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RESUM  
Introducció: L’esperança de vida de les persones tendeix a augmentar; aquest fet va 

acompanyat de patologies típiques de la vellesa. Una d’elles és la demència, s’estima 

que entre el 60 i el 80% de la població de més de 65 anys en presenten. La demència 

va acompanyada de pèrdues cognitives, d’autonomia i també de l’aparició de 

símptomes psicològics i conductuals. El tractament més usual ha estat el 

farmacològic, però cada vegada més s’està plantejant els tractaments no 

farmacològics com a substitució. Un dels tractaments no farmacològics és la teràpia 

assistida amb animals (TAA). Amb aquest treball pretenc donar a conèixer aquest 

tipus de teràpia i desenvolupar una intervenció dirigida a persones amb demència lleu-

moderada que presentin símptomes psicològics i conductuals propis de la demència.  
Objectius: A través del disseny del projecte d’investigació, es pretén validar 

l’efectivitat de les teràpies assistides amb animals en pacients institucionalitzats amb 

demència lleu-moderada de la residència Ca la Cileta (Palau d’Anglesola) que 

presenten símptomes psicològics i conductuals propis de la demència. 

Metodologia: Es fa una anàlisi de la realitat, mitjançant la realització d’una cerca 

bibliogràfica en diferents bases de dades com Pubmed, Google Scholar, Scopus, 

Cihnal plus i en webs oficials. També es realitzà una reunió amb l’associació sense 

ànim de lucre Ilerkan. Després de la cerca es plantejarà una intervenció quasi-

experimental i amb un disseny pre i post intervenció en pacients amb demència lleu-

moderada de la residència Ca la Cileta. La intervenció es realitzarà amb 3 grups 

d’entre 8 i 10 persones i la formaran un conjunt de 12 sessions que estaran dutes a 

terme per un professional expert de teràpia assistida amb animals i professionals de 

la residència (psicòloga, fisioterapeuta i/o infermera). Les sessions seran setmanals i 

tindran una durada de 3 mesos. Prèviament al seu inici es realitzarà una avaluació de 

l’estat dels participants mitjançant escales per identificar les capacitats inicials i, 

posteriorment es tornaran a passar per observar si al seu cas, s’observen millores.  

Conclusió: L’elaboració d’aquest projecte d’investigació pretén validar l’eficàcia de 

les teràpies assistides amb animals en la disminució dels símptomes psicològics i 

conductuals en persones amb demència que estiguin institucionalitzades en un centre 

residencial. 

Paraules clau: Teràpia assistida en animals, símptomes psicològics i conductuals, 

demència, residència.
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ABSTRACT 
Introduction: People’s life expectancy tends to increase; this fact is accompanied by 

pathologies typical of old age. One of them is dementia, it is estimated that between 

60 and 80% of the population over the age of 65 have it. Dementia is accompanied by 

cognitive loss, functional autonomy and also the appearance of psychological and 

behavioral symptoms. The most common treatment has been pharmacological, but 

non-pharmacological treatments are increasingly being considered as a substitute. 

One of the non-pharmacological treatments is animal-assisted therapy (TAA). With this 

work I intend to raise awareness of this type of therapy and develop an intervention 

aimed at people with mild to moderate dementia who have psychological and 

behavioral symptoms of dementia.   
Objective: Through the design of the research project, the aim is to validate the 

effectiveness of animal-assisted therapies in institutionalized patients with mild-to-

moderate dementia at the Ca la Cileta residence (Palau d’Anglesola) who present 

psychological and behavioral symptoms typical of dementia. 

Methods: An analysis of reality is made by conducting a bibliographic search in 

different databases such as Pubmed, Google Scholar, Scopus, Cihnal plus and on 

official websites. A meeting was also held with the non-profit association Ilerkan. After 

the research, a quasi-experimental intervention with a pre- and post-intervention 

design in patients with mild-moderate dementia from the Ca la Cileta residence will be 

proposed. The intervention will be carried out by 3 groups of between 8 and 10 people 

and will be formed by a set of 12 sessions that will be carried out by an expert 

professional of assisted therapy with animals and professionals of the residence 

(psychologist, physiotherapist and/or nurse). The sessions will be weekly and will last 

3 months. Prior to the start, an assessment of the status of the participants will be 

carried out using scales to identify the initial abilities and then they will be repeated to 

see if any improvements are observed. 

Conclusion: The development of this research project aims to validate the 

effectiveness of animal-assisted therapies in reducing psychological and behavioral 

symptoms in people with dementia who are institutionalized in a residential center. 

Keywords: Animal assisted therapy, psychological and behavioral symptoms, 

dementia, nursing home.  
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1. INTRODUCCIÓ 
 

Podem definir  envelliment com un conjunt de canvis morfològics i fisiològics que 

experimenta el metabolisme dels éssers vius a conseqüència del pas del temps (1). 

Actualment l’esperança de vida ha augmentat i la majoria de persones poden arribar 

a més de 70 anys. S’estima que l’any 2050 la població mundial de més de 60 anys 

seria de 2000 milions de persones en comparació dels 900 milions que hi havia l’any 

2015, aquestes dades representarien un augment del 12% al 22% de la població 

mundial envellida. Un augment de l’esperança de vida no sempre va acompanyat 

d’una bona salut (2). 

 

Hi ha diverses patologies associades a l’envelliment, una d’aquestes és el 

deteriorament cognitiu; de les persones més grans de 65 anys, d’entre el 60 i el 80 % 

presenten demència. Aquesta patologia pot variar de lleu a molt greu. S’estima que 

l’any 2016 el nombre de persones amb demència en xifres era de 43.8 milions, 

incrementant-se en un 117% des de l’any 1990, que la xifra era de 28.8 milions. Es 

preveu que l’any 2030 aquesta xifra es pugui augmentar fins a 76 milions de persones, 

i l’any 2050 es preveu una xifra de 130 milions de persones al món (2-3). 

 

La demència va acompanyada d’una pèrdua de la funció cognitiva, de trastorns de la 

conducta, d’estat d’ànim i de la son. També es pot veure canvis en la mobilitat que 

interfereixen en les seves activitats bàsiques de la vida diària (ABVD). Aquest conjunt 

de símptomes estan agrupats amb el nom de símptomes psicològics i conductuals de 

la demència (SPCD) i, depenent de l’estadi de la malaltia es poden veure més 

accentuats (4-5). 

 

Aquests símptomes són molt importants per l’evolució de la persona, sense tractament 

poden tenir unes conseqüències nefastes tant pel pacient com per les persones que 

l’envolten. Podrien arribar a una institucionalització precoç, més cost financer, 

disminució de la qualitat de vida i un estrès pel cuidador. Per aquesta raó és important 

pal·liar-los  precoçment  per tenir una millora funcional i psicològica que milloraria la 

qualitat de vida (6). 
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2. MARC TEÒRIC 
2.1. Demència 

La demència es pot definir com a qualsevol disminució de la cognició que pot interferir 

en el funcionament diari i independent de la persona. És considerat com una síndrome 

clínica i és freqüent a partir dels 65 anys. Les causes poden ser múltiples i inclouen 

afectacions neurològiques, neuropsiquiàtriques i mèdiques primàries (7). 

 

L’any 2015 hi havia prop d’uns 47 milions de persones amb demència al món i s’estima 

que la xifra vagi en creixement amb l’augment de la longevitat i supervivència. En el 

cas d’Espanya la prevalença oscil·la entre el 5.5% i el 5.8% entre els majors de 65 

anys i el 8.5% i el 9.4% en persones majors de 70 anys, aquest percentatge 

s’augmenta amb l’edat (8). 

 

La demència és una síndrome causada per diferents etiologies. Hi ha diferents tipus i 

subtipus de demència que, a vegades, s’interrelacionen. El tipus més freqüent de 

demència en l’ancià occidental és la malaltia tipus Alzheimer. En la taula número 1 

podem observar la classificació de les demències primàries segons la zona d’afectació  

(9-10). 

Taula 1: Classificació de la demència  

 
 
 

Demències 
degeneratives 

primàries 

1. Predomini cortical 
- Malaltia Alzheimer 
- Demència pels cossos de Lewy 
- Demència fronto-temporal 
- Demència d’inici focal 
- Formes infreqüents 

o Demència amb grànuls argiròfils 
o Calcificació de ganglis basals 

2. Predomini subcortical 
- Paràlisis supranuclear progressiva 
- Demència corticobasal 
- Demència en la malaltia de Parkinson 
- Atròfies multisistèmiques 
- Demència meso-limbo-cortical 
- Malaltia de Huntington 

Entre altres.  
Font: Elaboració pròpia a partir de Gil Gregorio P, Martín Sánchez J. Demencia. :173–88.           
Alonso Vilatela E, Sosa Ortiz AL, Trujillo de los Santos Z. Visión actual de las demencias. Archivos de 
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neurociencias. 2016. 1–183. 
Teresa AB, Ederra Miranda MJ, Manubens Vertrán JM, Nuin Villanueva MA, Villar Casado D, Zubicoa Ventura J. 
“Abordaje de la demencia” Guía de actuación en la coordinación Atención Primaria - Neurología. Servicio Navarro 
de Salud. 2008. 25–39. 

Per tenir una bona valoració del pacient amb demència s’utilitzen escales de valoració 

neuropsiquiàtrica. Hi ha multitud d’escales per realitzar la valoració en demència, però 

es recomana utilitzar l’escala de deteriorament global (GDS) (11-12) on es pot 

observar l’evolució de la cognició des dels inicis de la malaltia fins a les últimes 

conseqüències d’aquesta. Les fases d’aquesta malaltia es classifiquen segons si 

presenta deteriorament lleu, moderat o greu. Els estadis que hi podem trobar són (13-

14): 

- GDS 1: Correspon a l’individu normal, amb absència d’alteració cognitiva, no 

són observables trastorns evidents de la memòria en l’entrevista clínica. Un 

GDS 1 té una valoració epidemiològica complexa, ja que l’alteració cognitiva 

passa sense canvis significatius i no presenta un problema en les activitats de 

la vida diària. Es podria considerar entre un estat “entremig” entre cognició 

normal i demència (15). 

- GDS 2: Correspon a una disminució cognitiva molt lleu. Podem observar 

queixes subjectives de memòria sobretot en oblidar on ha deixat objectes o 

noms de persones conegudes. No hi ha evidència objectiva de defectes de 

memòria en l’entrevista clínica. 

- GDS 3: Correspon a un deteriorament cognitiu lleu.  Es pot veure manifestat en 

què hi ha una desorientació en llocs on no són familiars, hi ha problemes en 

realitzar frases, no tenir records de persones conegudes en poc temps, no 

recordar on deixa objectes o falta de concentració. El pacient tendeix a negar 

els símptomes evidents i moltes vegades s’acostuma a acompanyar d’ansietat 

discreta-moderada. 

- GDS 4: Correspon a un deteriorament cognitiu moderat. Es poden veure 

manifestats clarament coneixements disminuïts de fets actuals o records 

deficitaris de la seva pròpia vida, falta de concentració o disminució de capacitat 

per fer viatges o finances. Normalment presenten dificultat en fer feines 

complexes i per això acostumen a abandonar-les. La negació pròpia pels 

símptomes evidents s’augmenta. Les àrees que encara no estan afectades 

serien l’orientació en temps-persona, el reconeixement de persones o cares 

familiars i la capacitat de desplaçament a llocs usuals. 
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- GDS 5: Correspon a un deteriorament cognitiu moderat-greu. El pacient ja 

necessita alguna assistència. No recorda dades rellevants de la seva vida 

actual (noms de familiars propers, telèfons...), pot presentar en freqüència 

desorientació en temps i espai, dificultat en realitzar sumes o restes, presenta 

més records de temps passats importants, són autònoms en el bany o el 

menjar, però sí que necessita certa assistència. 

- GDS 6: Correspon a un deteriorament cognitiu greu. En aquesta fase pot 

oblidar el nom de la persona més propera (com el cònjuge), però la necessita 

per viure, desconeixement total d’experiències recents i coneixement parcial 

d’experiències passades, desorientació en temps-espai, requereix assistència 

en les activitats diàries com el bany, menjar, vestir-se o desplaçar-se, es pot 

observar canvis emocionals com conductes delirants, símptomes obsessius, 

símptomes d’ansietat  o pèrdua de desitjos. 

- GDS 7: Correspon a un deteriorament cognitiu molt greu. En aquesta fase hi 

ha una pèrdua progressiva de les capacitats verbals, es presenta incontinència 

d’orina i dependència en el bany i el menjar. Les habilitats psicomotores com la 

deambulació es perden. El cervell és incapaç de donar ordres al cos, 

normalment apareixen símptomes i signes neurològics generalitzats i corticals. 

2.2. Símptomes psicològics i conductuals en persones amb demència 

La demència és una malaltia biològica que es caracteritza per un deteriorament de les 

capacitats cognitives i per l’acompanyament d’alteracions conductuals, de percepció, 

pensament i psicològiques. Aquestes alteracions s’han agrupat i s’han classificat com 

a símptomes psicològics i conductuals de la demència (SPCD); també anomenats 

símptomes neuropsiquiàtrics (SNP) (16). 

 

Els SPC s’utilitzen per descriure el conjunt d’alteracions conductuals, psicològiques i/o 

símptomes psiquiàtrics que presenten la gran majoria de persones que pateixen 

qualsevol subtipus de demència.  Depenent de la fase que ens puguem trobar de la 

malaltia els observarem en major/menor mesura. En podem trobar  fins a un 90% dels 

casos en pacients amb demència o inclús un percentatge més elevat en aquells que 

pateixen demència i viuen en un centre residencial (17-18). En un principi poden ser 
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transitoris, però quan el pacient l’experimenta una vegada, és possible que llavors es 

converteixin en símptomes freqüents (19). 

 

Els símptomes afectius com la depressió s’acostumen a donar en pacients d’etapes 

inicials, en canvi símptomes de comportament com l’agitació i l’agressivitat 

s’acostumen a donar en pacients amb etapes més tardanes de demència (20). 

 

La bibliografia aconsella observar aquests símptomes en els pacients per tal 

d’elaborar un diagnòstic precoç. D’altra banda si no s’és capaç d’identificar i tractar el 

símptoma, podria haver-hi una afectació negativa tant pel pacient com pels cuidadors 

o la societat (13).  

 

El coneixement de l’ancià i el conjunt de símptomes possibles (taula 2) per part del 

cuidador formal, pot ajudar a disminuir la sobrecàrrega d’aquest. Si no, les 

conseqüències més usuals dels cuidadors podrien ser:  estrès, disminució de la 

qualitat de vida (tant pel pacient com pel cuidador), incomprensió del pacient 

institucionalitzat, generació de més visites mèdiques o ingressos a serveis d’urgències 

(pels comportaments anòmals i infreqüents del passat) (13-21-22). 

 

Taula 2: Principals SPC segons l'Inventari neuropsiquiàtric (NPI)  

Idees delirants Al·lucinacions Agitació/agressió 

Símptomes depressius Disfòria Ansietat 

Eufòria Apatia Desinhibició 

Irritabilitat Conductes motores aberrants Trastorns del son/menjar. 

Font:  Elaboració propia a partir de Martin Carrasco M. Síntomas psiquiátricos de las demencias. Inf 
Psiquiátricas. 2007;189. 
Guerra Hernandez MA, Llibre Guerra JJ, García Arjona L. Síntomas psicológicos y conductuales en adultos 
mayores con diagnóstico de demencia. Panor Cuba y Salud. 2011;6(2–3):20–3. 

 
2.2.1. Epidemiologia dels SPCD 

 

Els SNP són universals i es troben en la majoria de persones que pateixen algun tipus 

de demència en qualsevol etiologia i fase. La seva prevalença varia segons l’estudi, 

s’estima que la prevalença de demència varia dels 5-10% als majors de 65 anys i 

augmenta amb més edat i, en les residències d’ancians aquest percentatge també 
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incrementa;  entre el 60-80% dels usuaris presenten algun tipus de deteriorament 

cognitiu en qualsevol de les seves fases i, entre el 60 i el 90% d’aquests pacients 

presenten algun tipus de SPC propi de la demència. Aquest percentatge varia segons 

l’estadi i la personalitat prèvia del pacient (23-24).  

 

Els SPC es divideixen en dos grans grups: 

 

- Símptomes psicològics: Són els que s’identifiquen durant l’entrevista amb el 

pacient, els més usuals entre els pacients amb demència serien els deliris, amb 

una prevalença del 10 al 73%, les al·lucinacions corresponents a un 

percentatge de 12 a 49% (més usuals les visuals), identificacions incorrectes 

amb un 16% i els seguiria l’apatia que és un símptoma dels més comuns amb 

un 50% de prevalença, l’ansietat amb un 63% i la depressió amb un 60% (21). 

- Símptomes conductuals: Identificats mitjançant l’observació del pacient, 

podem trobar el vagabundeig, agitació o agressió que podria correspondre a 

un 55%, agressivitat verbal, desinhibició sexual entre altres (16-21). 

 

Tot i aquests percentatges cada persona pot tenir diferents símptomes i en diferent 

mesura segons el tipus i la fase de demència en què es trobi. En la fase lleu de la 

demència els comportaments amb més prevalença serien la depressió i l’ansietat 

seguida de l’agitació i la irritació. En la fase moderada l’agitació i l’ansietat van en 

augment i comencen comportaments d’apatia i deliri, podem observar l’eufòria que en 

la primera fase no s’observaria (14-25).  

 

De l’any 2010 al 2011 es va realitzar un estudi en els residents amb malaltia 

d’Alzheimer lleu-moderat de l’àrea de salut de l’hospital policlínic Carlos Manuel 

Portuondo, a Merianao i podem veure reflectit els mateixos percentatges anteriors. Els 

trastorns alimentaris i les alteracions del son, són els primers símptomes a sorgir i els 

més prevalents. A continuació trobaríem d’altres com la depressió, l’agitació, la 

desinhibició i la irritabilitat (26). 

 

En la taula 3 podem observar un resum dels SPC més usuals en els pacients amb 

demència i com podríem fer un bon maneig.  
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Taula 3: SPCD més usuals, definició i maneig general  

 Definició Maneig general 

Alteració del 
pensament 

Quan el pacient té creences 
falses o incoherents amb la 
realitat. Un exemple podria 
ser  que pensés que li roben. 

Ajudar en l’orientació i tenir una 
estructura diària. Procurar els 
mínims canvis en les pertinences i 
seguir les mateixes rutines. 

Il·lusions i 
al·lucinacions 

Quan el pacient té 
percepcions sensorials, 
auditives o visuals 
distorsionades a la realitat. 

Similar a l’anterior. 

Agressivitat 

Conducta que inclou un 
dany físic tant als companys 
com als cuidadors. S’oposa 
a les reconduccions verbals 
mitjançant agressivitat 
física. 

Utilització del llenguatge no verbal, 
s’ha d’explicar el perquè de les 
accions i reforçar que el resident 
col·labori amb les seves pròpies 
tasques. 

Depressió 

Quan el pacient presenta 
tristesa o manifesta que pot 
ser una càrrega per la 
família. 

S’hauria de buscar quin és el 
desencadenant d’aquesta possible 
depressió i incidir. Intentar que no es 
quedi tancat a l’habitació sense llum 
i sense relació social. Ajudar a 
pensar en records passats i exitosos. 

Ansietat 

Quan el pacient pensa que 
ha perdut el control de la 
seva vida i es pot veure 
expressat en forma física i 
verbal. Es nota nerviosisme. 

S’hauria d’evitar que es tingués 
canvis bruscs en el seu dia a dia i pel 
que fa als canvis explicar el perquè 
d’aquests. 

Eufòria 
Quan el pacient presenta un 
humor molt per sobre del 
seu estat normal. 

S’haurà d’intentar buscar el perquè 
d’aquest estat d’eufòria i intentar 
retornar-lo al seu estat normal. 

Apatia 

Quan el pacient presenta 
falta d’interès per dur a 
terme activitats normals, 
falta d’emoció o no presenta 
ganes de fer qualsevol 
activitat. 

S’haurà d’intentar parlar amb el 
pacient i que ens verbalitzi el perquè 
d’aquesta apatia. D’altra banda 
s’intentarà que faci activitats grupals, 
teràpies amb música o animals. 
Intentar que ens expliqui els seus 
gusts per així satisfer-los. 
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Desinhibició 
Quan el pacient tendeix a no 
expressar-se verbalment o 
físicament. 

Intentar comprendre el perquè 
d’aquesta desinhibició. El personal 
haurà de comunicar-se amb la 
pacient evitant jutjar el pensament. 
Intentar que se socialitzi, que faci 
activitats físiques i lúdiques... 

Irritabilitat 

Quan el pacient presenta 
canvis d’humor no justificats 
i ràpids, intolerància a les 
activitats. 

S’intentarà reconduir al pacient i 
intentar que realitzi uns objectius 
realistes perquè no se senti frustrat. 

Hiperactivitat 
motora 

Quan el pacient presenta 
excés d’exercici físic, es pot 
veure manifestat amb 
augment de la deambulació 
o l’activitat motora. 

S’intentarà que l’espai on resideix 
sigui segur, el personal de residència 
intentarà vigilar al pacient i/o 
acompanyar quan camini. A fi 
d’evitar caigudes s’haurà de col·locar 
un calçat adequat. 

Vocalitzacions 
repetides 

Quan el pacient repeteix un 
soroll o expressió 
contínuament. 

Intentar que el pacient estigui en un 
ambient de calma, ja que ambients 
amb estrès ajuden a la 
hipervocalització. 

Alteració del 
son 

Quan el pacient acostuma a 
dormir durant el dia i resta 
en vigília durant la nit. 

S’intentarà que el pacient en les 
hores solars estigui ocupat duent a 
terme activitats. S’evitarà un excés 
de migdiada i si és possible allargar 
l’hora de dormir. 

Augment de 
l’apetit 

Quan el pacient presenta 
excés d’ingesta alimentaria. 
Pot presentar-se en 
aliments o en altres 
substàncies. 

Intentar donar l’àpat estipulat i vigilar 
que no tingui a l’abast substàncies. 

Disminució de 
l’apetit 

Quan el pacient presenta 
disminució en la ingesta 
alimentària. 

Intentar que el pacient es mengi 
l’àpat que presenta en el plat. Donar 
aliments que li vinguin de gust a la 
persona. Vigilar l’estat dental. 

Font: Elaboració pròpia a partir de Teresa AB, Ederra Miranda MJ, Manubens Vertrán JM, Nuin Villanueva MA, 
Villar Casado D, Zubicoa Ventura J. “Abordaje de la demencia” Guía de actuación en la coordinación Atención 
Primaria - Neurología. Servicio Navarro de Salud. 2008. 25–39.  
Olazarán Rodríguez J, Agüera Ortiz LF, Muñiz Schwochert R. Síntomas psicológicos y conductuales de la 
demencia: prevención, diagnóstico y tratamiento. Rev Neurol. 2012;55(5):598–608. 
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2.2.2. Valoració dels SPCD 
 

Per realitzar una bona valoració del pacient amb demència, s’utilitzen escales 

validades per detectar aquests símptomes. Aquestes escales les utilitza el 

professional del centre, podent ser el psicòleg/a o els/les infermers/res mitjançant una 

entrevista conjuntament amb els cuidadors formals.   

 

Per realitzar una bona valoració d’aquests símptomes s’hauria d’incloure el tipus, la 

freqüència i la severitat dels SPC. A més a més,  també és important tenir un bon 

diagnòstic sobre la salut física de la persona, si presenta símptomes depressius, 

dolors, incomoditat, efectes secundaris de la medicació i una valoració general sobre 

els factors psico-socials (13). 

 

En la taula 4 es mostren les escales validades al nostre país que se centren en 

l’avaluació de diferents SPCD de forma general, en la taula 5 es mostren aquelles 

escales que serien per símptomes més concrets: 

 

Taula 4: Escales generals estandarditzades per mesurar els SPCD  

Escala Situació aplicada 

Neurpsychiatric 
Inventory (28) 

S’utilitza per avaluar els deliris, al·lucinacions, agitació, 
depressió, ansietat, eufòria, apatia, desinhibició i conductes 
sexuals inapropiades, irritabilitat, comportaments nocturns i 
trastorns d’alimentació. 
És una escala que es realitza a través del cuidador formal i 
amb l’observació del pacient.  

Cambridge 
Examination for 
mental disorders 

in the elderly 
(CAMDEX) 

(29)(30) 

Va dirigida a un diagnòstic de demència, amb seccions 
d’avaluació  de l’estat psicopatogènic del pacient, mitjançant 
una entrevista estructurada. 

Escala de 
Blessed (31) 

S’utilitza  per valorar alteracions cognitives lleugeres o 
demència inicial. 
S’entrevista a una persona informadora de les capacitats del 
pacient sobre la vida diària i els canvis experimentats de 
personalitat i conducta en els últims mesos. Tot i la seva 
àmplia difusió no ha estat validada al castellà. 
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Adas no-COG 
(32) 

S’utilitza per avaluar els canvis cognitius i trastorns 
conductuals en pacients amb malaltia d’Alzheimer. 
S’administra al pacient directament, tot i això pot ser-hi un 
informador per aquelles preguntes de tipus no cognitiu.  

Brief Psychiatric 
Rating Scale 

(BPRS) (33)(34) 

S’utilitza per mesurar signes psiquiàtrics com ansietat, 
depressió i psicosi. S’avalua 18 nivells com l’hostilitat, 
al·lucinacions, grandiositat.. 
Es basa en una entrevista amb el pacient i les observacions 
del seu comportament en 2-3 dies. Els familiars o els cuidadors 
formals també poden aportar informacions.  

Behave-AD 
(35)(36) 

S’utilitza en pacients amb ideacions delirants, al·lucinacions, 
trastorns de l’activitat, agressivitats, trastorns en els ritmes 
diaris, trastorns afectius, d’ansietat o fòbies. 
És una escala que va dirigida a un cuidador amb coneixement 
directe del pacient amb síndrome demencial. 

Protocol CERAD 
(37) 

 

S’utilitza per al diagnòstic de dèficit cognitiu associat a la 
demència. Valora dominis com la memòria, el llenguatge i 
pràxies.  

Font: Elaboració pròpia a partir de Martín Carrasco M, Agüera Ortíz L, Sánchez Ayala MI, Mateos Àlvares R, Franco 
Martín M, Castellano Arroyo M, et al. Consenso Español sobre Demencias. 2nd ed. Barcelona: Sociedad Española 
de Psicogeriatría; 2005. 99. 

 
Taula 5: Escales per símptomes concrets dels SPCD 

Escala Situació aplicada 

Cohen-
Mansfield (38) 

S’utilitza en situacions d’agitació. 
És una escala que es realitza mitjançant l’observació i 
s’administra al cuidador formal. 

Escala de 
cornell (39)(40) 

Escala que s’utilitza per realitzar un diagnòstic de depressió. 
Es realitza mitjançant una entrevista estructurada amb el pacient. 
Es mesura les observacions i els signes físics que podrien indicar 
depressió i, també es realitza les preguntes a un informant per a 
contrastar informacions.  

RAGE (41) 
Escala que s’utilitza per avaluar l’agressivitat. 
És una escala que es realitza mitjançant l’observació d’uns 3 dies 
al pacient.  

Font: Elaboració pròpia a partir de Martín Carrasco M, Agüera Ortíz L, Sánchez Ayala MI, Mateos Àlvares R, Franco 
Martín M, Castellano Arroyo M, et al. Consenso Español sobre Demencias. 2nd ed. Barcelona: Sociedad Española 
de Psicogeriatría; 2005. 99. 

 

Segons el consens espanyol de demències les escales de més utilitat en l’àmbit estatal 

serien (25): 
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- Neuropsychiatric Inventory (NPI) 
És un dels tests més usuals en la valoració de simptomatologia neuropsiquiàtrica i 

també en la resposta del tractament en pacients amb demència. Un dels avantatges 

és que permet avaluar d’una forma més amplia els diferents símptomes i alhora permet 

minimitzar el temps d’administració. El NPI es pot administrar a un cuidador 

professional o alguna persona implicada que tingui un coneixement detallat del pacient 

(28). 

 

La característica d’aquest test és que engloba 12 categories (Annex 1): deliris, 

al·lucinacions, agitació, depressió, ansietat, eufòria, apatia, desinhibició, conductes 

sexuals inapropiades, irritabilitat, conductes motores estranyes, comportaments 

nocturns i trastorns en l’alimentació. La resposta de les preguntes ha de ser un “sí” o 

un “no”. Si la resposta és negativa, l’entrevistador passarà a la següent pregunta, en 

cas que la resposta correspongui a un si, s’haurà de valorar el símptoma en qüestió i 

si ha estat present en l’últim mes, amb una escala de 3 punts segons la gravetat. És 

una escala completa que també ens deixaria valorar el malestar del cuidador. El temps 

d’administració de la prova dependrà de la presència/absència de simptomatologia no 

cognitiva i pot variar entre 10 i 30 minuts.  

 

- Behave-AD 
És un instrument creat l’any 1987 i es basa en l’observació directa de la 

simptomatologia dels SPC (Annex 2). Permet avaluar símptomes com els deliris, 

al·lucinacions, activitat motora anòmala, agressivitat, alteracions del ritme diürn, 

depressió, ansietat i fòbies, identificar detalladament els símptomes relacionats amb 

els neurolèptics i aquells que es relacionen amb la cognició o la funció (35-36). Per 

contra no avaluaria altres conductes com l’apatia, la desinhibició o irritabilitat que solen 

ser prevalents en pacients amb demència.  

 

2.2.3. Factors de risc d’aparició dels SPCD  
 

La presència d’aquests símptomes, es pot veure observada per una pluralitat 

etiològica.  Es podrien classificar en tres grups (14): 
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- Factors biològics 
Des de la perspectiva biològica els SPCD es podrien definir amb la combinació de 

factors anatòmics, bioquímics o genètics. La majoria d'ancians amb demència 

presenten edats avançades i altres patologies associades, que predisposen a 

l’aparició dels SPC. Per això hi ha un conjunt de causes clíniques que hem d’estar 

especialment atents a fi de detectar-ho el més ràpid possible: Unes primeres són les 

anomenades de tipus orgànic i corresponen a infeccions (ex: respiratòries, 

urinàries...), accidents cerebrovasculars, malaltia pulmonar obstructiva crònica 

(MPOC), insuficiències cardíaques i/o diabetis. El següent grup de causes 

corresponen a diferents substàncies com fàrmacs, alcohol o drogues que com a efecte 

secundari farien sorgir alguns dels SPC. 

 

Finalment, inclouríem en aquest grup el dolor, les alteracions visuals i/o auditives, 

desnutrició o deshidratació, ja que aquells que presenten demència a vegades no 

saben com expressar el que els hi passa i com a conseqüència sorgeixen altres 

símptomes per manifestar aquest malestar. Per això és important la valoració integral 

del pacient per saber en cada moment el seu estat (42-43). 

 

- Factors físics i ambientals 
Els estímuls físics i l’entorn són uns desencadenants més importants per l’aparició de 

SPC en la demència. Els pacients amb demència, sobretot en fases avançades, 

tendeixen a ser sensibles en els canvis ambientals; una hiperestimulació social o 

ambients amb molt soroll farien agreujar els símptomes. Per això quan han de ser 

hospitalitzats moltes vegades apareixen símptomes que no havien sorgit.  

 

L’estimulació física correspon amb la relació amb el cuidador. Factors que podrien 

desencadenar símptomes d’agitació o agressivitat serien que el cuidador sigui 

desconegut o que davant l’aparició de símptomes no se sàpigues reaccionar. Per això 

és important una bona relació i comunicació entre cuidador i pacient, ajudant a què es 

pugui reconduir favorablement i evitar atacs de nerviosisme (42-44). 

 

- Factors psicològics 
Aquest grup fa referència a la personalitat del pacient i els antecedents psiquiàtrics 

previs. Durant la vida l’ésser humà canvia la seva personalitat en funció de les 
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adversitats i s’intenta adaptar la seva actitud a la dinàmica de la seva pròpia vida. Els 

SPCD es podrien explicar com a intents fracassats d’adaptar-se als diferents canvis 

fisiopatològics i ambientals (14). 

 

2.2.4. Impacte dels SPCD en pacients i cuidadors 
 

Els SPCD es basen en un quadre clínic de deteriorament motor i sensorial que va en 

augment progressiu fins a les fases avançades de la malaltia. A mesura que aquesta 

malaltia avança, es necessita cada vegada més atenció especial i, aquesta és 

realitzada pel cuidador.  

 

El conjunt d’aquests símptomes que es posen en marxa a través de frustració (per les 

limitacions), dolor o alteracions en l’entorn, poden arribar a comportar a l’ancià gran 

tensió i estrès. Davant l’estrès que podria sofrir, es desencadenaria altres emocions 

com la tristesa, protesta i desesperança. L’ancià amb qualsevol mena de SPCD podria 

ser conscient que no controla la situació i no seria capaç d’admetre i/o conviure amb 

aquestes emocions (45). 

 

D’altra banda es pot veure manifestat en la disminució de les funcions socials; el fet 

de presentar aquest estat de nervis i estrès pot comportar que cada vegada es 

relacionin menys. Això pot suposar un patiment important en els ancians i, finalment 

es manifestaria amb alteracions significatives del caràcter. Per contra, l’ancià es pot 

veure envoltat per una monotonia en la seva vida i s’originaria un fastigueig i 

avorriment que es podria anomenar com a “cansament de la vida”.  Per això és molt 

important el suport en aquestes persones (45). 

 

Moltes vegades els cuidadors en les residències no arriben a entendre el perquè 

d’aquests comportaments i, conseqüentment,  pot ser que desenvolupin 

conseqüències importants com malestar psíquic i en major part, ansietat. Dit d’altra 

manera, la vida del cuidador es veu influenciada per aquests SPCD dels ancians que 

té a càrrec (18-46).  

 

Els factors cognitius alterats dels ancians són els que podrien afectar més en l’estrès 

i el cansament del cuidador. Aquest estrès es genera, ja que el cuidador no és capaç 
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de donar resposta a les demandes imposades pel resident amb demència. D’altra 

banda si el treballador se sent satisfet i sense angoixa, la feina es pot convertir més 

amena i totes les conseqüències es veuran minimitzades i/o nul·les (18). 

 

La càrrega del cuidador dependrà de la implicació que tingui amb el resident  i les 

estratègies en què compti per afrontar aquesta “càrrega”. Aquesta càrrega 

experimentada pels cuidadors pot tenir dimensions físiques, socials, econòmiques i 

psicològiques. Els símptomes psicològics es poden veure manifestats en forma 

d’estrès laboral, ansietat o depressió i, conseqüentment a un major ús de 

psicofàrmacs per alleujar-los.  Les conductes violentes són les que poden ocasionar 

més estrès en els cuidadors (43-46). 

 

2.2.5. Tractament dels SPCD 
 

Abans de poder diagnosticar un SPCD, haurem de determinar si el símptoma que 

presenta l’ancià podria ser característic d’una altra patologia clínica; ja sigui secundari 

a una infecció, deshidratació o modificació de tractament. Si es conclou conjuntament 

amb l’equip de residència que és part de l’evolució de la demència es realitzarà una 

valoració exhaustiva i es començarà el tractament que més s’adeqüi al pacient (47).  

 

Per poder realitzar una bona avaluació i actuació sobre els SPCD s’ha d’analitzar la 

intensitat, els factors desencadenants i les repercussions tant en el cuidador com en 

el resident, d’aquesta manera si podem reconèixer-ho podem intentar tractar aquests 

factors (42). 

 

L’objectiu principal del tractament és millorar la qualitat de vida del resident i així evitar, 

o almenys disminuir, l’aparició dels SPCD. Cada vegada que apareixen aquests 

símptomes és un sofriment i una càrrega física per la persona i pel cuidador, una de 

les conseqüències més greus és que cada vegada el pacient es fa més depenent en 

les ABVD (42). 

 

Els diferents tractaments que se’ls hi apliquen als pacients amb SPC tenen fins 

comuns, aquests són: 
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- Endarrerir el deteriorament cognitiu. 

- Recuperar les funcions perdudes i mantenir les preservades. 

- Millorar el control de símptomes no cognitius. 

- Conservar l’autonomia en les activitats de la vida diària. 

- Augmentar la qualitat de vida. 

 

El cuidador ha de formar part en les cures i les decisions que s’ha de prendre en cada 

moment, per millorar la qualitat de vida del resident. D’aquesta manera s’intenta evitar 

la síndrome de sobrecàrrega del cuidador (42). 

 

És important que les intervencions siguin de forma individualitzada segons cada 

pacient, l’estadi de la malaltia i la simptomatologia perquè així, tingui un bon resultat 

(42). Hi ha dos tipus d’intervencions pels SPCD, les farmacològiques (TF) i les no 

farmacològiques (TNF): 

 

2.2.5.1. Tractament farmacològic  
 

La farmacoteràpia s’hauria d’introduir en el cas que les TNF no hagin aconseguit 

l’efecte esperat. En aquests casos els tractaments haurien d’anar orientats als 

símptomes específics que es puguin pal·liar mitjançant medicació. Ja sigui perquè 

presenta agitació, no pot conciliar el son o perquè presenta psicosi (entre altres) (3- 

48). 

 

El tractament inclou diversos enfocaments farmacològics sent els més usuals els 

antipsicòtics, antidepressius, estabilitzadors de l’estat d’ànim o potenciadors cognitius 

(3). S’ha d’entendre com un mètode complementari de les TNF, i solament com a 

primer recurs si hi pot haver un risc de dany a ell mateix o a persones del seu entorn. 

Prèviament a la instauració dels fàrmacs s’haurà d’avaluar el risc-benefici, començar 

sempre amb dosis mínimes i revalorar al pacient un cop instaurada aquesta medicació 

(13). 

 

S’ha de tenir un control rigorós dels possibles efectes adversos que ocasionaria 

aquest tipus de medicació. Els efectes secundaris que es podrien observar anirien 

relacionats amb el tipus de medicació que es prendria. Els més usuals serien 
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alteracions en la marxa (10%) o efectes anticolinèrgics (17%) tals com la confusió, 

sedació o deteriorament cognitiu (48). Però n’hi ha d’altres no tan usuals, però que es 

podrien observar com l’aparició de deliris, hipotensió postural, empitjorament cognitiu, 

convulsions, somnolència, cefalea o canvis en el son (entre altres) (3). Per això és 

important tenir un bon control  en aquests pacients i en els canvis de comportament.  

 

2.2.5.2. Teràpies no farmacològiques (TNF) 
 

Són un conjunt d’intervencions sense agents químics que pretenen millorar la qualitat 

de vida de les persones. Les TNF han d’incloure diferents modificacions pel que fa a 

l’entorn, establir uns hàbits quotidians com els horaris de menjades, l’exercici físic, 

activitats per incentivar la comunicació i/o entreteniment del resident. Un cop posades 

aquestes mesures no farmacològiques, si no són efectives es podria valorar l’aplicació 

de tractament farmacològic però en dosis baixes per vigilar els possibles efectes 

secundaris (42). 

 

Les TNF haurien de ser centrades en la persona, per poder tenir uns beneficis 

personals. Tot i això hi ha una sèrie de recomanacions generals que poden ser d’ajut 

per prevenir aquests símptomes. Aquestes englobarien les ABVD i serien (13): 

 

- Realitzar exercici físic per reduir ansietat, agitació, vagabunderia o alteracions 

en la son. 

- Dur a terme activitats adaptades i amb interès per la persona. 

- Tenir rutines diàries amb activitats dedicades a l’autocura, connexió social, 

descans i oci. Activitats que es necessiti modificar la rutina (visites) preparar i 

informar prèviament. 

- L’ambient hauria de ser ordenat i tranquil, sense soroll excessiu. Evita 

l’agressivitat. 

- Dormir suficient, evitant migdiades excessives. 

- Activitats socials que disminueixin ansietat i agitació. 

- Evitar begudes estimulants com el cafè o el tè. 
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Per realitzar aquest tractament individualitzat, es pot sintetitzar un enfocament 

anomenat DICE que ha estandarditzat els SPCD pel personal de salut. Cada lletra 

correspon a un factor a analitzar, així que (13): 

 

- D:  Descripció del símptoma, quan i amb la freqüència que sorgeix 

- I:  Investigació dels desencadenants dels símptomes 

- C:  Creació de solucions entre el cuidador i equip de residència 

- E:  Avaluar l’efectivitat d’aquestes solucions 

 

El tractament no farmacològic està constituït per intervencions psicoterapèutiques 

amb la finalitat d’adaptar al resident a l’entorn residencial i evitar canvis bruscs de 

comportament (15-42). Com podem observar a la taula 6 hi ha diferents tipus de TNF 

que es duen a terme per professionals. 

 

Taula 6: Tipus TNF i els seus beneficis  

Tipus 
d’intervenció Descripció Beneficis 

Estimulació, 
entrenament o 
rehabilitació 

cognitiva 

És la facilitació general de 
processos cognitius basats en la 
relació i el processament. 
S’intenta un aprenentatge o un 
reforç en activitats cognitives 
específiques (aprendre noms i 
cares a través de relacions que 
ajudin al pacient) 

Ajuda en l’orientació i una millora 
afectiva. S’augmenta les 
relacions entre pacients i millora 
les capacitats funcionals i 
socials. 

Reminiscència 

Recordar experiències del passat 
remot. S’ensenyen fotografies, 
música o pel·lícules de l’època 
dels residents. 

Ajuda en la part cognitiva i 
efectiva. Així mateix com ajudar 
a recordar fets de la vida 
passada. 

Musicoteràpia 

Se’ls hi posa als residents 
música de la seva època o 
relaxant. És d’ajuda en persones 
que pateixen ansietat, hostilitat o 
agitació. S’aplica tant en àmbit 
emocional com comportamental. 

És beneficiós en la millora 
d’alteracions conductuals, 
ansietat i agitació, estimulació de 
les capacitats cognitives i reforç 
afectiu en pacients amb 
demència (49). 

Suport i 
psicoteràpia 

Consisteix en una bona relació 
amb la persona i el psicòleg/a. La 
base és el diàleg i un ambient de 

És d’ajuda en el pacient per la 
presa de decisions o futures 
planificacions. D’altra banda 
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suport on l’objectiu principal és 
que la persona s’obri i expliqui les 
seves emocions. 

ajuda en l’estat emocional i en 
l’afrontament del deteriorament 
cognitiu. 

Exercici físic 

Ajuda al fet que el resident no 
augmenti el deteriorament físic i, 
ajuda a potenciar la mobilitat. 
D’altra banda ajuda a l’estat 
d’ànim de la persona. 

Ajuda en el funcionament 
cognitiu, especialment en la 
memòria, l’atenció i funcions 
executives (50). 

Artteràpia 

Que el pacient dugui a terme 
activitats lúdiques, sempre dins 
les seves possibilitats. Exemples 
podrien ser pintar. 
Es considera una ajuda que 
utilitza les arts plàstiques com a 
mitja per la recuperació o la 
millora de la salut mental, 
benestar emocional i social de la 
persona. 

Ajuda en el desenvolupament 
personal i emocional. 
Incrementa les habilitats 
interpersonals, la comunicació 
del pacient amb les persones del 
seu entorn i la imaginació. És útil 
en el maneig del comportament i 
augmenta l’autoestima, evita els 
efectes de l’ansietat. 
D’altra banda ajuda en les 
habilitats físiques de la persona 
(51). 

Teràpia de 
validació 

S’usa amb la combinació de 
diferents tècniques 
(reminiscència, orientació, 
tacte...) amb la finalitat 
d’emfatitzar amb el pacient 
desorientat. 

Ajuda en la disminució de 
l’estrès i l’ansietat, disminució de 
contencions físiques i 
químiques, augment en la 
comunicació verbal i no-verbal, 
redueix l’aïllament en el món 
exterior (52). 

Teràpia 
assistida en 

animals 

Utilització d’animals de 
companya (gats, gossos..) per la 
motivació del pacient i millora 
global cognitiva, afectiva i social. 

Ajuda en l’augment de la 
mobilitat física mitjançant jocs i 
alhora efecte. Millora l’estat de 
salut, ja que tenen millor ànim. 
Ajuda en la depressió i l’ansietat. 
Beneficia a les persones amb 
malalties neurològiques, ja que 
estimula l’estat cognitiu. 

Font: Elaboració pròpia a partir de Olazarán Rodríguez J, Agüera Ortiz LF, Muñiz Schwochert R. Síntomas 
psicológicos y conductuales de la demencia: prevención, diagnóstico y tratamiento. Rev Neurol. 2012;55(5):598–
608.  
Muñiz R, Olazarán J. Mapa de terapias no farmacológicas para demencias tipo Alzheimer. Madrid; 2009. 1–21. 

És molt important englobar també al cuidador, ja que ha de tenir una sèrie d’habilitats 

que l’ajudaran a combatre amb els diferents símptomes que se li puguin presentar al 

resident. La figura del cuidador és qui proporciona l’estabilitat i les cures necessàries 
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per a les ABVD, per això també hi ha un conjunt de formacions perquè pugui guanyar 

habilitats de cures. Exemples serien (15-42):  

 

• Entrenament del cuidador professional en maneig general de la 
persona amb demència: Educació per les auxiliars i la resta de personal 

per tenir present les cures en pacients amb demència i ajudar a millorar les 

habilitats de comunicació. 

• Educació del cuidador: Informació per solucionar els diferents problemes 

i ajuda emocional per alleujar l’estrès del cuidador.   

 

2.2.5.2.1. Teràpia assistida en animals  
 

Els animals com a teràpia es van començar a incloure a finals del segle XVII. La teràpia 

assistida amb animals de companyia (TAAC) es pot considerar com una intervenció 

psicosocial i directa que inclou animals amb la finalitat de prevenir i tractar patologies, 

tant físiques com psíquiques. A més a més estan dissenyades per obtenir millores 

funcionals, emocionals, cognitives i/o socials (6-53).  

 

Aquestes teràpies parteixen d’un animal de companyia (normalment gos) com a 

principal integrant de la sessió conjuntament amb el/la terapeuta. Aquest/a té 

coneixement profund dels animals implicats i, ha estat certificat per exercir aquest 

tipus de teràpies. Es poden realitzar individualment o grupalment, i presenten una 

exhaustiva avaluació i seguiment del procés i dels resultats. L’objectiu principal és 

evitar un aïllament social en fases inicials mitjançant l’aparició de sentiments, 

sensacions i comunicació no verbal. Encara que no ho sembli pot tenir efectes 

tranquil·litzants més efectius que els fàrmacs (6). 

 

Moltes vegades es confon les activitats assistides amb animals (AAA) que intenten 

afavorir l’entreteniment i la motivació per una millora de la qualitat de vida amb la 

teràpia assistida en animals (TAA), que es diferencien amb les altres perquè tenen 

una intervenció dirigida i realitzada per un professional, amb uns objectius específics 

(54). 
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Es pot usar diferents tipus d’animals, els més usuals són gossos, gats, cavalls o 

animals aquàtics com els dofins. Aquests estan específicament seleccionats, educats 

i ensinistrats per entrar dins de programes tant terapèutics com educatius (55). 

 

- Indicacions 
Dins les TAA hi ha tres teràpies reconegudes, una d’elles n’és la hipoteràpia, que usa 

cavalls en el tractament de persones amb desordres del moviment, patologies 

neurològiques i neuromusculars (paràlisis cerebrals, síndrome de Down) o pacients 

amb rehabilitació de malalts amb esclerosis múltiple. Una segona modalitat és la 

delfinoteràpia, que es basa en una activitat dins i fora de l’aigua amb dofins. Aquesta 

tècnica segons la fundació Aqua Thought (Florida) considera que hi ha una millora en 

els hemisferis cerebrals quan hi ha contacte amb aquests animals. L’última modalitat 

és amb animals petits, com gats, gossos o conills (entre altres), aquesta és utilitzada 

en processos de desordres de conducta, pacients amb esquizofrènia, síndrome de 

Down, autisme o altres discapacitats físiques o cognitives (55). 

 

Altres indicacions que es podrien donar en aquest tipus de teràpies són  per l’estrès i 

la pressió arterial; la presència d’animals pot reduir problemes de tipus cardiovascular. 

Altres estudis han demostrat que l’ús de gossos pot ajudar en les habilitats de 

motricitat en els infants, ja que existeix una gran connexió entre les habilitats motores, 

el desenvolupament de llenguatge i les persones (55). 

 

En el context de la nostra província, a Lleida existeixen associacions sense ànim de 

lucre que realitzen intervencions assistides en animals, no solament amb ancians, sinó 

que tenen tota mena de projectes per diferents edats i col·lectius, com persones amb 

dolor crònic o persones amb alguna discapacitat física o mental. Exemples de 

diferents activitats són els projectes destinats a infants  amb problemes especials amb 

l’objectiu de millorar l’atenció i la concentració o aquells dirigits als pacients amb dolor 

osteoarticular i polifarmàcia (56). 

 

- Beneficis 
Per moltes persones els animals poden resultar experiències satisfactòries i, ajuden 

en l’estimulació tàctil, cognitiva, auditiva i molt probablement emocional, ja que es 

desenvolupa un vincle efectiu.  Els animals en general tenen una sèrie de 
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característiques que els fa enllaçar ràpidament amb les persones: Ajuden a establir 

una comunicació eficaç (encara que no sigui amb paraules) i d’aquesta manera es 

converteixen en confidents fent que sigui una via d’escapament. Moltes vegades 

ajuden a superar traumes emocionals, ja que les persones arriben a tenir la sensació 

que algú es preocupa per ells, els animals reconeixen ràpidament l’estat d’ànim de les 

persones (57). 

 

D’aquesta manera els animals aporten uns beneficis tals com (57-58): 

- Empatia: Pot resultar més fàcil tenir empatia amb un animal que amb un humà, 

ja que sense poder comunicar-se amb nosaltres, el llenguatge corporal diu molt 

més.  

- Ajuden en l’ambient: Els animals ajuden a aquells pacients que tenen alguna 

patologia mental, baixa autoestima o depressió a canviar l’enfocament del seu 

entorn, i així que exterioritzin els seus pensaments.  

- Relacions: Ajuden a fer que els pacients es comuniquin amb animals, creant 

un aire de seguretat emocional.  

- Acceptació: Els animals tenen la capacitat d’acceptar a les persones sense 

jutjar-les.  

- Entreteniment: Un animal ajuda a un entreteniment a les persones, ja que no 

paren de moure’s. Afavorint el joc i el desenvolupament de les persones. 

- Socialització: El fet de realitzar teràpies, ajuda que els pacients es vegin amb 

altra gent. Això ocasiona una disminució de l’ansietat i de l’estrès i, 

conseqüentment ajuda a la millora de l’estat d’ànim. 

- Estímuls mentals: Es duu a terme aquest estímul, ja que hi ha un augment en 

la comunicació entre persones. Ajuda a augmentar l’autoestima, a assolir 

responsabilitats i poder tolerar més la frustració. D’altra banda ajuda amb la 

memòria i l’atenció.  

- Estímuls físics: Augmenta la motricitat, disminueix la tensió arterial i afavoreix 

la relaxació muscular.  

- Prevenció: Disminueix l’estrès i els símptomes psicosomàtics. 
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2.2.5.2.2. Teràpia assistida amb animals en pacients amb SPC  
 

Les TAA és un tractament no farmacològic usat i estudiat per pal·liar els SPCD. Es 

creu que els animals poden ajudar als pacients amb demència fent-los companyia i 

ajudar en les activitats de la vida diària, d’aquesta manera hi hauria un benefici tant 

psicològic com físic. Diferents estudis, com el realitzat en centres institucionalitzats de 

Toledo (Espanya), han pogut confirmar que pot servir d’ajuda als ancians per tenir un 

bon control dels SPCD, també ajuda en la cognició i en la millora de la qualitat de vida 

(59). 

 

Una de les diferències principals amb l’ús de fàrmacs és que podria ser una teràpia 

que no es limita a un sol tipus de demència i no presenta efectes adversos com així 

ho farien les teràpies farmacològiques.  

 

Les teràpies amb gossos es caracteritzen perquè el pacient interacciona amb l’animal 

i pot incloure diferents activitats com acariciar-lo, raspallar-lo, alimentar-lo, jugar, 

passejar o simplement parlar amb el gos.  Aquest animal ha estat entrenat i compleix 

uns criteris. Cada una de les sessions té uns objectius establerts, la majoria d’ells són 

l’estimulació física, psíquica, social i emocional del pacient i, així evitar aquelles 

conductes com l’agitació, l’agressivitat o la depressió que són uns dels SPCD 

principals. El fet de poder acariciar un animal ajuda a fer que l’ancià estimuli els sentits, 

d’altra banda pot arribar a ajudar a recordar  fets del passat (60-61). 

 

Les TAA en pacients amb demència proporcionen beneficis específics mentals i físics 

a la persona, tals com (60): 

 

- Contribueix a una millor activitat física. Poden acariciar l’animal o anar a 

passejar. 

- Alleugen la síndrome del “capvespre”, que és la manifestació de símptomes 

com l’agitació, inquietud, desorientació o comportaments agressius. 

- Allibera una resposta de relaxació automàtica, proporcionant comoditat. 

- Milloren la memòria a curt termini i les habilitats comunicatives. 

- Augmenten l’estimulació mental. 

- Redueix la pressió arterial i millora la salut cardiovascular.  
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- Disminueix el dolor físic general. 

- Milloren els hàbits alimentaris. 

- Redueix la soledat.  

 

Això és degut al fet que quan l’ancià està en contacte amb l’animal el cos allibera 

endorfines i altres hormones com oxitocina, prolactina i dopamina que contribueix als 

beneficis descrits.   

 

2.2.6. El paper d’infermeria en el maneig dels SPCD 
 

L’any 1977 va sorgir l’especialitat d’infermeria geriàtrica i la formació d’aquesta està 

especialitzada en cures de les persones grans (62). La infermera geriàtrica segons la 

societat Espanyola d’Infermeria Geriàtrica i Gerontològica és aquella que engloba tots 

els coneixements específics geriàtrics per garantir unes cures d’infermeria amb la 

millor qualitat i amb l’objectiu de què el resident arribi amb un màxim de recuperació i 

rehabilitació (63). 

 

En el cas dels pacients amb demència l’objectiu principal de la infermera és mantenir 

la personalitat del pacient durant el transcurs de la malaltia. Utilitzant un enfocament 

de cures centrades en la persona amb demència (CCPD), aquest es basaria en el 

benestar del pacient i amb l’observació dels SPCD per així elaborar una resposta 

individualitzada (64). D’altra banda les infermeres geriàtriques han de tenir l’aptitud 

per mobilitzar tota classe de recursos professionals i personals per fer front a les 

situacions adverses. Aquestes competències poden ser transversals, que són aquells 

coneixements i valors adquirits durant la pràctica assistencial. I d’altres competències 

anomenades específiques, en aquest cas s’adquireixen mitjançant un aprenentatge 

propi de la infermeria geriàtrica, l’objectiu seria aprendre els comportaments específics 

de la gent gran i en el cas concret de la demència, els símptomes psicològics i 

conductuals per poder oferir  cures eficaces i de qualitat (62). 
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3. JUSTIFICACIÓ 
 

Com s’ha pogut observar hi ha una alta prevalença dels SPC en pacients amb 

demència i,  amb el creixement de la població mundial s’estima que aquesta 

prevalença vagi en augment en un futur. Aquests expliquen el deteriorament funcional 

i cognitiu que acompanyen una qualitat de vida percebuda. Per aquesta raó 

repercuteixen directament a les persones amb demència i també generen un desgast 

al cuidador. La majoria de casos necessiten institucionalització en centres 

residencials, ja que suposa un desgast emocional i econòmic a les famílies (59). 

 

Els SPCD poden aparèixer a qualsevol moment de la malaltia i tenen un patró molt 

similar en qualsevol classe de demència, moltes vegades per poder acabar controlant 

aquests símptomes es fa ús dels fàrmacs que tenen múltiples efectes adversos en 

l’organisme.  Per aquesta raó s’ha de fer ús com a primer recurs de les TNF que també 

controlen l’aparició dels SPC. Hi ha multitud de TNF com la musicoteràpia, 

reminiscència, o la TAA (27-59). 

 

La teràpia assistida en animals dona múltiples solucions en aquests pacients i 

acostuma a tenir un impacte positiu, ja que els estimula cognitivament i físicament i, 

millora l’estat d’ànim. Al no limitar-se a un tipus de demència engloba a més població 

i, amb l’evidència científica existent no s’han trobat efectes adversos a causa 

d’aquesta teràpia (5-59). 

 

Per això he proposat un disseny d’intervenció amb TAA en la residència “Ca la Cileta” 

del Palau d’Anglesola. La finalitat d’aquest disseny d’intervenció és evitar l’aïllament 

de les persones amb demència mitjançant la comunicació de sentiments, sensacions 

i la comunicació no verbal i, disminuir els SPCD com la depressió, la irritabilitat, 

l’ansietat, l’agitació i/o l’apatia.   
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4. PREGUNTA D’INVESTIGACIÓ  
 

La pregunta d’investigació es realitza en format PICO que es podrà veure 

representada a la taula 7. 

 

Taula 7: Realització de la pregunta d'investigació mitjançant el format PICO 

P:    Pacients Pacients amb demència lleu-moderat valorada amb el test GDS 

I:     Intervenció Teràpia Assistida amb animals 

C:   Comprador No n’hi ha 

R:   Resultats Disminució dels SPC 

 
Font: Pròpia  

 
- Pregunta d’investigació: 

La teràpia assistida amb animals en pacients amb demència tipus lleu/moderat 

disminueix els símptomes psicològics i conductuals? 

5. HIPÒTESI I OBJECTIUS 
 

L’objectiu d’aquest treball és dissenyar una intervenció per millorar les cures del 

pacient amb demència. Per tal d’elaborar-lo s’han plantejat els següents objectius 

específics: 

- Descriure les característiques dels SPC en funció de factors sociodemogràfics, 

del grau de deteriorament cognitiu i físic, i del nivell funcional. 

- Avaluar l’impacte del TAA en presència de SPC. 

- Avaluar l’adherència al tractament. 

 

Hipòtesi: Els pacients en tractament amb TAA presenten menys SPC.  

6. METODOLOGIA 
 

Per l’elaboració d’aquest treball s’ha cercat informació sobre els símptomes 

psicològics i conductuals en pacients amb demència i quines són les teràpies no 
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farmacològiques que beneficien a la no aparició dels símptomes. En concret la cerca 

d’informació ha anat dirigida a la teràpia assistida en animals.  

 

Per elaborar un mètode de recerca s’ha realitzat una cerca bibliogràfica mitjançant 

evidència científica en bases de dades tals com Pubmed, Google Academic, Medline, 

Cinahl. Per realitzar-la s’han usat descriptors com el de MeSh o Decs i les paraules 

clau usades han estat Animal assisted Therapy, Dementia, Benefits, Treatment. 

6.1. Taula de resultats d’estratègia de recerca bibliogràfica 

L’annex 3 correspon als resultats d’estratègia de recerca bibliogràfica de les diferents 

bases de dades existents. En aquesta taula s’inclourà les bases de dades usades, les 

paraules clau utilitzades, els resultats, els documents vàlids i la data de cerca.  

 

Els límits que s’han usat en les bases de dades són: idiomes en català, castellà o en 

anglès, que els articles tinguin un màxim de 10 anys i que els articles siguin 

accessibles. 

7. INTERVENCIÓ 
 

En el següent apartat s’explicaran  les característiques de la intervenció proposada, 

es donarà informació sobre el tipus d’estudi, el context d’estudi, els participants, les 

variables d’instrument i de mesura, les tècniques de recollida d’informació, les 

sessions proposades i la seva avaluació, el cronograma i les consideracions ètiques i 

legals de la intervenció.  

7.1. Tipus d’estudi 

El disseny de l’estudi plantejat és de caràcter quantitatiu mitjançant una metodologia  

quasi-experimental i amb un disseny pre-post intervenció.  

 

Aquest estudi es realitzarà en un centre en concret, la residència “Ca la Cileta” del 

Palau d’Anglesola (Mollerussa) amb persones amb demència lleu-moderat (GDS 1-

4).  La durada serà de 3 mesos amb una sessió per setmana de 35-40 minuts. Cada 

sessió estarà formada per 10 pacients amb demència lleu-moderada, l’equip de 
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teràpia assistida amb animals conjuntament amb l’equip caní i, finalment la psicòloga, 

la fisioterapeuta i, la infermera que ens ajudaran (59). Abans d’iniciar l’estudi es 

realitzaran les observacions i tests pertinents i en finalitzar la intervenció, es repetiran. 

7.2. Context d’estudi: àmbit i període 

El centre residencial “Ca la Cileta” va començar la seva activitat l’any 2004, és 

gestionada per l’Empresa Municipal de Serveis del Palau d’Anglesola, SLU, i ho 

administra un Consell d’Administració compost per 10 persones (alcalde, 4 regidors i 

5 veïns del poble).  

 

S’ofereix 43 places de residència i 20 de centre de dia, ambdós serveis disposen de 

places públiques i privades, les places actives avui en dia són 39. Actualment amb la 

pandèmia els residents estan distribuïts en grups de convivència d’unes 10 persones 

i separats en les diferents plantes. El perfil de residents és variat, estan agrupats 

segons grau de dependència que estipula la Generalitat de Catalunya, depenent la 

necessitat d’ajuda que presenti la persona per realitzar les ABVD s’estableixen tres 

graus de dependència: podem trobar 12 persones amb grau 3 de dependència, 24 

amb grau 2 de dependència, no en trobem cap amb grau 1 i sense grau de 

dependència podem trobar a 3 residents.  

 

L’equip de recursos humans és multidisciplinari i està integrat per 17 gericultores, 

també trobem un equip complet de cuina, neteja i bugaderia i finalment consta d’un 

equip tècnic compost per la psicòloga i directora, una infermera, una auxiliar 

d’infermeria,  un metge, una treballadora social, una administrava i una fisioterapeuta.  

 

La infermera i la psicòloga de la residència seran les que informaran els residents 

sobre la intervenció que es durà a terme al centre i als participants o representants 

legals, se’ls hi donarà el consentiment informat (CI) perquè ho signin en cas de voler 

participar-hi (Annex 4). En qualsevol moment la persona participant de la intervenció 

pot revocar lliurement del seu consentiment. 
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La residència “Ca la Cileta” està dotada d’un menjador espaiós a la planta de baix, 

aquí és on es realitzarà la TAA. És un espai on és fàcil l’accessibilitat i està dotat 

d’il·luminació natural.  

 

El període que es realitzarà aquesta intervenció és de febrer a l’abril de 2021. 

7.3. Participants: població i mostra 

L’estudi va dirigit als residents institucionalitzats de més de 65 anys amb demència 

lleu o moderada de la residència “Ca la Cileta” del Palau d’Anglesola, conjuntament 

amb els seus cuidadors informals, que ajudaran en les activitats. Actualment, a la 

residència hi ha 39 residents dels quals 28 d’ells presenten un deteriorament cognitiu 

lleu-moderat (GDS 1-4). 

 

Els criteris d’inclusió i exclusió són els següents (65): 

- Criteris d’inclusió: 

• Diagnòstic de demència lleu-moderat (GDS 1-4) 

• Interès pels gossos: Que manifesti verbalment que li agraden. 

• Ser resident de la residència Ca la Cileta. 
• Edat: >65 anys. 

• Presència d’un o més SPCD: ansietat, depressió, apatia i/o agressivitat. 

Valorats amb l’escala NPI.  
- Criteris d’exclusió: 

• Al·lèrgies o problemes de salut que impedeixin el contacte amb els 

animals. 

• Por als gossos: Manifestat explícitament o valorat amb un primer 

contacte amb l’animal. 

• No voler participar en la teràpia. 

• Ingrés temporal a la residència de 4 o menys mesos. 

• Demència severa valorada amb GDS >5. 

7.4. Variables i instrument de mesura 

En aquest apartat descriurem les variables i instruments de mesura que utilitzarem 

per poder avaluar el projecte d’investigació.  
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Aquests instruments s’administraran abans de començar la intervenció per tenir una 

base de l’estat dels participants. En finalitzar la intervenció es passaran les mateixes 

escales de valoració per poder observar si hi ha hagut canvi i si realment la teràpia ha 

resultat efectiva. 

  

Variables de resultat: 
- Neuropsychiatric Inventory (NPI) (28): Per poder avaluar els SPC es passarà 

l’escala de trastorns neuropsiquiàtrics que podem observar en l’annex 1. Com 

s’ha dit anteriorment, és l’escala més àmplia i equilibrada per detectar SPC i té 

una alta sensibilitat als canvis. La infermera o la psicòloga del centre ho 

realitzarà a través d’una entrevista basada en les respostes que ens pugui 

donar el cuidador formal. La puntuació correspon a la suma de cada un dels 

ítems, la puntuació màxima és de 40 punts en freqüència i 30 punts en gravetat 

corresponent a major simptomatologia. 

- Measurement of pet intervention (MOPI)(66): Aquesta escala s’usarà per 

avaluar els efectes de les TAA, basats en el funcionament del resident (annex 

5). La infermera o psicòloga del centre serà qui administrarà l’escala un cop 

acabada la sessió setmanal i puntua 4 dimensions: L’atenció, els moviments 

físics, la comunicació i confortabilitat. Està basada en l’observació de les 

interaccions del pacient amb l’animal.  La puntuació màxima és de 7 punts 

corresponent amb evidència de comportament i 1 punt corresponent a què no 

hi ha evidència d’efectivitat en la sessió (59). 

 
Variables de control: 

- Dades sociodemogràfiques:  
• Edat: dia i any de naixement en el moment d’inclusió. 

• Sexe: masculí o femení. 

• Nivell educatiu:  Sense estudis, estudis primaris, secundaris o 

universitaris. 

• Estat civil: Casat/da, solter/a, viudo/a. 

• Professió. 
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- Nivell funcional:  

• Barthel (67): És un instrument que mesura la capacitat que té la persona 

en la realització de les ABVD, el resultat ens indica el grau 

d’independència o dependència com es pot veure en l’annex 6. Els 

valors de cada activitat es basen en el temps i la qualitat d’ajuda física 

que requereix. Consta en 10 ítems: Menjar, trasllat de llit-cadira, neteja 

personal, ús del bany, banyar-se o dutxar-se, desplaçar-se, pujar-baixar 

escales, vestir-se o desvestir-se i control d’esfínters (orina, femta). La 

puntuació màxima és de 100 punts (90 si usa cadira de rodes) i 

correspon a una independència total en les ABVD. S’acostuma a 

administrar al cuidador informant o fiable.  

• Lawton y Brody (68): És una escala utilitzada per mesurar les activitats 

instrumentals de la vida diària (AIVD) i, ajuda a precisar l’acompliment 

funcional en un moment determinat, el podem trobar en l’annex 7. 

Consisteix amb la valoració de 8 ítems: Capacitat d’utilitzar el telèfon, 

realitzar compres, preparar menjar, cura de la casa, rentat de la roba, ús 

de mitjans de transport, autoadministració de la medicació  i 

administració de l’economia. El resultat final és la suma de totes les 

puntuacions. Corresponent a un 0 quan la persona presenta màxima 

dependència i una puntuació de 8 que correspon a una independència 

total.  

 

- Deteriorament cognitiu: 

•  Global Deterioration Scale (GDS) (69): És l’escala global de 

deteriorament, ens proporciona una visió general de les etapes 

cognitives que apareixen en la demència, en l’annex 8 la trobem. Es 

divideixen en 7 etapes: Del nivell 1-3 es considerarien etapes prèvies a 

la demència, les etapes 4-7 són etapes de demència. A partir de la fase 

5 es pot considerar que la persona no pot viure sense ajuda.  

• MEC de Lobo (70): És un test per valorar el deteriorament cognitiu de 

la persona, el podem trobar en l’annex 9. Consta de 30 ítems agrupats 

en 11 seccions: Orientació temporal, orientació espacial, fixació, atenció 

i càlcul, memòria, nominació, repetició, comprensió, lectura, escriptura i 

dibuix. Els errors correspondran a una puntuació de 0 punts i els encerts 
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amb 1 punt. La puntuació màxima correspon a 30 punts,  menor 

puntuació significarà que l’alteració serà major (71). 

7.5. Tècniques de recollida d’informació 

Les tècniques que s’usaran per recollir la informació seran de dos tipus: Indirectes i 

directes: Les directes correspondrien als diferents tests  i entrevistes estructurades, 

que es passarien abans i després de la intervenció, conjuntament amb l’observació 

dels diferents professionals. Les indirectes serien tota la informació escrita sobre els 

pacients que ens podrien servir per conèixer-los com la història clínica del pacient.  

7.6. Desenvolupament de la intervenció 

La intervenció proposada consta d’una durada de 3 mesos amb una sessió per 

setmana. La primera sessió consistirà amb la presentació dels residents amb el gos 

de teràpia, l’objectiu és un primer contacte amb l’animal i que es puguin familiaritzar, 

d’altra banda que es vegi el funcionament d’aquestes teràpies. Les següents sessions 

van encarades a l’estimulació física i psíquica dels residents, d’aquesta manera els 

exercicis que es realitzaran aniran encarats a incentivar la comunicació entre els 

membres del grup, millorar l’equilibri, la marxa i la disminució dels SPC.  L’última 

sessió seria de cloenda. 

 

Com s’ha dit anteriorment el nombre de persones amb demència lleu-moderada (GDS 

1-4) en la residència “Ca la Cileta” és de 28 persones, així que es realitzarien 3 grups, 

dos de 10 participants i un de 8 (En el cas hipotètic que tots ells volguessin participar 

en la intervenció). Cada sessió consta de 35-40 minuts segons les activitats que es 

puguin dur a terme. 

  

Dins la intervenció hem d’incloure l’equip professional especialitzat en teràpia assistida 

en animals que estaria compost per (5): 

 

- Professionals en TAA: Persona especialitzada i acreditada en TAA. Són les 

persones que impartiran les teràpies. 
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- Equip caní: Animal de teràpia que compleix uns requisits i un caràcter concret. 

Ha estat educat i ensinistrat específicament per fer la feina. Aquests gossos 

han obtingut el certificat de gos de teràpia prèviament.  

 

La infermera, la psicòloga i la fisioterapeuta del centre seran qui ajudaran en les 

teràpies, ja que són persones que coneixen més als residents. 

 

A cada sessió es realitzarà una teràpia, tot i això s’adaptarà al grau de demència que 

pugui tenir la persona. El gos de teràpia pot participar de primera mà en les activitats 

donant la pilota o portant el diari, o simplement, pot participar passivament, on l’animal 

estarà damunt la taula. 

 

7.6.1. Activitats plantejades 
 
SESSIÓ 1: Presentació de la intervenció de TAA 
Nº de participants:  

- 8 o 10 participants (segons el grup). 
- Infermera i psicòloga del centre. 
- Equip caní i equip de TAA. 

Durada: 35-40 min. 

Objectius de la sessió: 
- Conèixer el funcionament de la 

intervenció. 
- Conèixer el gos de teràpia i 

creació del vincle. 
 

Recursos: 
- Es necessitarà el menjador de la 

residència (12m x 8m). 
- 10/8 cadires pels participants tipus 

de teràpia ocupacional, amb 
estructura de fusta amb braços, el 
seient i el reposa esquenes amb 
coixí. (Si algun participant del grup 
anés amb cadira de rodes, es 
retiraria). En forma de semicercle. 

Avaluació: 
En acabar la sessió la psicòloga o la 
infermera del centre passaran l’escala 
MOPI per valorar l’efectivitat de cada 
sessió. 
 

Estructura: 
Els professionals encarregats del projecte seran els responsables de presentar-se i 
presentar al gos de teràpia, descrivint la raça que és, l’edat i els diferents tipus 
d’activitats que es realitzaran.  
A continuació, el gos anirà a un participant i aquest haurà d’explicar el seu nom, d’on 
és i aspectes rellevants que cregui que puguin ser interessants perquè els 
companys el/la coneguin. Un cop acabada la presentació el gos anirà a un altre 
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participant i així respectivament fins que s’hagi presentat l’equip de 10 participants, 
la psicòloga i la infermera.  
 
Dins d’aquesta sessió també s’explicaran com donar premis als gossos, com 
pentinar-lo, com realitzar-li carícies o simplement com posar i treure l’arnès. Seran 
activitats que ens poden ajudar en les altres sessions.  
En acabar la sessió els participants hauran d’explicar les seves emocions i un dels 
participants donarà un premi al gos de teràpia.  

 
SESSIÓ 2: Circuit 1 

Nº de participants:  
- 8 o 10 participants (segons el grup) 
- Fisioterapeuta del centre. 
- Equip caní i equip de TAA. 

Durada: 35-40 min. 

Objectius de la sessió: 
- Millorar la marxa a distàncies 

curtes i canvis de direcció. 
- Memoritzar seqüències. 
- Augmentar la interacció social i 

l’atenció dels residents. 
Recursos: 

- Es necessitarà el menjador de la 
residència (12m x 8m).  

- 10/8 cadires pels participants tipus 
de teràpia ocupacional, amb 
estructura de fusta amb braços, el 
seient i el reposa esquenes amb 
coixí. (Si algun participant del grup 
anés amb cadira de rodes, es 
retiraria).  Formant un cercle. 

- Dispositius d’ajuda de cada 
participant: caminador, cadira de 
rodes, bastó... 

- Cons i anelles. 

Avaluació: 
En acabar la sessió la psicòloga o la 
infermera del centre passaran l’escala 
MOPI per valorar l’efectivitat de cada 
sessió.  
 
 
 
 
 
 

Estructura: 
Primerament els professionals de la teràpia explicaran el funcionament de la sessió. 
Preguntaran als participants el dia que som, el temps que fa, entre altres preguntes 
que podrien servir per posar-se en context.  
 
Aquesta sessió consistirà a agilitzar als residents. Es formaran diferents circuits en 
què el resident haurà de dirigir el gos i que aquest realitzi els circuits. El primer 
circuit, com podem observar en la figura 1, consisteix a  posar 5 cons afilerats i 
s’haurà de realitzar un zig-zag fins a arribar a l’últim.  
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Figura 1: Primer circuit sessió 2 

El segon circuit estaria compost per 5 anelles. Abans de realitzar-lo el gos de teràpia 
haurà realitzat una seqüència i els residents hauran de recordar-la. En acabar el 
circuit els altres residents hauran d’estar atens per si falla en la seqüència. 
 
En acabar la sessió els participants hauran d’explicar les seves emocions i un dels 
participants donarà un premi al gos de teràpia. 

 

SESSIÓ 3: Anem a comprar! 
Nº de participants:  

- 8 o 10 participants (segons el grup) 
- Infermera i psicòloga del centre 
- Equip caní i equip de TAA 

Durada: 35-40 min. 

Objectius de la sessió: 
- Reproduir activitats bàsiques de 

la vida diària (preparar el dinar) 
- Millorar la memòria a curt termini  
- Augmentar la interacció social i 

l’atenció dels residents 
- Millorar la motricitat fina: tacte, 

efecte pinça 
Recursos: 

- Es necessitarà el menjador de la 
residència (12m x 8m). 

- 10/8 cadires pels participants tipus 
de teràpia ocupacional, amb 
estructura de fusta amb braços, el 
seient i el reposa esquenes amb 
coixí. (Si algun participant del grup 
anés amb cadira de rodes, es 
retiraria).  Formant un semicercle.  

- Menjar de joguina etiquetat amb el 
preu 

- Pissarra i retoladors 
- Monedes i bitllets de mentida 
- Cadires formant un cercle 

Avaluació: 
En acabar la sessió la psicòloga o la 
infermera del centre passaran l’escala 
MOPI per valorar l’efectivitat de cada 
sessió.  
 
 
 
 
 
 

Estructura: 
Primerament els professionals de la teràpia explicaran el funcionament de la sessió. 
Preguntaran als participants el dia que som, el temps que fa, entre altres preguntes 
que podrien servir per posar-se en context. 
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Aquesta sessió consistirà en una simulació d’anar a comprar en un supermercat. 
Amb el gos de teràpia s’anirà al supermercat simulat en la sala i l’objectiu és agafar 
els ingredients necessaris  per cuinar verdura, pollastre i una peça de fruita (un menú 
de dinar). Cada un dels residents anirà a buscar un/dos ingredients amb el gos, i un 
cop els tinguem tots a la pissarra se sumaran els preus.  
Quan tinguem el preu de la compra el gos portarà a la butxaca de l’arnès monedes 
i bitllets que s’hauran de reunir per pagar.  
 
En acabar la sessió els participants hauran d’explicar les seves emocions i un dels 
participants donarà un premi al gos de teràpia.  

 
SESSIÓ 4: Imitem al gos! 
Nº de participants:  

- 8 o 10 participants (segons el grup). 
- Infermera i psicòloga del centre. 
- Equip caní i equip de TAA. 

Durada: 35-40 min. 

Objectius de la sessió: 
- Augmentar la interacció social i 

l’atenció dels residents. 
- Millorar la capacitat d’imitar 

accions de la vida quotidiana. 
- Millorar la coordinació física. 

Recursos: 
- Es necessitarà el menjador de la 

residència (12m x 8m). 
- 10/8 cadires pels participants tipus 

de teràpia ocupacional, amb 
estructura de fusta amb braços, el 
seient i el reposa esquenes amb 
coixí. (Si algun participant del grup 
anés amb cadira de rodes, es 
retiraria).  Formant un semicercle 
cercle. 

- Imatges de estacions de l’any. 
- Cons. 

Avaluació: 
En acabar la sessió la psicòloga o la 
infermera del centre passaran l’escala 
MOPI per valorar l’efectivitat de cada 
sessió.  
 
 
 
 
 
 

Estructura: 
Primerament els professionals de la teràpia explicaran el funcionament de la sessió. 
Preguntaran als participants el dia que som, el temps que fa, entre altres preguntes 
que podrien servir per posar-se en context. 
 
La primera part de la sessió consistirà a imitar els exercicis que realitzi el gos de 
teràpia, exemples són: aixecar-se, seure, girar per ell mateix, caminar cap al con de 
davant... 
 
La segona part de la sessió consistirà a recordar que passa a cada estació de l’any. 
El gos portarà una imatge d’una estació de l’any i passarà resident per resident 
perquè la vegin i així, li realitzin festes. A continuació cada un dels integrants de la 
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teràpia haurà d’intentar recordar què passa en cada estació de l’any (temps, roba, 
menjar...) 
 
En acabar la sessió els participants hauran d’explicar les seves emocions i un dels 
participants donarà un premi al gos de teràpia.  

 

SESSIÓ 5: On correspon la imatge? 
Nº de participants:  

- 8 o 10 participants (segons el grup). 
- Infermera i psicòloga del centre. 
- Equip caní i equip de TAA. 

Durada: 35-40 min. 

Objectius de la sessió: 
- Augmentar la interacció social i 

l’atenció dels residents. 
- Millorar la memòria. 
- Millorar la motricitat fina: agafar 

les targetes mitjançant pinça. 
Recursos: 

- Es necessitarà el menjador de la 
residència (12m x 8m). 

- 10/8 cadires pels participants tipus 
de teràpia ocupacional, amb 
estructura de fusta amb braços, el 
seient i el reposa esquenes amb 
coixí. (Si algun participant del grup 
anés amb cadira de rodes, es 
retiraria). Cadires formant un 
semicercle. 

- Pissarra. 
- Imatges amb monuments 

emblemàtics de ciutats. 
- L’arnès del gos portarà el nom de 

les ciutats enganxades. 

Avaluació: 
En acabar la sessió la psicòloga o la 
infermera del centre passaran l’escala 
MOPI per valorar l’efectivitat de cada 
sessió.  
 
 
 
 
 
 

Estructura: 
Primerament els professionals de la teràpia explicaran el funcionament de la sessió. 
Preguntaran als participants el dia que som, el temps que fa, entre altres preguntes 
que podrien servir per posar-se en context. 
Aquesta sessió consistirà a posar a la pissarra fotos de ciutats importants (París, 
Londres...), el gos portarà al seu arnés el nom d’aquestes ciutats. A continuació 
anirà passant per cada participant i hauran de relacionar la foto amb la imatge. 
Paral·lelament es realitzarà una conversa entre tots per si saben coses d’aquella 
ciutat (l’idioma, on està ciutat, si algú hi ha anat...) 
 
En acabar la sessió els participants hauran d’explicar les seves emocions i un dels 
participants donarà un premi al gos de teràpia.  
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SESSIÓ 6: Circuit 2 
Nº de participants:  

- 8 o 10 participants (segons el grup). 
- Fisioterapeuta del centre. 
- Equip caní i equip de TAA. 

Durada: 35-40 min. 

Objectius de la sessió: 
- Augmentar la concentració. 
- Millorar l’orientació i l’equilibri. 
- Millorar la deambulació. 
- Augmentar la interacció social i 

l’atenció dels residents. 
Recursos: 

- Es necessitarà el menjador de la 
residència (12m x 8m). 

- 10/8 cadires pels participants tipus 
de teràpia ocupacional, amb 
estructura de fusta amb braços, el 
seient i el reposa esquenes amb 
coixí. (Si algun participant del grup 
anés, amb cadira de rodes es 
retiraria). Cadires formant un 
semicercle 

- Cons i pals 

Avaluació: 
En acabar la sessió la psicòloga o la 
infermera del centre passaran l’escala 
MOPI per valorar l’efectivitat de cada 
sessió.  
 
 
 
 
 
 

Estructura: 
Primerament els professionals de la teràpia explicaran el funcionament de la sessió. 
Preguntaran als participants el dia que som, el temps que fa, entre altres preguntes 
que podrien servir per posar-se en context. 
 
En aquesta sessió es realitzaran dos circuits que estaran marcats amb cons i pals 
que el gos haurà d’anar esquivant i saltant. El resident serà encarregat de guiar-lo 
en tot moment.  
 

- Primer circuit: Com s’observa en la imatge 2 consistirà a dirigir el gos perquè 
realitzi zig-zag pels cons i després salti els dos pals.  
 

 
 
 
Figura 2: Primer circuit sessió 6 
 

- Segon circuit: Com s’observa en la imatge 3, consistirà a dirigir el gos a saltar 
els diferents pals fins a arribar a l’altre con.  

 
 
 
 
Figura 3: Segon circuit sessió 6 
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En acabar la sessió els participants hauran d’explicar les seves emocions i un dels 
participants donarà un premi al gos de teràpia.  

 

SESSIÓ 7: És carnaval! 
Nº de participants:  

- 8 o 10 participants (segons el grup). 
- Infermera i psicòloga del centre. 
- Equip caní i equip de TAA. 

Durada: 35-40 min. 

Objectius de la sessió: 
- Recordar paraules relacionades 

amb un tema per treballar la 
memòria. 

- Millorar la motricitat fina: agafar 
les galetes.  

- Augmentar la interacció social i 
l’atenció dels residents. 

Recursos: 
- Es necessitarà el menjador de la 

residència (12m x 8m). 
- 10/8 cadires pels participants tipus 

de teràpia ocupacional, amb 
estructura de fusta amb braços, el 
seient i el reposa esquenes amb 
coixí. (Si algun participant del grup 
anés amb cadira de rodes, es 
retiraria). Cadires al voltant de la 
taula. 

- El baül de roba del gos: Amb 
diferents complements. 

- Dos taules de 1mx1m ajuntades al 
mig de la sala. 

Avaluació: 
En acabar la sessió la psicòloga o la 
infermera del centre passaran l’escala 
MOPI per valorar l’efectivitat de cada 
sessió.  
 
 
 
 
 
 

Estructura: 
Primerament els professionals de la teràpia explicaran el funcionament de la sessió. 
Preguntaran als participants el dia que som, el temps que fa, entre altres preguntes 
que podrien servir per posar-se en context. 
 
La sessió consistirà a vestir el gos com si anés de carnaval. El gos i el baül estaran 
damunt la taula.  Dins el baül, hi haurà diferents tipus de roba que els participants 
hauran de distingir per a cada ocasió (roba d’estiu, d’hivern, de carnaval, de festa..), 
i hauran de debatre quina és la vestimenta més idònia per anar de carnaval. D’altra 
banda tindrà un necesser amb una pinta, espuma i llaços que els hi pot servir per 
arreglar-lo. 
 
Un cop disfressat el gos, farà una passarel·la.  
 
En acabar la sessió els participants hauran d’explicar les seves emocions i un dels 
participants donarà un premi al gos de teràpia.  



  Treball final de grau 

 39 

SESSIÓ 8: Componem paraules 
Nº de participants:  

- 8 o 10 participants (segons el grup). 
- Infermera i psicòloga del centre. 
- Equip caní i equip de TAA. 

Durada: 35-40 min. 

Objectius de la sessió: 
- Recordar paraules relacionades 

amb un tema per treballar la 
memòria. 

- Millorar la motricitat fina: agafar 
les galetes. 

- Augmentar la interacció social i 
l’atenció dels residents. 

Recursos: 
- Es necessitarà el menjador de la 

residència (12m x 8m). 
- 10/8 cadires pels participants tipus 

de teràpia ocupacional, amb 
estructura de fusta amb braços, el 
seient i el reposa esquenes amb 
coixí. (Si algun participant del grup 
anés amb cadira de rodes, es 
retiraria). Cadires al voltant de les 
taules. 

- Galetes amb forma de lletra per a 
gossos i per la realització 
d’activitats. 

- Taules (1mx1m). 

Avaluació: 
En acabar la sessió la psicòloga o la 
infermera del centre passaran l’escala 
MOPI per valorar l’efectivitat de cada 
sessió.  
 
 
 
 
 
 

Estructura: 
Primerament els professionals de la teràpia explicaran el funcionament de la sessió. 
Preguntaran als participants el dia que som, el temps que fa, entre altres preguntes 
que podrien servir per posar-se en context. 
 
Els participants s’agruparan en 3 taules i al centre tindran galetes de gos amb forma 
de lletra. El professional que dirigeixi la teràpia dirà una temàtica (ex: pobles del Pla 
d’Urgell, colors, ciutats, noms de persona...) i cada un dels participants hauran de 
formar una paraula. El gos anirà un per un i se li podrà fer festes i donar-li les galetes.  
 
En acabar la sessió els participants hauran d’explicar les seves emocions i un dels 
participants donarà un premi al gos de teràpia.  

 
SESSIÓ 9: Els colors! 
Nº de participants:  

- 8 o 10 participants (segons el grup). 
- Infermera i psicòloga del centre. 
- Equip caní i equip de TAA. 

Durada: 35-40 min. 

Objectius de la sessió: 
- Millorar la motricitat fina. 
- Millorar la memòria a curt 

termini. 
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- Augmentar la interacció social i 
l’atenció dels residents. 

Recursos: 
- Es necessitarà el menjador de la 

residència (12m x 8m). 
- 10/8 cadires pels participants tipus 

de teràpia ocupacional, amb 
estructura de fusta amb braços, el 
seient i el reposa esquenes amb 
coixí. (Si algun participant del grup 
anés amb cadira de rodes, es 
retiraria). Cadires formant un 
cercle.   

- Targetes amb noms d’objectes. 
- Una diana amb 4 colors. 
- Boles de colors. 

Avaluació: 
En acabar la sessió la psicòloga o la 
infermera del centre passaran l’escala 
MOPI per valorar l’efectivitat de cada 
sessió.  
 
 
 
 
 
 

Estructura: 
Primerament els professionals de la teràpia explicaran el funcionament de la sessió. 
Preguntaran als participants el dia que som, el temps que fa, entre altres preguntes 
que podrien servir per posar-se en context. 
 
A continuació s’ensenyarà una “diana” que tindrà quatre colors (groc, vermell, blau 
i verd). A cada un dels assistents se’ls hi donarà una targeta amb un nom (ex: el 
mar, uniforme de bomber, el sol...) i hauran de relacionar la paraula amb un dels 
colors de la diana. Quan diguin el color corresponent el gos serà el responsable de 
portar-los-hi la bola del mateix color i li hauran d’agafar de la boca. Cada un d’ells 
haurà de tirar la pilota al color corresponent intentant fer diana, si no ho encerten el 
gos/resident, tornarà a agafar la pilota i tindrà una altra oportunitat.   
 
En acabar la sessió els participants hauran d’explicar les seves emocions i un dels 
participants donarà un premi al gos de teràpia.  

 
SESSIÓ 10: Esport 
Nº de participants:  

- 8 o 10 participants (segons el grup). 
- Fisioterapeuta del centre del 

centre. 
- Equip caní i equip de TAA. 

Durada: 35-40 min. 

Objectius de la sessió: 
- Millorar l’equilibri i l’aparell 

motor. 
- Augmentar la interacció social i 

l’atenció dels residents. 
- Reproduir activitats de la vida 

diària: Penjar roba. 
- Augmentar la motricitat fina: 

realitzar pinça amb la ma. 
Recursos: Avaluació: 
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- Es necessitarà el menjador de la 
residència (12m x 8m). 

- 10/8 cadires pels participants tipus 
de teràpia ocupacional, amb 
estructura de fusta amb braços, el 
seient i el reposa esquenes amb 
coixí. (Si algun participant del grup 
anés amb cadira de rodes, es 
retiraria). Cadires formant un 
cercle.   

- Pilotes. 
- Cercles.  
- Cistella, pinces i una corda. 

En acabar la sessió la psicòloga o la 
infermera del centre passaran l’escala 
MOPI per valorar l’efectivitat de cada 
sessió.  
 
 
 
 
 
 

Estructura: 
Primerament els professionals de la teràpia explicaran el funcionament de la sessió. 
Preguntaran als participants el dia que som, el temps que fa, entre altres preguntes 
que podrien servir per posar-se en context. 
 
En aquesta sessió els participants durant a terme diferents activitats com passar-se 
la pilota uns amb els altres, llençar la pilota amb la mà dreta i després esquerra al 
gos de teràpia i que aquest la retorni. Intentar que passi la pilota dins el cercle. La 
següent activitat consistirà a penjar la roba del gos. El gos portarà roba dins la 
cistella que anirà repartint entre els participants, s’hauran d’aixecar/anar amb la 
cadira de rodes fins a la corda i amb una pinça penjar la roba.  
 
En acabar la sessió els participants hauran d’explicar les seves emocions i un dels 
participants donarà un premi al gos de teràpia.  

 
SESSIÓ 11: Puzzledog! 
Nº de participants:  

- 8 o 10 participants (segons el grup). 
- Infermera i psicòloga del centre. 
- Equip caní i equip de TAA. 

Durada: 35-40 min. 

Objectius de la sessió: 
- Millorar la motricitat fina: agafar 

peces de puzle. 
- Augmentar de la interacció 

social i l’atenció dels residents. 
Recursos: 

- Es necessitarà el menjador de la 
residència (12m x 8m). 

- 10/8 cadires pels participants tipus 
de teràpia ocupacional, amb 
estructura de fusta amb braços, el 
seient i el reposa esquenes amb 
coixí. (Si algun participant del grup 
anés amb cadira de rodes, es 

Avaluació: 
En acabar la sessió la psicòloga o la 
infermera del centre passaran l’escala 
MOPI per valorar l’efectivitat de cada 
sessió.  
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retiraria). Cadires formant un cercle 
al voltant de les taules. 

- Trencaclosques amb imatges de 
gos de diferents mides i peses.  

- 3 taules d’1mx1m. 

 
 

Estructura: 
Primerament els professionals de la teràpia explicaran el funcionament de la sessió. 
Preguntaran als participants el dia que som, el temps que fa, entre altres preguntes 
que podrien servir per posar-se en context. 
 
En aquesta sessió dividirem els participants en tres taules, i al centre de cada taula 
hi haurà trencaclosques amb dibuixos de gossos de teràpia. Els participants hauran 
d’agafar les peces i fer-lo. El gos se situarà al centre de la taula i a vegades 
s’amagaran les peces entremig de l’animal. Els participants hauran de buscar-les 
mitjançant les carícies de l’animal. Finalment es posaran tots els trencaclosques en 
comú.  
 
En acabar la sessió els participants hauran d’explicar les seves emocions i un dels 
participants donarà un premi al gos de teràpia.  

 
SESSIÓ 12: Cloenda de la intervenció 

Nº de participants:  
- Els 28 participants junts.  
- Infermera i psicòloga del centre. 
- Equip caní i equip de TAA.  

Durada: 40 min. 

Objectius de la sessió: 
- Millorar la integració social 

mitjançant la participació. 
- Millorar la memòria a curt 

termini. 
Recursos: 

- Taules d’1mx1m i cadires. 
- El jardí de la residència. 
- Menjar (ja sigui berenar o 

esmorzar). 

Avaluació: 
En acabar la sessió la psicòloga o la 
infermera del centre passaran l’escala 
MOPI per valorar l’efectivitat de cada 
sessió.  

Estructura: 
Primerament els professionals de la teràpia explicaran el funcionament de l’última 
sessió. Preguntaran als participants el dia que som, el temps que fa, entre altres 
preguntes que podrien servir per posar-se en context. 
En ser l’últim dia s’anirà al jardí de la residència on els gossos podran estar 
lliurement. Es trauran taules i cadires i es prepararà un berenar/esmorzar per 
acomiadar-se de la intervenció.  
 
D’altra banda s’intentarà recordar les diferents sessions que s’han anat realitzant i 
s’intentarà que recordin quina els hi ha agradat més i si els hi ha agradat 
l’experiència.  
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7.7. Avaluació de la intervenció 

L’avaluació es realitzarà a partir de les diferents escales administrades i, conjuntament 

amb la infermera i les cuidadores responsables del centre i el professional que realitzi 

la teràpia.  L’avaluació serà objectiva mitjançant les escales administrades post-pre 

intervenció i alhora subjectiva amb l’observació dels diferents professionals.  

 

Les escales que s’administraran la setmana abans de l’inici de la intervenció i tres 

mesos després de finalitzar-se. Les realitzarà la infermera i la psicòloga del centre, 

aquestes són: 

 

- Barthel i Lawton y Brody (67)(68): L’objectiu d’aquestes escales és poder 

observar si el resident ha augmentat en l’autonomia de les ABVD o de les AIVD. 

Amb aquestes escales s’intentarà observar una millora en l’autonomia 

d’activitats com podria ser agafar els coberts, traslladar-se o deambular, també 

voldrem una millora amb la motricitat fina.  

En el cas de l’escala de Lawton y Brody possiblement no tindrem una variació 

de punts, pel fet que avalua les activitats independents de la vida diària com 

podria ser cuinar o rentar-se la roba, que pel fet d’estar institucionalitzats, els 

residents ja no tenen cura d’aquests aspectes. 

Pel que fa a l’escala de Barthel possiblement hi haurà millora (encara que sigui 

mínima, uns 10 punt), en l’autonomia d’activitats bàsiques com: 

• Menjar: Agafar els coberts o els gots, ja que es realitzaran sessions que 

ajudaran a la motricitat fina. 

• Desplaçar-se: Moure’s en trajectes curts pot ser que millori, ja que hi 

haurà activitats de mobilització.  

• Vestir-se/desvestir-se: Encara que l’acció de vestir-se no millorarà, sí 

que podria millorar l’elecció de la roba, ja que hi ha una sessió que 

s’intentaria distingir diferents mudes per les diferents èpoques de l’any.  

Aquesta seria una hipotètica avaluació en cas què s’hagués realitzat.  

- MEC de Lobo(70): S’administrarà per classificar el deteriorament cognitiu que 

presenta i, si després de les sessions hi ha hagut una millora. Possiblement el 

resultat final serà el mateix, ja que les preguntes d’aquests tests són molt 
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específiques i en la intervenció no es tracten, així que els canvis no serien 

significatius.   

Tot i això, amb les diferents activitats de reminiscència i memòria que es 

realitzaran durant la intervenció. Sí que es podrà veure diàriament com els 

residents recorden i relacionen fets, memoritzen colors i seqüències, 

interpreten frases. 

- Inventari Neuropsiquiàtric (NPI)(28): És l’escala que s’usa per determinar els 

SPCD, en finalitzar es tornarà a administrar per observar si hi ha hagut una 

disminució en els SPC de cada persona.  

Intentarem observar millora o molta millora clínica de símptomes com podria 

ser agitació, depressió, ansietat, apatia i/o irritabilitat. En els pacients que 

inicialment tenien un d’aquests símptomes amb puntuació de 3-4 punts 

(freqüent, molt freqüent), amb l’acabament de la intervenció podria veure’s amb 

una puntuació d’1-2 punts (ocasionalment, a vegades). 

D’altra banda altres símptomes com deliris, al·lucinacions, desinhibició o 

eufòria possiblement  no es podran valorar en la mateixa mesura i el canvi serà 

significatiu, és a dir, la millora serà poca o nul·la; ja que les sessions no estan 

preparades per intervindr en aquests símptomes.  

 

D’altra banda hi haurà una escala que s’administrarà en finalitzar cada sessió per 

poder valorar els efectes de la teràpia mitjançant 4 comportaments: si les puntuacions 

són menys de 4 significa que el comportament no és significatiu, si les puntuacions 

són de 5-7 significa que hi ha evidència o forta evidència del comportament. Aquesta 

escala és l’anomenada MOPI (66). En aquesta escala es mesurarà: 

 

• Capacitat de concentració: Englobaria la concentració i l’atenció al moment 

que es treballa l’activitat concreta. Al ser activitats diferents de les de la 

residència i amb animals, considero que la puntuació mitjana de les diferents 

sessions estaria entre 5-6, amb aquesta puntuació es podria veure força 

evidència d’aquest comportament.   

• Moviment físic: Englobaria la motricitat, el moviment de la tasca i 

l’intensional observable. Partint de la base que molts dels residents tenen 

problemes en la mobilització o van en cadira de rodes, valoraríem més les 

intensions de dur a terme les activitats. Així que la puntuació mitjana de les 
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diferents sessions considero que seria entre 4-6, amb aquesta puntuació es 

podria veure evidència d’aquest comportament. 

• Comunicació: Engloba les expressions verbals observables. La majoria de 

les activitats plantejades necessiten comunicació i relació entre els 

companys. Així que la puntuació d’aquest ítem seria de 6-7, corresponent a 

forta evidència del comportament.  

• Conformitat: Engloba el grau d’obediència del participant en les indicacions 

del terapeuta. Aquest ítem considero que va molt relacionat al caràcter de 

la persona. Així que la mitjana seria molt variada, podent observar 

puntuacions de 2-3 (poc observable el comportament) i de 5-7 (molt 

observable el comportament). 

 

Si agafem la sessió 6 que consisteix en dos circuits, possiblement la puntuació de 

moviment físic i, comunicació entre participants i gos de teràpia seria molt elevada 

(puntuacions de 5-7), la capacitat de concentració també seria elevada pel fet que han 

de dirigir el gos i realitzar els circuits (puntuacions de 5-6), però, com hem dit 

anteriorment la conformitat seria segons el gust de la persona.  

7.8. Cronograma 

El disseny d’intervenció  que es proposa en aquest treball constarà de 3 mesos amb 

una sessió setmanal, realitzats des del mes de febrer fins a l’abril del 2021. 

 

Prèviament a l’inici de la teràpia, s’anirà al centre per passar els tests corresponents i 

tenir una visió principal dels participants.  

La primera sessió serà la de benvinguda on els residents coneixeran al gos de teràpia 

i es familiaritzaran amb ell. Les següents sessions aniran encarades a l’estimulació 

cognitiva, física i psicològica dels ancians i finalment, l’última sessió serà 

d’acomiadament. 

 

Al cap de 3 mesos es tornarà a la residència per avaluar mitjançant les escales de 

Barthel, Lowon y Brody, MEC de Lobo i NPI, la possible efectivitat d’aquesta teràpia. 

En l’annex 10 podem trobar el cronograma. 
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7.9. Aspectes ètics i legals.  

Primerament per participar en un projecte d’investigació, cada un dels participants o 

representant legal ha de signar el CI on recull tota la informació suficient del 

procediment i els seus riscs. Aquesta informació s’ha de donar prèvia al signament del 

CI i amb temps suficient que permeti la reflexió de la participació i, en tot cas el 

revocament del consentiment. Es deixarà una còpia als participants o representants 

legals perquè se la puguin llegir i perquè se la quedin i, en qualsevol moment es pot 

revocar lliurement i voluntàriament a aquest consentiment, sense haver d’explicar la 

causa (72). 

 

Dins la legislació ho podem trobar a la llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica 

reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació 

i documentació clínica. I hem d’assegurar que les dades que ens facilitarien són 

confidencials i solament d’ús exclusiu per aquest projecte, d’acord amb la Llei orgànica 

15/99 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). L’administració de la 

Generalitat de Catalunya garanteix aquesta cooficialitat a través del reglament 

2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (72-73).  

 

El següent aspecte que hem de tenir en compte és que el projecte hagi passat i hagi 

set certificat per un CEIC (comitè ètic d’investigació clínica) del SIDIAP (Sistema 

d’Informació per al desenvolupament de la Investigació en Atenció Primària) de Jordi 

Gol  i assegurar que el projecte té una raó de benefici-risc, per així minimitzar els riscs 

i maximitzar els possibles beneficis (5-74-75). 

 

Per últim hi ha d’haver unes normes legals i protocols per l’actuació amb animals de 

teràpia i així poder garantir un benestar en animal. La fundació Affinity ha proposat 

uns conceptes bàsics (76-77): 

- El benestar animal ha d’anteposar-se a l’activitat de teràpia. 

- És necessari que el terapeuta estigui atent als senyals d’estres, ansietat o por 

de l’animal. 

- Si l’animal mostra conflicte amb alguna persona, no s’ha de forçar la interacció. 

- Imprescindible revisió mèdica dels animals. 

- L’animal és lliure per expressar els comportaments naturals de la seva espècia. 
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- No passar-se del temps recomanat de cada sessió. 

- L’animal s’ha de tractar amb respecte. 

- Els animals han d’estar nets en cada sessió. 

8. LIMITACIONS I SESGOS  
 

La principal limitació d’aquest projecte d’investigació ha estat no poder realitzar-lo a la 

realitat. Això ha suposat que els resultats esmentats en aquest treball són 

especulacions del que hagués pogut passar en cas que s’haguessin realitzat les 

diferents sessions. Tot i això, la bibliografia sobre la teràpia assistida en animals que 

s’ha pogut cercar, té resultats beneficiosos en les persones amb demència. 

 

D’altra banda, si aquest projecte s’hagués pogut dur a terme, ens haguérem trobat 

amb diferents limitacions com:   

 

- La mostra s’hagués quedat molt limitada, ja que molts dels ancians, 

possiblement, no haguessin volgut participar o simplement hi hauria dies que  

alguns no participarien en les activitats, això provocaria que els resultats finals 

s’haguessin vist afectats.  

- Que alguns dels residents no creïn un vincle amb els animals. Si no es crea no 

es podria aconseguir els resultats esperats. 

- Una altra limitació és el temps d’intervenció. Aquest projecte està format per 12 

sessions que és el temps mínim per observar resultats, tot i això incrementar el 

nombre de sessions no sabem si hagués ajudat més i millor als pacients en la 

disminució dels SPCD.  

- Disponibilitat de dies que concordin amb l’associació Ilerkan. 

- Que les mesures actuals de COVID-19 que s’han d’aplicar (com podria ser l’ús 

de mascareta) puguin molestar als participants, influint en la conducta.  

 

Tot i això, considero que l’ajuda de la residència per part dels diferents professionals 

hagués estat excel·lent i hagués ajudat a fer que les sessions i el projecte funcionés a 

la perfecció.  
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9. CONCLUSIONS  
 
No hi ha conclusions perquè la intervenció no s’ha portat a terme. Però el que 

s’esperaria trobar com a conclusions és el següent: 

 

En relació amb el primer objectiu: 

- Dissenyar una intervenció per millorar les cures del pacient amb demència lleu-

moderada.  

La intervenció dissenyada basada en la TAA per a residents diagnosticats de 

demència lleu o moderada i que viuen a la residència Ca la Cileta, és efectiva donat 

que s’ha pogut observar en els resultats dels tests administrats, que els SPCD han 

disminuït. En el test NPI s’ha observat una disminució de símptomes com l’agitació, 

l’apatia, la irritabilitat i la depressió i, en el cas del test Lawton y Brody hem observat 

que accions de la vida diària com agafar coberts, triar-se la roba o caminar trajectes 

curts han millorat i conseqüentment, un millor estat físic i psicològic de la persona.  

 

En relació amb els objectius específics: 

- Descriure les característiques dels SPC en funció de factors sociodemogràfics, 

del grau de deteriorament cognitiu i físic, i del nivell funcional. 

Amb relació als factors sociodemogràfics no s’ha trobat relació en què en funció de la 

professió, l’edat, sexe i/o estat civil hi hagi correlació amb l’augment dels SPCD. D’altra 

banda a més deteriorament funcional, que ha estat valorat amb els tests Barthel i 

Lawton y Brody, apareixen més SPCD. Així mateix, a més deteriorament cognitiu, 

valorat amb el test GDS i Mec de Lobo, més SPCD es poden observar. En el cas del 

GDS, residents amb GDS 4 en presenten amb més intensitat i més sovint que d’altres 

que tenen diagnosticat GDS d’1-3. 

- Avaluar l’impacte del TAA en presència de SPC. 

Per poder avaluar l’impacte de les TAA s’ha utilitzat l’escala MOPI i NPI. En l’escala 

MOPI s’ha observat els efectes de la teràpia, a més sessions s’ha observat un 

augment de l’activitat física, de la concentració i de comunicació en els residents. S’ha 

vist una relació d’aquesta escala amb la NPI; a més punts de valoració en l’escala 

MOPI, s’ha observat una disminució de SPC com l’agitació, la depressió, l’apatia i la 

irritabilitat (valorat amb l’escala NPI). En administrar l’escala NPI en finalitzar la 

intervenció aquests símptomes estaven disminuïts respecte al resultat final.  
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- Avaluar l’adherència al tractament. 

S’ha observat una bona predisposició a participar en la intervenció, tret d’alguns casos 

aïllats que en un principi eren reticents, però en veure la bona evolució del grup amb 

les intervencions finalment la participació ha sigut majoritària.  

10. REFLEXIÓ PERSONAL 
 
Abans de donar per finalitzat aquest treball m’agradaria dir que ha estat una recerca 

que m’ha fet créixer com a persona; m’ha fet valorar la vellesa i m’ha fet conèixer les 

conseqüències d’aquesta. 

 

La vellesa té un conjunt de canvis biològics, psicosocials, cognitius i de personalitats 

que poden esdevenir en processos patològics comuns com és la demència. La 

demència es pot definir com una síndrome amb alteracions cognitives i que interfereix 

amb el funcionament diari i independent de la persona.  És una malaltia comuna en 

persones de més de 65 anys amb una prevalença mitjana d’un 5.5% que va en 

increment amb l’edat.  

 

La demència ve  acompanyada d’uns símptomes psicològics i conductuals propis de 

la malaltia, com podria ser apatia, ansietat, depressió, agitació, agressivitat verbal 

entre altres.  Aquest conjunt de símptomes es poden trobar fins a un 90% dels casos, 

i en un percentatge més elevat en aquells que estan institucionalitzats. A vegades 

aquests símptomes s’agreugen perquè no es té eines suficients per poder-ho pal·liar 

i això, pot suposar estrès tant pel pacient com pel cuidador. Per això el paper 

d’infermeria és molt important per poder controlar els símptomes, donant-los-hi una 

atenció correcta i el seguiment requerit de la malaltia. 

 

En moltes ocasions s’acostuma a tractar farmacològicament aquests símptomes, 

sense indagar quin és el motiu real del seu sorgiment. Cada vegada més s’estan 

donant a conèixer diferents teràpies no farmacològiques amb la finalitat de disminuir 

els agents químics mitjançant la modificació de l’entorn, l’exercici físic, activitats de 

comunicació i/o entreteniment. Una d’aquestes TNF n’és la teràpia assistida amb 
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animals. Aquest tipus de teràpies promouen el vincle afectiu entre el pacient i l’animal 

amb la finalitat de proporcionar un procés terapèutic al pacient.  

 

La finalitat d’aquest treball era la realització d’un projecte d’investigació basat en 

l’aplicació de la teràpia assistida amb animals en persones majors i donar a conèixer 

si les teràpies són efectives i tenen beneficis. Primerament es va realitzar una recerca 

bibliogràfica i es va poder observar que les TAA i la interacció amb animals tenen 

múltiples beneficis de cara les persones grans com poden ser la disminució de l’estrès, 

foment de l’activitat física i la interacció social, augmenten l’autoestima i l’humor, 

estimulació de la ment i, en alguns dels casos s’ha observat disminució de medicació. 

Es va indagar sobre la durada i el tipus d’activitats perquè la intervenció pogués tenir 

un efecte positiu. A continuació es va plantejar una intervenció de 12 sessions amb 

residents de la residència Ca la Cileta del Palau d’Anglesola, que presentin un GDS 

lleu-moderat. Aquestes sessions serien dutes a terme per un professional de les 

teràpies, l’equip caní i l’equip de la residència. S’intentaria incidir en múltiples factors 

com la mobilitat, la memòria, la comunicació i l’afecte, els resultats es veurien reflectits 

mitjançant escales en el moment que no hi hagi empitjorament dels SPCD i en un 

possible augment de l’autonomia en la realització d’algunes activitats bàsiques de la 

vida diària com podria ser menjar, arreglar-se o moure’s.  

 

La cerca d’informació d’aquest treball no ha estat difícil, ja que actualment són teràpies 

que s’usen en diferents grups de persones i per diferents patologies. I, actualment hi 

ha evidència de la seva efectivitat. Tot i això el més costós ha estat la realització de 

les activitats per la intervenció, ja que la bibliografia a internet és mínima i jo no tinc 

els coneixements suficients per saber si les activitats poden ser efectives. Donar 

gràcies a la Dra. Rodrigo i a la L. Altimira que m’han donat a conèixer les diferents 

activitats que elles realitzen en l’associació que treballen i he pogut completar-ho. 

 

Tot i no haver pogut aplicar aquesta intervenció, es pot deduir tant de la bibliografia 

com de la informació aportada de les professionals que les TAA són efectives i tenen 

efectes multifactorials en les persones grans. 

 

Com a conclusió final, podem dir que la demència és una malaltia que si no es pal·lien 

els símptomes inicialment, poden tenir conseqüències fatals tant físiques com 
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psíquiques, per tant, crec que s’hauria d’intervenir no farmacològicament el més aviat 

possible, amb la finalitat de detectar el nombre més gran de casos i evitar el seu 

desenvolupament. 
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12. Annex  

Annex 1: Escala Neuropsyquiatric Inventory (NPI) 
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Annex 2: Behave-AD. 
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Annex 3: Taula d’estratègia de cerca bibliogràfica 

 

 

 

Base de 
dades Estratègia de recerca Resultats Vàlids Data de 

recerca 

Pubmed 

1. (animal assisted 
therapies[MeSH Terms]) 
AND (dementia[MeSH 
Terms]) 

2. (animal assisted 
therapies[MeSH Terms]) 
AND (ALZHEIMER[MeSH 
Terms]) 

3. ((animal assisted 
therapies[MeSH Terms]) 
AND (treatment[MeSH 
Terms])) AND 
(dementia[MeSH Terms]) 

12 
 
 

3 
 
 

49 

3 
 
 

1 
 
 

2 

29/03/2021 
 
 
 

29/03/2021 
 
 
 
 

29/03/2021 

Cinahl plus 

1. Animal assisted therapy 
AND (dementia or 
alzheimers)  

2. Animal assisted therapy 
AND (benefits or 
advantages) AND 
(dementia or alzheimers) 

52 
 

4 

5 
 

1 

30/03/2021 
 

30/03/2021 

Scopus 

TITLE-ABSKEY ((animal AND 
assisted AND therapy) AND 
(Alzheimer) AND (benefits) AND 
(LIMIT-TO (SUBJAREA, “NURS”) 
OR LIMIT-TO (SUBJAREA, 
“PSYC”)) 

3 2 29/03/2021 

Google 
scholar 

1. Animal assisted therapy 
and dementia. 

2. Animal assisted therapy 
benefits with dementia 
(2017) 

17200 
 

15600 

3 
 

4 

06/04/2021 
 
 

06/04/2021 



  Treball final de grau 

 66 

Annex 4: Document específic de consentiment informat.  
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Annex 5: Measurament of pet intervention (MOPI) 

1= Sense evidencies d’aquest comportament 

7= Forta evidencia d’aquest comportament 

 

Capacitat de concentració 1 2 3 4 5 6 7 
Moviment físic 1 2 3 4 5 6 7 
Comunicació 1 2 3 4 5 6 7 
Conformitat 1 2 3 4 5 6 7 

Capacitat de concentració: Engloba l’atenció i la concentració en el moment que 

s’està treballant en una activitat concreta. 

 

Moviment físic: Engloba motricitat, el moviment orientat a la tasca i el moviment 

intencional observable.  

Comunicació: Solament engloba les expressions verbals observables. 

Conformitat: Engloba el grau d’obediència del participant respecte les indicacions del 

terapeuta. 
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Annex 6: Index de Barthel 
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Annex 7: Escala de Llawton y Brody 
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Annex 8: Escala de deteriorament global (GDS) versió “Fast” 
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Annex 9: MEC de Lobo 
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Annex 10: Cronograma 
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