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PRESENTACIÓ 

La demència no forma part de l'envelliment normal sinó que és una síndrome 

generalment crònica o progressiva causada per malalties que afecten la memòria, el 

pensament, el comportament i l'habilitat de realitzar activitats de la vida diària. L'edat és el 

principal factor de risc per al seu desenvolupament. En conseqüència, el progressiu 

envelliment de la població derivat de l'increment de l'esperança de vida suposa un autèntic 

desafiament per als sistemes sanitaris dels països desenvolupats. 

Així ho adverteixen ja les dades de l'OMS. A la demència se li atribueix el 12% dels anys 

viscuts amb discapacitat a causa d'una malaltia no transmissible. Espanya, segons l'OCDE, 

és el tercer país del món amb major prevalença de malalties vinculades a la demència. 

Aquestes patologies, a més dels efectes sobre les persones afectades, representen un 

enorme esforç, sumat a l'impacte emocional, per a les persones cuidadores, en general 

familiars de primer grau. 

La importància clínica, epidemiològica i social de la malaltia va motivar que el Pla de 

Salut de la Comunitat Valenciana 2016-20 incloguera entre els seus objectius prestar atenció 

integral sanitària i social a les persones afectades per malalties neurodegeneratives i 

demències. No només a elles sinó també a les persones que les cuiden i als seus familiars 

d'acord amb la millor evidència disponible i la necessària continuïtat assistencial. El present 

document d'Atenció a les Persones amb Malaltia d'Alzheimer s'emmarca entre les accions 

que pretenen donar resposta a aquesta necessitat. 

El seu objectiu és oferir a pacients i persones cuidadores una atenció integral a partir 

d'una valoració biopsicosocial i un pla d'atenció integral per l'equip d'atenció primària i les 

consultes externes d'atenció hospitalària del departament de salut. Per a això es basaran en 

les millors evidències i en les bones pràctiques amb la col·laboració dels serveis socials i les 

organitzacions o associacions de pacients i familiars. Donada la repercussió que aquest tipus 

de malalties tenen en l'entorn afectiu de la persona afectada, es presta una especial atenció a 

les persones cuidadores d'aquests pacients tractant de prevenir o alleujar la seua 

sobrecàrrega. 

 

Carmen Montón Giménez  

 

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública 
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PRÒLEG 

La demència s'ha convertit en un dels principals problemes de salut pública en els 

països desenvolupats. La malaltia d'Alzheimer, ja coneguda com l'epidèmia del segle XXI, 

representa entre el 60% i el 70% del total d'aquestes demències. Les estadístiques reflectides 

en l'últim Informe Mundial de l'Alzheimer (2015) xifraven en 46.800.000 el nombre de 

persones amb demència a tot el món i les previsions apunten que augmentaran fins als 

131.500.000 en l'horitzó de l'any 2050. El progressiu envelliment de la població espanyola, i 

de la valenciana en particular, i el conseqüent increment d'aquesta patologia, implica un dels 

majors reptes d'aquest segle. Un desafiament que involucra al sistema sanitari i a la xarxa de 

serveis socials, però també a les persones afectades, les seves famílies i al seu entorn afectiu 

i, en suma, a la societat en el seu conjunt. 

Per a abordar-lo cal superar falsos conceptes pel que fa a la demència. Per exemple 

que és poc comú o una part normal de l'envelliment, que no es pot fer res per ajudar, i que, en 

tot cas, les famílies són les úniques responsables de proveir les cures. L'objectiu compartit és 

promoure que les persones amb demència tinguen la màxima independència possible en 

cada moment de la seua vida amb la malaltia i procurar el seu benestar i el de les seves 

famílies des de l'inici dels símptomes fins a la seua defunció. El diagnòstic oportú, la 

intervenció primerenca i la continuïtat assistencial són eines imprescindibles per assolir 

aquestes metes.  

En aquest context, la Direcció General d'Assistència Sanitària va posar en marxa un 

grup de treball encarregat d'elaborar un document d'Atenció a la Malaltia d'Alzheimer que, un 

cop validat, s'adaptara a la pràctica clínica per cada departament per millorar l'atenció, en els 

diferents nivells assistencials, a les persones que pateixen aquest trastorn. 

Per a això, es va utilitzar com a base la Guia de Pràctica Clínica sobre la atención 

integral a las persones con enfermedad de Alzheimer y otras demencias, elaborada en el 

marc del Pla de Qualitat per al Sistema Nacional de Salut del Ministeri de Sanitat, Política 

Social i Igualtat. 

Del treball d'aquest grup de professionals ha sorgit el present document, revisat per 

societats científiques i associacions de persones afectades i els seus familiars. Aquest text es 

posa a disposició dels professionals sanitaris de la Comunitat Valenciana a fi de facilitar-los la 

seua tasca en l'atenció a persones amb malaltia d'Alzheimer i altres demències, les persones 

cuidadores i familiars. 

 

Rafael Sotoca Covaleda 

 

Director General de Assistència Sanitària 
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JUSTIFICACIÓ I MÈTODE 

La demència és una síndrome, caracteritzada per un deteriorament de les funcions 

cognitives (memòria, llenguatge, capacitat de comprensió, orientació), amb una pèrdua 

progressiva respecte a les capacitats prèvies i que afecta el funcionament personal i social. 

Amb certa freqüència, s’hi afigen símptomes psicològics i conductuals (SPCD) de divers grau. 

La demència equival a un deteriorament cognitiu greu, si bé el deteriorament cognitiu lleu 

només evoluciona a demència en una part dels casos. Entre les demències, la més freqüent 

(60-70 % dels casos) és la deguda a la malaltia d’Alzheimer. 

La informació disponible sobre morbiditat i mortalitat és limitada i està molt influïda pels 

diferents criteris diagnòstics adoptats. 

Diferents estudis a Espanya han observat, en majors de 65 anys, prevalences de 

demència entre el 5 i 15 %, i una incidència estimada entre 10 i 15 casos nous per mil 

persones-any. Les taxes d’incidència de demència es dupliquen en els successius grups 

d’edat quinquennals. Així, la incidència d’MA va, des d’1-3 per mil persones-any entre els 65 i 

els 70 anys, fins a 14-30 per mil, de 80 a 85 anys, i més de 65 per mil en majors de 95 anys. 

En l’estudi europeu ALCOVE (2008-2011, amb criteris DSM-IV), es va trobar un 7,23 % 

de demència en persones majors de 65 anys (IC 95 6,74-7,72 %). L’OMS, en l’estudi de 

Càrrega Mundial de Malaltia de 2012, va estimar una taxa de demència per a Europa 

occidental, estandarditzada per edat i sexe, de 6,92 % en majors de 60 anys. 

La xarxa Centinela Sanitaria de Castilla y León, amb la col·laboració de la CV, entre 

d’altres, va estimar entre les persones majors de 65 anys que acudeixen a la consulta 

d’atenció primària una prevalença de deteriorament cognitiu adquirit (no congènit), sense 

diagnòstic previ de demència, de l’11,2 % (2014). La prevalença de deteriorament cognitiu 

augmentava amb l’edat, des de menys del 5 %, entre 65 i 69 anys, a més del 40 %, en majors 

de 85 anys. En considerar també les persones amb diagnòstic previ de demència, la 

prevalença es va estimar en un 18,5 % (18,8 % a la CV) (21,3 % en dones, 14,7 % en 

homes).  

A la CV, a partir de la xarxa Sentinella Sanitària (2011), es va estimar la prevalença de 

demència en 17,4 casos per 1.000 habitants de mes de 64 anys (20,4 per mil dones, 13,4 per 

mil homes), 67 % eren dones amb una edat mitjana de 81 anys. Un de cada quatre casos era 

incident. El 75 % tenien una persona cuidadora, dones la majoria. En un de cada quatre, la 

dependència, valorada amb Barthel, era total. 

En la història clínica electrònica del Sistema Valencià de Salut, en 2015, 28.243 pacients 

tenien un diagnòstic d’MA, i 40.126 d’altres demències. En 2016, els pacients amb diagnòstic 

actiu d’MA eren 34.942. 

El temps de supervivència depén del sexe (és superior en dones), la gravetat, el tipus de 

demència i l’edat d’inici, de manera que l’esperança de vida és d’uns 10 anys quan la malaltia 

es presenta entre els 65 i els 69 anys, i aproximadament de 4 anys en els majors de 90. 
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Quant a la mortalitat a la CV, la MA apareix com la causa de mort de 1988 persones en 

l'any 2015 (674 persones en 2000). Les taxes (ajustades a la població europea 2013), de 

21,80 per 100,000 habitants el 2000, arriben a 40,47 en 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gràfica 1. Taxes de mortalitat per Alzheimer ajustades per edat (Població Europea 2013). Font: Registre de 
Mortalitat de la Comunitat Valenciana. 

Per altres demències, van morir 1.943 persones en 2015 (1.112 en el 2000). Les taxes 

ajustades per 100.000 habitants, van passar de 38,37 a 39,57 entre 2000 i 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 2. Taxes de mortalitat per  Demències (excepte MA) ajustades per edat (Població Europea 2013). Font: 
Registre de Mortalitat de la Comunitat Valenciana 

El 2015, MA i altres demències van suposar un total de 3.931 morts del total de 44.342, 

el que suposa el 8,9% de la mortalitat total d'aquest any. 

Es pot estimar que a la CV viuen amb demència prop de 70.000 persones, amb unes 

100.000 persones cuidadores; i cada any n’hi ha entre 10.000 i 15.000 casos nous, dos terços 

d’aquests per MA. 

El Pla de Salut de la Comunitat Valenciana (2016-2020), en l’àrea de les malalties 

neurodegeneratives, inclou l’objectiu següent:  



 

9 

 

“Prestar una atenció integral sanitària i social a les persones afectades per malalties 

neurodegeneratives i demències, a les persones que les cuiden i als seus familiars, 

d’acord amb la millor evidència disponible i la continuïtat assistencial necessària”. 

Per a fer-ho, planteja les accions següents: 

- Establir criteris i processos àgils de derivació a atenció especialitzada des d’atenció 

primària per a abordar malalties neurodegeneratives de manera precoç.  

- Establir, des del moment del diagnòstic i durant tot el procés, un pla d’atenció 

individualitzada que incloga valoracions i avaluacions integrals, i determine les indicacions 

terapèutiques, rehabilitadores, socials i de cures necessàries per a les persones amb 

aquestes malalties. 

- Identificar en el pla d’atenció individualitzat la persona cuidadora principal i els 

professionals de referència, almenys de medicina i infermeria, en el seguiment d’aquest pla. 

- Desenvolupar programes de consell i anàlisi genètica, si escau, a les persones amb 

predisposició hereditària a malalties neurodegeneratives en les quals, d’acord amb l’evidència 

científica, disposen d’una prova genètica interpretable i amb repercussió clínica en el 

seguiment preventiu. 

Amb la finalitat de desenvolupar aquest objectiu respecte a la malaltia d’Alzheimer (MA), 

la Direcció General d’Assistència Sanitària va posar en marxa un grup de treball encarregat 

d’elaborar un document d’atenció que, una vegada validat, l’adaptara a la pràctica clínica 

cada departament per a millorar l’atenció en els diferents àmbits assistencials a les persones 

que pateixen aquest trastorn. 

Per a això, es va utilitzar com a base la Guia de pràctica clínica (GPC) sobre l’atenció 

integral a les persones amb malaltia d’Alzheimer i altres demències, elaborada per l’Agència 

d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut de Catalunya en 2010, dins del Pla de qualitat per 

al Sistema Nacional de Salut (SNS) del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat. Aquesta 

guia de salut pràctica (GPC) forma part del programa de GPC del SNS incloses en el portal 

www.guiasalud.es, pendent de la revisió de la seua vigència, ja que han transcorregut més de 

5 anys des que es va publicar. Quan en aquest document es reprodueixen recomanacions de 

la GPC del SNS, s’hi indica el grau de recomanació SIGN que té assignat (grau de 

recomanació A, B, C o D). 

Com a resultat del treball del grup de professionals clínics i de gestió, s’ha elaborat  el 

present document d’atenció a les persones amb MA. Pretén ser un text actualitzat, senzill i 

breu, que aporte utilitat a l’atenció de les persones malaltes d’MA i a les persones cuidadores.  

D’altra banda, és àmpliament coneguda la dificultat per a incorporar les evidències 

científiques i els consensos a la pràctica profesional quotidiana. Per a superar aquesta 

dificultat, el Sistema Valencià de Salut impulsa actualment el desenvolupament de rutes 

assistencials. Una ruta assistencial per a pacients amb un problema de salut específic (en 

aquest cas, l’MA o altres demències) és un pacte entre professionals i organitzacions dels 

diferents àmbits assistencials que atenen la població afectada en un mateix territori 

(departament), per a aplicar criteris de bona pràctica, optimitzar circuits assistencials i 

planificar respostes davant d’escenaris previsibles. Les recomanacions contingudes en aquest 

http://www.guiasalud.es/
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document seran una orientació excel·lent en l’elaboració de les futures rutes assistencials per 

a pacients amb demència en els departaments. 

De la mateixa manera, per a assegurar la continuïtat en el procés assistencial de 

l’atenció a persones amb MA i altres demències, es podran constituir xarxes assistencials, 

enteses com la unió funcional de recursos, fonamentalment departamentals, que treballen en 

equip amb la persona com a centre. 

Quant a la metodologia d’elaboració del document, els passos que s’han seguit són: 

1. Constitució del grup elaborador 

- Integrat per professionals d’atenció primària (medicina i infermeria), infermeria de 

gestió de casos, neurologia, salut mental (psiquiatria i psicologia), farmàcia, inspecció i gestió 

assistencial i farmacèutica. 

2. Delimitació de l’abast i objectius 

- Desenvolupar un document sobre atenció integrada a les persones amb MA, sobre la 

base de la GPC del SNS, i amb èmfasi en la coordinació entre professionals i en la implicació 

i adaptació del pacient, prestant una especial atenció a les persones cuidadores. 

- Els factors de risc associats a l’MA potencialment modificables, com el tabaquisme, 

l’obesitat, la diabetis, la hipertensió, la depressió i la inactivitat física, que són objecte 

d’accions de promoció de salut i prevenció, no s’han inclòs en aquest document. 

- El procés assistencial ha de plasmar-se en un document adaptat a l’organització 

assistencial de la CV, breu, de fàcil consulta i utilitat pràctica per a ajudar els professionals, 

els pacients i les persones cuidadores a dur a terme les cures necessàries. 

- El document s’orienta a l’MA, que apareix en el títol i en nombroses ocasions al llarg 

del text. No obstant això, es fa referència a la demència en general en aquells apartats que es 

consideren aplicables a persones amb altres tipus de demència. 

3. Redacció del document 

- S’ha estructurat presentant un resum de les actuacions diagnòstiques, criteris 

d’interconsulta i derivació a salut mental, actuacions terapèutiques farmacològiques i no 

farmacològiques, dirigides a pacients i a les persones que els cuiden, des de la sospita 

diagnòstica a les cures pal·liatives, i els aspectes legals i de respecte a l’autonomia que cal 

considerar en aquests pacients. 

- La metodologia de treball es va basar en l’assignació als membres del grup d’apartats, 

d’acord amb el seu camp de treball, perquè, després de la revisió bibliogràfica, elaboraren 

versions inicials adaptant el document del SNS. Posteriorment, es van revisar de manera 

conjunta en reunions presencials i per correu electrònic. 

- Es va encarregar adequar les recomanacions de tractament farmacològic a l’evidència 

científica més recent i a la normativa en vigor a un grup de treball format per redactors del 

document i per representants de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, 

l’Institut Mèdic Valencià, societats científiques i inspecció de serveis sanitaris. 
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Revisió externa 

- Es va sol·licitar a les associacions de pacients i familiars i a professionals, tant de 

l’atenció sanitària com de la gestió sanitària i de la universitat, seleccionats pel seu 

coneixement sobre la patologia abordada i l’àmbit d’aplicació. Es va contactar amb les 

diferents societats científiques implicades, directament o a través de l’Institut Mèdic Valencià. 

- Altres direccions generals de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en 

particular les responsables d’atenció farmacèutica, qualitat, atenció al pacient i salut pública, 

han participat en els grups de treball o en la revisió externa. 

- Les aportacions externes es van sotmetre a l’anàlisi del grup de treball. 

- El document està a l’abast de les persones interessades en la pàgina web de la 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública www.san.gva.es. Es preveu incloure les 

recomanacions en la història clínica electrònica SIA-Abucasis. 

Tots els membres del grup de treball han realitzat una declaració de conflicte 

d’interessos, mitjançant el formulari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 

(adaptat de Guiasalud - Grupo de trabajo sobre GPC. Elaboración de Guías de Práctica 

Clínica en el Sistema Nacional de Salud. Manual Metodológico).  

http://www.san.gva.es/
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NIVELLS D’EVIDÈNCIA I GRAUS DE RECOMANACIÓ DE SIGN 

A. Nivells d’evidència 

1++ Metaanàlisis d’alta qualitat, revisions sistemàtiques d’assajos clínics o 

assajos clínics d’alta qualitat amb molt poc de risc de biaix. 

1+ Metaanàlisis ben realitzades, revisions sistemàtiques d’assajos clínics o 

assajos clínics ben realitzats amb poc de risc de biaix. 

1– Metaanàlisis, revisions sistemàtiques d’assajos clínics o assajos clínics 

amb un risc alt de biaix. 

2++ Revisions sistemàtiques d’alta qualitat d’estudis de cohorts o de casos i 

controls. Estudis de cohorts o de casos i controls amb risc molt baix de 

biaix i amb una alta probabilitat d’establir una relació causal. 

2+ Estudis de cohorts o de casos i controls ben realitzats amb baix risc de 

biaix i amb una moderada probabilitat d’establir una relació causal. 

2– Estudis de cohorts o de casos i controls amb un alt risc de biaix i un risc 

significatiu  que la relació no siga causal. 

3 Estudis no analítics, com informes de casos i sèries de casos. 

4 Opinió d’experts. 

Els estudis classificats com 1– i 2– no s’han d’usar en el procés d’elaboració de 

recomanacions per la seua alta possibilitat de baix. 

B. Graus de recomanació 

A 

 

Almenys una metaanàlisi, revisió sistemàtica o assaig clínic classificat com 

1++ i directament aplicable a la població diana de la guia; o un volum 

d’evidència composta per estudis classificats com 1+ i amb una gran 

consistència entre si. 

B 

 

Un volum d’evidència composta per estudis classificats com 2++, 

directament aplicable a la població diana de la guia i que demostren una 

gran consistència entre si; o evidència extrapolada des d’estudis 

classificats com 1++ o 1+. 

C 

 

Un volum d’evidència composta per estudis classificats com 2+ directament 

aplicables a la població diana de la guia que demostren una gran 

consistència entre si; o evidència extrapolada des d’estudis classificats com 

2++. 

D 
Evidència de nivell 3 o 4; o evidència extrapolada des d’estudis classificats 

com 2+. 
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En aquest document s'indica el grau de recomanació SIGN només quan es 

reprodueixen recomanacions de Guía de Práctica Clínica (GPC) sobre la atención integral a 

las personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias (www.guiasalud.es). 
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1. INTRODUCCIÓ 

El procés d’atenció a pacients amb malaltia d’Alzheimer (MA) inclou la sospita i la 

confirmació diagnòstica, el tractament específic, el tractament dels símptomes psicològics i 

conductuals associats a la demència, l’atenció a les persones cuidadores i les cures 

pal·liatives.  

Es tracta d’oferir als pacients amb MA i altres demències i als seus cuidadors una 

atenció integral basada en les millors evidències i bones pràctiques, a partir d’una valoració 

biopsicosocial i un pla d’atenció integral, per part de l’equip d’atenció primària (EAP, AP) i els 

professionals d’atenció hospitalària (AH) en les consultes externes o centre de especializats 

del departament de salut, amb la col·laboració dels serveis socials i les 

organitzacions/associacions. 

La persona afectada consulta habitualment el sistema sanitari per un deteriorament en 

les seues capacitats cognitives, detectat per si mateix o per familiars pròxims. El procés 

diagnòstic sol iniciar-se a través de l’equip d’atenció primària. Menys freqüentment, pot 

accedir des de l’atenció hospitalària. 

També és possible que siga identificat i remés a atenció primària pels serveis 

d’urgències, els serveis socials (residències, centres de día i d’altres), i en procediments 

legals o administratius (inspecció sanitària, equip de valoració d’incapacitats (EVI), equips de 

valoració i orientació de discapacitats (EVO), àmbit judicial, permisos de conducció, llicència 

d’armes, etc. 

El procés finalitza amb la defunció del pacient i l’atenció al dol dels familiars. 

 

En AP, el metge o metgessa de família de l’EAP realitza un diagnòstic de 

sospita de deteriorament cognitiu/demència i deriva el pacient al neuròleg 

d’AH (en consultes externes o centre de especialitats) per a la confirmació 

diagnòstica i la prescripció, si escau, del tractament específic. 

Tots els professionals sanitaris implicats en l’EAP i en AH realitzen un 

seguiment compartit (evolució clínica, patologia concomitant, necessitats 

de la persona cuidadora), i en garanteixen la continuïtat durant tot el procés 

assistencial. 

Es remetrà el pacient a AH (neurología, psiquiatría o geriatría) davant de 

canvis o problemes intercurrents que requerisquen decisions clíniques amb 

repercussió terapèutica en l’àmbit cognitiu. 
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2. DIAGNÒSTIC DE LA MALALTIA D'ALZHEIMER EN PACIENTS AMB 

DETERIORAMENT COGNITIU LLEU O DEMÈNCIA 

La sospita diagnòstica de MA s’ha de realitzar en l’àmbit comunitari (AP, residències) 

(Grau de recomanació D).  

Per a facilitar la identificació dels pacients susceptibles d’estudi en AH, es proposen els 

següents criteris o recomanacions. 

2.1. CRITERIS PER A INTERCONSULTA D’AP A AH DE PACIENTS AMB 

DETERIORAMENT COGNITIU LLEU (DCL) O DEMÈNCIA 

Pacients que acudeixen per pèrdua de memòria o d’una altra funció cognitiva 

(alteracions del llenguatge, alteracions del comportament/conducta, agnòsies visuals), 

sense diagnòstic previ, que complisquen les tres condicions següents: 

 

1. Confirmació del deteriorament cognitiu per mitjà d’un informador fiable. 

2. El deteriorament cognitiu NO condiciona limitació/incapacitat o necessitat 

de supervisió per a la realització de cap de les activitats habituals del pacient. 

3. Característiques d’especial risc de DCL per MA, alguna d’aquestes: 

 Repeteix comentaris i/o preguntes 

 Li costa captar les explicacions 

 Sense antecedents depressius 

 Fluència verbal (evocació d’animals en 1 minut < 15) 

Quan les persones afectades, a més d’aquests criteris, presenten un quadre ansiós / 

depressiu, serà preceptiu tractar aquest quadre. En cas de persistir el DCL després d’aquest 

tractament, s’aconsella igualment la interconsulta amb AH. 

2.2. CRITERIS PER A INTERCONSULTA D’AP A AH DE PACIENTS AMB 

DEMÈNCIA 

Pacients que acudeixen per pèrdua de memòria o una altra funció cognitiva, sense 

diagnòstic previ, una vegada descartat un quadre ansiós-depressiu, que complisquen les 

dues condicions següents: 

1. Confirmació del deteriorament cognitiu per part d’informador/a fiable 

2. El deteriorament cognitiu condiciona limitació/incapacitat o necessitat de 

supervisió per a realitzar alguna de les activitats habituals del pacient.  
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La confirmació diagnòstica de MA s’ha de realitzar en AH, atenent els últims 

criteris diagnòstics de la malaltia. 

Una vegada establit el diagnòstic etiològic, es recomana que l’EAP tracte les 

persones amb deteriorament cognitiu lleu (DCL), amb demència secundària 

que puga ser diagnosticada i tractada en aquest àmbit, i les persones 

malaltes pluripatològiques amb un mal estat funcional de base (Grau de 

recomanació D). És a dir, les que no es beneficiarien del tractament específic de 

MA. 

2.3. PROVES DIAGNÒSTIQUES EN AP 

Davant de la sospita clínica de DCL/demència per MA, definida pels criteris 

d’interconsulta/remissió, s’ha de realitzar de manera sistemàtica en AP: 

 Analítica: hemograma, bioquímica elemental, hormones tiroïdals, B12 i àcid fòlic. 

(Grau de recomanació D). 

 Electrocardiograma. 

 Exploració neurològica bàsica. 

Per a valorar la funció cognitiva es recomanable utilitzar un test o prova, preferentment 

GDS (escala de deteriorament global), MMSE (Mini-Mental State Examination) o MEC (mini 

examen cognoscitiu) (Grau de recomanació A). Altres: MIS (Memory Impairment Screen), test 

dels 7 minuts, test del dibuix del rellotge, test dels diners (EUROTEST), test de fluència 

verbal, test breu de l’estat mental (Grau de recomanació B). 

S’ha de revisar la medicació per a identificar i minimitzar l’ús de fàrmacs o altres 

productes que poden alterar la funció cognitiva. 

2.4. PROVES DE CONFIRMACIÓ DIAGNÒSTICA EN AH  

El diagnòstic de MA és clínic, basat en un perfil neuropsicològic de 

deteriorament cognitiu, amb una especial afectació de la memòria, d’inici insidiós 

i curs progressiu, no explicable per altres causes.  

Per a excloure demències secundàries, a més de les proves prèvies a la 

remissió a AH, està indicada una exploració de neuroimatge morfològica, 

TAC cerebral en els casos més comuns (Grau de recomanació B). És possible 

sol·licitar aquesta prova des d’atenció primària en els departaments on s’ha 

protocol·litzat 

Es considerarà realitzar RM quan es necessite valorar el dany vascular o es requerisca 

estudiar amb més precisió la distribució i la valoració de les atròfies. 
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La neuroimatge funcional, SPECT o PET segons la situació, serà útil en els casos de 

dificultat per a establir el diagnòstic diferencial entre MA i altres tipus de demència 

degenerativa primària (Grau de recomanació B). 

La determinació dels nous marcadors, sobretot del beta-amiloide i la proteïna tau en 

LCR, està començant a utilitzar-se en centres adequats i pot tindre indicació en casos de 

diagnòstic dubtós. A mesura que disposem de tractaments etiopatogènics més eficaços per a 

l’MA, la necessitat d’aquests i altres possibles marcadors biològics trobarà el seu lloc per a un 

diagnòstic més fiable i precoç. 

La correspondència entre diagnòstic clínic de MA, estadi FAST (FUNCTIONAL 

ASSESSMENT STAGING) i escala GDS (GLOBAL DETERIORATION SCALE) es mostra a 

l'annex III. 

2.5. EXPLORACIÓ NEUROPSICOLÒGICA QUE CAL REALITZAR EN AH  

L’entrevista clínica és una part imprescindible de l’exploració neuropsicològica, 

les valoracions quantitatives i qualitatives de les proves fonamenten el diagnòstic. 

Resulta significativa l’observació del comportament verbal i no verbal de 

acompanyants i pacient durant l’entrevista; per exemple, les mostres de tristesa o 

nerviosisme, la dificultat en la comprensió de les proves o la lentitud en el discurs. 

Pacients que s’obliden la jaqueta o el paraigua, no comprenen les instruccions o 

perseveren en les respostes a les proves ens dóna molta informació.  

En l’avaluació de la demència, hem d’explorar quatre àrees fonamentals: 

cognició, capacitat funcional, estat emocional i conductual, suport familiar i 

sobrecàrrega de la persona cuidadora. Aquestes últimes es detallen en 

l’apartat “Atenció a persones que cuiden pacients amb demència”. 

 

L’exploració neuropsicològica bàsica en demències, a títol orientatiu, inclouria 

continguts sobre: 

- Orientació temporal i espacial, test de memòria intencional verbal episòdica, praxis 

ideomotores tipus Barbizet, comprensió verbal seqüenciada complexa (tots aquests 

inclosos en el MMSE). 

- Test de dibuix del rellotge.  

- Test de reconeixement visual tipus Poppelreuter.  

- Fluència verbal en l’evocació categorial (p. ex., noms d’animals en un minut o paraules 

que comencen amb la lletra P). 

En funció de la sospita clínica, pot ser necessari realitzar proves focals, entre d’altres: 

- Llenguatge: test de Boston, test Token. 

- Gnòsies: VOSP, test d’orientació de línies de Benton. 

- Atenció-concentració: retenció de dígits, cubs de Corsi. 

- Pràxies: figura complexa de Rey, cubs de WAIS. 
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- Memòria i aprenentatge: WMS-III, TAVEC. 

- Funció executiva: test d’Stroop, test de classificació de cartes de Wisconsin, Trail 

Making Test (TMT), la Torre de Londres.  

Altres proves complementàries recomanades per al diagnòstic diferencial: 

- Sospita de demència vascular: escala de Hachinski. 

- Sospita de demència de cossos de Lewy: Inventari neuropsiquiàtric (NPI). 

- Sospita de demència frontotemporal: NPI, Frontal Assessment Battery (FAB). 

 

2.6. CONSELL GENÈTIC I ANÀLISI GENÈTICA 

La MA se sol subdividir en d’inici tardà (≥65 anys, la predominant), i d’inici precoç (<65 

anys, 1-5 % de casos). 

S’han descrit diversos gens determinants de MA d’inici precoç: PSEN1 (penetrància 

completa) PSEN2 (penetrància 95 %), i APP (penetrància completa). Un quart gen, APOE, es 

considera susceptible per a desenvolupar MA.  

La MA associada a aquests gens és poc freqüent (< 1 %); en general, la majoria dels 

casos són de presentació esporàdica.  

La realització d’estudis genètics només es pot considerar en casos de MA d’inici 

precoç (menors de 65 anys) amb familiars de primer grau afectats, sempre que la 

persona afectada o els seus familiars ho desitgen (Grau de recomanació C). En 

aquests casos, es recomana que la persona afectada i la seua família siguen 

derivats a centres especialitzats en consell genètic (Grau de recomanació D). 

Els estudis genètics només es realitzaran en un context de consell genètic i no per 

motius clínics ni diagnòstics. No hi ha indicació de fer un cribratge poblacional. 
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3. ATENCIÓ INTEGRAL DE PACIENTS AMB MALALTIA D'ALZHEIMER I 

ALTRES DEMÈNCIES 

3.1. VALORACIÓ BIOPSICOSOCIAL, PLA D’ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA I 

GESTIÓ DE CASOS 

Les persones amb demència són pacients crònics d’alta complexitat, sovint 

situats en el vèrtex de la piràmide de Kaiser Permanente, segons l’estratificació de 

la població, per la qual cosa per a la seua atenció requeriran intervencions de 

gestió de casos. 

(Vegeu Estrategia para la atención a pacientes crónicos en la Comunitat Valenciana: 

http://publicaciones.san.gva.es/publicaciones/documentos/v.2792-2014.pdf 

http://publicaciones.san.gva.es/publicaciones/documentos/V.2792-2014.pdf 

L'atenció integral a les persones amb demència es durà a terme per un equip 

interdisciplinari, del qual formaran part, en funció de les necessitats del pacient en cada 

moment, professionals de tots els nivells del sistema sanitari, amb la col·laboració dels 

serveis socials i les organitzacions/associacions. 

L’atenció integral a aquestes persones partirà d’una valoració biopsicosocial de la seua 

situació, realitzada basant-se en les millors evidències disponibles. 

S’avaluaran de manera integral les necessitats de cures bàsiques i avançades, 

s’afavorirà la participació del pacient i les persones que el cuiden en l’elaboració del PAI. 

Es reavaluarà i adaptarà el PAI esmentat atenent l’evolució de la situació del pacient i 

els seus familiars i persones cuidadores, al llarg del procés, especialment en els últims dies i 

tenint sempre en compte els seus valors, els seus desitjos i les seues preferències. 

3.2. ABORDATGE DE PATOLOGIA CONCOMITANT 

Prevenció cardiovascular 

La pressió arterial sistòlica s’ha de mantindre per davall dels 150 mmHg, preferiblement 

amb una tiazida a dosis baixes i, si cal, s’hi pot afegir un segon fàrmac. No obstant això, en un 

estadi avançat de la malaltia, després de valorar-ne el risc-benefici, pot plantejar-se la retirada 

de la medicació. 

En pacients amb demència, l’ús d’estatines no millora el seu estat cognitiu ni redueix la 

seua morbimortalitat i pot presentar efectes adversos. No hi ha cap evidència que en justifique 

l’ús com a prevenció primària en cap estadi de la malaltia ni com a prevenció secundària en 

estadis avançats. 

En pacients amb fibril·lació auricular en tractament anticoagulant, aquest hauria de 

retirar-se si el risc d’hemorràgies és elevat per freqüents canvis de medicació, alteracions 

dietètiques o història prèvia de caigudes. 

http://publicaciones.san.gva.es/publicaciones/documentos/V.2792-2014.pdf
http://publicaciones.san.gva.es/publicaciones/documentos/V.2792-2014.pdf
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Diabetis 

En pacients amb diabetis, és suficient amb mantindre els nivells de glucohemoglobina 

per davall del 8 % i, en cas de disminució de la ingesta, pot arribar a ser necessari suspendre 

el tractament hipoglucemiant. 

Osteoporosi 

Hi ha una escassa evidència de la utilitat dels tractaments per a l’osteoporosi (calci, 

vitamina D, bifosfonats), per la qual cosa es recomana retirar-los en els estadis avançats de la 

malaltia. 

En general, s’han d’utilitzar els fàrmacs que milloren la morbimortalitat, calmen el dolor i 

contribuïsquen al benestar del pacient. S’ha de valorar la retirada dels tractaments 

innecessaris o amb escassa evidència a favor del seu ús. 

3.3. COORDINACIÓ AMB LA UNITAT DE SALUT MENTAL I CRITERIS 

D’INTERCONSULTA  

La atenció a pacients amb MA/demència pot requerir la intervenció de les unitats de 

salut mental (USM), mitjançant interconsulta o altres formes de coordinació, en diferents 

situacions: 

Per a pacients: 

 En fases inicials (GDS 3) les funcions cognitives superiors dels quals estan 

parcialment conservades. En cas de dubte en el diagnòstic diferencial amb 

altres processos, com la depressió, que puguen causar un deteriorament 

cognitiu lleu, l’EAP valorarà la interconsulta. 

 Presència de trastorns mentals, emocionals, relacionals i/o del 

comportament associats al procés de la malaltia (p. ex., l’impacte davant del 

diagnòstic). 

 Davant la presència de signes i símptomes psicològics (depressió, deliris...) 

i/o conductuals (agressivitat, desinhibició...) relacionats amb la demència. 

Col·laboració i suport en el diagnòstic diferencial i tractament quan calga. 

Per a la familia o persones que cuiden pacients en qualsevol fase del procés de la 

malaltia: 

 Familiars que presenten trastorns mentals, emocionals, relacionals i/o del 

comportament associats al procés de malaltia del seu familiar (p. ex., 

sobrecàrrega en la persona cuidadora). 

 Familiars de pacients amb signes i símptomes psicològics o conductuals 

relacionats amb la demència. 

 Activitat i funcionament familiar inadequat. 



 

23 

 

4. RESPECTE A L’AUTONOMIA DE LES PERSONES MALALTES I QÜESTIONS 

LEGALS  

4.1. PLANS ANTICIPATS DE CURES (ADVANCED CARE PLANNING)  

Els professionals han de comentar amb la persona amb demència, mentre tinga 

encara capacitat, i amb la persona cuidadora la conveniència de: 

 Fer declaracions anticipades sobre el que s’ha de fer si perden la capacitat de 

decidir o comunicar-se. 

 Prendre decisions anticipades sobre la suspensió de tractaments i la limitació de 

l’esforç terapèutic. 

 Manifestar el lloc on la persona prefereix ser cuidada i a on li agradaria morir. 

 Atorgar voluntats anticipades. 

El procés de planificació anticipada de decisions, iniciat precoçment, hauria de ser un 

element fonamental en l’atenció als pacients amb demència, per a facilitar la presa de 

decisions compartides amb la persona triada pel pacient i els professionals sanitaris. És el 

procés voluntari de comunicació i deliberació entre una persona capaç i el personal sanitari 

amb implicació en la seua atenció, sobre els valors, desitjos i preferències que vol que es 

tinguen en compte respecte a l'atenció sanitària que rebrà com a pacient, al llarg de la seva 

evolució i fonamentalment en els moments finals de la seua vida. La seua finalitat última és 

establir un pla conjunt perquè, en el cas que la persona perda la seua capacitat de decidir, 

temporalment o permanentment, es puguen prendre decisions sanitàries coherents amb els 

seus desitjos. Haurà de ser registrada en la història clínica, actualitzada periòdicament i 

comunicada a tot el personal relacionat amb l'atenció de la persona malalta, així com als seus 

familiars i representants que hagen estat autoritzats per a això. 

La limitació de l’esforç terapèutic (LET) és la retirada, o no-inici, de mesures 

terapèutiques, perquè el professional sanitari estima que, en la situació concreta del pacient, 

són inútils o fútils, ja que només aconsegueixen prolongar-li la vida biològica, però sense 

possibilitat de proporcionar-li una recuperació funcional amb una qualitat de vida mínima. Un 

cas particular de LET és la limitació de tractaments de suport vital al final de la vida. 

L’avaluació sobre la futilitat d’un tractament és un judici clínic prudent dels professionals, 

basat en criteris d’indicació i pronòstic. L’aplicació exigeix, a més a més, que aquests 

despleguen estratègies de comunicació i negociació adequades amb el pacient i la família, 

subratllant els objectius d’alleujament i confort, de manera que puguen assumir 

adequadament la situació sense tindre en cap moment la sensació de ser abandonats pels 

professionals. 

4.2. VOLUNTATS ANTICIPADES 

Les voluntats anticipades o instruccions prèvies és l’escrit mitjançant el qual una 

persona major d’edat o menor emancipada, la capacitat de la qual no haja estat modificada 
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judicialment per a això i que actua lliurement, manifesta les instruccions que sobre les 

actuacions mèdiques s'han de tindre en compte per a quan es trobe en una situació en què 

les circumstàncies que concorren no li permeten expressar lliurement la seua voluntat. De 

manera opcional, el pacient pot designar un representant, perquè siga interlocutor vàlid 

davant del metge responsable o l'equip sanitari i facultar per a interpretar les seues 

declaracions i instruccions quan no puga expressar la seua voluntat per si mateix. 

En la declaració de voluntats anticipades, la persona interessada podrà fer constar la 

decisió respecte a la donació dels seus òrgans amb finalitat terapèutica, docent o de recerca. 

Així mateix, el document es podrà revocar en qualsevol moment, segons el procediment 

establit. 

La declaració de voluntats anticipades haurà de formalitzar-se mitjançant una escriptura 

pública davant de notari o per escrit davant de tres testimonis. En aquest últim cas, els 

testimonis seran persones majors d’edat, amb plena capacitat d’obrar, de les quals dues, com 

a mínim, no tindran amb l’atorgant relació per raó de matrimoni, parella de fet, parentiu fins al 

segon grau de consanguinitat o afinitat o relació patrimonial. 

Les persones amb demència perden progressivament l’autonomia i la seua capacitat de 

prendre decisions. Els professionals de la salut i serveis socials i els seus familiars han 

d’intentar conéixer la seua voluntat i respectar les seues preferències mèdiques, legals i 

financeres. En el cas del pacient amb demència, s’ha d’informar i intentar la realització del 

document de voluntats anticipades el més prompte possible després del diagnòstic, per a 

garantir al màxim la seua integritat cognitiva (Grau de recomanació D). 

És important recordar que les voluntats anticipades davant de testimonis es componen 

de dues parts: 

- El document on s’identifica el pacient i es recullen les seues instruccions. 

- La sol·licitud d’inscripció d’aquest document en el Registre Centralitzat de Voluntats 

Anticipades de la Comunitat Valenciana, que en permet la inscripció i la sincronització 

amb el Registre Nacional d’Instruccions Prèvies del Ministeri de Sanitat, Serveis 

Socials i Igualtat. 

En els serveis d’atenció i informació al pacient s’informarà a tots els usuaris sobre la 

normativa aplicable i el registre dels documents. 

Tota la informació relativa a les voluntats anticipades es pot consultar des del web de la 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i Generalitat Valenciana: 

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=2709 

4.3. AVALUACIÓ DE LA COMPETÈNCIA DEL PACIENT 

En el cas de la persona que pateix demència, es planteja la necessitat legal de valorar la 

seua capacitat per a disposar sobre si mateix, sobre els seus béns, conduir vehicles, utilitzar 

armes o participar en assajos clínics (és a dir, valorar la seua capacitat de decisió). 

No existeixen GPC universalment acceptades per a avaluar la competència del malalt 

amb demència. 

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=2709
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A Espanya es disposa del Document Sitges 2009. Capacitat per a prendre decisions 

durant l’evolució d’una demència: reflexions, drets i propostes d’avaluació. Aquest document 

fa referència a “la capacitat i a l’autogovern; la presa de decisions personals i patrimonials; les 

condicions neurològiques necessàries per a prendre decisions, i aporta un instrument 

d’avaluació de la capacitat de decisió, a través d’una taula gràfica i comprensible, on es 

preveuen tots els aspectes neurològics i cognitius que intervenen en la presa de decisions. 

Cada funció és avaluada i quantificada. S’hi estableixen les alteracions que permeten 

reconéixer la incapacitat decisòria, tenint en compte els aspectes personals i els relacionats 

amb el patrimoni”. És recomanable avaluar la capacitat de decisió de tota persona afectada 

de demència utilitzant l’instrument d’avaluació del document Sitges 2009 (Grau de 

recomanació D). 

4.4. MALTRACTAMENT A LES PERSONES AMB DEMÈNCIA  

Indicadors de possible maltractament 

Identificar signes d’alerta i sospita de maltractament permet instaurar mesures de 

correcció amb promptitud:  

- Explicacions incoherents respecte a les lesions. 

- Retard a l’hora de sol·licitar assistència. 

- Visites reiterades a serveis d’urgències i a hospitals. 

- Administració sense indicació mèdica de fàrmacs. 

- Absència de resposta davant de tractaments adequats. 

- Evolució tòrpida de les lesions. 

- Desnutrició i deshidratació de causa no aclarida. 

- Caigudes reiterades inopinades. 

- Informació contradictòria dels fets del pacient i del maltractador. 

- Detecció de por, inquietud o passivitat en el pacient. 

- Símptomes depressius i/o ansiosos en el pacient o en la persona cuidadora. 

- Negativa de la persona cuidadora al fet que el pacient siga entrevistat a soles. 

Sospita de maltractament 

Si hi ha una sospita certa de maltractament, els professionals de la salut i de serveis 

socials tenen l’obligació ètica i legal de protegir la víctima; per a això, han d’activar els 

recursos judicials. Si hi ha lesions físiques, realitzaran un comunicat judicial de lesions; si no 

n’hi ha, es comunicarà el cas al Ministeri Fiscal perquè adopte les mesures que estableix la 

legislació. 
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Per a previndre i corregir el maltractament, disposem d’una sèrie d’estratègies i 

intervencions: 

 Evitar l’aïllament social a través de serveis d’atenció domiciliària, centres de dia i 

tutela per part dels serveis socials. 

 Organitzar l’atenció del pacient simplificant el tractament. 

 Adequar l’habitatge a les limitacions de la persona amb demència.  

 Institucionalitzar el pacient si la família no pot garantir la seua atenció. 

 Ha de reduir-se l’estrés de la família o de la persona cuidadora: compartir la 

tasca de cuidar, fer canvis de domicili, acudir a grups de suport, garantir 

períodes de descans. 

 Si la persona cuidadora pateix algun trastorn mental o de consum de 

substàncies, s’ha d’intentar conéixer el seu estat emocional, així com facilitar-li 

suport i tractament psicològic i psiquiàtric. 

 Ha d’avaluar-se la capacitat de la família per a garantir l’atenció de la persona 

amb demència. 
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5. ABORDATGE FARMACOLÒGIC DE LA MALATIA D’ALZHEIMER 

Es considera indicat iniciar el tractament farmacològic específic d’MA en pacients 

al diagnòstic efectuat per un especialista de l’àmbit hospitalari. 

Les proves de confirmació diagnòstica associades al diagnòstic poden ser: 

 GDS 4 o superior 

 GDS 3 juntament amb almenys un dels següents: 

- Signes d’alteració de la memòria hipocàmpica (repeteixen preguntes o 

comentaris, els costa entendre explicacions, tenen alterada la fluència 

verbal…).  

- Atròfia d’hipocamp (RM). 

- Biomarcadors (punció lumbar). 

L’abordatge farmacològic específic de la MA es desenvolupa en l’annex I. 
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6. ABORDATGE NO FARMACOLÒGIC DE LA MALALTIA D’ALZHEIMER I 

ALTRES DEMÈNCIES 

L’atenció a persones amb demència inclou, juntament amb el tractament 

farmacològic adequat, intervencions no farmacològiques dirigides a 

l’estimulació cognitiva i el manteniment de les AVD, amb la finalitat d’alentir la 

progressió de la malaltia i previndre complicacions com l’hospitalització evitable 

i la institucionalització. 

Aquest abordatge requereix l'actuació sinèrgica, juntament amb els serveis 

sanitaris, de les persones cuidadores, associacions de pacients i familiars i 

serveis socials. 

La prevenció i l’abordatge de símptomes psicològics i conductuals associats a la 

demència (SPCD) s’inclou en l’apartat següent. 

6.1. INTERVENCIÓ O ESTIMULACIÓ COGNITIVA 

És recomanable la participació de pacients amb MA lleu o moderada en 

aquests programes per a mantindre la seua funció cognitiva, la seua 

funcionalitat i qualitat de vida, encara que la magnitud de l’efecte atribuïble no 

està ben establida (Grau de recomanació B). 

Teràpia d’orientació a la realitat  

Es tracta d’una tècnica que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de la persona 

reduint la confusió. Consisteix a proporcionar informació relacionada amb l’orientació (temps, 

espai i persona) per a comprendre millor l’entorn. Augmenta la sensació de control i 

l’autoestima. Pot aplicar-se en grup o individualment, en sessions de 30-60 minuts o durant tot 

el dia, de manera estructurada o responent a les preguntes que fa el malalt, ajudant-lo perquè 

trobe les respostes. 

El procediment habitual és començar pel dia, l’hora, la data, l’estació de l’any, el lloc 

on es troba, etc., per a continuar comentant notícies d’actualitat, algun objecte o diari 

personal, etc. 

Teràpia de reminiscència o del record 

L’objectiu és ajudar la persona a comunicar-se utilitzant la memòria remota, que sol 

estar conservada. A més, contribueix a col·locar les seues experiències en perspectiva 

juntament amb l’efecte positiu de compartir vivències en un entorn contenidor. Pot realitzar-se 

de manera individual o grupal (és recomanable en grup) i, almenys, una vegada a la setmana. 

Consisteix a estimular els participants perquè evoquen esdeveniments passats en tota la 

seua amplitud, sorolls, olors, imatges i emocions; sovint s’usen ajudes com la música, les 

fotografies, els vídeos o altres objectes significatius. 
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Tècniques de comunicació i teràpia de validació 

L’objectiu és facilitar interaccions positives a les persones amb demència per a restablir 

la dignitat, reduir l’ansietat i previndre símptomes. Es basa en una actitud de respecte i 

empatia, que reconeix la persona més enllà de la malaltia en si. Pot aplicar-se individualment 

o en grups xicotets, també podem ensenyar a la persona cuidadora. 

Resulten pràctiques les tècniques de comunicació i interacció amb el pacient (per 

exemple, mantindre un contacte ocular pròxim i sincer, un to de veu amable i clar, evitar 

paraules amenaçadores…). 

Teràpia cognitiva específica 

Conjunt de tècniques de neuropsicologia rehabilitadora en les quals el pacient realitza 

exercicis dirigits a modificar aspectes concrets de les capacitats mentals. L’activitat 

terapèutica es pot concretar, per exemple, en tasques que pretenguen millorar les habilitats 

lexicosemàntiques o els problemes de comunicació. Avaluem primer les capacitats mentals 

(línia base) per a intentar afavorir les funcions cognitives minvades. 

6.2. PROGRAMES D’INTERVENCIÓ SOBRE LES ACTIVITATS DE LA VIDA 

DIÀRIA (AVD) 

L’objectiu és que el pacient realitze tasques i siga autònom, per a millorar la 

seua funcionalitat i disminuir la sobrecàrrega del cuidador a mitjà termini (Grau 

de recomanació B). 

Les tasques han d’estar adaptades a les capacitats de la persona afectada; per a això, 

necessitarem avaluar prèviament aquestes aptituds i planificar un programa d’activitats 

adaptat. Per a la selecció d’exercicis, s’han de valorar les preferències i els hàbits. A més, 

repetirem les consignes les vegades necessàries, li donarem temps per a fer els exercicis i les 

explicacions mentre els fa. Cal motivar i no frustrar la persona si no aconsegueix acabar la 

tasca, eliminar elements complexos dividint tasques en elements més simples i intentar que 

finalitze amb una sensació positiva. Cal permetre l’espontaneïtat i ser flexibles durant la 

realització de les tasques. És recomanable utilitzar estratègies compensatòries (agendes, 

alarmes, bloc de notes) i modificacions ambientals per a minimitzar la seua discapacitat. 

Llista d’àrees d’on extraure activitats: condícia o higiene personal, control d’esfínters 

(control complet del buidatge voluntari), ús del vàter (transferència, neteja…), faenes de la 

casa, compres, cuina, música, jardineria, manualitats, oci i temps lliure… 

Podem establir diferents graus d’autonomia en la realització d’una tasca: realització 

independent, realització amb indicacions, imitació, la persona cuidadora realitza una part de la 

tasca. 

Programes d’activitat física (Grau de recomanació B) 

Es tracta d’una AVD molt important en la qualitat de vida. Com en la resta d’AVD, resulta 

fonamental adaptar l’activitat al nivell previ i la situació personal, i l’objectiu principal és 

previndre el sedentarisme; tot i que, de manera secundària, pot millorar l’estat d’ànim i la 
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cognició. Es realitzaria en AP un programa d’exercici físic adaptat a les necessitats del 

pacient. Es reservaria la derivació a rehabilitació per a aquells casos en què existira una 

patologia intercurrent. 

Temps d’oci 

Recuperar o estimular les xarxes socials o activitats agradables per l’efecte en el 

benestar personal i en la qualitat de vida. 

6.3. ALTRES TRACTAMENTS NO FARMACOLÒGICS DE PACIENTS AMB 

DEMÈNCIA 

- Modificació de conducta per a la higiene programada i micció induïda (programar la 

micció i evacuació cada cert temps, sense que la persona ho sol·licite, per a mantindre 

la continència) (Grau de recomanació B). 

- Programes d’intervenció multicomponent pacient-persona cuidadora. 

- Musicoteràpia. 

- Animals de companyia. 

- Sales multisensorials. 

6.4. PRESCRIPCIÓ D’EXOPRÒTESIS 

Una persona amb MA pot necessitar exopròtesis, com ara un caminador, coixins 

antiescares i cadira de rodes bàsica o inclinable, que formen part de la cartera de serveis del 

sistema de salut. 

La prescripció d’exopròtesis, d’acord amb la normativa estatal, ha de ser feta per una 

persona especialista de l’àmbit d’atenció especialitzada. 

El personal metge d’AP pot sol·licitar al prescriptor, a través de la història clínica 

electrònica SIA-Abucasis una interconsulta no presencial. SIA-Abucasis permet també que la 

prescripció s’imprimisca al centre de salut. D’aquesta manera, és possible en certs casos 

evitar consultes presencials innecessàries. 

6.5. PRESCRIPCIÓ DE MÒDULS ESPESSIDORS 

La prescripció dels tractaments amb productes dietètics es realitzarà pels facultatius 

especialistes en endocrinologia i nutrició, preferentment pels adscrits a unitats de nutrició dels 

hospitals. Si no, la prescripció la realitzaran els especialistes que tracten la malaltia de base 

que justifica la indicació. 

Els mòduls espessidors s'utilitzaran exclusivament en cas de pacients amb disfàgia a 

líquids, d'origen neurològic o excepcionalment motor, per augmentar la consistència dels 

aliments amb textures líquides, sempre que no puguen ser espessats amb alternatives de 

consum ordinari. La finalitat és evitar el risc d'aspiració quan ingereixen aliments líquids. 

Es podrà prescriure si el pacient té actiu el diagnòstic de disfàgia, en la següent situació 

clínica: malalties neurològiques que cursen amb afàgia o disfàgia severa: processos 

degeneratius severs del sistema nerviós central. 
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7. ABORDATGE DELS SÍMPTOMES PSICOLÒGICS I CONDUCTUALS EN 

PERSONES AMB DEMÈNCIA (SPCD) 

Els símptomes psicològics i conductuals associats a la demència (SPCD) són els 

relacionats amb l’alteració de la percepció, el contingut del pensament, l’ànim i la conducta, 

que poden aparéixer en les persones amb demència, en qualsevol fase de la malaltia, però la 

prevalença i intensitat de la qual s’incrementen a mesura que progressa la malaltia. Hi ha tres 

tipus principals d’SPCD: 

- Trastorns de l’estat d’ànim: depressió, ansietat i apatia. 

- Agitació: agressivitat, irritabilitat, inquietud, crits i passeig erràtic. 

- Símptomes psicòtics: al·lucinacions visuals, auditives i deliris. 

 

Per a un maneig adequat dels SPCD, és fonamental identificar bé el símptoma 

que cal tractar, els possibles factors precipitants, els que els alleugen o 

suprimeixen (Grau de recomanació D) i les conseqüències que el símptoma 

comporta per al pacient i el seu entorn. Amb freqüència, quan es controlen els 

factors precipitants, l’alteració es mitiga o desapareix. 

Aquest abordatge requereix l'actuació sinèrgica, juntament amb els serveis 

sanitaris, de les persones cuidadores, associacions de pacients i familiars i 

serveis socials. 

Respecte de l’agitació i altres símptomes psicòtics, en primer lloc, és necessari 

descartar altres causes de símptomes psicològics o conductuals, principalment causes 

mèdiques (dolor, infecció, fàrmacs, etc.), ambientals (com canvis d’habitatge, d’habitació o 

pacients que passen períodes amb diferents familiars, llocs excessivament sorollosos…) o 

associades a la persona cuidadora (p. ex., canvis de persona cuidadora principal), o corregir-

les, si n’hi ha, abans d’iniciar tractament farmacològic amb antipsicòtics. Així mateix, es 

recomana valorar-ne els riscos, els beneficis i les alternatives (Grau de recomanació A). 

Només quan s’haja realitzat correctament aquesta valoració, hagen fracassat les mesures no 

farmacològiques o quan els símptomes siguen greus o incapacitants, o existisca risc 

d’agressió, es recomana el tractament farmacològic neurolèptic (grau de recomanació D) que 

es descriu en l’annex. 

La recomanació general davant qualsevol pacient amb demència que presenta SPCD, 

una vegada descartada síndrome confusional aguda, causa orgànica i depressió, és 

començar amb el tractament de base (inhibidors de l’acetilcolinesterasa [IACE] i/o 

memantina), si estiguera indicat en funció del grau de deteriorament cognitiu i el pacient no 

estiguera ja en tractament (Grau de recomanació D). En tots els casos, s’han d’establir les 

mesures no farmacològiques que es detallen a continuació. 
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7.1. MESURES NO FARMACOLÒGIQUES PER A PREVINDRE I TRACTAR ELS 

SPCD 
 

RECOMANACIONS GENERALS 

L’objectiu és previndre l’aparició d’SPCD i tractar-los precoçment (Grau de recomanació B). 

- Per a previndre els SPCD, és fonamental que el pacient tinga satisfetes les seues 

necessitats bàsiques, controlats els processos mèdics intercurrents, un entorn adaptat, que 

reba el tractament específic per a la demència, i que tant el pacient com la persona que el 

cuida reben assessorament i suport continu per part de l'equip d'atenció. 

- Es recomana avaluar de manera sistemàtica la seua presència, com a part de la 

valoració integral de la persona amb demència, persona cuidadora i entorn, i el pla d’atenció 

individualitzada a pacient i persona que el cuida, amb instruments dissenyats específicament 

per a això (NPI, CSDD). 

- Les pautes d’educació per a la salut adaptada a aquesta malaltia i a la seua fase 

evolutiva inclouen: 

 Cura de patologies concomitants 

 Previndre el sedentarisme: pautes rutinàries d’exercici, menjar i bany 

 Evitar el passeig erràtic 

 Intervindre sobre l’entorn físic i temporal: Mantindre el pacient orientat en el temps 

i en l’espai 

 Evitar la hiperestimulació 

 Establir pautes i bona higiene del somni 

 Programar activitats de distracció i reorientació i proporcionar música del gust del 

pacient durant algunes activitats  

 Establir pautes d’estimulació cognitiva i sensorial per a realitzar en el domicili 

aplicades a la persona malalta 

 Intervenció en AVD (higiene programada i micció induïda) 

- Establir estratègies compensatòries: agendes, alarmes… i modificacions ambientals. 

- Emprar tècniques no farmacològiques orientades a la persona cuidadora i de manera 

indirecta, al pacient, adequades a cada moment: suport, educació i entrenament, 

assessorament i gestió de casos, atencions per a descans del seu rol, grups de formació per 

a persones cuidadores i d’ajuda mútua per a familiars, teràpia familiar. 

- Davant d’SPCD, es recomana començar pel maneig no farmacològic i utilitzar els 

fàrmacs davant de símptomes greus o rebels (Grau de recomanació D). 

- Evitar la infantilització de les atencions (ús de pitets, parament infantil, abús de 

baranes…), la sobreprotecció i el llenguatge infantilitzador. Cal tractar-les com persones 
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adultes que són, amb una història de vida, respectant els seus drets, els seus gustos i les 

seues creences. 

- Ha d’explicar-se a la persona cuidadora l’origen dels SPCD i advertir que eliminar-los 

completament no sempre és possible, per la qual cosa, en ocasions, haurem d’acontentar-nos 

amb una reducció de la freqüència i la intensitat de símptomes i donar prioritat al benestar del 

pacient. També és convenient distingir entre SPCD i conductes de resistència a les cures, no 

necessàriament catalogables com a SPCD. 

 

RECOMANACIONS PER A LA COMUNICACIÓ I L’ACOSTAMENT AMB LA PERSONA 

AFECTADA DE DETERIORAMENT COGNITIU/DEMÈNCIA 

Hi ha una sèrie de consells pràctics a l’hora d’establir contacte amb aquesta persona, 

especialment si es mostra agitada o irritable. Es considera útil, segons l’experiència clínica i el 

consell dels experts: 

- La distància ideal de comunicació se situa entre 0,40 i 1,20 m per a no penetrar en el 

seu “espai íntim”, i arriscar-nos a desencadenar una crisi d’agressivitat, oposició o inhibició. 

- Abordar la persona malalta de cara: les aproximacions laterals o posteriors són 

interpretades com una actitud hostil. Per la mateixa raó, és convenient no abordar-la des 

d’una posició elevada, sinó igual o inferior a la seua. 

- El contacte ha de ser benèvol: agafar-li la mà pot afavorir el manteniment del seu 

interés i de la seua atenció. 

- Dirigir-nos a la persona pel seu nom i mirar-la als ulls perquè entenga que volem 

parlar-li. Mantindre el contacte visual. 

- Identificar-nos, dir-li qui som. 

- Emprar un to adequat de veu, pausat i tranquil·litzador. 

- En tot moment, parlar-li amb respecte i preferentment de vosté (sobretot els 

professionals sanitaris o el personal responsable de cuidar-los). 

- Utilitzar paraules i frases senzilles, un llenguatge molt simple. 

- Evitar parlar-li en to interrogatiu. Parlar-li en to assertiu donant-li informació que l’ajude 

a trobar les respostes (el nostre nom, el dia que és hui…). 

- Usar consignes explícites, concretes, curtes i simples permet una millor integració. 

- Cal dedicar el temps necessari per a escoltar-la, encara que el discurs no siga 

coherent. 

- Reforçar sempre verbalment els comportaments adequats. 

- Evitar situacions de fracàs: si no han pogut ser controlades, caldrà desdramatitzar-les. 

- Diferir la intervenció en cas de comportament inadequat, afavorint així la seua 

correcció eventual. 
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CONSELLS PER A LES PERSONES CUIDADORES 

L’actitud que hauria de tindre la persona cuidadora és: 

- Acceptar el caràcter progressiu de la malaltia i l’absència en l’actualitat de tractament 

“curatiu”. 

- Comprendre que molts dels SCPD no tenen un tractament específic i que podem 

utilitzar mesures terapèutiques d’eficàcia limitada. 

- Tindre una actitud pacient i tolerant. 

- Comprendre que les actituds, les creences i els comportaments anòmals que presenta 

el pacient són símptomes de la mateixa malaltia, igual que ho són el dèficit de memòria o 

altres dèficits cognitius. 

- Comprendre que la resolució dels SCPD no depén del fet que s’expliquen al pacient ni 

de la seua força de voluntat per a resoldre’ls. 

- Observar el context en el qual apareixen els SCPD, els factors que els predisposen o 

els desencadenen i les maniobres o les intervencions que els disminueixen o suprimeixen. 

- Sol·licitar l’ajuda d’altres membres de la família, institucions i associacions per a no 

exercir la tasca de la persona cuidadora en solitari. 

- Sol·licitar ajuda professional si apareixen símptomes i signes de sobrecàrrega o 

claudicació en la tasca de cuidar. 

 

ADEQUACIÓ DE LA LLAR 

L’adaptació de l’entorn de les persones afectades de deteriorament cognitiu s’ha de 

realitzar precoçment. 

- Crear un entorn estable, ordenat i senzill. 

- Tindre una il·luminació natural sempre que siga possible. Procurar un entorn segur i 

ben il·luminat, sense espills. 

- Col·locar un interruptor prop del llit per a evitar entropessar en la foscor. 

- Posar dibuixos o fotos a les habitacions, notes identificatives a les portes del domicili. 

- Eliminar tapets i estores. 

- Col·locar baranes als costats del llit quan comencen amb inestabilitat. 

- Eliminar mobles innecessaris en l’habitació. 

- Posar un plat de dutxa amb agafador en lloc de banyera. 

- Col·locar dispositius de seguretat en les finestres. 

- Col·locar passamans a l’escala i interruptors al principi i final de l’escala. En el primer i 

l’últim escaló, col·locar una franja reflectora. 

- Eliminar objectes de la taula i dels bancs de cuina que no siguen imprescindibles. 
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- Instal·lar un detector de fums a la cuina. 

- Col·locar un rellotge en la paret amb nombres grans. 

- Tindre aixetes fàcilment graduables. 

- No utilitzar ambientadors forts que puguen sobreestimular el pacient. 

7.2 CONTROL DE L’AGITACIÓ EN PERSONES AMB DEMÈNCIA 

Quan apareixen agitació i altres símptomes psicòtics greus en una persona amb MA, la 

pauta d’actuació seqüencial que s’ha de seguir és: 

 

1.  Comprovar que està rebent el tractament farmacològic específic. 

2. Descartar o corregir altres causes de símptomes psicològics o conductuals, 

principalment causes mèdiques (dolor, infecció, depressió, fàrmacs, etc.). 

3. Descartar o corregir causes ambientals o associades a la persona cuidadora: 

acostament adequat, tranquil•litzador i empàtic (vegeu “Recomanacions per a la 

comunicació i l’acostament”).  

4. Valorar els riscos, els beneficis i les alternatives del tractament farmacològic 

específic davant dels SPCD (grau de recomanació A). El tractament 

farmacològic es recomana només quan s’haja realitzat correctament aquesta 

valoració, hagen fracassat les mesures no farmacològiques o quan els 

símptomes siguen greus amb agitació psicomotriu marcada o existisca risc 

d’agressió (grau de recomanació D) (vegeu l’annex II: Tractament farmacològic 

dels SPCD en persones amb MA). 

5. Adoptar mesures de seguretat addicionals, modificant l’entorn i l’organització 

de les cures i millorant la supervisió. 

Per a evitar la utilització excessiva de la contenció mecànica, solament quan s’hagen 

provat tots aquests procediments, si el pacient continua amb el risc de produir-se danys a si 

mateix o als altres, és possible plantejar-la (grau de recomanació D). La contenció mecànica 

podria valorar-se, si no són possibles mesures alternatives, en les indicacions següents 

(Grau de recomanació C): 

- Evitar interferències en el tractament (vies, sondes, etc.)  

- Immobilitzar temporalment per necessitat terapèutica les persones amb demència que 

deambulen (fractura de maluc…)  

- Previndre lesions en el mateix pacient i en altres persones que l’envolten, en 

situacions molt excepcionals d’alt risc 

Per a altres finalitats, com ara evitar caigudes, fugides o danys materials a l’entorn del 

pacient, mantindre la correcta posició del cos, mantindre un entorn social còmode o 

aconseguir els objectius organitzatius del centre en el cas de pacients institucionalitzats, 
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sempre és preferible emprar altres mitjans. Hi ha experiències de residències lliures de 

subjecció, acreditades per la Confederació Espanyola d’Organitzacions de Majors (CEOMA). 

La contenció mecànica és una mesura terapèutica de restricció física que mai s’ha 

d’emprar si existeixen mesures o procediments alternatius d’eficàcia similar que no han sigut 

provats. Només ha de ser aplicada sota prescripció mèdica del professional sanitari 

responsable i solament quan està realment justificada, davant de la possibilitat de dany propi 

o a tercers i respectant les contraindicacions (com la possibilitat d’aplicar abordatges 

alternatius o l’ordre expressa en contra del facultatiu) (Grau de recomanació C). No s’ha de 

produir un dany superior al que es pretén evitar. L’actuació ha de tindre en compte els 

principis de beneficència, no maleficència i justícia, i respectar el dret a l’autonomia personal. 

Mai s’ha d’utilitzar com a substitut de vigilància, o per exclusiva conveniència o comoditat dels 

professionals o familiars que l’atenen. La contenció mecànica és convenient que siga una 

decisió compartida i de consens amb els altres membres de l’equip interdisciplinari.  

En la contenció mecànica, perquè siga eficaç i segura, han d’utilitzar-se elements de 

subjecció homologats, d’acord amb la legislació vigent, i en perfecte estat de conservació, i 

extremar-se totes les mesures dirigides a previndre complicacions directes o indirectes, 

assegurant al pacient la seua comoditat, intimitat i respecte (Grau de recomanació D). En la 

història clínica, el facultatiu que prescriga la contenció mecànica ha de reflectir el tipus i la 

data d’aplicació, el motiu, la pauta de cures que cal seguir, la periodicitat dels controls, així 

com la informació donada al pacient i a la família i el consentiment informat (Grau de 

recomanació D). 

És aconsellable que la contenció mecànica es mantinga només durant un període breu 

de temps (hores, dies), per a preservar la dignitat i la llibertat de la persona, i reduir el risc de 

complicacions, amb un seguiment que assegure una observació adequada (Grau de 

recomanació C). S’interromprà la contenció mecànica al més prompte possible, de manera 

progressiva, quan s’haja aconseguit controlar els símptomes. 
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8. ATENCIÓ A PERSONES CUIDADORES DE PACIENTS AMB DEMÈNCIA 

La responsabilitat de la cura de pacients amb MA, en la majoria de les famílies recau en 

una única persona, la cuidadora principal, que habitualment és l’esposa o la filla amb la qual 

conviu el pacient, o bé li dedica una part important del seu temps. 

La cuidadora principal assumeix tasques múltiples, i dedica temps i energia durant un 

període prolongat, sense compensació econòmica i en ocasions sense preparació per a 

afrontar la diversitat i complexitat de situacions que les cures comporten, amb el consegüent 

impacte físic i psicològic sobre la seua pròpia vida. Les persones amb MA plantegen, 

sobretot, problemes relacionats amb les pèrdues cognitives, als quals es poden sumar, en un 

grau divers, els SPCD, ja des de la fase lleu-moderada de la malaltia. En fases avançades 

apareixeran pèrdues de funcionalitat bàsica, incloses les alteracions de mobilitat i control 

d’esfínters.  

La cura d’aquests pacients es pot prolongar durant anys i es produeix en un context 

emocional d’implicació amb la persona cuidada, on no és fàcil assistir a la deterioració i les 

dificultats per les quals passa un ser estimat. Si la cura es percep com una situació d’estrés i 

no hi ha una xarxa de suport adequada s’incrementa la possibilitat que apareguen 

conseqüències negatives en la seua salut física, emocional, en la vida social o en la situació 

financera. A més, una sobrecàrrega excessiva augmenta el risc de claudicació de la persona 

cuidadora. 

En la història clínica del pacient s’identificarà les persones cuidadores dels 

pacients amb demència (MA) quan aquests siguen inclosos en el procés 

assistencial (Orió-Abucasis) independentment del tipus de demència i de 

l’estadi de la malaltia en què es troben. 

L’atenció a la persona cuidadora familiar principal del pacient amb MA requereix una 

valoració integral de les característiques de la cuidadora, del pacient, de l’entorn, del suport 

que es rep i de l’impacte de la cura per part de l’equip d’atenció primària i de la resta de 

l’equip assistencial, que pot incloure la infermera gestora de casos comunitària (Grau de 

recomanació D). L’objectiu és detectar les necessitats com a pas previ per a dissenyar les 

estratègies d’intervenció que permetran implementar les mesures disponibles més adequades 

durant tot el procés de la malaltia i atendre o previndre l’impacte negatiu de la cura, com la 

percepció de sobrecàrrega, el risc de claudicació familiar, el dol complicat o els trastorns 

relacionats amb la pèrdua i el malestar emocional. Per a avaluar la persona cuidadora poden 

ser útils instruments específics adaptats i validats: l’escala de Zarit (Grau de recomanació C), 

l’inventari d’ansietat de Beck, l’escala GDS per a depressió i l’SF-36 o SF-12 per a la salut 

física i mental. 

És necessària la coordinació amb els serveis socials per a atendre les necessitats 

detectades de pacients o cuidadors. 

La intervenció amb la persona cuidadora ha d’oferir solucions i ajudes que 

responguen a les seues necessitats establint un pla de cures. Per a cuidar, previndre i tractar 

la sobrecàrrega, evitar la claudicació i restablir l’estat de benestar i qualitat de vida es 
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recomana donar suport integral al cuidador, mitjançant intervencions com les següents (Grau 

de recomanació B): 

-  Programes d’acolliment pacient-familiars 

-  Sessions informatives i de formació teoricopràctica, en grup, ajustades a les seues 

expectatives 

- Atenció als problemes de salut  

- Suport emocional. Acompanyament al llarg del procés (i si escau, atenció al dol) 

-  Assessorament econòmic, legal 

-  Adequació i accés als recursos 

Pot ser beneficiós formar part de grups d’ajuda mútua o associacions, amb 

l’assessorament de professionals (Grau de recomanació D). Per mitjà dels grups d’ajuda 

mútua i associacions de familiars, en coordinació amb els serveis socials, es pot accedir a 

programes de suport que incloguen, entre altres, accions de respir per a les cuidadores. 

Les estratègies mixtes que combinen diverses mesures de suport són les més efectives. 

L’equip de professionals que atenen les famílies ha de valorar de forma periòdica si les 

intervencions han sigut adequades, si han aconseguit els objectius i si és necessari el disseny 

d’estratègies noves. 

Per a facilitar l’atenció a les cuidadores hi ha la “Targeta preferent per a pacients 

d’Alzheimer i altres demències”, que consisteix en un distintiu (AA) inclòs en la targeta SIP i 

identificat amb el que significa Acompanyament, Accessibilitat i Suport. 

Aquest distintiu va gravat a la targeta SIP, per la qual cosa s’ha de substituir la targeta 

SIP del pacient per una de nova. El seu objectiu és proporcionar als pacients afectes de 

malaltia d’Alzheimer i altres demències un distintiu especial, amb la finalitat de millorar 

l’accessibilitat d’aquests pacients i dels seus cuidadors als serveis sanitaris. 
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9. CURES PAL·LIATIVES DE PACIENTS AMB DEMÈNCIA 

La necessitat d’integrar un enfocament de cures pal·liatives (CP) en l’atenció dels 

pacients amb demència des del moment del diagnòstic fins a la mort és, en l’actualitat, un fet 

àmpliament reconegut per tots els professionals sanitaris implicats en la cura d’aquests 

malalts. L’atenció continuada del pacient amb demència avançada ha de combinar tres 

elements primordials: la rehabilitació de les funcions perdudes potencialment recuperables i el 

manteniment de la màxima capacitat funcional al llarg de la progressió de la malaltia, la 

pal·liació dirigida al control simptomàtic i a aconseguir el màxim confort i respecte al malalt, i 

el maneig clínic de les malalties concurrents triant l’actitud terapèutica més beneficiosa per al 

pacient a cada moment (Grau de recomanació D). 

Els professionals de la salut que l’atenen han d’estar preparats per a oferir cures 

pal·liatives a les persones amb demència, introduir-les de forma precoç després de realitzar el 

diagnòstic i allargar-les i ampliar-les amb la progressió de la malaltia. S’ha d’identificar  

qualsevol pacient amb demència amb necessitats de CP en qualsevol àmbit assistencial i tan 

precoçment com siga possible. 

És un exemple de malaltia en la qual és fonamental la formació dels professionals 

sanitaris i els dilemes ètics tenen un paper crucial en la presa de decisions respecte al 

tractament. El maneig simptomàtic, la valoració de la indicació d’ingrés hospitalari i el grau 

d’“agressivitat” en el tractament de les complicacions són els problemes fonamentals en 

l’assistència sanitària d’aquests pacients. 

Els professionals del sistema sanitari i d’atenció social han de garantir que les persones 

amb demència que estan al final de la vida tinguen el mateix accés als serveis de cures 

pal·liatives que les persones sense demència, i la continuïtat assistencial entre tots els que 

intervenen en les cures, centrades en els problemes detectats en la valoració 

multidimensional del pacient i els seus familiars. 

9.1. IDENTIFICACIÓ PRIMERENCA DE PACIENTS EN SITUACIÓ DE 

DEMÈNCIA AVANÇADA I FINAL DE VIDA 

En l’última fase de la vida, les persones amb demència avançada tenen un curs clínic de 

discapacitat severa prolongat, per la qual cosa la identificació de necessitat de cures 

pal·liatives al final de la vida és complexa.  

Aquest període es caracteritza per deterioració cognitiva greu (GDS 6c, d, e); amb 

incapacitat per a vestir-se, llavar-se o menjar sense assistència i problemes de continència; o 

molt greu (GDS 7), amb incapacitat per a parlar o comunicar-se amb sentit i total dependència 

per a les activitats bàsiques de la vida diària. En aquesta fase clínica, pot haver-hi una 

absència d’expectatives de benefici amb el tractament farmacològic específic. A més, hi ha 

presència de comorbiditat múltiple amb símptomes greus, multifactorials i canviants, severa 

alteració de la deglució o rebuig que impedeix la ingesta d’aliments i líquids, pèrdua de pes 

superior al 10 % en 6 mesos, i nivells d’albúmina sèrica inferior a 2,5 mg/dl (Grau de 

recomanació B: Per a establir un pronòstic de vida inferior a 6 mesos en una persona amb 

demència avançada han d'identificar-aquells paràmetres amb poder predictiu com ara el grau 
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de deteriorament cognitiu, el grau de discapacitat funcional, la presència de desnutrició i la 

presència de complicacions sistèmiques i comorbiditat). En l’estudi CASCADE, la proporció 

de residents de residències amb demència avançada que han experimentat dolor i dispnea al 

final de la vida ocorre de manera semblant als pacients amb càncer que estan morint. 

 

INSTRUMENT NECPAL CCOMS-ICO© VERSIÓ 3.0 2016 ESP 

Pregunta sorpresa  

(a / entre professionals) 
Us sorprendria que aquest pacient morira al llarg del pròxim any? 

No (+) 

Sí (-) 

“Demanda” o 

“necessitat” 

- Demanda: Hi ha hagut alguna expressió implícita o explícita de 

limitació d’esforç terapèutic o demanda d’atenció pal·liativa de 

pacient, família, o membres de l’equip? 

Sí/No 

- Necessitat: identificada per professionals membres de l’equip Sí/No 

Indicadors clínics 

generals: 6 mesos 

 

- Severs, sostinguts, 

progressius, no relacionats 

procés intercurrent recent 

- Combinar severitat AMB 

progressió 

- Declivi nutricional • Pèrdua pes > 10 % Sí/No 

- Declivi funcional  

• Deterioració Karnofsky o Barthel 

> 30 % 

• Pèrdua de > 2 ABVD 

Sí/No 

- Declivi cognitiu 
• Deteriorament Minimental / 

Pfeiffer 
Sí/No 

Dependència severa 
- Karnofsky < 50 o Barthel < 

20 

 
Sí/No 

Síndromes geriàtriques 

- Caigudes  

- Úlceres per pressió 

- Disfàgia 

- Delírium 

- Infeccions de repetició 

• Dades clíniques anamnesis 

- repetides > 2 

- o persistents 

Sí/No 

Símptomes persistents 
Dolor, feblesa, anorèxia, 

dispnea, digestives... 
• Checklist símptomes (ESAS) Sí/No 

Aspectes psicosocials 

Distrés i /o trastorn adaptatiu 

sever  

• Detecció de malestar emocional 

(DME) > 9 
Sí/No 

Vulnerabilitat social severa • Valoració social i familiar Sí/No 

Multi-morbiditat 
> 2 malalties cròniques (de 

llista d’indicadors específics) 
• Test Charlsson Sí/No 

Ús de recursos 
Valoració de la demanda o 

intensitat intervencions 

• > 2 ingressos urgents o no 

planificats en 6 mesos 

• Augment demanda o intensitat 

d’intervencions (atenció 

domiciliària, intervencions 

infermeria, etc.) 

Sí/No 

Indicadors específics* Demència 

• GDS ≥ 6c  

• Progressió declivi cognitiu, 

funcional i/o nutricional  

Sí/No 
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* Criteris NECPAL severitat/progressió/malaltia avançada  

- Utilitzar instruments validats de severitat i/o pronòstic en funció d’experiència i 

evidència  

- En tots els casos, valorar també distrés emocional o impacte funcional severs en 

pacient (i/o impacte família) com a criteri de necessitats pal·liatives  

- En tots els casos, valorar dilemes ètics en presa decisions  

- Valorar sempre combinació amb multimorbiditat  

-  

CLASIFICACIÓ   

Pregunta sorpresa (PS) 

PS +    (positiu)  “No em sorprendria gens que…” 

PS -     (negatiu)  “Em sorprendria que…” 

Paràmetres NECPAL 

NECPAL +   (positiu) Si hay paràmetres addicionals associats 

(de 1+ fins a 13+) 

NECPAL -   (negatiu) Cap paràmetre 

CODIFICACIÓ I REGISTRE 

Tenen la utilitat d’explicitar en la documentació clínica accessible la condició de “Pacient crònic avançat” 

 

Codificació Es recomana utilitzar una codificació específica com a “pacient crònic complex avançat” 
diferent de la convencional CIM9, V66.7 (pacient terminal) o CIM10 Z51.5 (pacient en 
servei de cures pal•liatives) 

Registre 

Història clínica: després de la pregunta sorpresa, és recomanable explorar els diversos 
paràmetres i afegir el nombre de positius en funció dels que trobem positius. 

Història clínica compartida: sempre s’ha d’adjuntar la codificació i el registre 
d’informació clínica addicional rellevant que descriga situació i propostes davant 
d’escenaris previsibles i altres serveis. 

 

9.2. CURES PER A LES PERSONES AMB DEMÈNCIA AVANÇADA AL FINAL 

DE LA VIDA 

L’objectiu ha de ser alleujar el sofriment físic i psicològic, proporcionar confort i benestar, 

donant a la persona amb demència i els seus cuidadors una atenció professional 

d’excel·lència i un tracte digne en tot moment, i considerar la mort com un procés natural, 

perquè puguen morir amb dignitat i en el lloc que trien. S’ha de facilitar que els pacients 

tinguen accés a les cures pal·liatives al seu domicili. 

S’han de considerar les necessitats físiques, psicològiques, socials i espirituals per a 

maximitzar la qualitat de vida de la persona amb demència i la seua família. Al mateix temps, 

previndre i atendre al llarg del procés de cures pal·liatives les necessitats específiques dels 

familiars que, integrats en l’equip de cura, en aquesta fase han de prendre decisions 

importants, i donar suport als cuidadors durant el dol, que pot tant anticipar-se com seguir a la 

mort del ser estimat. 
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ALIMENTACIÓ I HIDRATACIÓ 

Professionals de la salut, persones cuidadores i personal de serveis socials han 

d’animar les persones amb demència a menjar i beure per boca el màxim temps possible. 

Ha d’estar disponible una avaluació i assessorament especialitzats en relació amb la 

deglució i alimentació en la demència, per part de l’equip de suport en cures pal·liatives 

avançades del departament o dels HACLE. També pot ser beneficiós l’assessorament 

dietètic. Poden emprar-se mesures generals destinades a afavorir la deglució, com una 

hidratació correcta, una dieta blana adaptada, l’ús d’espessidors o una postura facilitadora. El 

tractament de la disfàgia requereix una avaluació individualitzada de cada cas per identificar i, 

si pot ser, tractar la causa. (Grau de recomanació D). 

Fins a moments molt propers a la defunció es pot mantindre en la majoria dels casos 

una alimentació oral adequadament adaptada i de confort, la qual cosa afavoreix el 

manteniment de la comunicació i el contacte amb les persones que els cuiden. 

En la demència en estat terminal són molt freqüents els problemes de desnutrició, 

deshidratació i disfàgia, que obliguen a plantejar-se l’ús o no de tècniques d’alimentació i 

hidratació artificials, tenint en compte si l’objectiu que es pretén amb aquesta tècnica és 

superar una crisi després de la qual el pacient tornarà a una situació d’estabilitat, o bé 

mantindre una via d’alimentació més a llarg termini. A més, el fet d’emprar aquestes tècniques 

fa que el malalt deixe de relacionar-se amb les persones que el cuiden a través de 

l’alimentació i que perda el sentit del gust, que és una de les últimes connexions que manté 

amb l’entorn. 

És freqüent la creença errònia que no posar hidratació a un pacient amb molt poc de 

temps de vida li genera un gran sofriment (sensació de fam i set), quan està demostrat que 

mantindre unes cures exquisides de la boca alleuja més la sensació de set que la hidratació 

parenteral. L’ús de la via parenteral per a la rehidratació ha de ser avaluat en funció dels seus 

avantatges i desavantatges, tenint en compte l’opinió dels familiars i que la via intravenosa sol 

requerir ingrés hospitalari. L’eficàcia de la via subcutània és equiparable a la via intravenosa, 

sent la subcutània menys agressiva i de més fàcil maneig per als seus familiars o cuidadors, 

per la qual cosa aquella ha de ser d’elecció al domicili. 

La utilització de mesures extraordinàries com la col·locació de la sonda nasogàstrica 

(SNG) i la gastrostomia percutània permanent (GPP, PEG per les sigles en anglés) es 

planteja en ocasions davant de l’aparició de trastorns severs per a la deglució amb alt risc 

d’aspiració, deshidratació i desnutrició. No obstant això, en aquests pacients no hi ha 

evidència de beneficis: no millora el seu confort, el seu estat nutricional o funcional ni la seua 

supervivència, no prevé pneumònies per aspiració, úlceres per pressió ni infeccions. En canvi, 

les complicacions, relativament freqüents, poden augmentar significativament el sofriment del 

pacient (diarrea, hematomes, infeccions, obstruccions, desplaçaments o necessitat de 

subjecció per a evitar que li la lleven). Aquestes mesures, com altres tècniques de suport vital, 

no es consideren cures pal·liatives bàsiques i no s’hi haurien de considerar, excepte 

situacions excepcionals que complisquen un conjunt de condicions: la persona conserva un 

índex de massa corporal acceptable, no té comorbiditat greu associada a la demència, 

s’estima una supervivència prolongada i, a més, l’opinió de professionals i cuidadors és 
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favorable. En tot cas, cal atindre’s al que es disposa en el document de voluntats anticipades 

si n’hi haguera. Haurien d’aplicar-se els principis ètics en prendre decisions sobre mantindre o 

retirar el suport nutricional. 

L’ALLEUJAMENT DEL DOLOR 

Si una persona amb demència té canvis inexplicables en el comportament i/o mostra 

signes d’ansietat, els professionals han d’avaluar si la persona pateix dolor, utilitzant una eina 

d’avaluació del dolor observacional si és útil. El tractament del dolor en les persones amb 

demència severa ha d’incloure tant mesures farmacològiques com no farmacològiques. Les 

teràpies no farmacològiques s’han d’utilitzar tenint en compte la història de la persona i les 

seues preferències. 

FEBRA 

En cas de febra, especialment en les etapes terminals, s’ha de dur a terme una 

avaluació clínica per a trobar-ne la causa.  

En la fase final de la demència es produeixen amb freqüència múltiples complicacions 

infeccioses, especialment pneumònies i infeccions d’orina. La decisió sobre la utilització o no 

de tractament antibiòtic, i la via d’administració, estarà en funció de la fase de la malaltia i del 

pronòstic de la complicació. Existeix controvèrsia respecte a l’ús d’antibiòtics, ja que no 

semblen disminuir la mortalitat respecte als pacients tractats exclusivament amb mesures 

pal·liatives com antipirètics i analgèsics. 

No obstant això, en determinades circumstàncies l’ús d’antibiòtics pot beneficiar al 

pacient reduint el malestar causat per les secrecions bronquials infectades. 

L’ús d’antibioteràpia en medi hospitalari i per via parenteral suposa més riscos que 

beneficis en aquest tipus de pacients per la possibilitat de reaccions adverses, ocupació 

freqüent de restriccions físiques i farmacològiques, proves complementàries de control, 

canalitzacions repetides de vies perifèriques, etc. 

DISPNEA 

Diverses mesures poden ajudar el pacient en aquest últim període: habitació ben 

ventilada, posició adequada (incorporat al llit), ambient tranquil, companyia de les persones 

estimades i presència dels professionals. 

Si la respiració és sorollosa i les secrecions, excessives hem de considerar el canvi de 

posició del pacient al decúbit lateral, i tindre en compte que no està indicada l’aspiració de les 

secrecions per ser poc eficaç i traumàtica. En aquest cas, es podria considerar l'ús de 

fàrmacs anticolinèrgics, habitualment per via subcutània. 

Es recomana valorar la intensitat de la dispnea relatada pel cuidador amb una escala 

visual analògica. El signe més evident de dispnea en aquests pacients pot ser l’ús de la 

musculatura respiratòria accessòria. 

Si l'avaluació individualitzada del cas indica que la causa de la dispnea és reversible, 

s'ha de valorar el seu tractament (insuficiència cardíaca, exacerbació de la MPOC, arítmies 



 

46 

 

cardíaques, anèmia, vessament pleural o pericàrdic, infecció bronquial, embolisme pulmonar, 

síndrome de la vena cava superior). 

S'han de seguir les recomanacions generals per al tractament farmacològic de la 

dispnea en cures pal·liatives. Així l'administració d'opioides oral o parenteral, inclosa la via 

subcutània, ha demostrat ser efectiva, per la qual cosa són de primera elecció, sent la morfina 

el d'ús més freqüent. La dihidrocodeïna no se sol utilitzar per al tractament de la dispnea. 

Davant persistència de la dispnea tot i l'administració d'opioides, es poden considerar les 

benzodiazepines (midazolam), sempre que hi haja un component ansiogen. Si bé la principal 

via d'administració és l'oral, pot ser útil la via subcutània. 

En cas de pacients en tractament amb oxigen, es recomana valorar la continuïtat del 

tractament segons la resposta individual (Grau de recomanació B). 

En cas de dispnea refractària al tractament s’ha de valorar fer sedació pal·liativa. 

REVISIÓ DE TRACTAMENTS FARMACOLÒGICS 

Es recomana avaluar individualment, tenint en compte el punt de vista dels cuidadors, 

quan el balanç benefici-risc del tractament específic de la demència i altres (prevenció 

cardiovascular…) deixa de ser favorable per al pacient, amb objectius de cures, principalment 

de confort. En general, aquest balanç pot ser desfavorable quan el pacient presente una 

afectació funcional greu o estiga en situació de requerir cures pal·liatives.  

El tractament específic solament hauria de continuar-se quan es considera que té efecte 

sobre els símptomes cognitius, funcionals o conductuals. En general, es valorarà la retirada 

dels anticolinesteràsics, rivastigmina, donepezil i galantamina, en pacients amb deterioració 

cognitiva greu, GDS-FAST 6 c, d, e; i la retirada de la memantina en pacients amb 

deterioració cognitiva molt greu, GDS-7, o en situació de requerir cures pal·liatives. No 

obstant això, en cas que amb la retirada del medicament s'observara un empitjorament de la 

malaltia es podria reintroduir el tractament. L'empitjorament pot ser tant a nivell cognitiu com 

funcional o conductual. 

Les estatines en els pacients amb demència no milloren la morbimortalitat ni modifiquen 

el pronòstic de la malaltia i es poden acompanyar d’efectes adversos freqüents. El seu ús no 

està justificat en prevenció primària ni secundària en fases avançades. 

REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR 

Els protocols de les residències d’ancians i els hospitals han de reflectir el fet que la 

reanimació cardiopulmonar és poc probable que tinga èxit en els casos de parada 

cardiorespiratòria en les persones amb demència severa. 

RESPECTE A VOLUNTATS I PREFERÈNCIES 

S’ha de garantir una atenció integral que responga a les necessitats expressades de 

forma anticipada pel pacient o percebuda pels familiars, i preservar en tot cas la dignitat de la 

persona amb demència. S’ha de proporcionar al pacient, família i cuidadors informació clara, 

veraç i suficient sobre el seu estat i sobre cures terapèutiques, adaptada a les seues 

necessitats, desitjos, valors i preferències. Igualment, s’ha de facilitar la presa de decisions 
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del pacient i la família amb el suport dels professionals i d’acord amb estàndards de qualitat al 

final de la vida. 

En absència d’una decisió anticipada vàlida i aplicable per a rebutjar la reanimació 

cardiopulmonar, la decisió de reanimar hauria de tindre en compte els desitjos expressats o 

les creences de la persona amb demència, juntament amb les opinions dels cuidadors i 

l’equip multidisciplinari. La decisió ha de ser adoptada d’acord amb la normativa vigent i s’hi 

ha de deixar constància en els informes i els plans d’atenció mèdica. 

De tot el que s’ha comentat es pot concloure que la presa de decisions terapèutiques en 

els pacients amb demència avançada requereix un alt grau de reflexió per la seua 

complexitat, de dinamisme per les situacions que poden ser ràpidament canviants i de 

flexibilitat per a considerar els múltiples factors implicats. 
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ANNEX I: TRACTAMENT FARMACOLÒGIC ESPECÍFIC DE LA MALALTIA 

D’ALZHEIMER 

CRITERIS PER A LA INDICACIÓ D’INICI AMB TRACTAMENT FARMACOLÒGIC  

Codi diagnòstics 

- CIM-9MC codi 331.0 Malaltia d’Alzheimer. 

- CIM-10 codi G 30 Malaltia d’Alzheimer.  

Per a l’inici del tractament es necessita el diagnòstic de malaltia d’Alzheimer efectuat per 

un especialista de l’àmbit hospitalari. 

L’escala de deterioració global (GDS) resulta útil per a conéixer el grau d’afectació 

cognitiva, realitzar una aproximació al diagnòstic evolutiu, controlar la resposta al tractament i 

emetre un judici pronòstic en pacients amb demència tipus Alzheimer. 

Persones amb diagnòstic d’MA que presenten DCL en fases inicials es beneficiarien del 

tractament farmacològic, per la qual cosa es considera indicat en aquests pacients. Les 

proves de confirmació associades al diagnòstic poden ser: 

   - GDS 4 o superior 

   - GDS 3 i al menys un dels criteris següents: 

- Biomarcadors betaamiloide i proteïna tau (punció lumbar) 

- Atròfia d’hipocamp (RM) 

- Signes d’alteració de la memòria hipocàmpica (repetir preguntes o comentaris, els 

costa entendre explicacions, alteració de la fluència verbal…). 

En els i les pacients amb MA és necessari un abordatge de la demència que incloga tant 

mesures no farmacològiques com un tractament farmacològic adequat. 

Les mesures no farmacològiques van dirigides a donar suport mèdic, social i afectiu al 

pacient, a la família i a les persones que el cuiden, amb la finalitat d’alentir la progressió de la 

malaltia i previndre l’aparició de complicacions. 

 

MALALTIA D’ALZHEIMER INCIPIENT I LLEU 

Rivastigmina 

-Via oral. 

 Dosi adult: iniciar el tractament amb 1,5 mg/12 hores, augmentant 1,5 mg/12 h cada 

dues setmanes d’acord amb la resposta i la tolerància. Dosi de manteniment: de 3 a 

6 mg cada 12 hores. 
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 Presentacions: 

- Rivastigmina solució oral 2 mg/ml 

- Rivastigmina càpsules: 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg i 6 mg 

-Via transdèrmica: 

 Dosi adult: iniciar amb 4,6 mg cada 24 hores durant almenys un mes, continuar amb 

9,5 mg cada 24 hores. 

 Presentacions: 

- Rivastigmina pegats 4,6 mg  
 

- Rivastigmina pegats 9,5 mg 

Donepezil 

 Dosi adult: iniciar amb 5 mg cada 24 hores durant almenys un mes, continuar amb 

10 mg cada 24 hores. Màxim: 10 mg/24 hores.  

 Presentacions: 

- Donepezil 5 mg compr. i compr. bucodispersables 

- Donepezilo 10 mg compr. i compr. bucodispersables 

Galantamina 

 Dosi adult: iniciar amb 8 mg cada 24 h durant un mes, continuar amb 16 mg cada 24 

h. 

  Presentacions: 

- Galantamina 4 mg/ml solució 

- Galantamina 8 mg càpsules d’alliberament prolongat 

- Galantamina 16 mg càpsules d’alliberament prolongat 

 

En presentacions d’alliberament immediat (solució) la dosi total diària s’administrarà 

repartida en dues dosis. En alliberament perllongat, la dosi total diària s’administrarà en una 

única dosi. 

En cas d’intolerància a IACE: Memantina* 

 Dosi adult: setmana 1: 5 mg cada 24 hores. Setmana 2: 10 mg cada 24 hores. 

Setmana 3: 15 mg cada 24 hores. Setmana 4: 20 mg cada 24 hores. Dosi de 

manteniment: 20 mg/dia.  
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 Presentacions: 

- Memantina 10 mg compr. i compr. bucodispersables 

- Memantina 20 mg compr. i compr. bucodispersables 

- Memantina (5/ 10/ 15/ 20) mg compr. / (7/ 7 /7 /7) dies  

- Memantina 5 mg/0,5 ml solució 

(Grau de recomanació A) 

*Prescripció amb justificació i consentiment informat per tractar-se d’indicacions no 

autoritzades en fitxa tècnica. 

 

MALALTIA D’ALZHEIMER MODERADA 

Rivastigmina 

- Via oral. 

 Dosi adult: iniciar el tractament amb 1,5 mg/12 h i augmentar 1,5 mg/12 h cada 2 

setmanes d’acord amb la resposta i la tolerància. Dosi de manteniment: de 3 a 6 mg 

cada 12 hores. 

 Presentacions: 

- Rivastigmina solució oral 2 mg/ml 

- Rivastigmina càpsules: 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg i 6 mg 

- Via transdèrmica: 

 Dosi adult: iniciar amb 4,6 mg cada 24 hores durant almenys 1 mes, continuar amb 

9,5 mg cada 24 hores. 

 Presentacions: 

- Rivastigmina pegats 4,6 mg  

- Rivastigmina pegats 9,5 mg  

- Rivastigmina pegats 13,3 mg  

Es pot considerar la dosi de rivastigmina 13,3 mg/24 h en pegats en pacients que han 

demostrat un declivi cognitiu i/o funcional significatiu mentre estan en tractament amb la dosi 

diària efectiva de 9,5 mg/24 h. 

Donepezil 

 Dosi adult: iniciar amb 5 mg cada 24 hores durant almenys un mes, continuar amb 

10 mg cada 24 hores. Màxim: 10 mg/24 h.  

 Presentacions: 

- Donepezil 5 mg compr. i compr. bucodispersables 

- Donepezil 10 mg compr. i compr. bucodispersables 
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Galantamina 

 Dosi adult: iniciar amb 8 mg cada 24 hores durant un mes, continuar amb 16 mg 

cada 24 hores durant un mes, continuar amb 24 mg cada 24 hores. 

 Dosi manteniment: 24 mg cada 24 hores. En els pacients que no mostren un 

augment de la resposta o no toleren la dosi de 24 mg/dia, s’ha de considerar una 

reducció de la dosi a 16 mg/dia. 

 Presentacions: 

- Galantamina 4 mg/ml solució 

- Galantamina 8 mg càpsules d’alliberament prolongat 

- Galantamina 16 mg càpsules d’alliberament prolongat 

- Galantamina 24 mg càpsules d’alliberament prolongat 

En presentacions d’alliberament immediat (solució) la dosi total diària s’administrarà 

repartida en dues dosis. En alliberament prolongat, la dosi total diària s’administrarà en una 

única dosi. 

Memantina 

 Dosi adult: setmana 1: 5 mg cada 24 hores. Setmana 2: 10 mg cada 24 hores. 

Setmana 3: 15 mg cada 24 hores. Setmana 4: 20 mg cada 24 hores. Dosi de 

manteniment: 20 mg/dia.  

 Presentacions: 

- Memantina 10 mg compr. i compr. bucodispersables 

- Memantina 20 mg compr. i compr. bucodispersables 

- Memantina (5/ 10/ 15/ 20) mg compr. / (7/ 7 /7 /7) dies  

- Memantina 5 mg/0,5 ml solució 

(Grau de recomanació A) 

Memantina + IACE (rivastigmina/donepezil/galantamina)  

- Memantina 20 mg  + Rivastigmina 9,5/24 h mg  

- Memantina 20 mg  + Donepezil 10 mg  

- Memantina 20 mg  + Galantamina 24 mg 

- Memantina 20 mg  + Rivastigmina 6 mg  

(Grau de recomanació B) 
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MALALTIA D’ALZHEIMER GREU 

Memantina 

 Dosi adult: setmana 1: 5 mg cada 24 hores. Setmana 2: 10 mg cada 24 hores. 

Setmana 3: 15 mg cada 24 hores. Setmana 4: 20 mg cada 24 hores. Dosi de 

manteniment: 20 mg/dia. 

 Presentacions: 

- Memantina 10 mg compr. i compr. bucodispersables 

- Memantina 20 mg compr. i compr. bucodispersables 

- Memantina (5/ 10/ 15/ 20) mg comp / (7/ 7/ 7/ 7) dies  

- Memantina 5 mg/0,5 ml solució 

(Grau de recomanació A) 

Memantina + IACE* (rivastigmina/donepezil/galantamina)  

 Presentacions: 

- Memantina 20 mg  + Rivastigmina 9,5/24 h mg  

- Memantina 20 mg  + Donepezil 10 mg  

- Memantina 20 mg  + Galantamina 24 mg 

- Memantina 20 mg  + Rivastigmina 6 mg  

(Grau de recomanació B) 

*Prescripció amb justificació i consentiment informat, per tractar-se d’indicacions no 

autoritzades en fitxa tècnica. 

Nota: La durada màxima de prescripció de les presentacions farmacèutiques per a 

l’ajust de dosi (inici de tractament) serà de dos mesos. 

La motivació de la selecció d’un tractament farmacològic serà registrada i emplenada en 

la història clínica electrònica atenent a les condicions específiques clíniques i/o terapèutiques 

de cada pacient i el criteri clínic del metge responsable/prescriptor. 

 

EFECTES ADVERSOS I CONTRAINDICACIONS 

Es recomana seguir indicacions de la fitxa tècnica del fàrmac per a avaluar els efectes 

adversos i contraindicacions dels IACE i la memantina. 

IACE  

Donepezil, rivastigmina i galantamina no mostren diferències significatives entre ells, 

respecte als perfils d’eficàcia i seguretat. Es recomana, per a evitar o minimitzar els efectes 

adversos dels IACE, administrar una dosi progressiva del fàrmac i iniciar el tractament a dosis 

baixes, fins a aconseguir la dosi òptima terapèutica tolerada (grau de recomanació B). 
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El tractament amb IACE és en general ben tolerat. Els efectes adversos més comuns 

són gastrointestinals, i uns altres menys freqüents són anorèxia, pèrdua de pes, trastorns del 

somni, enrampades musculars, incontinència urinària, bradicàrdia i síncope. Els efectes 

adversos solen ser lleus, transitoris i depenen de la dosi. 

Es pot utilitzar domperidona per a tractar els efectes gastrointestinals lleus secundaris a 

IACE. 

Els IACE s’han d’utilitzar amb precaució en pacients amb casos lleus o moderats (grau 

de recomanació D) de:  

 
MALALTIA 

 
CIE 9 MC CIE 10 

Epilèpsia MC 345 G40 

MPOC i malalties associades 

MC 490-496 (inclou 
asma) Malalties 
cròniques del tracte 
respiratori inferior 

J40-J47 

Disrítmies cardíaques MC 427 I47-49 

Síncopes MC 780.2 R55 

Bloqueig auriculoventricular de III grau MC 426.0 I44.2 

Malaltia del nòdul sinusal MC 427.81 I49.5 

Hipotensió MC 458.9 I 95.9 

Bradicàrdia MC 427.89 R00.1 

QT prolongat MC 426.82 I45.81. 

Ulcera pèptica activa MC 533 K27 

Retenció urinària MC 788.2 R33.9 

Insuficiència renal aguda MC 593.9 N28.9 

Insuficiència renal crònica MC 585.9 N18.9 

Insuficiència hepàtica MC 573.8 K76.89 

Aquests pacients es podrien beneficiar del tractament anticolinesteràsic, sobretot en 

demències lleus o moderades, i caldria considerar el tractament amb un seguiment adequat 

per a evitar efectes col·laterals principalment per efectes colinomimètics. 

Els IACE estan contraindicats en casos greus de les malalties anteriors. 

Estan contraindicats en pacients amb obstrucció urinària severa, cirurgia recent de vies 

urinàries, úlcera pèptica activa, cirurgia gastrointestinal recent, insuficiència hepàtica greu 

(Chid-Plugh > 9). 

En aquests pacients s’indica memantina.  



 

55 

 

En cas d’usar memantina en casos de MA lleu per intolerància als IACE, s’utilitzarà com 

a indicació fora de fitxa tècnica. 

La galantamina està contraindicada, a més, en insuficiència renal greu (depuració de 

creatinina < 9 ml/min). No és necessari l’ajustament de dosi en pacients amb depuració de 

creatinina superior a 9 ml/min. 

Advertiments i precaucions especials d’ocupació: 

La galantamina està indicada en pacients amb demència de tipus Alzheimer de lleu a 

moderadament greu. No s’ha demostrat el benefici de galantamina en pacients amb 

altres tipus de demència o altres tipus de deterioració de la memòria. En dos assajos 

clínics de dos anys de durada en pacients amb deterioració cognitiva lleu (tipus més 

lleus d’alteració de la memòria que no compleixen els criteris de demència 

d’Alzheimer), la taxa de mortalitat en el grup tractat amb galantamina va ser 

significativament més elevada que en el grup placebo (1,4% vs. 0,3%). En el grup 

tractat amb galantamina, la causa de prop de la meitat de les defuncions va ser de 

tipus vascular (infart de miocardi, accident cerebrovascular i mort sobtada). Es 

desconeix la importància d’aquesta troballa en el tractament de pacients amb 

demència de tipus Alzheimer. 

MEMANTINA 

Utilitzar amb precaució en pacients amb epilèpsia, insuficiència renal o retenció urinària. No hi 

ha contraindicacions absolutes per al seu ús (Grau de recomanació D), encara que no hi ha 

experiència en casos d’insuficiència hepàtica greu i en insuficiència renal moderada-greu. 

Posologia en pacients amb insuficiència renal moderada (depuració de creatinina 30-49 

ml/min), la dosi diària ha de ser de 10 mg al dia. Si es tolera bé després de, com a mínim 7 

dies de tractament, la dosi podria augmentar-se fins a 20 mg/dia. En pacients amb 

insuficiència renal greu (depuració de creatinina de 5-29 ml/min.) la dosi diària ha de ser de 

10 mg al dia. 

 

SUSPENSIÓ DEL TRACTAMENT 

Es recomana avaluar individualment quan el balanç benefici-risc deixa de ser favorable per al 

pacient, en general, quan presente una afectació funcional greu (GDS 7 o equivalent) o estiga 

en situació de requerir cures pal·liatives. 

Es recomana valorar la retirada dels anticolinesteràsics, rivastigmina, donepezil i galantamina, 

en pacients amb deteriorament cognitiu greu, GDS-6c, d, e i la retirada de la memantina en 

pacients amb deteriorament cognitiu molt greu, GDS-7, o en situació de requerir cures 

pal·liatives.  

No obstant això, en cas que amb la retirada del medicament s’observara un empitjorament de 

la malaltia es podria reintroduir el tractament. L’empitjorament pot ser tant a nivell cognitiu 

com funcional o conductual. 
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INFORMACIÓ ESTÀNDARD PER A LA SOL·LICITUD DE VISAT D’INSPECCIÓ  

A més del diagnòstic establit per l’especialista, ha de constar el grau de deterioració 

cognitiva/funcional basat en entrevista clínica i en un test, preferiblement el GDS, o uns altres 

d’ús habitual (MMSE-MCE, Lobo…).  



 

57 

 

 



 

58 

 



 

59 

 

ANNEX II: ABORDATGE DE L’AGITACIÓ I/O SIMPTOMES PSICÒTICS EN PACIENTS AMB MALALTIA D'ALZHEIMER 
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TRACTAMENT FARMACOLÒGIC DELS SPCD: ABORDATGE DE L’AGITACIÓ I/O 

SÍMPTOMES PSICÒTICS EN PACIENTS AMB DEMÈNCIA 

Codis diagnòstics 

-  CIM 9 331.0 (MA) com a malaltia de base o subjacent, més algun dels següents: 

 294.11 Demència en malalties classificades en un altre lloc amb alteració de 
la conducta (conducta agressiva, conducta combativa, conducta violenta). 

 290.11 Demència presenil amb delirium  

 290.12 Demència presenil amb característiques delirants  

 290.20 Demència senil amb característiques delirants  

 290.30 Demència senil amb delirium  

 290.41 Demència vascular amb delirium (amb estat de confusió aguda)  

 290.42 Demència vascular amb deliris (tipus paranoide)  

 290.8 Altres estats psicòtics senils especificats 

 290.9 Estat psicòtic senil no especificat 

-  CIM 10 G30. Malaltia d’Alzheimer com a malaltia de base o subjacent, més algun 
dels següents: 

 F02.81 Demència en altres malalties classificades sota un altre concepte, 
amb alteracions del comportament. 

 F01.51 Demència vascular amb alteració del comportament. 

Una vegada que la persona malalta està amb tractament específic per a la demència, 

s’ha descartat una altra patologia i s’han aplicat les mesures no farmacològiques, si la 

resposta no resulta suficient, es pot valorar afegir un psicofàrmac específic (Grau de 

recomanació D).  

Tots els antipsicòtics s’han d’utilitzar amb precaució en pacients amb demència pel risc 

de reaccions adverses, considerant sempre els riscos de tractar davant dels riscos de no 

tractar (Grau de recomanació A). En cas de requerir tractament s’ha de tindre en compte 

l’especial sensibilitat d’aquests pacients als efectes adversos, especialment el risc d’efectes 

anticolinèrgics, hipotensió ortostàtica, caigudes, efectes extrapiramidals, empitjorament de la 

funció cognitiva, confusió i delirium.  

Dels neurolèptics atípics, solament la risperidona té indicació en fitxa tècnica per al 

“tractament a curt termini (menys de sis setmanes) de l’agressió persistent que pot aparéixer 

en pacients amb demència tipus Alzheimer de moderada a greu que no responen a altres 

mesures no farmacològiques i quan hi ha un risc de danys per a ells mateixos o per als 

altres”. La prescripció de risperidona a majors de 75 anys requereix visat d’inspecció.  

En els casos de risc d’autolesió o agressió, o davant de símptomes intensos i 

incapacitants, es valorarà iniciar el tractament començant amb dosis baixes i arribant a la dosi 

mínima eficaç lentament. Sempre que siga possible s’emprarà la via oral. Principalment a 

l’inici del tractament o davant de possibles contingències durant aquest, es recomana fer un 

seguiment de la resposta clínica i dels possibles efectes adversos. La durada habitual dels 
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tractaments dependrà de la clínica del pacient; quan el tractament és eficaç i la relació 

benefici/risc és favorable, se sol mantindre de 6 mesos a 1 any, encara que molts pacients 

necessitaran un tractament més prolongat per recidiva dels símptomes quan es retira o es 

redueix el tractament. Es recomana revisar la dosi i la necessitat mateixa del tractament a 

intervals regulars, generalment cada 3 mesos a l’inici i, després, cada 6 mesos. Els criteris de 

retirada recomanats en GPC són: persistència del quadre conductual en la mateixa intensitat 

després de l’ajust de la dosi, aparició d’esdeveniments cerebrovasculars o cardiovasculars 

sense una altra causa clara i parkinsonisme greu. 

En cas d’estabilització o remissió dels símptomes, es recomana valorar la possibilitat de 

reducció de la dosi o la retirada del tractament antipsicòtic. Es recomana una suspensió 

gradual reduint un 50 % de la dosi cada dues setmanes i finalitzar el tractament després de 

dues setmanes d’administrar la dosi mínima. 

Davant de símptomes o risc de parkinsonisme, el possible ús d’antipsicòtics atípics amb 

millor perfil d’efectes extrapiramidals (com quetiapina) requereix consentiment informat, ja que 

es tractar d’una indicació fora de fitxa tècnica. També es pot preveure la prescripció de 

quetiapina en casos d’agitació lleu, amb escàs component al·lucinatori i trastorn dominant del 

descans nocturn. 

En cas de fracàs terapèutic amb els fàrmacs anteriors, es pot considerar la utilització 

d’altres antipsicòtics, entenent que es tracta d’un ús fora de fitxa tècnica. 

ANSIETAT 

 Es recomanen les tècniques de relaxació i l'ús d'antidepressius, evitant l'ús de 

benzodiazepines per l'alt risc de caigudes, fractures, confusió, agitació paradoxal i 

agreujament o desencadenament del deteriorament cognitiu. En cas estrictament necessari, 

prescriure benzodiazepines de vida mitja curta, amb la mínima dosi eficaç i durant el menor 

temps possible, o bé modificadors del receptor GABA. 

INSOMNI 

 S'han d'utilitzar mesures no farmacològiques d'higiene del son i psicològiques, 

associades o no al tractament farmacològic. Només si és necessari podrien usar-se hipnòtics 

purs en l'insomni de conciliació, o benzodiazepines de vida mitja curta en insomni de 

manteniment. També pot ser adequat l'ús d'antidepressius amb efecte sedant a baixes dosis, 

com mirtazapina, mianserina o trazodona. 
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MALALTIA D’ALZHEIMER QUE CURSE AMB AGRESSIVITAT, IRRITABILITAT, O 

ALTRES TRASTORNS DE CONDUCTA PERSISTENTS AMB EL RISC D’AGRESSIÓ, I 

QUE NO HAGEN DONAT RESULTAT LES MESURES NO FARMACOLÒGIQUES 

Risperidona 

 Dosi inicial de 0,25 mg dues vegades al dia i, si cal, augmentar de 0,25 mg en 0,25 

mg. Dosi òptima per a la majoria de pacients: 0,5 mg dues vegades al dia. Alguns 

pacients es poden beneficiar d’una dosi de fins a 1 mg dues vegades al dia. Durant 

el tractament, els pacients han de ser examinats freqüentment i de manera regular i 

s’ha de reavaluar la necessitat de mantimdre el tractament. No s’ha d’utilitzar durant 

més de 6 setmanes en pacients amb agressió persistent en l’MA. 

 Presentacions: 

- Risperidona 1mg/ml 100 solució oral 

- Risperidona 0,5 mg 56 comprimits bucodispersables 

- Risperidona 1 mg 60 comprimits 

(Grau de recomanació B). 

A causa de la no disponibilitat en forma parenteral, en cas necessari, com a alternativa 

cal emprar olanzapina (2,5-5 mg (½ vial IM), i repetir després de dues hores si fóra necessari) 

o 5-10 mg IM d’haloperidol. 

 

MALALTIA D’ALZHEIMER AMB SÍMPTOMES PSICÒTICS SEVERS (DELIRIS I 

AL·LUCINACIONS) 

Risperidona 

 Dosi 0,5-2 mg/dia. (0,25-1 mg/12 h o 0,5-2 mg/24 h, segons el moment d’aparició de 

la simptomatologia psicòtica). 

 Presentacions: 

- Risperidona 1 mg/ml solució oral 

- Risperidona 0,5 mg 56 comprimits bucodispersables 

- Risperidona 1 mg 60 comprimits 

(Grau de recomanació A) 

 

MALALTIA D’ALZHEIMER AMB SÍMPTOMES PSICÒTICS SEVERS (DELIRIS I 

AL·LUCINACIONS) O AGITACIÓ PSICOMOTRIU, DESPRÉS DE FRACÀS TERAPÈUTIC 

AMB RISPERIDONA O RISC ELEVAT D’EFECTES EXTRAPIRAMIDALS 

Es considera que un pacient té risc elevat de desenvolupar parkinsonisme en les 
situacions següents: 

- Dones majors de 75 anys. 
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- Antecedents familiars de malaltia de Parkinson. 

- Antecedents d’episodi previ d’efectes secundaris extrapiramidals. 

- Tractament concomitant amb altres fàrmacs antidopaminèrgics. 

- Presència d’un signe extrapiramidal en l’exploració fins i tot sense criteris de malaltia de 

Parkinson (tremolor de repòs, rigidesa extrapiramidal, bradicinèsia, amímia facial, trastorn de 

la marxa, alteració de reflexos posturals, alteració del seguiment ocular o un altre signe 

extrapiramidal a l’exploració). 

Quetiapina* 

Ús en indicacions diferents de les de fitxa tècnica 

 Dosi: Iniciar el tractament amb 12,5-50 mg/dia (usual 25 mg/dia). Incrementar 

progressivament en funció de resposta. Dosi eficaç habitualment no superior a 200 

mg/dia (fins a 300 mg/dia en casos excepcionals). 

 Presentacions: 

- Quetiapina 25 mg 60 comprimits 

- Quetiapina 100 mg 60 comprimits 

- Quetiapina 200 mg 60 comprimits 

Es recomana fer el seguiment de la resposta clínica i avaluar possibles efectes adversos 

als 3 mesos de la primera indicació i, posteriorment, en períodes regulars cada 6 mesos. 

(Grau de recomanació D) 

 

CONTENCIÓ FARMACOLÒGICA URGENT EN AGITACIÓ PSICOMOTRIU AMB 

AGRESSIVITAT EN MA 

Haloperidol 

 Dosi: De 5 a 10 mg via IM. Iniciar amb dosi de 5 mg, repetir dosi si no hi ha resposta 

després de 20 minuts (temps màxim via IM = 20 min). 

 Presentacions: 

- Haloperidol 5 mg/ml solució injectable 

Els antipsicòtics clàssics tenen efectes secundaris extrapiramidals (rigidesa, immobilitat i 

caigudes), que incrementen la morbiditat. D’entre els d’alta potència, la majoria d’estudis 

disponibles fan referència a l’haloperidol. L’evidència disponible mostra utilitat en la reducció 

de l’agressivitat i riscos associats, però no en altres manifestacions de l’agitació en pacients 

amb demència, impressió clínica global de canvi, càrrega dels cuidadors i AVD. Respecte al 

control del deliri en pacients amb demència, el balanç risc/benefici està determinat en funció 

de les dosis d’haloperidol emprades. En dosis baixes (<3,5 mg/dia) l’haloperidol mostra una 

eficàcia davant del delirium comparable a la risperidona i l’olanzapina, amb similar freqüència 

d’efectes adversos. En dosis majors que 4,5 mg/dia la freqüència d’efectes adversos, 
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principalment extrapiramidalisme, va ser superior que per a antipsicòtics atípics. El perfil 

d’efectes extrapiramidals, somnolència i fatiga limiten la utilitat d’haloperidol davant 

d’antipsicòtics atípics en el maneig de SPCD, per la qual cosa s’ha de reservar com a segona 

línia en el maneig agut del deliri o agitació amb agressivitat i a curt termini. 

Olanzapina* 

Ús en indicacions diferents de les de fitxa tècnica. Risc incrementat de malaltia 

cerebrovascular (MCV) i mortalitat. No com a primera opció. Solament quan no és viable 

l’haloperidol IM. Falta d’evidència d’olanzapina IM en demències.  

 Presentaciones: 

- Olanzapina 10 mg pols per a solució injectable 

Aripiprazole 

Ús en indicacions diferents de les de fitxa tècnica. No com a primera opció. 

Solament quan no és viable Haloperidol IM. Cost del tractament elevat. 

 Dosi: De 10 a 15 mg dividits en dues dosis (5 i 7,5 mg, respectivament) separades 

per un interval de dues hores. 

-  Aripiprazole 7,5 mg/ml. Vial d’1,3 ml 

 

EFECTES ADVERSOS 

Per a evitar-los, les GPC recomanen començar amb dosis baixes i arribar a les dosis 

mínimes eficaces lentament. Sempre que siga possible, s’emprarà la via oral davant de la IM. 

Principalment a l’inici del tractament, es recomana fer el seguiment de la resposta clínica 

i dels possibles efectes adversos. Es recomana revisar la dosi i la necessitat mateixa del 

tractament a intervals regulars, generalment cada 3 mesos a l’inici i, després, cada 6 mesos. 

Es recomana fer un seguiment més freqüent de la resposta clínica i dels possibles efectes 

indesitjats del tractament a l’inici d’aquest o davant de possibles contingències. 

Les guies recomanen valorar la possibilitat de reduir la dosi o retirar el tractament en cas 

d’estabilització o remissió dels símptomes. Es recomana una suspensió gradual del 

tractament antipsicòtic reduint un 50 % de la dosi cada dues setmanes i finalitzar el tractament 

després de dues setmanes d’administrar la dosi mínima. 

Es recomana seguir les indicacions de la fitxa tècnica del fàrmac per a avaluar els 

efectes adversos i les contraindicacions dels neurolèptics atípics i de l’haloperidol. 

Dels atípics, solament la risperidona es troba aprovat en pacients amb demència per al 

tractament de l’agressió persistent en pacients amb MA de moderada a severa. La risperidona 

i la quetiapina mostren algunes diferències quant al perfil d’efectes adversos. La risperidona 

presenta major incidència d’extrapiramidalisme i d’hiperprolactinèmia que la quetiapina, 

mentre que aquesta presenta major efecte sedant i lleugerament major anticolinèrgic que la 

risperidona. Encara que amb baixa incidència, tots dos poden prolongar l’interval QT. També 
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poden ocasionar hipotensió ortostàtica. Per a minimitzar els efectes adversos, es recomana 

iniciar amb dosis baixes, i incrementar-les fins a arribar la dosi òptima terapèutica. 

Els neurolèptics clàssics tenen efectes secundaris extrapiramidals (rigidesa, immobilitat i 

caigudes), que incrementen la morbiditat. D’entre els d’alta potència, la majoria d’estudis 

disponibles fan referència a l’haloperidol. Aquest es troba indicat per al tractament de l’agitació 

psicomotriu en el pacient amb demència, però l’evidència disponible mostra utilitat en la 

reducció de l’agressivitat i els riscos associats però no en altres manifestacions de l’agitació 

en pacients amb demència, impressió clínica global de canvi, càrrega dels cuidadors i AVD. 

Respecte al control del deliri en pacients amb demència, el balanç risc/benefici està 

determinat per les dosis d’haloperidol emprades. El perfil d’efectes extrapiramidals, 

somnolència i fatiga limiten la utilitat de l’haloperidol davant d’antipsicòtics atípics en el 

maneig de SPCD, per la qual cosa s’ha de reservar com a segona línia en el maneig agut del 

deliri o agitació amb agressivitat i a curt termini. 

L’haloperidol es troba contraindicat en la malaltia de Parkinson i lessions de ganglis 

basals. En aquests casos no es recomana la risperidona. En cas necessari, cal recórrer a la 

quetiapina en la menor dosi eficaç. Tant els neurolèptics atípics com l’haloperidol s’han 

d’utilitzar amb precaució en pacients amb antecedents de convulsions o d’altres trastorns que 

puguen reduir potencialment el llindar convulsiu. 

*Prescripció amb justificació i consentiment informat, ja que es tracta 

d’indicacions no autoritzades en fitxa tècnica. 

Les especialitats de risperidona, quetiapina, olanzapina i aripiprazole requereixen 

visat d’inspecció per a majors de 75 anys. 

Les especialitats de quetiapina, olanzapina i aripiprazole requereixen formulari 

d’ús de medicament en situacions especials. 
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ANNEX III CRITERIS DIAGNÒSTICS DE DEMÈNCIA 

CRITERIS NIA-AA 2011 CENTRALS DE DEMÈNCIA 

S’ha de diagnosticar demència quan hi ha símptomes cognitius o de comportament que: 

- Interfereixen de manera significativa en el funcionament previ en el treball o en les 

activitats habituals. 

- Suposen una deterioració respecte a la situació prèvia. 

- No són atribuïbles a un delírium o trastorn psiquiàtric. 

- Es constata una afectació cognitiva o de comportament per la història (explicada pel 

pacient i un informador fiable) i en una valoració neuropsicològica (almenys en un test 

breu). S’exigeix una exploració neuropsicològica extensa quan la història o la 

valoració neuropsicològica breu no són valorables o es consideren poc informatives. 

- L’afectació cognitiva o conductual afecta almenys dos dels dominis següents: 

 Incapacitat per a adquirir o recordar informació nova. 

 Alteració del judici, raonament o capacitat per a dur a terme tasques complexes. 

 Alteracions visuoespacials. 

 Alteracions del llenguatge. 

 Canvis de personalitat, conductuals o de comportament. 

- La diferenciació entre demència lleu i DCL l’ha de fer un clínic experimentat 

considerant les característiques particulars de cada pacient quan existeix interferència 

significativa amb les seues activitats habituals. 

<https://www.nia.nih.gov/health/alzheimers-disease-diagnostic-guidelines> 

McKhann GM, Knopman DS, Chertkow H, Hyman BT, Jack CR Jr, Kawas CH, et al. The 

diagnosi of dementia due to Alzheimer’s disease: recommendations from the National Institute 

of Aging and the Alzheimer’s Association workgroup.Alzheimer’s Association workgroups on 

diagnostic guidelines for Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement. 2011; 7:263–9. 

CRITERIS DSM-IV PER AL DIAGNÒSTIC DE LA DEMÈNCIA 

- Deterioració de la memòria i alguna de les alteracions següents: 

 Afàsia 

 Apràxia 

 Agnòsia 

 Deficiència en funcions executives 

https://www.nia.nih.gov/health/alzheimers-disease-diagnostic-guidelines
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- Les alteracions prèvies tenen una intensitat suficient com per a repercutir en el 

desenvolupament de les activitats ocupacionals i/o socials, i representen una 

deterioració pel que fa a la capacitat prèvia en aquestes funcions. 

- Les alteracions no apareixen exclusivament durant una síndrome confusional aguda. 

- Evidència clínica, o per proves complementàries, que es deu a una causa orgànica o a 

aquest efecte d’una substància tòxica. 

American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 

4th edition. Washington DC, 1994. 

 

CRITERIS CIM-10 PER AL DIAGNÒSTIC DE LA DEMÈNCIA 

- Deterioració de la memòria: 

 Alteració en la capacitat de registrar, emmagatzemar i evocar informació. 

 Pèrdua de continguts mnèsics relatius a la família o al passat. 

- Deterioració del pensament i del raonament. 

 Reducció del flux d’idees. 

 Deterioració en el procés d’emmagatzemar informació: 

- Dificultat per a parar esment a més d’un estímul alhora. 

- Dificultat per a canviar el focus d’atenció. 

- Interferència en l’activitat quotidiana. 

- Nivell de consciència normal, sense excloure la possibilitat d’alteracions episòdiques. 

- Les deficiències es troben presents durant almenys 6 mesos. 

World Health Organization. The ICD-10 Classification of mental and behavioural 

disorders. World Health Organization, Geneva, 1992. 
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ANNEX IV CORRESPONDÈNCIA ENTRE DIAGNÒSTIC CLÍNIC D’MA, ESTADI 

FAST (FUNCTIONAL ASSESSMENT STAGING) I ESCALA GDS (GLOBAL 

DETERIORATION SCALE) 

Diagnòstic clínic 
i estadi FAST  

Estadi GDS Característiques 

1. Adult normal GDS 1. 

Absència 

d’alteració 

cognitiva 

Absència de dificultats objectives o subjectives. 

2. Adult normal 
d’edat  

GDS 2.  

Defecte cognitiu 
molt lleu 

Queixes de pèrdua de memòria. No s’objectiva dèficit en l’examen 
clínic. Hi ha ple coneixement i valoració de la simptomatologia. 

3. MA incipient GDS 3.  

Defecte cognitiu 
lleu 

Primers defectes clars.  

Manifestació en una o més d’aquestes àrees: 

- Haver-se perdut en un lloc no familiar. 

- Evidència de rendiment laboral pobre. 

- Dificultat incipient per a evocar noms de persona. 

- Després de la lectura reté escàs material. 

- Oblida la ubicació, perd o col·loca erròniament objectes de valor. 

- Escassa capacitat per a recordar persones noves que ha 
conegut. 

- Disminució de la capacitat organitzativa.  

S’observa evidència objectiva de defectes de memòria únicament 
en una entrevista intensiva.  

4. MA lleu 

 

GDS 4.  

Defecte cognitiu 
moderat 

Disminució de la capacitat per a fer tasques complexes.  

Defectes clarament definits en una entrevista clínica acurada: 

- Coneixement disminuït d’esdeveniments actuals i recents. 

- El pacient pot presentar cert dèficit en el record de la seua 
història personal. 

- Dificultat de concentració evident en la sostracció seriada.  

- Capacitat disminuïda per a viatjar, controlar la seua economia, 
etc.  

- Freqüentment no hi ha defectes en:  

- Orientació en temps i persona. 

- Reconeixement de cares i persones familiars. 

- Capacitat de viatjar a llocs coneguts. 

La negació és el mecanisme de defensa predominant. 

5. MA moderada 

 

GDS 5.  

Defecte cognitiu 
moderadament 
greu 

El pacient no pot sobreviure molt de temps sense assistència. 
Requereix assistència per a escollir la seua roba. És incapaç de 
recordar aspectes importants de la seua vida quotidiana (adreça, 
telèfon, noms de familiars). És freqüent certa desorientació en 
temps o en lloc.  

Dificultat per a comptar a l’inrevés des de 40 de 4 en 4 o des de 20 
de 2 en 2. Sap el seu nom i generalment el del seu cònjuge i fills.  
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Diagnòstic clínic 
i estadi FAST  

Estadi GDS Característiques 

6. MA moderada-
greu 

GDS 6. 
Defecte 
cognitiu greu 

Es vist incorrectament sense assistència o indicacions. Oblida, de 
vegades, el nom del seu cònjuge de qui depén per a viure. Reté 
algunes dades del passat. Desorientació temporoespacial. Dificultat 
per a comptar de 10 en 10 en ordre invers o directe.  

Recorda el seu nom i diferencia els noms familiars dels desconeguts. 
Ritme diürn freqüentment alterat. Presenta canvis de la personalitat i 
l’afectivitat (deliri, símptomes obsessius, ansietat, agitació o 
agressivitat i abúlia cognoscitiva).  

6a Es vist incorrectament sense assistència o indicacions. 

6b Incapaç de banyar-se correctament. 

6c Incapaç d’utilitzar el vàter. 

6d Incontinència urinària. 

6e Incontinència fecal.  

7. MA greu  GDS 7. 

Defecte 

cognitiu molt 

greu 

Pèrdua progressiva de totes les capacitats verbals i motores. Amb 

freqüència s’observen signes neurològics. 

7a Incapaç de dir més de mitja dotzena de paraules. 

7b Només és capaç de dir una paraula intel·ligible. 

7c Incapacitat de passejar sense ajuda. 

7d Incapacitat per a mantindre’s assegut sense ajuda. 

7i Pèrdua de capacitat de somriure. 

7f Pèrdua de capacitat de mantindre el cap alçat. 

Font: Adaptat de la Guia de Práctica Clínica sobre la atención integral a las personas 

con enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Pla de qualitat per al Sistema Nacional de 

Salut del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat. Agència d’Informació, Avaluació i 

Qualitat en Salut de Catalunya; 2010. Guies de pràctica clínica en el SNS: AIAQS Núm. 

2009/07GPC del SNS 2012, adaptat de la traducció al castellà del grup d’estudi de neurologia 

de la conducta i demències (guia SEN, 2002). 
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ANNEX V COMUNICACIÓ DEL DIAGNÒSTIC DE LA MALALTIA D'ALZHEIMER I 

ALTRES DEMÈNCIES 

La majoria de persones amb MA i les seues famílies desitgen ser informades.. Està 

demostrat que comunicar a la persona afectada informació sobre el diagnòstic no la 

predisposarà a patir una depressió o trastorn afectiu. No obstant això, s’ha de respectar 

també el dret a no saber i, per tant, els límits a la informació que cada persona puga establir 

autònomament (grau de recomanació C-D). S’ha de preguntar a les persones en estudi per 

una possible demència si desitgen que se’ls informe del diagnòstic, a ells i/o a altres 

persones. 

Cal valorar la comunicació del diagnòstic quan s’haja establit el diagnòstic d’MA o una 

altra demència, tenint en compte que el pacient en fases inicials pot beneficiar-se d’entendre 

les explicacions, expressar les seues preocupacions i dubtes, i comentar les dificultats per a 

planificar el seu futur, amb ajuda d’afins i professionals. Per això, el dret de la persona 

afectada a ser informada ha de respectar-se sobretot en aquestes fases, en les quals pot 

mantindre preservada la seua capacitat de comprendre i assimilar la informació, ser conscient 

de les seues repercussions i decidir a qui desitja informar. 

Amb freqüència són familiars de la persona afectada els qui sol·liciten la consulta, 

alarmats pels canvis detectats. En aquests casos, la família i el pacient necessiten informació 

per a entendre la situació actual i afrontar les futures dificultats. 

El personal facultatiu responsable del pacient, és a dir el metge o metgessa encarregat 

de la confirmació diagnòstica juntament amb el metge o metgessa d’atenció primària, són els 

qui haurien de comunicar el diagnòstic al pacient i, si escau, als familiars. Si la persona 

afectada ho accepta, encara que siga de manera tàcita, també es donarà aquesta informació 

als seus familiars i les persones vinculades. 

La informació ha de ser veraç, empàtica, comprensible i adequada a les necessitats i als 

requeriments (culturals, educatius…) de cada persona. S’ha de dirigir a facilitar que 

comprenga el diagnòstic i donar-li suport en la presa de decisions. 

La comunicació del diagnòstic és un moment important en el qual hem de tindre en 

compte algunes variables (de la persona malalta i familiars) per a dissenyar estratègies 

complementàries de suport. A continuació, s’indiquen aquestes variables, algunes reflexions o 

orientacions generals i els principals elements que s’han de comunicar. 

 

VARIABLES QUE CAL TINDRE EN COMPTE 

- Equilibri psicològic del pacient i dels familiars: intentar preveure les reaccions 

emocionals que pot provocar el diagnòstic. Per a això podem investigar i conéixer les 

reaccions del malalt i de la família davant d’altres situacions difícils de la seua vida. La família 

és molt important en el procés d’acceptació del diagnòstic, ja que el futur està molt lligat al 

clima familiar. En aquest punt cal distingir entre un malalt amb un desequilibri psicològic 
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important (que ens obliga a ser cauts en la informació) amb una reacció psicològica normal i 

esperable. 

- Gravetat i estadi evolutiu: és diferent la situació psicològica quan apareixen els primers 

símptomes que en un estat més avançat. És important adaptar la informació a cada estadi i 

molt més quan la malaltia avança i la veritat arriba a ser transparent. El que més ajuda a la 

família en aquest moment és que el metge puga posar paraules a la situació. 

- Edat: en línies generals els pacients i familiars més joves desitgen més informació que els 

majors. 

- Impacte emocional sobre la part malalta: algunes parts del cos o funcions corporals 

tenen un important significat simbòlic. En el cas de la malaltia d’Alzheimer i l’afectació sobre la 

memòria i les funcions intel·lectuals i cognitives, pot haver-hi pors i prejudicis associats a 

l’equilibri/desequilibri psicològic i mental del malalt que cal explicitar i atendre.  

- Tipus de tractament: la informació sobre el tractament ha d’anar sempre lligada al 

diagnòstic, hem d’informar àmpliament dels efectes esperables tant sobre la malaltia com 

sobre els efectes secundaris o adversos possibles. 

- Rol social: cal considerar el rol social de la persona malalta i el seu projecte vital fins a 

aquest moment, preguntant-nos quins efectes pot tindre per a ell i la seua família romandre en 

el dubte respecte al seu futur.  

Un clima de desorientació i por en el malalt i la família farà molt difícil l’elaboració d’un 

projecte vital mínimament realista. És un dret del malalt poder prendre decisions d’interés, bé 

siguen morals, religioses o patrimonials, etc., tant per a ell com per als seus afins. 

 

REFLEXIONS A L’HORA D’INFORMAR LA PERSONA AMB MA I LA SEUA FAMÍLIA 

- Estigueu-ne segurs del diagnòstic. 

- Busqueu un lloc tranquil i íntim. 

- És convenient que el pacient estiga acompanyat per la seua família perquè el puguen 

confortar si ho necessita. Si el pacient o la família ploren, no és resultat d’una mala pràctica, 

sinó que és una reacció normal i comprensible, amb freqüència beneficiosa. 

- El pacient té dret a conéixer la seua situació, el pacient té dret a saber la veritat, encara 

que a aquesta veritat s’accedisca mitjançant una relació de confiança amb una altra persona, 

el professional sanitari. 

- És un acte humà, ètic, mèdic i legal. 

- No existeix una fórmula màgica; cada cas i cada família és diferent, cada professional 

disposa d’unes eines basades en els seus coneixements i experiència, per tant serà la 

situació clínica i la capacitat per a empatitzar i entrar en contacte amb el pacient i la família el 

que vos donarà la clau per a poder acompanyar-los satisfactòriament en aquests moments, 

és a dir, el vostre costat humà. 
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- Esbrineu el que la persona malalata sap, és imprescindible primer escoltar, preguntar i 

observar el llenguatge verbal i no verbal. 

- Esbrineu el que vol saber, preguntes del tipus: li agradaria que li explique la seua malaltia 

amb tots els detall o prefereix que li l’explique a grans trets? 

- Esbrineu el que malalt està en condicions de saber. En les fases inicials de la malaltia és al 

pacient a qui hem de prestar més atenció, tenint en compte que és millor que avance en 

l’acceptació de la seua realitat, i també són normals les pors i les negacions. En fases 

posteriors i, davant la deterioració cognitiva, cal adequar la informació al pacient per a fer-la 

comprensible 

- Espereu que pregunte i doneu la possibilitat de preguntar (eviteu les presses; el temps i la 

dedicació és una de les millors coses que podem oferir als nostres malalts). 

- Oferiu alguna cosa a canvi, cal fer comprendre el pacient i la família que l’equip no 

l’abandonarà i que ell és important per a l’equip. Cal establir les maneres amb les quals pot 

comunicar-se amb nosaltres, la nostra disponibilitat, les visites regulars, el nostre objectiu en 

la seua qualitat de vida i el control dels símptomes que puguen anar presentant-se al llarg 

d’aquest procés 

- No discutiu amb la negació durant el procés d’acceptació de la malaltia.  

- Accepteu ambivalències, formen part del procés d’acceptació.  

- Simplicitat i sense paraules malsonants. 

- No establiu límits ni terminis. 

- Informeu gradualment, no és un acte únic. Pot ser necessari anar ampliant la informació en 

successives visites. 

- De vegades és suficient amb no desenganyar el malalt i la família. 

- Extremeu la delicadesa, amb paraules i explicacions que la família i el malalt entenguen; 

poseu-vos en el seu lloc. 

- No digueu res que no siga veritat, és molt important l’autenticitat. 

- No els lleveu l’esperança. 

 

ELEMENTS QUE CAL COMUNICAR 

- El diagnòstic. Cal comunicar a pacients i persones cuidadores que el pacient pateix una 

demència, i s’han de descriure les característiques de la malaltia.  

- Cronicitat. És una malaltia crònica i progressiva, que s’accentuarà amb el pas del temps. 

- Evolució. La malaltia progressa cap a l’agreujament i porta el pacient cap a una 

progressiva prostració. S’ha d’orientar sobre els controls successius i les situacions 

emergents o signes d’alarma que podrien requerir atenció. 

- Pèrdua d’autonomia. La malaltia comporta una progressiva pèrdua de capacitats físiques 

i intel·lectuals, que faran el pacient progressivament més depenent, de manera que haurà de 



 

74 

 

quedar-se a càrrec de les persones cuidadores. D’aquest punt han de ser conscients tant el 

pacient com els seus familiars, així com de la utilitat de formar una xarxa de suport sòlida. 

- Orientar-lo perquè faça un document de voluntats anticipades. És convenient fer el 

diagnòstic precoçment, informar-lo també com més prompte millor i aconsellar el pacient que 

redacte un document de voluntats anticipades, així com que adopte les mesures legals que 

siguen convenients: testament, herències, últimes voluntats. 

- El pla d’atenció individualitzat del pacient. Tractament que ha de seguir (farmacològic i 

no farmacològic), recomanacions.  

- Recursos disponibles i manera d’accedir-hi (sanitaris, associacions, recursos socials, 

suport a les persones cuidadores…). 

- És convenient que les persones cuidadores reben formació per a manejar i col·laborar 

com a coterapeutes en les intervencions no farmacològiques de la demència. 

En particular la informació aportada ha de permetre a la persona malalta i la seua 

família:  

- Planificar el seu futur (Grau de recomanació C). 

- Decidir el tutor per a la presa de decisions. 

- Reorganitzar i prendre decisions sobre qüestions econòmiques i legals. 

- Acceptar o no el tractament proposat valorant-ne els beneficis i els riscos. 

- Acceptar o no la participació en programes d’investigació. 
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ANNEX VI INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Indicador Font Observacions 

Prevalença d’MA/demència en 

persones >64 anys 

SIA-Abucasis 

Red centinela 

 

Nombre de persones amb tractament 

per a l’MA 

Alumbra. MPRE  

 

Número de pacients amb 

diagnòstic i tractament per a la 

malaltia d'Alzheimer en la 

prestació farmacèutica 

ambulatoria a la Comunitat 

Valenciana. 

Dosis diàries definides per cada 1000 

habitants majors de 65 anys/dia 

(DHD) 

Alumbra. RELE  

 

Per a cada un dels fàrmacs (IACE 

i memantina). 

Dispensades en la prestació 

farmacèutica ambulatòria. 

Percentatge de persones amb 

MA/demència amb document PAI en 

la seua història clínica  

SIA-Abucasis  

Percentatge de persones amb 

MA/demència amb identificació del 

cuidador principal en SIA-Abucasis 

 SIA-Abucasis  

Percentatge de pacients amb 

MA/demència susceptibles de cures 

pal·liatives identificades amb codi 

CIM en la història clínica 

 SIA-Abucasis  

Percentatge de persones amb 

MA/demència susceptibles de CP 

atesos per EAP/UHD/equip de suport 

en hospital/ HACLE  

Alumbra 

CMBD 

 

Mortalitat per MA Registre de 

mortalitat 

 

Lloc de defunció de persones amb 

MA/demència 

Registre de 

mortalitat 

 

Nombre de departaments amb ruta 

assistencial o xarxa assistencial 

definida per a l’MA/demència 

DGAS  

Tots els indicadors, per departament i en la CV. 
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l’Autonomia i Atenció a la Dependència. 

http://www.dependencia.imserso.es/dependencia_01/index.htm 

Servei d’informació sobre discapacitat. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. 

http://sid.usal.es/default.aspx 

Ser Cuidador. Creu Roja Española. IMSERSO.  

http://sercuidador.es 

Guia d’ajudes a la discapacitat.  

http://guiadis.discapnet.es 

Guíasalud.  

http://www.guiasalud.es/egpc/alzheimer/pacientes/01_que_es_demencia.html 

Escuela de pacientes de la Junta de Andalucia. 

- Persones cuidadores. 

http://www.escueladepacientes.es/ui/aula_guia.aspx?stk=Aulas/Personas_cuidadoras/Guias_I

nformativas/Guia_Informativa_Personas_Cuidadoras# 

- Demència. 

https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/enfermedades-neurologicas-y-

degenerativas/alzheimer 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs362/es/
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000760.htm
http://www.crealzheimer.es/crealzheimer_01/index.htm
http://enciclopediadebioetica.com/index.php/todas-las-voces/153-metodologia-de-analisis-etico-de-casos-clinicos
http://enciclopediadebioetica.com/index.php/todas-las-voces/153-metodologia-de-analisis-etico-de-casos-clinicos
http://www.inclusio.gva.es/web/dependencia/catalogo-del-saad769
http://www.dependencia.imserso.es/dependencia_01/index.htm
http://sid.usal.es/default.aspx
http://sercuidador.es/
http://guiadis.discapnet.es/
http://www.guiasalud.es/egpc/alzheimer/pacientes/01_que_es_demencia.html
http://www.escueladepacientes.es/ui/aula_guia.aspx?stk=Aulas/Personas_cuidadoras/Guias_Informativas/Guia_Informativa_Personas_Cuidadoras
http://www.escueladepacientes.es/ui/aula_guia.aspx?stk=Aulas/Personas_cuidadoras/Guias_Informativas/Guia_Informativa_Personas_Cuidadoras
https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/enfermedades-neurologicas-y-degenerativas/alzheimer
https://escueladepacientes.es/mi-enfermedad/enfermedades-neurologicas-y-degenerativas/alzheimer
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OPIMEC. Observatorio de prácticas innovadoras en el manejo de Enfermedades Crónicas 

Complejas. Recursos en Internet para pacientes y personas cuidadoras 

http://www.opimec.org/ciudadania/ 

Biblioteca Nacional de Medicina de los EEUU. 

https://medlineplus.gov/spanish/alzheimersdisease.html 

Asociación Cuidadores familiares. 

http://www.cuidadoresfamiliares.org 

Asociación de Alzheimer. 

http://www.alz.org/espanol/about/qu%C3%A9-es-la-demencia.asp 

http://www.alz.org/espanol/signs_and_symptoms/las_10_senales.asp 

Confederación Española de Organizaciones de Mayores 

http://ceoma.org/ 

 

http://www.opimec.org/ciudadania/
http://www.alz.org/espanol/about/qu%C3%A9-es-la-demencia.asp
http://www.alz.org/espanol/signs_and_symptoms/las_10_senales.asp
http://ceoma.org/
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GLOSSARI 

AEMPS Agència espanyola del medicament i productes sanitaris. 

AH Atención hospitalària en consultas externas d’ hospital o centre 

d’especialiatats. 

AP Atenció Primària. 

AVD Activitats de la vida diària. 

CAUME Comissió Assessora d’ Utilització de Medicaments en Situacions 

Especials. 

CEOMA Confederació Espanyola d’ Organitzacions de Majors. 

CIM Clasificació Internacional de Malalties. 

CM Contenció mecánica. 

CSDD  Cornell Scale for Depression in Dementia. 

CV Comunitat Valenciana. 

DCL Deteriorament cognitu lleu. 

DGFPS Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris. 

EAP  Equip d’ Atención Primaria. 

EVI Equipo de valoración de incapacidades. 

FAST Functional Assessment Staging. 

GDS Escala de deteriorament global (Global Deterioration Scale). 

GPC Guia de pràctica clínica. 

IACE Inhibidors de l’ acetilcolinesterasa. 

IM Intramuscular. 

LET  Limitació d’ esforç terapèutic. 

MA Malaltia d’Alzheimer. 

MCV Malaltia cerebrovascular. 

MEC Mini examen cognoscitiu. 

MIS Memory Impairment Screen. 

MMSE Mini Mental State Examination. 

MPOC Malaltia pulmonar obstructiva crónica. 

MSE Medicaments en situacions especials. 
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NECPAL Instrument NECPAL CCOMS-ICO (NECessitats PAL.liatives), per a la 

identificació de personas en situació de malaltia avançada-terminal i 

necessitats d’atenció pal.liativa en serveis de salut y socials. 

NPI Inventari neuropsiquiàtric. 

PAI Pla d’Atenció Integral o Individualitzada. 

PEG Gastrotomía percutània permanent, per les sigles en anglés. 

SNG  Sonda nasogàstrica. 

SNS Sistema Nacional de Salut. 

SPCD Símptomes Psicològics i conductuals en demèncias. 

TAC Tomografía axial computada. 

VISCAUME Subcomissió de Medicaments amb Visat en Situació Especial. 

VA Voluntats anticipades. 

  

Codi CIM 9 331.0 Malaltia d’Alzheimer 

Codi CIM10 G30 Malaltia d’Alzheimer 
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REVISORS EXTERNS 

Federació Valenciana d'Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer. 

COTLAS col·lectiu de temps lliure i acció social. 

Societat Valenciana de Neurologia. 

Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària. 

Associació d’Infermeria Comunitària. 

Societat Espanyola d’Hospital a Domicili. 

Societat Valenciana de Medicina Pal·liativa. 

Societat Valenciana de Geriatria i Gerontologia. 

Societat Valenciana de Medicina Interna. 
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Unitat de Salut Mental, Direcció General d’Assistència Sanitària. 
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Aquest document ha estat avaluat per la Comissió de Valoració de documents d'actuació 

clínica de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, d'acord amb els criteris que es 

poden consultar  a http://www.san.gva.es/cas/prof/homeprof.html 

 

http://www.san.gva.es/cas/prof/homeprof.html

