitat de vida.  

Potser a curt termini no seran necessàries, però cal prendre 
certes decisions pràctiques relacionades amb l’economia (in-
formar-se sobre els avantatges fiscals, els drets laborals, les 
assegurances i les ajudes públiques), les cures (valorar quina 
disponibilitat temporal té el cuidador o si podrà assumir el 
tipus de cures que requereix el pacient), els rols familiars (qui 
fa cada tasca domèstica, quines ajudes cal requerir i tenir clar 
com actuar en cas de l’aparició d’un símptoma) i fins i tot les 
possibles adaptacions de la llar (perquè la casa sigui més se-
gura, accessible i confortable).
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Les prestacions  

es fan especialment  

necessàries si la  

malaltia impedeix  

continuar treballant.
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Amb les instruccions apropiades i una mica d’experiència, 
la majoria de persones poden exercir adequadament el 
seu paper com a cuidador d’una persona amb EM.

 Tenir cura del cuidador

L’EM, en funció del grau d’afectació del pacient, suposa 
l’adaptació a una situació nova, tant per qui té la malaltia 
com per qui assumeix el paper de cuidador, que haurà de 

prendre més responsabi-
litats. Aquests canvis po-
den portar-lo a sentir 
emocions com la soledat 
o a patir un cansament 
excessiu. 

Un dels problemes més 
comuns dels cuidadors és 
que pensen que tots sols 

poden fer-se càrrec de tot. En canvi, és molt important comp-
tar amb el suport pràctic i emocional d’altres persones.  

Tothom qui forma part d’aquesta nova situació presta atenció 
a la persona afectada d’EM i només excepcionalment es té en 
compte la situació física i emocional del cuidador, sotmès a 
un gran estrès psicològic i que pot arribar a deixar de banda 
la pròpia salut. 

Una comunicació fluïda entre els implicats és bàsica 
també per acompanyar el cuidador en aquesta nova eta-
pa de la vida.
i
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En alguns casos,  

el cuidador haurà 
d’assumir les tasques 
domèstiques i de cura  

del pacient, que haurà de 

compaginar amb la seva 

vida personal i laboral.
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Són aspectes importants per als cuidadors l’educació sani-
tària, l’aplicació pràctica, i, sobretot, no oblidar-se de la seva 
pròpia salut. Les persones que tenen un afectat al seu càrrec 
han d’estar ben informades i mantenir uns hàbits de salut 
concrets, tant físicament 
com emocionalment. Al-
guns hàbits saludables fàcils 
d’introduir en el dia a dia són 
mantenir una dieta equili-
brada, descansar les hores 
necessàries, fer exercici físic 
regularment i gaudir d’un 
temps o espai d’oci propi.   

Els grups de suport suposen un reforç emocional i un espai 
de reflexió sobre el tema que els preocupa. Els beneficis de 
participar en aquests tipus de grups són molts; per exemple, 

Els grups de suport són 

un espai on persones 

amb un problema si-

milar es reuneixen per 

compartir experiències 

i coneixements. 
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l’ampliació dels coneixements sobre el problema, l’augment 
de sensació de control, l’adquisició d’estratègies, l’increment 
de l’autoestima i de l’autodeterminació i la creació de nous 
lligams amb les persones.

Entorn familiar

 És important el  
 suport familiar?

Una malaltia crònica, com ho és l’esclerosi múltiple, provoca 
inevitablement modificacions causades pels canvis en els pa-
pers familiars. És important que la família reaccioni de forma 
constructiva, és a dir, mesurant l’ajuda, donant suport però 
sense envair l’espai vital de la persona diagnosticada, sense 
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obligar-la a adoptar inneces-
sàriament un paper de de-
pendència i sense exigir-li res 
que no pugui fer.

La persona amb esclerosi 
múltiple que abans de la malaltia desenvolupava un paper ac-
tiu en la família es planteja sovint que s’ha convertit en “el 
familiar malalt”, i aquest canvi de rol pot posar en perill la seva 
estabilitat emocional i fins i tot les relacions familiars. 

Serà necessària una adaptació per part de tots els com-
ponents de la família, fet que sol ser més fàcil en els 
contextos en què no hi ha conflictes en les relacions an-
teriors a la malaltia.

 Quina és la millor manera  
 d’explicar l’EM als nens?

És comprensible que els pares vulguin protegir els fills de la 
incertesa, del dolor. Els infants, per molt petits que siguin, 
perceben les modificacions físiques i psicològiques dels seus 
pares, noten que estan preocupats encara que no ho manifes-
tin obertament.

Per això, cal parlar-los del que està passant, utilitzar expli-
cacions tranquil·litzadores, de forma bàsica i senzilla. Aclarir 
dubtes sense enganyar-los amb una informació adequada a 
cada edat perquè, en cas contrari, poden creure que ells són la 
causa del neguit familiar. Aquest fet pot portar a no explicar 

Una bona actitud de la 

família facilita la recu-

peració de l’autonomia 

de la persona amb EM.  
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els seus problemes per no 
agreujar la situació a casa 
o, senzillament, a sentir-se 
angoixats perquè creuen 
que els pares tenen una 
malaltia molt greu.

L’actitud dels grans davant la malaltia és cabdal perquè 
entenguin què esta passant i aprenguin a conviure amb 
l’EM.

Cal ser clar a l’hora d’expressar-se i buscar paraules entene-
dores per als infants. Cal tenir en compte que els nens cap-
ten i entenen perfectament la comunicació verbal (allò que 
s’expressa) i la comunicació no verbal (allò que se sent). Si els 
grans s’expressen i senten amb normalitat, els petits ho incor-
poraran amb més naturalitat.

No explicar als nens res 

sobre l’EM pot fer-los  

pensar que és una malaltia 

tan horrible que no  

se’n pot ni parlar.
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40

La comunicació és una 

assignatura clau en les 

relacions familiars més 

directes.

 La comunicació  
 en l’entorn familiar

El desconeixement concret de les expectatives, les necessitats 
o les emocions de l’altra part de la parella, dels pares o del 
nostre ésser estimat en rela-
ció a la malaltia pot portar a 
una relació poc franca i poc 
honesta. 

Per això, caldrà que la comu-
nicació es basi en unes regles 
fonamentals: fer servir mis-
satges constructius i respectar la individualitat del company 
o fill, reconèixer-li el dret a tenir sentiments, emocions, ne-
cessitats i expectatives pròpies. El company, el pare, la mare... 
moltes vegades, es tornen hiperprotectors, fet que es podrà 
treballar també a través de la comunicació i amb els grups 
d’ajuda mútua o la teràpia psicològica adequada, si es reque-
reix.






