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GRAU	EN	ÒPTICA	I	OPTOMETRIA	

	

Lectura	Crítica	d’Articles:	Alteracions	Visuals	Després	D’Un	

Traumatisme	Cranioencefàlic.	
	

RESUM	

	
Els	 traumatismes	 cranioencefàlics	 són	 lesions	 físiques	 produïdes	 sobre	 la	 regió	 cranial	 o	 facial	 que	
alteren	de	manera	 temporal	o	permanent	 la	 funció	 cerebral.	A	partir	d’ells,	 el	 sistema	visual	 es	 veu	
alterat,	 provocant	 que	 la	 vida	 quotidiana	 de	 la	 gent	 que	 ha	 patit	 un	 traumatisme	 cranial	 es	 veu	
alterada,	donant	lloc	a	diversos	signes	i	símptomes.	
	
L’objectiu	 principal	 d'aquest	 treball	 és	 adquirir,	 mitjançant	 la	 lectura	 crítica	 d’articles	 científics,	
entendre	i	ser	crític	amb	allò	que	estem	llegint,	en	aquest	cas	fer	una	lectura	crítica	que	versa	sobre	les	
alteracions	visuals	després	d’un	traumatisme	cranioencefàlic.		
	
Per	aconseguir	aquest	objectiu	hem	dividit	el	treball	en	diferents	parts.	En	primer	lloc,	descriurem	amb	
detall	 les	característiques	d’un	traumatisme	cranioencefàlic,	 incloent-hi	 les	causes	etiològiques	 i	com	
afecten.	Seguidament	parlarem	de	com	fer	una	lectura	crítica	d’articles	científics	en	ciències	de	la	salut	
i	elaborarem	una	guia	general	que	serà	utilitzada	per	la	darrera	part	del	treball.	 	

Per	finalitzar,	realitzaré	la	lectura	crítica	de	tres	articles	relacionats	amb	les	alteracions	visuals	després	
d’un	traumatisme	cranial	adquirit,	a	partir	d’estudis	amb	pacients	que	han	patit	una	lesió	cranial,	per	
veure	 quines	 alteracions	 es	 donen	 en	 més	 freqüència	 i	 altres	 estudis	 comparant	 pacients	 amb	
traumatisme	cranioencefàlic	i	un	grup	control.	 	 	 	 	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 



 

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 3 

 
 

GRAU	EN	ÒPTICA	I	OPTOMETRIA	

	

Lectura	Crítica	d’Articles:	Alteracions	Visuals	Després	D’Un	

Traumatisme	Cranioencefàlic.	
	

RESUMEN	

	
Los	traumatismos	craneoencefálicos	son	lesiones	físicas	producidas	sobre	la	región	craneal	o	facial	que	
alteran	de	manera	temporal	o	permanente	la	función	cerebral.	A	partir	de	ellos,	el	sistema	visual	se	ve	
alterado,	provocando	que	 la	vida	cotidiana	de	 la	gente	que	ha	sufrido	un	traumatismo	craneal	se	ve	
alterada,	dando	lugar	a	varios	signos	y	síntomas.	
	
El	 objetivo	 principal	 de	 este	 trabajo	 es	 adquirir,	 mediante	 la	 lectura	 crítica	 de	 artículos	 científicos,	
entender	 y	 ser	 crítico	 con	 lo	que	estamos	 leyendo,	 en	este	 caso	hacer	una	 lectura	 crítica	que	 versa	
sobre	las	alteraciones	visuales	tras	un	traumatismo	craneoencefálico.	
	
Para	 conseguir	 este	 objetivo	 hemos	 dividido	 el	 trabajo	 en	 diferentes	 partes.	 En	 primer	 lugar,	
describiremos	 con	 detalle	 las	 características	 de	 un	 traumatismo	 craneoencefálico,	 incluyendo	 las	
causas	 etiológicas	 y	 cómo	 afectan.	 Seguidamente	 hablaremos	 de	 cómo	 hacer	 una	 lectura	 crítica	 de	
artículos	 científicos	en	 ciencias	de	 la	 salud	y	elaboramos	una	guía	general	que	 será	utilizada	para	 la	
última	parte	del	trabajo.	
	
Para	 finalizar,	 realizaré	 la	 lectura	 crítica	 de	 tres	 artículos	 relacionados	 con	 las	 alteraciones	 visuales	
después	de	un	traumatismo	craneal	adquirido,	a	partir	de	estudios	con	pacientes	que	han	sufrido	una	
lesión	 craneal,	 para	 ver	 qué	 alteraciones	 se	 dan	 en	 más	 frecuencia	 y	 otros	 estudios	 comparando	
pacientes	con	traumatismo	craneoencefálico	y	un	grupo	control.	
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GRAU	EN	ÒPTICA	I	OPTOMETRIA	

	

Lectura	Crítica	d’Articles:	Alteracions	Visuals	Després	D’Un	

Traumatisme	Cranioencefàlic.	
	

ABSTRACT	

	
Head	 injuries	are	physical	 injuries	 to	 the	head	or	 facial	 region	 that	 temporarily	or	permanently	alter	
brain	 function.	 From	 them,	 the	 visual	 system	 is	 altered,	 causing	 the	 daily	 life	 of	 people	 who	 have	
suffered	a	head	injury	to	be	disrupted,	giving	rise	to	various	signs	and	symptoms.	
	
The	 main	 objective	 of	 this	 work	 is	 to	 acquire,	 through	 critical	 reading	 of	 scientific	 articles,	 to	
understand	and	be	critical	of	what	we	are	reading,	in	this	case	to	do	a	critical	reading	that	deals	with	
visual	disturbances	after	traumatic	brain	injury.	
	
To	achieve	this	goal	we	have	divided	the	work	into	different	parts.	First,	we	will	describe	in	detail	the	
characteristics	of	a	traumatic	brain	injury,	including	the	etiological	causes	and	how	they	affect	it.	Next	
we	will	 talk	about	how	 to	make	a	 critical	 reading	of	 scientific	 articles	 in	health	 sciences	and	we	will	
elaborate	a	general	guide	that	will	be	used	for	the	last	part	of	the	work.	
	
Finally,	I	will	critically	read	three	articles	related	to	visual	alterations	after	acquired	head	injury,	based	
on	 studies	 with	 patients	 who	 have	 suffered	 a	 head	 injury,	 to	 see	 what	 alterations	 occur	 most	
frequently	and	other	studies	comparing	patients	with	head	injury	and	a	control	group.	
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SUMMARY	

Vision	helps	other	body	systems	work	well.	When	it	does	not	work	properly	it	can	have	a	wide	impact	
on	our	daily	lives,	for	example	in	reading,	work,	school	and	leisure	activities	and	also	on	our	quality	of	
life.	Depending	on	the	location	and	severity,	a	head	injury	can	affect	everything	from	vision	to	damage	
to	parts	of	the	brain	involved	in	visual	processing	or	perception.	
Head	 injuries	are	physical	 injuries	 to	 the	head	or	 facial	 region	 that	 temporarily	or	permanently	alter	
brain	function.	First	there	is	the	contusion,	which	is	directly	related	to	the	impact	on	the	skull,	and	on	
the	other	hand,	there	are	secondary	injuries	such	as	edema,	bleeding...	

	

Initially,	most	patients	with	a	head	injury	 lose	consciousness,	although,	on	the	other	hand,	when	the	
injuries	are	minor,	some	only	suffer	confusion	or	amnesia.	After	the	initial	symptoms,	patients	may	be	
fully	awake	and	alert	or	show	some	degree	of	altered	consciousness	and	function,	ranging	from	mild	
confusion	to	coma.	

According	to	Gennarelli,	head	trauma	is	classified	as	mild,	moderate	or	severe	depending	on	the	level	
of	consciousness	measured	by	the	Glasgow	Coma	Scale	during	the	patient's	initial	evaluation.	

	

Patients	who	have	suffered	a	mild	trauma	often	have	a	slight	loss	of	consciousness	with	symptoms	of	
headache,	dizziness,	vomiting,	amnesia	and	confusion.	These	are	the	most	frequent	and	in	most	cases	
there	is	a	complete	recovery.	

Patients	 who	 have	 suffered	 a	 moderate	 trauma	 often	 experience	 confusion,	 altered	 strength	 or	
sensation	in	the	limbs,	difficulty	seeing	or	speaking,	and	injury	to	other	parts	of	the	body.	

Patients	who	have	suffered	a	severe	trauma	are	in	a	coma	as	a	result,	and	usually	have	severe	injuries	
to	other	areas	of	the	body.	

	

There	 are	 many	 visual	 consequences	 that	 an	 acquired	 brain	 injury	 can	 induce.	 Alterations	 such	 as	
diplopia,	everyday	 tasks	 such	as	 reading,	driving	or	walking	become	difficult	 for	 this	 type	of	patient.	
These	symptoms	are	often	difficult	to	interpret	by	different	professionals.	

The	main	 alterations	 that	 occur	 are:	 accommodation,	 ocular	 motility,	 visual	 field,	 pupils,	 vestibular	
system,	binocular	vision	and	visual	perception.	

Accommodation	 is	 a	 physiological	 process	 that	 allows	 us	 to	 shift	 focus	 from	 a	 distant	 position	 to	 a	
closer	position.	This	is	achieved	by	the	ability	of	the	crystalline	lens	to	change	its	shape,	increasing	its	
curvature,	especially	on	its	front	side.	

Accommodation	 involves	 the	 lens,	 the	 zonula	 fibers	 and	 the	 ciliary	 muscle.	 If	 it	 is	 altered,	 an	
accommodation	problem	may	occur,	either	 in	excess	or	 in	 insufficiency	or	 inflexibility	and	paralysis...	
The	accommodation	process	is	an	unconscious	mechanism,	which	is	carried	out	automatically.	When	a	
patient	suffers	a	head	injury	that	interferes	with	accommodation,	this	process	becomes	conscious,	as	
the	patient	has	to	make	an	effort	to	clear	up	blurred	images.	

Accommodative	insufficiency	is	a	visual	condition	in	which	accommodation	is	reduced,	that	is,	there	is	
difficulty	 in	 stimulating	 accommodation.	 According	 to	 a	 study	 by	 Gianutsos	 et	 al.	 it	 is	 the	 most	
prevalent	accommodative	defect	in	patients	with	acquired	brain	injury.	

Over-accommodation	is	when	the	patient	has	difficulty	relaxing	his	or	her	accommodative	system	and	
a	superior	accommodative	response	occurs	when	a	stimulus	is	present.	

Accommodative	inflexibility	is	characterized	by	a	delayed	accommodative	response	when	a	stimulus	is	
present,	may	carry	out	the	accommodative	process	but	does	not	carry	it	out	with	quality.	

And	 accommodative	 paralysis	 is	 the	 total	 loss	 of	 accommodation,	 this	 condition	 is	 very	 rare,	 but	
especially	in	cases	of	trauma	it	can	occur	more	frequently.	
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The	eye	movements	center	the	images	of	an	object	to	the	two	foveas	and	maintain	the	foveal	fixation	
of	a	moving	object.	If	the	patient	has	an	acquired	brain	injury	that	interferes	with	them,	it	is	observed	
that	the	patient	makes	excessive	head	movements,	slow	reading	speed	and	attention	deficit...	

	

The	monocular	field	of	vision	is	the	area	of	space	in	which	visual	stimuli	are	perceived	with	a	fixed	gaze	
in	a	certain	position.	The	visual	fields	of	each	eye	overlap	to	give	rise	to	binocular	vision,	thus	obtaining	
the	highest	degree	of	depth	vision.	 If	 the	patient	 suffers	a	brain	 injury,	 it	 can	give	different	defects,	
such	as	scotomas,	hemianopsias	and	quadrantanopsias,	giving	alterations	such	as	difficulty	 in	spatial	
orientation,	decreased	motor	coordination,	diminished	night	vision,	loss	of	balance...	

	

The	pupil	is	a	circular	hole	located	in	the	central	part	of	the	iris,	which	is	responsible	for	regulating	the	
amount	of	 light	 that	 reaches	 the	 retina,	 reducing	chromatic	aberrations	and	 increasing	 the	depth	of	
focus.	 If	 the	 patient	 suffers	 an	 acquired	 brain	 injury	 it	 can	 produce	 absolute	 or	 relative	 pupillary	
defects,	Holmes-Adie	Syndrome	or	Weber's	Syndrome.	

	

Balance	is	the	state	by	which	the	body	maintains	a	stable	posture,	counteracting	the	action	of	gravity.	
The	sense	of	balance	is	one	of	the	first	systems	to	be	fully	developed,	since	at	16	weeks	the	uterus	is	
already	 operational,	 giving	 the	 fetus	 a	 sense	 of	 direction	 and	 orientation.	 If	 the	 patient	 suffers	 an	
acquired	 cranial	 injury,	 the	 vestibule-ocular	 reflexes	 may	 be	 affected,	 resulting	 in	 a	 deficient	 and	
unstable	fixation	of	the	gaze,	a	decrease	in	visual	acuity,	nistagmus	and	the	vestibule-spinal	reflex	may	
also	be	affected.	

	

The	proprioceptive	system	is	a	neurological	system	that	 informs	the	brain	about	the	situation	of	 the	
body,	 grouping	 together	 the	 information	 from	 each	 segment	 of	 the	 body,	 integrating	 it	 as	 a	whole	
body	and	its	relationship	with	space.	

In	an	acquired	brain	injury,	proprioception	can	be	altered	for	different	reasons,	either	by	direct	injury	
of	the	proprioceptors,	a	secondary	injury	of	other	systems,	or	an	injury	of	the	brain	nuclei	responsible	
for	 the	 integration	 of	 information.	 Among	 the	 main	 proprioceptive	 dysfunctions	 are	 difficulty	 in	
standing	upright,	lack	of	concentration,	poor	coordination	of	both	hands,	lack	of	sense	of	danger	and	
inability	to	learn	other	movements.	

	

After	 a	 brain	 injury,	 binocular	 alterations	 such	 as	 acquired	 strabismus	 or	 non-strabismus	 binocular	
alteration	may	occur,	which	may	appear	moments	after	the	injury,	or	in	periods	after	recovery,	when	
the	patient	returns	to	his	daily	life	and	begins	to	exercise	daily	actions	with	visual	demand.	

The	main	 symptoms	 in	 these	 alterations	 that	 are	 found	 are:	 diplopia,	 blurring,	 visual	 confusion	 and	
difficulty	in	reading,	asthenopia,	headaches,	torticollis	and	spatial	depth	perception.	

	

Strabismus	is	an	ocular	condition	in	which	the	eye	lines	of	both	eyes	do	not	cross	at	the	same	point	of	
fixation,	giving	a	manifest	deviation	of	the	visual	axes.	They	can	be	comitant,	that	 is,	the	deviation	is	
constant	in	all	gaze	positions	or	incomitant,	when	the	deviation	is	not	constant	in	all	gaze	positions.	

When	an	acquired	brain	 injury	occurs,	an	 incomitant	 strabismus	can	occur,	as	a	 result	of	a	paralysis	
and/or	paresis	of	the	cranial	pairs	III,	IV	and	VI,	which	innervate	the	extraocular	musculature.	I	can	also	
occur	comitant	strabismus	as	a	consequence	of	the	breakdown	of	the	binocular	system.	
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The	characteristic	signs	of	incomitant	strabismus	are	that	the	deviation	is	less	when	fixing	the	good	eye	
than	when	fixing	the	bad	eye.	Also	the	patient	will	show	an	abnormal	position	of	the	head,	always	in	
the	direction	of	the	affected	muscle	field.	

When	 the	 paralysis	 is	 in	 the	 IV	 pair,	 it	 innervates	 the	 upper	 oblique	 muscle,	 the	 patient	 will	 have	
occasional	 double	 vision	 in	 near	 vision,	 a	 slight	 hypertrophy,	 limited	motility	 in	 the	 lower	 and	nasal	
gaze	position	and	torticollis.	

When	the	paralysis	 is	 in	the	VI	pair,	 it	 innervates	the	rectus	temporalis	muscle;	the	patient	will	have	
occasional	 double	 vision	 in	 lateral	 gaze,	 a	 slight	 endotropy	 in	 the	primary	 gaze	position,	 paralysis	 in	
divergence,	a	partially	or	totally	limited	motility	in	the	abduction	position	and	torticollis.	

When	 the	 paralysis	 is	 in	 the	 third	 pair,	 this	 innervates	 the	 upper	 rectus	 muscle,	 the	 lower	 rectus	
muscle,	 the	 nasal	muscle,	 the	 lower	 oblique	 and	 the	 upper	 eyelid	 elevator	muscle,	 the	 patient	will	
have	diplopia,	as	long	as	the	ptosis	does	not	impede	vision,	exotropia	in	the	primary	gaze	position	and	
in	the	other	affected	positions,	a	slight	hyperopia,	mydriasis,	accommodation	paralysis,	a	motility	with	
total	limitation	in	abductions,	elevations	and	depressions,	a	total	paralysis	in	ductions	and	torticollis.	

	

Comitant	 strabismus	 is	 less	 frequent,	 but	 it	 has	 been	 shown	 that	 the	 most	 frequent	 deviation	 is	
exodus.	 Because	 of	 the	 accident,	 the	 binocular	 system	 can	 decompensate,	 causing,	 for	 example,	 a	
phoria	to	manifest	itself	now	in	the	form	of	a	tropia.	

This	deviation	can	be	constant	or	 intermittent,	often	showing	normal	values	of	 stereopsis.	The	main	
complaints	of	patients	are	blurred	vision,	headaches,	diplopia,	eye	fatigue	and	photophobia.	

Within	 this	 group	 we	 can	 find	 patients	 with	 convergence	 insufficiency,	 giving	 a	 low	 AC/A	 and	 the	
patient	 presents	 symptoms	 of	 blurriness,	 intermittent	 diplopia	 in	 near	 vision	 and	 headaches.	 Or	 an	
excess	 of	 divergence,	 giving	 a	 high	AC/A	 and	 the	patient	 presents	 a	 slight	 intermittent	 diplopia	 and	
blurred	vision	in	distance	vision	due	to	the	accommodative	effort.	

	

Visual	perception	is	the	interpretation	that	a	person	makes	of	the	outside	world,	through	the	stimuli	
collected	by	the	visual	system,	which	 is	 influenced	by	emotions,	culture,	customs,	environment,	age,	
intelligence,	memory...	

Perceptual	learning	takes	place	throughout	life,	giving	the	individual	a	logical	and	convincing	sense	of	
the	 information	received,	making	a	structured,	simplified,	ordered	and	meaningful	 representation	of	
what	he	is	seeing.	

	

Alterations	 in	visual	perception	 in	patients	with	acquired	brain	 injury	do	not	appear	 in	 isolation,	but	
are	usually	accompanied	by	cognitive	problems	such	as	alterations	in	attention,	memory	deficits.	
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1.	Introducció	i	Objectius.	
	

Quan	es	parla	de	lesió	cerebral	adquirida	ens	defineixen	totes	aquelles	lesions	que	pot	patir	el	
cervell	 de	manera	 espontània.	 Aquestes	 lesions	 poden	 ser	 tant	 internes	 (accidents	 cervell-
vasculars,	 tumors,	 encefalopaties,	 desordres	 neurològics	 degeneratius...)	 com	 externes	
(traumatismes	cranioencefàlics).	

Aquest	 tipus	 de	 lesions,	 tant	 les	 internes	 com	 les	 externes,	 tindran	 conseqüències	 de	 tipus	
motor,	neuropsicològic,	cognitiu,	vestibulars,	visual	i	propioceptiu	entre	d'altres.	

Quan	un	pacient	pateix	una	lesió	cerebral	adquirida	rep	un	tractament	mèdic	i	una	posterior	
rehabilitació	 de	 les	 alteracions.En	 un	 primer	 moment,	 es	 planteja	 un	 programa	 de	
rehabilitació	neuropsicològica,	motora,	logopèdica	amb	el	qual	el	pacient	es	pugui	incorporar	
de	nou	 a	 la	 seva	 vida	 quotidiana,	 aconseguint,	 en	 la	mesura	 del	 possible,	 la	 independència	
personal.	

Són	moltes	les	conseqüències	visuals	que	pot	produir	una	lesió	cerebral	adquirida,	alteracions	
binoculars	com	la	diplopia,	molt	freqüent	en	aquests	casos,	què	provoquen	en	el	pacient	un	
estat	 de	 frustració,	 En	 diverses	 ocasions	 aquests	 símptomes	 visuals	 poden	 passar	
desapercebuts,	fins	i	tot	pel	propi	pacient,	de	manera	que	no	rebran	una	atenció	específica.	

Al	 produir-se	 una	 lesió	 cerebral	 adquirida,	 a	més	 de	 realitzar-se	 una	 valoració	 neurològica,	
motora,	 és	 necessària	 una	 valoració	 visuoperceptiva	 per	 verificar	 si	 hi	 ha	 alteracions	 que	
puguin	interferir	en	les	altres	funcions	cognitives.	

En	aquestos	casos,	quan	tenim	un	pacient	diagnosticat	amb	alteracions	visuals	després	d’una	
lesió	cerebral	adquirida,	s’ha	de	tractar	d’una	manera	específica	dins	de	gabinet	i	sempre	amb	
la	col·laboració	d’altres	professionals	com	neuròlegs,	terapeutes…		

En	 aquest	 treball	 estudiarem	 des	 d'un	 punt	 de	 vista	 neuro-optomètric	 les	 principals	
conseqüències	 visuals	 i	 perceptuals	 d’un	 traumatisme	 cranioencefàlic,	 així	 com	 el	 seu	
diagnòstic	i	tractament,	quan	sigui	possible.	

Per	altra	banda	en	aquest	treball	s’analitzarà	com	fer	una	bona	lectura	crítica	d'articles,	ja	que	
és	una	eina	d'aprenentatge	important	per	la	formació	dels	professionals.	En	aquest	treball	de	
final	de	carrera	aprendrem	a	utilitzar	aquesta	tècnica	per	a	comprendre	i	criticar	tres	articles	
que	analitzen	com	repercuteix	un	traumatisme	cranial	en	 la	qualitat	de	vida	 i	 les	alteracions	
més	 freqüents.	 Aconseguirem	 identificar	 els	 punts	 forts	 i	 febles	 de	 les	 publicacions	
científiques	i	sabrem	distingir	aquelles	que	siguin	de	bona	qualitat.		

L’estructura	del	treball	consta:	

- En	primer	lloc	s'explicarà	en	què	es	basa	la	lectura	crítica	d'articles	i	quins	fonaments	i	
bases	se	seguiran	per	l'anàlisi	crític	dels	articles.		

- En	segon	lloc,	s’estudiarà	les	possibles	lesions	cerebrals	adquirides	i	la	repercussió	en	
les	habilitats	visuals	i	perceptuals,	explicant	els	signes	i	símptomes	dels	pacients	i,	si	és	
possible,	el	tractament.	



 

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 10 

- En	tercer	lloc	s’analitzarà	3	articles	posant	en	pràctica	tot	allò	exposat	en	com	realitzar	
una	 lectura	 crítica,	 es	 farà	 de	 cada	 article	 per	 separat	 a	 través	 de	 l'estructura	
confeccionada	i	analitzada	anteriorment.	
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2.	Lectura	crítica	d’articles.	
	

2.1.	Què	és	i	què	s’espera	d’un	article	científic.	
	

La	 lectura	 crítica	d’un	article	és	 la	 capacitat	del	 lector	per	 fer	 conscient	una	postura	pròpia	
sobre	el	que	s’expressa	en	el	text,	descobrint	els	supòsits	implícits,	els	punts	forts	i	febles	dels	
arguments	 i	 proposar	 altres	 plantejaments	 que	 superin	 els	 de	 l'autor,	 per	 així	 reafirmar	 o	
modificar	la	seva	pròpia	postura.	

Durant	aquest	procés	s’avalua	i	s’interpreta	l'evidència	aportada	per	la	bibliografia	científica,	
considerant	 sistemàticament	 els	 resultats	 que	 es	 presenten,	 la	 seva	 validesa	 i	 la	 seva	
rellevància	per	al	mateix	treball	(Viniegra,	1996).	A	través	de	la	lectura	crítica	es	verifiquen	la	
validesa	 i	 l'aplicabilitat	dels	 resultats	publicats	per	 tal	de	poder	 incorporar-los	a	 la	cura	dels	
nostres	pacients.	

La	 lectura	 crítica	 ens	 permet	 discriminar	 els	 articles	 segons	 els	 punts	 forts	 i	 febles	 de	 la	
metodologia	 utilitzada,	 i	 la	 seva	 finalitat	 és	 ajudar	 els	 professionals	 a	 prendre	 decisions	
adequades	 a	 una	 situació	 clínica	 o	 de	 gestió	 concreta.	 Aquesta	 informació	 vàlida	 i	 fiable	
promou	 l'avanç	 del	 coneixement	 i	 millora	 les	 decisions	 preses	 pel	 professional	 (Gómez	 A.	
1998).	

Els	objectius	principals	de	la	lectura	crítica	són,	identificar	la	potència	i	les	deficiències	de	les	
publicacions	 científiques,	 trobar	 publicacions	 científiques	 de	 bona	 qualitat,	 útils	 en	 cada	
situació	clínica,	reconèixer	 les	publicacions	científiques	fiables	que	donen	suport	o	posen	de	
manifest	 els	 coneixements	 que	 poden	 haver-se	 adquirit	 a	 través	 del	 pensament	 racional	 i	
l'aprenentatge,	prendre	decisions	aclaridores	sobre	les	cures	apropiades	més	que	recolzar-se	
en	les	pràctiques	basades	en	la	tradició	o	la	intuïció	d'altres	persones	i	aplicar-les	als	pacients	i	
examinar	el	valor	i	la	pertinència	dels	resultats	de	la	investigació	amb	altres	professionals	de	la	
salut	en	el	nostre	sector	sanitari.	

Segons	 l’estudi	elaborat	per	Viniegra	VL	al	1996,	hi	ha	 tres	components	 importants	per	una	
bona	 lectura	 crítica	 d’articles	 científics.	 El	 primer,	 interpretar,	 és	 refereix	 a	 desxifrar	 taules,	
gràfiques…	En	segon	lloc,	jutjar,	què	tracta	de	diferenciar	els	punts	forts		i	febles.	I	per	últim,	
proposar,	és	a	dir,	formular	alternatives	per	millorar	l’article.	

	

2.2.	Parts	que	componen	un	article	científic.	
	

Segons	Gutiérrez-Cárdenas,	2019,	l’estructura	d’un	article	científic	sempre	tindrà	els	següents	
apartats:	

- El	títol	i	el	resum,	el	qual	inclourà	també	els	autors	i	el	lloc	de	realització.	
- La	 introducció,	 on	 s’exposa	 els	 temes	 relacionats	 amb	 el	 problema	 de	 l’estudi,	

presentant	 les	 investigacions	 de	 l’article,	 l’estat	 actual	 del	 problema	 i	 l’objectiu	 de	
l’estudi.	

- Els	 materials	 i	 mètodes	 descriuran	 com	 es	 realitza	 l’estudi,	 amb	 la	 informació	
necessària	perquè	el	lector	pugui	reproduir-lo.		
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- En	aquest	apartat	s’estableix	el	tipus	de	disseny,	la	descripció	dels	subjectes	i	com	son	
seleccionats,	 les	 variables	 incloses,	 com	 es	 mesuren	 els	 resultats	 i	 el	 pla	 d’anàlisi	
estadístic.		

- Els	 resultats	 descriuen	 objectivament	 el	 que	 els	 hi	 ha	 passat	 als	 pacients.	 Aquí	 és	
diferència	entre	grups	d’estudi	i	la	descripció	dels	resultats	estadísticament.	

- La	 discussió	 resumeix	 i	 interpreta	 els	 resultats.	 es	 discuteix	 les	 implicacions	 i	 les	
limitacions	de	l’estudi.	

- La	conclusió	exposa	les	pròpies	conclusions	del	autor	a	partir	dels	resultats.	
- La	bibliografia	recolleix	les	referències	exactes,	puntuals	i	verificables.	

	

A	continuació	es	desenvoluparà	cada	un	dels	apartats	amb	més	profunditat	(Díaz,	2013).	

	

- Títol.	

S’identifica	 la	 idea	 principal	 de	 l’article.	 Presenta	 una	 estructura	 simple,	 ja	 que	 ha	 de	 ser	
atractiu	 i	 indicatiu	 del	 problema	 que	 s'investiga.	 Ha	 de	 ser	 concís,	 màxim	 15	 paraules,	
redactar-lo	 amb	 to	 afirmatiu	 i	 descriptor	 del	 contingut	 del	 article.	 Es	 comenta	 informació	 i	
característiques	sobre	els	subjectes	que	s’estudien	i	l’àmbit	on	es	va	realitzar	la	investigació.		

Es	resumeix	en	un	únic	paràgraf	sense	puntuacions.	Hi	ha	vegades	que	el	títol	especifica	què	
es	mesura	i	amb	quin	model	es	treballa.	S'ha	de	pensar	quin	és	el	missatge	del	títol	quan	es	
llegeix,	ja	que	és	l'oració	de	l'article	que	conté	el	missatge	més	important	de	l’estudi.		

	

- Resum.	

És	 una	 expressió	 abreujada	 reduïda	 de	 termes	 essencials	 i	 precisos	 d’idees	 i	 conceptes	
importants	 del	 article.	 Es	 tracta	 d’una	 presentació	 de	 l’article	 al	 lector,	 amb	 la	 finalitat	
d’identificar	el	contingut	del	document	de	forma	ràpida	i	exacta.	Ha	de	tenir	una	extensió	de,	
més	o	menys,	150-250	paraules,	amb	un	estil	clar,	precís,	concís,	senzill	i	impersonal.	

La	 seva	 estructura	 es	 basa	 en	 quatre	 punts.	 Primer,	 els	 fonaments	 i	 objectius	 principals	 de	
l’estudi.	 Segon,	 metodologia	 segons	 el	 disseny,	 el	 tipus	 d’estudi	 (lloc,	 temps,	 àmbit),	 els	
subjectes	principals	o	pacients,	les	intervencions	(variable	predictora	o	independentment	del	
investigador	 i	 la	 variable	 resultant	 o	 dependent)	 i	 l’anàlisi	 estadístic	 previst.	 Tercer,	 els	
resultats	principals	amb	valors	numèrics	precisos,	on	s’explica	què	es	pot	concloure	d’aquests	
resultats	 i	 si	 tenen	 aplicacions	 o	 implicacions.	 I	 per	 acabar,	 el	 resum	 conclou	 amb	 les	
conclusions	principals	de	l’estudi.		

	

- Introducció.	

Es	descriuen	elements	de	la	fase	conceptual	de	la	investigació,	conceptes	bàsics	necessaris	per	
la	 comprensió	 de	 l’article	 original.	 És	 un	 sistema	 d’idees	 procedents	 d’experiències	 i	
coneixements	anteriors,	que	proveeixen	els	fonaments	de	l’estudi.	És	el	suport	conceptual	de	
la	investigació	i	serveix	de	transició	entre	el	lector	i	l’autor,	preparant	al	lector	per	llegir	amb	
atenció	i	reflexió,	ja	que	respon	al	què	i	el	perquè	de	la	investigació	i	justifica	les	mesures	que	
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es	 realitzaran	 al	 llarg	 de	 la	 investigació.	 Dóna	 a	 conèixer	 l’estat	 actual	 del	 problema,	 els	
antecedents	i	els	coneixements	més	recents	existents	sobre	el	mateix	tema.	I	finalment	ha	de	
despertar	l’interès	del	lector	per	conèixer	la	resta	de	l’article.	

La	 seva	estructura	es	basa	en	 cinc	punts.	 En	primer	 lloc,	 s’enumera	els	 temes	generals	que	
abasten	 el	 problema	 (marc	 teòric).	 En	 segon	 lloc,	 es	 faria	 una	 revisió	 dels	 antecedents	 del	
problema,	 amb	 la	 definició	 del	 problema,	 la	 pregunta	 de	 la	 investigació.	 En	 tercer	 lloc,	
l'anunciació	 i	 la	 localització	de	 les	variables,	predictives	 i	resultats,	a	considerar	en	relació	al	
problema.	En	quart	 lloc,	 la	formulació	dels	objectius	de	l’estudi,	 la	seva	importància	i	 l’abast	
de	l’estudi,	amb	les	seves	limitacions.	

El	seu	estil	ha	de	ser	narratiu,	conversacional,	objectiu,	tenir	una	força	lògica	i	crear	al	lector	
un	interès	i	coneixements.	Ha	d’estar	escrit	en	present	i	els	objectius	es	redacten	en	infinitiu	
per	evitar	errors	d’interpretació.	

	

- Materials	i	mètodes.	

En	 aquest	 apartat	 es	 parteix	 dels	 objectius	 plantejats	 i	 al	 final	 es	 raona	 la	millor	 forma	 de	
resoldre’ls.	 És	 important	 que	 no	 hi	 hagi	 desviacions	 que	 puguin	 produir	 distorsions	 en	 els	
resultats	i	s’ha	de	tenir	en	consideració	les	limitacions	del	disseny	i	els	aspectes	ètics.	

La	 seva	 estructura	 es	 basa	 en	 el	 tipus	 de	 disseny	 de	 l’estudi.	 Si	 es	 un	 estudi	 experimental	
d’assaigs	 clínics	aleatoris	o	creuats,	estudis	de	cohorts,	estudis	de	casos	 i	 controls	o	estudis	
transversals.	També	s’ha	de	tenir	en	compte	els	pacients	 incloent	els	criteris	de	selecció,	 les	
fonts	 d’informació,	 els	 instruments	 emprats	 i	 els	 procediments	 de	 mesura.	 A	 més	 s’ha	
d’incloure	la	descripció	de	la	intervenció,	una	definició	del	final	de	la	investigació	(en	estudis	
transversals)	i	una	definició	de	les	variables	incloses	al	estudi	(criteri	d’avaluació).	Per	acabar	
s’ha	de	valorar	les	limitacions	i	consideracions	ètiques	de	la	investigació.	

També	 s’observen	 les	 proves	 clíniques	 detallades	 que	 es	 faran	 als	 subjectes	 i	 aquestes	 han	
d’estar	 explicades	de	 forma	detallada	 i	 estructurada	per	 permetre	 a	 qualsevol	 persona	que	
volgués	replicar	l’experiment,	poder-ho	fer.		

	

- Resultats.	

És	 una	 descripció	 dels	 resultats	 principals	 de	 la	 investigació,	 a	 partir	 de	 la	 metodologia	
utilitzada	 i	 del	 anàlisi	 estadístic	 més	 adequat.	 Valorem	 amb	 quin	 grau	 de	 detall	 tècnic	 es	
presenten	els	descobriments	i	si	són	suficients	perquè	el	lector	els	comprengui.		

Normalment,	es	seleccionen	i	s’ordenen	a	partir	de	formes	estilístiques,	ja	que	és	més	eficient	
en	 la	 seva	 presentació	 primària	 dels	 resultats,	 en	 forma	 de	 text,	 però	 també	 n’hi	 ha	 de	
secundàries	com	taules,	gràfics,	figures…	

És	important	que	el	text	sigui	clar,	precís	i	limitant-se	al	necessari.	S’utilitza	una	successió	de	
paràgrafs,	 amb	 títols	 i/o	 subtítols	 per	 afegir	 claredat	 a	 la	 categorització.	 Es	 citen	 totes	 les	
taules	i	figures,	i	també	totes	les	cites	bibliogràfiques.	S’han	d’expressar	en	un	temps	passat	i	
no	s’han	de	repetir	els	descrits	en	materials	i	mètodes.	
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- Discussió.	

El	seu	objectiu	és	examinar	i	interpretar	els	resultats	en	funció	de	la	seva	evidència	i	les	seves	
limitacions,	determinar	la	relació	de	coherència	i/o	contradicció	entre	les	dades	presentades,	
senyalar	 les	 similituds	 i	 les	 diferències	 entre	 els	 resultats.	 També	 es	 determina	 la	 validesa	
interna	i	externa	de	la	investigació,	és	destaca	qualsevol	conseqüència	teòrica	dels	resultats	i	
es	suggereix	millores	sobre	la	investigació.	

El	 seu	 estil	 és	 argumentatiu	 per	 diferenciar	 lo	 cert	 amb	 lo	 especulatiu.	 Ha	 de	 tenir	 un	 to	
ponderatiu	 i	sincer,	amb	un	temps	verbal	present	per	 les	referències	a	altres	autors	 i	passat	
per	al·ludir	la	pròpia	investigació.	

La	seva	estructura	es	basa	en	corroborar	 la	 fiabilitat	 i	validesa	de	 la	 investigació,	 interpretar	
els	 resultats	 i	 confrontar	 les	 dades	 de	 la	 investigació	 amb	 altres	 de	 similars.	 Discutir	 les	
implicacions	teòriques	i/o	pràctiques	de	l’estudi	i	marcar	futures	línies	d’investigació.	

	

- Conclusió.	

Per	últim	es	representa	la	resposta	de	l'investigador	(recolzat	en	la	interpretació	dels	resultats	
obtinguts)	 a	 la	 pregunta	 d'investigació	 plantejada	 en	 forma	 d'objectiu.	 Es	 resumeixen	 els	
punts	principals	de	l'article	i	es	ressalta	la	seva	importància,	exactitud	i	claredat.		

	 	 	 	 	 	

- Agraïments	i	bibliografia.	

En	aquest	apartat	es	dona	el	 reconeixement	a	persones	 i/o	 institucions	que	han	ajudat	a	 la	
redacció	de	l’article	i	a	la	revisió	del	manuscrit	tant	en	aspectes	del	contingut	com	en	l’estil.	

En	la	bibliografia	es	citen	els	articles	que	s’han	utilitzat.	La	informació	ha	de	ser	actual,	sense	
incloure	 cites	 massa	 desfasades	 (més	 d’un	 50%	 han	 de	 ser	 dels	 últims	 5	 anys),	 s’han	
d’introduir	en	el	text	amb	el	Sistema	Vancouver.	

Ha	d’haver	un	mínim	de	25	cites	que	recolzin	la	discussió,	han	d’estar	ben	redactades,	incloent	
els	autors,	el	títol,	el	nom	de	la	revista,	el	volum,	les	pàgines,	l’any…	

	

	

2.3.	Estructura	de	com	fer	una	lectura	crítica	d’articles.	
	

En	el	títol	es	valorarà:		

- La	identificació	de	les	paraules	claus.	
- Si	s’utilitza	un	to	afirmatiu	i	si	és	gramaticalment	correcte.	
- Si	utilitza	termes	clars,	directes	i	paraules	essencials.	
- Si	es	indicatiu	del	contingut	de	l’estudi	(problemes	d’investigació	i	variables	principals).	
- Si	és	concís	(≤	15	paraules).	
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En	el	resum	es	valorarà:	

- Si	permet	identificar	el	contingut	bàsic	de	forma	ràpida	i	exacta.	
- Si	descriu	clarament	l’objectiu/hipòtesis	en	el	primer	paràgraf,	el	disseny/metodologia	

en	el	segon,	els	resultats	principals	en	el	tercer	i	les	conclusió	en	el	quart	paràgraf.	
- Si	es	concís,	unes	250	paraules,	si	presenta	resultats	amb	valors	numèrics.	
- Si	utilitza	paraules	completes,	si	es	autosuficient	i	auto-explicatiu.	

	

En	la	introducció	es	valorarà:	

- Si	presenta	clarament	el	què	i	el	perquè	de	la	investigació.	
- Si	capta	l’atenció	del	lector	i	invita	a	que	continuï	llegint.	
- Si	 presenta	 el	 tema	 general	 i	 després	 el	 problema	 d’investigació	 (si	 és	 important,	

actual,	factible).	
- La	revisió	bibliogràfica	ha	de	ser	rellevant	i	adequada	per	el	problema	i	les	referències	

citades	en	el	text	han	d’estar	ben	documentades	i	són	actuals.	
- Que	la	investigació	no	sigui	aïllada	i	es	vincula	a	altres	teories	existents.	
- Que	 els	 objectius	 es	 presenten	 de	 forma	 afirmativa,	 amb	 verbs	 actius,	 en	 temps	

infinitiu	 subjectes	 a	 una	 sola	 interpretació.	 Que	 siguin	 pocs,	 concrets,	 mesurables	 i	
factibles.	

- Si	les	hipòtesis	s'expressen	de	manera	clara,	precisa	i	concisa,	amb	relació	o	diferència	
entre	dues	o	més	variables.	La	 formulació	de	 les	hipòtesis	ha	d’incloure	 les	variables	
d'estudi,	la	població	d'estudi,	i	el	resultat	predit.	

- La	 introducció	 ha	 d’acabar	 amb	 la	 formulació	 de	 la	 pregunta	 o	 de	 l'objectiu	
d'investigació.		

	

Del	material	i	mètode	es	valorarà:		

- Si	el	disseny	elegit	es	descriu	clarament	i	és	apropiat	per	l’objectiu	de	l’estudi.	
- Que	garanteixi	un	grau	de	control	suficient	per	contribuir	amb	 la	validesa	 interna	de	

l’estudi.	
- Si	s’exposen	amb	claredat	quines	son	les	variables	principals,	explicant	adequadament	

la	definició	conceptual,	la	medició	i	el	sistema	de	classificació.	
- Si	 la	població	diana	s’identifica	 i	es	descriu	amb	claredat.	Es	defineixen	els	criteris	de	

selecció	i	exclusió.	El	tamany	de	la	mostra	i	si	es	justifica	amb	l’objectiu	de	l’estudi,	el	
seu	disseny,	el	mètode	de	la	mostra	i	l’anàlisi	estadístic	de	dades.	

- L’anàlisi	 estadístic,	 ha	 d’estar	 definit	 i	 determinat	 des	 d’un	 principi,	 es	 descriu	 i	 es	
justifiquen	els	tests	estadístics	elegits	en	funció	de	les	característiques	intrínseques	de	
les	variables	i	els	resultats.	

- Si	hi	ha	constància	de	la	revisió	de	la	investigació	per	algun	comitè	ètic.	

	

En	els	resultats	es	valorarà:	

- Els	 instruments	 de	 recollida	 de	 les	 dades	 són	 adequats	 per	 al	 disseny	 de	 l'estudi.	
S'esmenta	la	raó	fonamental	per	a	la	selecció	de	cada	instrument	o	mètode	de	mesura.	

- Es	descriu	la	validesa	i	la	fiabilitat	de	cada	instrument	de	mesura.	
- Es	descriu	clarament	els	passos	en	el	procediment	de	recollida	de	dades,	i	és	adequat.	
- Les	dades	s'analitzen	en	relació	amb	els	objectius	de	l'estudi.	
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- Es	prova	cada	hipòtesi	 i	els	resultats	s'informen	amb	precisió.	S'inclouen	resultats	de	
tots	els	participants	o	s'indica	el	nombre	de	dades	no	disponibles.	

- Els	grups	d'estudi	i	de	control	són	comparables.	
- S'indica	amb	precisió	la	durada	de	l'estudi	(seguiment)	per	a	tots	dos	grups:	problema	i	

control.	
- Es	 presenten	 els	 resultats	 de	 manera	 clara	 i	 entenedora,	 centrant-se	 en	 aquelles	

troballes	 pertinents	 i	 responen	 a	 la	 pregunta	 de	 la	 investigació	 i	 /	 o	 a	 la	 prova	
d’hipòtesis.	

- Les	 dades	 es	 presenten	 en	 forma	 objectiva,	 sense	 comentaris	 ni	 arguments.	 El	 text	
comanda	la	presentació	de	les	dades	de	forma	clara,	concisa	i	precisa.	

- Els	resultats	es	presenten	en	forma	ordenada	seguint	l'ordre	dels	objectius	formulats.	
Els	 resultats	 s'inicien	 amb	 les	 troballes	 significatives	 més	 rellevants.	 Els	 resultats	
negatius	(no	esperats)	s'informen	al	final	de	la	secció	de	resultats.	

- Els	 gràfics	 i	 taules	 són	 simples	 i	 auto	 explicatius;	 permeten	 visualitzar	 i	 analitzar	
patrons,	tendències,	comparacions,	semblances	i	diferències	en	les	dades.	Clarifiquen	
la	 informació,	 posen	 èmfasi	 en	 les	 dades	 més	 significatives,	 estableixen	 relacions	 i	
resum	el	material	de	les	troballes.	

- La	secció	de	resultats	és	completa	i	convincent.		

	

De	la	discussió	valoraré:	

- A	l'inici	del	text	de	la	discussió	no	es	reitera	la	informació	donada	en	la	introducció.	Els	
autors	no	fan	de	nou	una	introducció	a	la	discussió.	

- Les	 interpretacions	 i	 els	 comentaris	 dels	 autors	 es	 basen	 només	 en	 les	 dades	
publicades	en	l'estudi.	

- Les	troballes	obtingudes	es	discuteixen	en	relació	als	objectius	de	l'estudi.		
- S'especula	 intel·ligentment	amb	fonament	científic.	Les	generalitzacions	tenen	com	a	

garantia	i	justificació	dels	resultats	de	l'estudi.	
- Es	discuteixen	primer	els	resultats	propis;	després	es	comparen	els	resultats	de	l'estudi	

amb	altres	similars	de	la	bibliografia,	justificant	les	analogies	i	les	diferències.		
- Es	diferencia	clarament	els	fets	demostrats	(troballes	de	l'estudi)	de	les	opinions	 i	de	

les	recomanacions	dels	autors	sobre	aquests	fets.	
- Es	comenta	 i	es	 reflexiona	adequadament	sobre	 les	principals	 limitacions	de	 l'estudi,	

confirmant	 l’absència	 de	 desviacions.	 Es	 realitza	 una	 autocrítica	 de	 l'estudi	 amb	
honestedat.	 Si	 es	 detecten	 biaixos,	 es	 reflexiona	 si	 poden	 afectar	 les	 conclusions	 de	
l'estudi.	

- Els	autors	intenten	justificar	amb	coherència	la	validesa	interna	i	externa	de	l'estudi	i	la	
novetat	de	l'estudi.	

- Els	autors	justifiquen	en	la	discussió	la	utilitat	clínica	de	l'estudi	valorant	els	possibles	
beneficis	 de	 la	 seva	 aplicació,	 seguretat	 i	 costos	 de	 la	 seva	 aplicació	 (valoració	 de	
l’eficiència).	Discuteixen	les	implicacions	teòriques	i	/	o	pràctiques	de	l'estudi,	valorant	
el	possible	abast	de	la	investigació.	

- L'estil	 de	 la	 discussió	 és	 argumentatiu,	 amb	 ús	 assenyat	 de	 polèmica	 i	 debat,	 que	
contrasta	clarament	amb	l'estil	descriptiu	i	narratiu	de	la	resta	de	l'article.		
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De	les	conclusions	es	valorarà:	

- Les	 conclusions	 s'estableixen	 clarament	 com	 a	 resposta	 de	 l'estudi	 a	 les	 preguntes	
d'investigació	definides	en	els	objectius	de	l'article.	

- El	contingut	de	les	conclusions	correspon	sense	dubtes	al	contingut	dels	objectius;	hi	
ha	tantes	conclusions	com	a	objectius.	

- Les	conclusions	presentades	es	basen	en	els	resultats	obtinguts.	
- Les	 conclusions	 de	 l'estudi	 poden	 extrapolar-se	 a	 la	 població	 general	 d’interès.	

Analitzar	similituds	i	diferencies	de	les	dues	poblacions	(la	de	l'estudi	i	la	d’interès	del	
lector)	considerant	el	context	espacial	i	temporal,	els	criteris	d’inclusió,	la	definició	i	el	
mesurament	de	l’exposició	i	el	resultat,	el	nivell	de	confiança	de	les	estimacions,	etc.		

- Es	distingeix	amb	claredat	les	conclusions	basades	en	els	resultats	de	l'estudi	amb	les	
reflexions	i	les	recomanacions	dels	autors.	

- S'esmenta	 la	 font	 de	 finançament	 de	 l'estudi	 o	 els	 autors	 declaren	 l’existència	 o	
absència	de	conflictes	d'interessos.		
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3.	Alteracions	visuals	després	de	traumatismes	cranioencefàlics.	
	

Sovint	es	pensa	en	la	visió	com	simplement	el	que	veiem,	però	la	visió	també	inclou	el	que	el	
nostre	 cervell	 fa	 per	 donar-li	 sentit	 al	 que	 veiem.	 La	 visió	 també	 ajuda	 al	 fet	 que	 altres	
sistemes	de	el	cos	treballin	bé,	entre	aquests	hi	ha	els	sistemes	per	a	la	reflexió	i	el	moviment.	

Quan	el	sistema	visual	no	funciona	correctament	això	pot	tenir	un	ampli	impacte	en	la	nostra	
vida	quotidiana	(per	exemple	en	 la	 lectura,	a	 la	 feina,	 l'escola	 i	 les	activitats	recreatives)	 i	 la	
qualitat	de	vida.	Depenent	de	la	ubicació	i	gravetat,	una	lesió	cranial	pot	afectar	des	de	la	visió	
a	 danyar	 parts	 del	 cervell	 implicades	 en	 el	 processament	 visual	 o	 en	 la	 percepció,	 com	per	
exemple,	els	nervis	cranials,	el	tracte	del	nervi	òptic,	el	lòbul	occipital…	

	

	

3.1.	Traumatisme	cranioencefàlic.	
	
Els	 traumatismes	 cranioencefàlics	 són	 les	 lesions	 físiques	 produïdes	 sobre	 la	 regió	 cranial	 o	
facial	que	alteren	de	manera	temporal	o	permanent	la	funció	cerebral.	La	seva	gravetat	depèn	
de	la	manera	com	va	ocórrer	el	trauma	(caiguda,	accident	de	trànsit,	agressió…)	i	l’aparició	de	
les	complicacions.	

El	dany	que	pateix	el	cervell	després	d'un	traumatisme	cranioencefàlic	es	deu,	d'una	banda,	a	
la	 lesió	 primària	 (contusió)	 directament	 relacionada	 amb	 l'impacte	 sobre	 el	 crani,	 i	 d'altra	
banda,	a	la	lesió	secundària	(edema,	hemorràgia,	augment	de	la	pressió	intracranial...)	que	es	
desenvolupa	arran	de	la	lesió	primària	durant	els	primers	dies	després	de	l'accident	i	que	pot	
comportar	greus	conseqüències	en	el	pronòstic	funcional.	

Els	accidents	de	trànsit	representen	la	causa	més	important,	al	voltant	del	73%,	seguit	per	les	
caigudes	(20%)	i	les	lesions	esportives	(5%).	Altres	possibles	causes	són	els	accidents	laborals	o	
domèstics,	els	atropellaments	i	les	agressions.	

	

- Signes	i	símptomes:	

Inicialment,	 la	 majoria	 dels	 pacients	 amb	 un	 traumatisme	 cranioencefàlic,	 perden	 el	
coneixement	 (en	 general,	 segons	 o	minuts)	 tot	 i	 que,	 quan	 les	 lesions	 són	menors,	 alguns	
només	pateixen	confusió	o	amnèsia	(que	sol	resulta	en	la	pèrdua	de	memòria	d'entre	segons	i	
unes	poques	hores	abans	de	la	lesió).	Alguns	pateixen	convulsions,	sovint	en	la	primera	hora	o	
durant	el	primer	dia.		

Després	d'aquests	símptomes	inicials,	els	pacients	poden	estar	totalment	desperts	i	alertes	o	
mostrar	cert	grau	d'alteració	de	la	consciència	i	la	funció,	que	van	des	d'una	lleu	confusió	a	el	
coma.	 La	 durada	 de	 la	 pèrdua	 de	 la	 consciència	 són	 aproximadament	 proporcionals	 a	 la	
gravetat	de	la	lesió.	

El	traumatisme	cranioencefàlic	es	classifica	en	lleu,	moderat	o	sever	depenent	de	el	nivell	de	
consciència	objectivat	a	 través	de	 l'escala	de	coma	de	Glasgow	(ECG)	creada	per	Graham	T.	
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Bryan	 J	 (1974)	és	un	mètode	simple	 i	 fiable	de	conèixer	el	nivell	de	consciència	en	pacients	
amb	traumatismes	cranioencefàlics,	valorada	durant	l'avaluació	inicial	del	pacient.	

L'Escala	de	Coma	de	Glasgow	(ECG)	és	un	sistema	de	puntuació	ràpid	i	reproduïble	que	pot	ser	
utilitzada	en	l'examen	inicial	per	mesurar	la	gravetat	del	traumatisme	cranioencefàlic.	Es	basa	
en	l'obertura	dels	ulls	i	la	millor	resposta	verbal	i	motora	del	pacient.		

																																																		 																																																																		
Taula	3.1.	Escala	de	coma	de	Glasgow.																																		

																																													http://www.agapap.org/druagapap/system/files/EscalaGlasgow.pdf	
	

En	funció	de	la	gravetat	del	traumatisme	cranioencefàlic	es	classifiquen	en:	

	

- Lesió	encefàlica	lleu.	

Són	pacients	que	han	patit	una	pèrdua	lleu	de	consciència	amb	símptomes	de	mal	de	cap,	
mareig,	vòmits,	amnèsia,	confusió…	són	les	més	freqüents.	La	seva	puntuació	en	ECG	és	de	
14-15.	En	la	majoria	dels	casos	hi	ha	una	recuperació	completa,	però	també	hi	ha	un	
percentatge	elevat	de	pacients	que	poden	presentar	problemes	persistent	coneguts	com	
Síndrome	post-commocional,	on	s’inclouen	problemes	per	conciliar	el	son,	sensació	de	
vertigen	o	marejos,	problemes	d’atenció,	concentració	i/o	memòria,	problemes	emocionals	i	
conductuals	(ansietat,	apatia,	canvis	d’humor,	irritabilitat…)		

	

- Lesió	encefàlica	moderada.	

Són	 pacients	 que	 poden	 presentar	 confusió,	 alteració	 de	 la	 força	 o	 la	 sensibilitat	 en	 els	
membres,	dificultats	per	veure	o	parlar	i	lesions	en	altres	parts	del	cos	a	més	del	cap.	La	seva	
puntuació	en	ECG	és	de	9-13.	El	període	de	pèrdua	de	coneixement	és	major	a	30	minuts	però	
no	 sobrepassa	 un	 dia	 i	 el	 temps	 en	 què	 el	 pacient	 pateix	 la	 dificultat	 d’aprendre	 nova	
informació	(període	d’amnèsia	post-traumàtica),	no	sol	durar	més	d’una	setmana.	

Clínicament,	aquests	pacients	 requereixen	hospitalització	 i	poden	necessitar	una	 intervenció	
neuroquirúrgica.	 Aquests	 pacients	 també	 poden	 desenvolupar	 el	 Síndrome	 post-
commocional,	com	fatiga,	mareig,	cefalea	i	dificultat	per	la	concentració.	
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- Lesió	encefàlica	severa/greu.	

Són	pacients	que	estan	en	coma	a	conseqüència	d’un	traumatisme	i,	habitualment,	presenten	
greus	lesions	en	altres	àrees	del	cos.	La	seva	puntuació	en	ECG	és	de	3-8.	El	pacient	està	en	
estat	 comatós,	 no	 pot	 obrir	 els	 ulls,	 seguir	 ordres	 i	 pateix	 de	 lesions	 neurològiques	
significatives.	 Aquest	 pacients	 requereixen	 l’ingrés	 a	 la	 unitat	 de	 cures	 intensives	 (UCI),	 la	
recuperació	és	prolongada	i	generalment	incompleta.		

El	període	de	pèrdua	de	coneixement	és	major	a	un	dia	i	el	temps	en	el	qual	el	pacient	pateix	
dificultats	per	aprendre	informació	nova	és	major	a	una	setmana.	

	

	

3.2.	Alteracions	visuals	després	de	traumatismes	cranioencefàlics.	
	

En	aquest	apartat	parlarem	de	les	principals	conseqüències	des	d’un	punt	de	vista	optomètric.	
La	 presència	 d'alteracions	 visuals	 és	 comú	després	 d'un	 dany	 cerebral	 adquirit.	 De	 vegades	
semblen	 lleus	 i	 en	 altres	 són	 difícils	 de	 detectar	 precisament	 per	 aquestes	 alteracions	
concomitants.	

Són	moltes	les	conseqüències	visuals	que	pot	induir	una	lesió	cerebral	adquirida.	Alteracions	
com	la	diplopia,	tasques	quotidianes	com	llegir,	conduir	o	passejar	es	fan	difícils	per	a	aquest	
tipus	de	pacients.	

Aquests	símptomes	en	moltes	ocasions	són	difícils	d'interpretar	pels	diferents	professionals,	ja	
que	no	hi	ha	evidències	físiques	que	puguin	corroborar	l'existència	de	la	simptomatologia	que	
en	molts	dels	casos	estan	 relacionats	amb	el	 sistema	visual	 (problemes	espacials,	manca	de	
concentració,	de	memòria…).	

Les	principals	alteracions	que	es	produeixen	són:	acomodació,	motilitat	ocular,	 camp	visual,	
pupil·les,	sistema	vestibular,	visió	binocular,	percepció	visual.	

	

3.2.1.		Alteracions	acomodatives.	
	

L'acomodació	 és	 un	 procés	 fisiològic	 que	 ens	 permet	 canviar	 l'enfocament	 d'una	 posició	
llunyana	a	una	posició	més	propera	i	viceversa.	Això	s'aconsegueix	per	la	capacitat	del	cristal·lí	
de	canviar	la	seva	forma.	

En	l'acomodació	participen	el	cristal·lí,	les	fibres	de	la	zònula	i	el	múscul	ciliar.	

	

a. Cristal·lí.	

Intervé	 en	 l’acomodació	 modificant	 la	 seva	 curvatura,	 això	 és	 possible	 gràcies	 a	 la	 seva	
composició	química	i	la	disposició	de	les	seves	fibres	internes	que	adopten	una	forma	esfèrica.		
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b. Fibres	de	la	Zònula	de	Zinn.	

S'insereixen	 en	 tota	 la	 circumferència	 del	 cristal·lí,	 l’uneix	 amb	 el	 cos	 ciliar,	 mantenint	 el	
cristal·lí	suspès	en	una	posició	estable.	

c. Múscul	ciliar.	

Quan	el	múscul	ciliar	està	en	repòs,	les	fibres	de	la	zònula	estan	tenses	i	l'ull	està	enfocat	per	a	
la	visió	de	lluny.	D’altra	banda,	quan	el	múscul	es	contrau,	disminueix	la	tensió	a	les	fibres	de	
la	 zònula,	 fent	que	el	 cristal·lí	 adopti	una	 forma	més	esfèrica,	per	enfocar	objectes	en	visió	
propera.	

Aquest	procés	està	mediat	pel	SNA	parasimpàtic	i	per	tant	és	involuntari.	Si	es	veu	alterat,	pot	
ocasionar	 un	 problema	 en	 els	 sistemes	 acomodatius	 per	 excés,	 insuficiència,	 paràlisis	 o	
inflexibilitat.		

	

- Insuficiència	acomodativa.	

És	una	condició	visual	en	què	l'acomodació	està	reduïda,	és	a	dir,	hi	ha	dificultat	per	estimular	
l'acomodació.	 Segons	 un	 estudi	 de	 Gianutsos	 et	 al.	 (1998)	 explica	 que	 es	 el	 defecte	
acomodatiu	més	prevalent	en	pacients	amb	lesió	cerebral	adquirida.	

Els	 pacients	 presenten	 problemes	 quan	 realitzen	 activitats	 en	 visió	 propera.	 Els	 símptomes	
més	comuns	són:	

- Visió	borrosa.	
- Llagrimeig.	
- Sensació	de	cremor.	
- Astenopia.	
- Fatiga	i	son	al	llegir.	
- Cefalees.	
- Problemes	de	concentració	i	comprensió.	
- Moviment	de	text.	
- Evitar	la	lectura	o	altres	tasques	en	prop.	

	
	

- Excés	acomodatiu	

El	 pacient	 té	 dificultat	 per	 relaxar	 el	 seu	 sistema	 acomodatiu	 i	 es	 produeix	 una	 resposta	
acomodativa	superior	quan	es	presenta	un	estímul.	

Els	símptomes	que	presenten	són:	

- Visió	borrosa	en	lluny	després	de	realitzar	tares	en	prop.	
- Astenopia.	
- Cefalees.	
- Diplopia	ocasional.	
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- Inflexibilitat	acomodativa.	

El	 pacient	 es	 caracteritza	 per	 una	 resposta	 acomodativa	 retardada	 quan	 es	 presenta	 un	
estímul.	Pot	dur	a	terme	el	procés	d'acomodació	però	no	el	realitza	amb	qualitat.	

Els	símptomes	que	presenten	els	pacients	són:	

- Visió	borrosa	especialment	quan	vol	mirar	de	lluny	a	prop	i	viceversa.	
- Astenopia	associada	a	la	feina	en	visió	propera.	
- Diplopia	ocasional.	
- Problemes	en	la	lectura.	

	
	

- Paràlisi	acomodativa.	

És	la	pèrdua	total	d'acomodació.	Aquesta	condició	es	dóna	molt	rarament,	però	sobretot	en	
casos	de	traumatismes	pot	donar-se	amb	més	freqüència.	Aquesta	disfunció	pot	donar-se	de	
manera	unilateral	o	bilateral	i	pot	ser	transitòria	o	permanent.	

El	 procés	 acomodatiu	 és	 un	 mecanisme	 inconscient,	 que	 es	 realitza	 de	 forma	 automàtica.	
Quan	 un	 pacient	 pateix	 un	 traumatisme	 cranioencefàlic	 que	 interfereix	 en	 l'acomodació,	
aquest	 procés	 passa	 a	 realitzar-se	 de	 forma	 conscient,	 ja	 que	 el	 pacient	 ha	 d’esforçar-se	 a	
aclarir	imatges	borroses.		

	

	

3.2.2.	Alteracions	en	la	motilitat	ocular.	
	

Els	moviments	oculars	permeten	centrar	les	imatges	proporcionades	per	cada	un	dels	ulls	d'un	
objecte	sobre	les	fòvees	i	també	mantenir	la	fixació	foveal	d'un	objecte	mòbil.		

Hi	 ha	 dos	 tipus	 de	 moviments	 conjugats,	 els	 moviments	 oculars	 ràpids	 o	 sacàdics	 i	 els	
moviments	oculars	lents	o	de	seguiment.	

	

a. Moviments	oculars	ràpids	o	Sacàdics.	

Tenen	com	a	finalitat	dirigir	 la	mirada	d'un	objecte	a	un	altre	del	nostre	camp	visual.	Hi	són	
presents	des	del	naixement	i	es	troben	sota	un	control	tant	voluntari	com	a	reflex.	

Hi	 ha	 diferents	 tipus	 de	 moviments	 oculars	 ràpids	 que	 donen	 lloc	 a	 diverses	 funcions	
diferents.	 En	 el	 nivell	 més	 baix	 hi	 ha	 les	 fases	 ràpides	 de	 nistagmus	 tant	 optocinètic	 com	
vestibular.	En	segon	lloc,	els	de	rastreig	per	explorar	el	nostre	entorn,	tot	i	que	també	estan	
presents	en	 la	 foscor.	 En	 tercer	 lloc,	hi	ha	els	 reflexos	que	 s’activen	 com	a	 resposta	a	nous	
estímuls	 visuals,	 auditius	 o	 tàctils.	 I	 per	 últim,	 hi	 ha	 els	 sacàdics	 voluntaris	 ja	 siguin	
intencionals	o	predictius.		
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L'origen	de	l'impuls	de	la	fase	ràpida	del	nistagmus	es	localitza	a	la	formació	reticular	pontina	
paramitjana	 (FRPP).	 El	 dels	 sacàdics	 espontanis	 o	 de	 rastreig	 en	 els	 tubercles	 quadrigèmins	
anteriors,	 a	 l'igual	 que	 els	 sacàdics	 reflexos.	 Els	moviments	 sacàdics	 voluntaris	 es	 troben	 a	
l'àrea	oculomotora	frontal	(àrea	8	de	Brodmann).	

Si	el	pacient	té	una	lesió	cerebral	adquirida	que	interfereix	en	els	sacàdics	observarem	que:	

- Realitza	un	moviment	excessiu	de	cap	i/o	cos.	
- Es	perd	de	línia	o	no	sap	continuar	quan	llegeix.	
- Omet	paraules,	salta	de	línia.	
- La	seva	velocitat	lectora	és	lenta.	
- No	comprèn	el	que	llegeix.	
- No	presta	suficient	atenció.	

	

b. Moviments	oculars	lents	o	de	Seguiment.	

Tenen	com	a	finalitat	estabilitzar	la	imatge	visual	en	moviment	sobre	la	retina	i	les	fòvees.	Hi	
ha	 tres	 tipus:	 la	 fase	 lenta	 del	 nistagmus,	 els	 reflexos	 a	 estímuls	 visuals	 (són	 els	 únics	 que	
poden	ser	voluntàriament	suprimits)	i	els	seguiments	vestibulars.	

L’origen	 de	 l’impuls	 de	 la	 fase	 lenta	 del	 nistagmus	 té	 un	 origen	 vestibular,	 a	 l'igual	 que	 els	
seguiments	vestibulars	i	els	reflexos	tindran	el	seu	origen	en	escorça	visual.	

Si	la	lesió	interfereix	més	en	els	seguiments	veurem	que:	

- Fan	un	excessiu	moviment	de	cap.	
- Té	un	baix	rendiment	en	els	esports.	
- Presenta	dificultats	en	la	lectura.		

	

Altres	moviments	que	hem	de	tenir	en	compte	són,	els	moviments	de	fixació	i	els	moviments	
per	mantenir	la	fixació.	

	

a. Moviments	de	fixació.	

Són	micromoviments	conjugats	de	l'ull		d’amplitud	variada	en	tots	dos	ulls	i	la	seva	funció	és	
tenir	 un	 escombrat	 continu	 de	 les	 imatges	 i	 d’aquesta	 manera	 impedir	 una	 saturació	 dels	
fotoreceptors.		

b. Moviments	de	manteniment	de	la	fixació.	

Són	moviments	 conjugats,	 amb	 la	 finalitat	 de	mantenir	 la	 fixació	 ocular,	 independentment	
dels	moviments	de	coll	o	de	l'objecte.		

Si	el	pacient	presenta	una	lesió	cranial	adquirida	que	deriva	en	la	dificultat	en	la	fixació	visual	
presentarà:	

- Dèficit	d'atenció.	
- Dificultat	en	la	recollida	de	la	informació	per	tenir	un	bé	procés	de	lectura.	
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3.2.3.	Alteracions	en	el	camp	visual.	
	

El	camp	visual	monocular	és	 l'àrea	de	 l'espai	en	el	qual	es	perceben	estímuls	visuals	amb	 la	
mirada	 fixa	 en	 una	 determinada	 posició.	 Es	 consideren	 valors	 normals	 quan	 el	 camp	 visual	
abasta	60º	a	la	zona	nasal	i	superior,	100º	en	la	temporal	i	75º	en	la	inferior.	Els	camps	visuals	
de	cada	ull	se	solapen	per	donar	lloc	a	la	visió	binocular	obtenint	així	el	major	grau	de	visió	en	
profunditat.	

Els	estímuls	visuals	percebuts	viatgen	a	través	de	la	via	visual	fins	arribar	l'escorça	visual.	Si	es	
lesiona	la	via	visual	hi	haurà	un	defecte	campimètric.	

																																					 	
Figura	3.2.3.	Defectes	del	camp	visual	en	funció	d’on	està	localitzada	la	lesió	que	afecta	la	via	Òptica.																																																

																																																													http://www.visualcentermadhu.com/blog/traumatismos-craneoencefalicos/	

	

Els	defectes	del	camp	visual	es	poden	classificar	en	funció	de	 la	zona	de	via	òptica	que	està	
alterada.	

Hi	ha	tres	tipus	de	defectes:	escotomes,	hemianopsias	i	quadrantanopsias.	

	

a. Escotomes.	

És	una	àrea	de	ceguesa	parcial	o	completa	dins	dels	límits	d'un	camp	visual	normal.	

S'observen	dos	tipus:	

- Escotoma	absolut:	hi	ha	pèrdua	total	de	la	visió	en	aquesta	àrea.	
- Escotoma	 relatiu:	 hi	 ha	 una	 pèrdua	 parcial,	 de	manera	 que	 permet	 la	 visió	 d'alguns	

estímuls	però	d'altres	no.	

Dins	dels	escotomes	es	poden	classificar	per	la	seva	forma	i	localització.	

- Segons	 la	 seva	 forma	 un	 escotoma	 pot	 ser:	 circular,	 oval,	 anul·lar,	 aciforme	 i	
cuneïforme.	

- Poden	 localitzar-se	 en	 la	 zona	 central,	 paracentral,	 pericentral,	 augment	 de	 la	 taca	
cega	i	perifèrics.	

A	la	zona	temporal,	a	sobre	uns	15º	del	punt	de	fixació,	hi	ha	un	escotoma	fisiològic	que	rep	el	
nom	de	taca	cega	i	que	correspon	a	la	projecció	de	la	papil·la.	
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b. Hemianòpsies	

És	 la	disminució	o	pèrdua	completa	de	 la	visió	en	una	meitat	del	camp	visual	d’un	o	de	tots	
dos	ulls.		

Es	classifiquen	en	hemianopsias:	

	

- Heterònimes.	

És	produeixen	a	conseqüència	de	lesions	al	quiasma	òptic.	

Si	la	lesió	es	troba	al	centre	del	quiasma,	en	la	seva	porció	més	anterior	s'observa	una	
hemianòpsia	 heterònima	 bitemporal.	 Per	 altra	 banda,	 si	 es	 troba	 a	 la	 part	 més	
posterior,	donarà	lloc	a	una	hemianòpsia	macular	bitemporal.	

Quan	es	 lesiona	 la	part	 lateral	del	quiasma	es	produeix	un	defecte	 total	 ipsolateral	 i	
una	hemianòpsia	temporal	contralateral.	

- Homònimes.	

Són	 conseqüència	 de	 lesions	 a	 la	 part	 retroquiasmàtica	 de	 la	 via	 visual,	 degudes	 a	
tumors	en	el	lòbul	parietal	o	temporal,	a	alteracions	vasculars	o	a	traumatismes.	

Quan	la	lesió	es	localitza	a	la	part	més	anterior	(cintillas)	el	defecte	campimètric	serà	
més	incongruent,	és	a	dir,	el	defecte	d'un	ull	no	serà	simètric	al	de	l’altre	ull.	Com	més	
congruent	 sigui	 l'alteració	 campimètrica,	més	posterior	 es	 localitzarà	 la	 lesió	 a	 la	 via	
visual.	

- Altitudinals.	

Es	 donen	 amb	 menys	 freqüència	 i	 poden	 ser	 superiors,	 inferiors,	 simètriques	 o	
creuades,	mantenint	el	respecte	horitzontal.	

	

	

c. Quadrantanòpsia.	

És	 la	 pèrdua	 de	 visió	 en	 un	 quadrant	 del	 camp	 visual	 unilateral	 o	 bilateral.	 Poden	 ser	
heterònimes	o	homònimes.	Si	són	heterònimes	poden	ser	bitemporals	superiors	o	inferiors,	i	
binasals	 superiors	 o	 inferiors.	 Si	 són	 homònimes	 seran	 dreta	 superior	 o	 inferior	 i	 esquerra	
superior	o	inferior.	

Les	alteracions	en	el	camp	visual	que	es	produeixen	en	la	lesió	cerebral	adquirida	poden	tenir	
com	a	conseqüència:	

- Dificultat	en	l'orientació	espacial.	
- Problemes	en	la	mobilitat	a	l'àrea	de	camp	afectada.	
- Dificultat	en	la	lectura	i	escriptura.	
- Manca	d'atenció	en	l'àrea	alterada.	
- Disminució	de	la	coordinació	motora.	
- Dificultat	en	la	recerca	d'objectes.	
- Visió	nocturna	disminuïda.	
- Pèrdua	d'equilibri.	
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3.2.4.	Alteracions	en	les	pupil·les.	
	

La	pupil·la	és	un	orifici	circular	situat	a	la	part	central	de	l'iris,	que	s'encarrega	de	la	regulació	
de	 la	quantitat	de	 llum	que	arriba	a	 retina,	de	 la	 reducció	de	 les	aberracions	cromàtica	 i	de	
l'increment	de	la	profunditat	de	focus.	

La	 seva	 obertura	 és	 variable	 i	 està	 regulada	 per	 dos	músculs,	 l'esfínter	 i	 el	 dilatador	 de	 la	
pupil·la.	El	esfínter	està	innervat	pel	sistema	nerviós	parasimpàtic,	mentre	que	el	dilatador	ho	
està	pel	simpàtic.	

La	lesió	cerebral	adquirida	pot	provocar	alteracions	en	els	reflexos	pupil·lars.	Depenent	de	la	
localització	de	la	lesió	estaran	presents	uns	síndromes	o	altres.	

	

																																										 	
Figura	3.2.4.	Via	pupil·lar.	

http://areaprofesional.blogspot.com/2011/07/1.html	

							

a. Defecte	pupil·lar	aferent	absolut.	

Està	 causat	per	una	 lesió	 completa	de	 la	 via	aferent	prequiasmática,	per	 lesió	 completa	del	
nervi	òptic.	

Característiques:	

- Quan	s'estimula	l'ull	sa,	hi	ha	reacció	directa	i	consensual.	
- Quan	s'estimula	l'ull	cec	no	hi	ha	reacció	directament	ni	consensual.	
- Sense	estímul	les	pupil·les	tenen	la	mateixa	mida.	
- El	reflex	de	prop	està	conservat	en	tots	dos	ulls.	

	
	

b. Defecte	pupil·lar	aferent	relatiu.		

Està	causat	per	una	lesió	parcial	a	la	via	aferent	prequiasmática,	per	lesió	incompleta	del	nervi	
òptic.	

Característiques:	

- Quan	s'estimula	l'ull	sa,	hi	ha	reacció	directa	i	consensual.	
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- Quan	s'estimula	l'ull	ambliop	hi	ha	reacció	directa	consensual	mandrosa.	
- Sense	estímul	les	pupil·les	presenten	la	mateixa	mida.	
- El	reflex	de	prop	està	conservat	en	tots	dos	ulls.	
- Hi	ha	el	fenomen	d'escapament	pupil·lar.	

	

c. Síndrome	de	Weber	o	pupil·la	d’Adie	preganglionar.	

Està	 causat	 per	 una	 lesió	 a	 la	 via	 eferent	 a	 nivell	 de	 la	 neurona	 preganglionar	 per	 lesió	
completa	al	III	parell	cranial.	

Característiques:	

- Midriasi.	
- Anisocòria.	
- Alteració	de	la	motilitat	ocular.	
- Fotofòbia.	
- Ptosis.	
- Al	il·luminar	l'ull	que	presenta	midriasi	no	hi	ha	reacció	directa	i	però	si	consensual.	
- Al	il·luminar	l'ull	que	no	presenta	midriasi	hi	reacció	directa	i	però	no	consensual.	

	

d. Síndrome	de	Holmes-Adie	o	pupil·la	d’Adie.		

Està	causat	per	una	lesió	a	la	via	eferent	a	nivell	de	la	neurona	posganglionar	per	lesió	en	els	
nervis	filials	curts.	

Característiques:	

- Midriasi.	
- Anisocòria.	
- Fotofòbia.	
- El	reflex	a	la	llum	és	inexistent.	

	

	

3.2.5.	Alteracions	en	el	sistema	vestibular,	equilibri	i	propiocepció.		
	

L'equilibri	és	 l'estat	pel	qual	el	 cos	conserva	una	postura	estable,	contrarestant	 l'acció	de	 la	
gravetat.	D'aquesta	manera	 l'equilibri	seria	el	centre	del	 funcionament	corporal.	El	sentit	de	
l'equilibri	 és	 de	 els	 primers	 sistemes	 que	 es	 desenvolupa	 íntegrament,	 ja	 que	 a	 les	 16	
setmanes	a	l'úter	ja	és	operatiu,	aportant	al	fetus	sentit	de	direcció	i	orientació.	

	

El	sistema	de	manteniment	d'equilibri	està	format	per:	

- Sistema	vestibular	(oïda	interna):	capta	les	petites	variacions	de	pressió	associades	als	
moviments	de	cap	en	els	diferents	plànols	de	l'espai.	Proporciona	control	de	la	postura	
i	l'equilibri.	
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- Sistema	 visual:	 capta	 el	 senyal	 visual,	 proporciona	 informació	 sobre	 l'orientació	 dels	
objectes	 i	 de	el	 propi	 individu	així	 com	 la	direcció	 i	 sentit	 dels	 diferents	moviments,	
permet	captar	la	percepció	de	la	profunditat	...	

- Sistema	somatosensorial	 i	propioceptiu:	 sistema	de	receptors	 repartits	per	 tot	el	 cos	
que	informen	de	la	seva	posició	i	estat.	

	

Aquests	tres	sistemes	estan	integrats	per	tal	d'aconseguir	l'orientació	en	l’entorn	i	l'equilibri.	

	

a. Sistema	Vestibular.	

A	causa	de	 la	disposició	anatòmica	de	 l'aparell	vestibular	 i	de	 la	seva	 localització	cortical,	es	
pot	veure	afectat	en	 les	 lesions	cerebrals	adquirides.	D'aquesta	manera,	 serà	molt	 freqüent	
que	pacients	amb	aquest	tipus	de	lesions	manifestin	sensacions	de	mareig	o	fins	i	tot	vertigen.	

	

- El	vertigen	constitueix	un	dels	símptomes	més	específics	de	les	lesions	vestibulars,	i	es	
produeix	 com	 a	 conseqüència	 d'una	 desigual	 estimulació	 dels	 nervis	 vestibulars	
oposats	o	dels	nuclis	vestibulars.	El	vertigen	consisteix	en	una	sensació	de	moviment.		

Si	 la	 lesió	es	produeix	en	els	canals	semicirculars	 la	sensació	serà	que	un	mateix	o	el	
medi	que	l'envolta	està	girant.	

Si	la	lesió	es	produeix	en	els	otòlits	la	sensació	serà	de	balanceig	o	desplaçament.	

	

- El	mareig	és	una	altra	forma	de	presentació	de	la	disfunció	vestibular.	En	aquest	cas,	
es	produeix	per	una	alteració	en	 la	 integració	sensorial.	Els	símptomes	que	es	donen	
són	atordiment,	visió	borrosa	i	ennuvolada,	sensació	de	desequilibri,	desorientació	...	

	

També	 s’hi	 poden	 veure	 afectats	 els	 reflexos	 vestíbul-oculars,	 donant	 com	 a	 resultat	 una	
fixació	de	 la	mirada	deficient	 i	 inestable,	 en	aquest	 cas	el	pacient	pateix	una	disminució	de	
l’agudesa	visual,	nistagmus,	també	es	pot	veure	afectat	el	reflex	vestíbul-espinal	que	donarà	
com	a	resultat	una	inestabilitat	postural.		

	

b. Sistema	propioceptiu.	

El	 sistema	propioceptiu	és	un	 sistema	neurològic	que	 informa	al	 cervell	 de	 la	 situació	de	el	
cos,	agrupant	la	informació	de	cada	segment	de	el	cos,	integrant-la	com	un	"tot"	corporal	i	de	
la	seva	relació	amb	l'espai.		

En	una	lesió	cerebral	adquirida,	la	propiocepció	es	pot	veure	alterada	per	diferents	motius,	ja	
sigui	per	lesió	directa	dels	propioceptors,	lesió	secundària	d'altres	sistemes,	o	lesió	dels	nuclis	
cerebrals	responsables	de	la	 integració	d'aquesta	informació.	Entre	les	principals	disfuncions	
propioceptives	 es	 troba	 dificultat	 per	 mantenir-se	 drets	 (això	 pot	 derivar	 en	 una	 falta	 de	
concentració),	 una	 deficient	 coordinació	 de	 les	 dues	 mans,	 manca	 de	 sensació	 de	 perill	 i	
incapacitat	per	aprendre	altres	moviments.	
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3.2.6.	Alteracions	en	la	visió	binocular.	
	

Després	 d'una	 lesió	 cerebral,	 es	 poden	 produir	 alteracions	 binoculars	 com	 un	 estrabisme	
adquirit	o	una	alteració	binocular	no	estràbica,	què	podran	aparèixer	 instants	després	de	 la	
lesió,	 o	 en	 períodes	 posteriors	 a	 la	 recuperació,	 quan	 el	 pacient	 retorni	 a	 la	 seva	 vida	
quotidiana	i	comenci	a	exercir	accions	diàries	amb	demanda	visual.	

Els	principals	símptomes	d'aquestes	alteracions	trobem:	diplopia,	borrositat,	confusió	visual,	
dificultat	en	la	 lectura,	astenopia,	mals	de	cap,	torticoli,	percepció	de	la	profunditat	espacial	
defectuosa…		

Totes	aquestes	alteracions	seran	descrites	a	continuació.	

	

a. Estrabisme.	

És	 una	 condició	 ocular	 en	 la	 qual	 les	 línies	 de	mirada	 de	 tots	 dos	 ulls	 no	 es	 creuen	 en	 un	
mateix	punt	de	fixació,	donant	una	desviació	manifesta	dels	eixos	visuals.		

L'estrabisme	pot	ser	comitant,	és	a	dir,	que	la	desviació	és	constant	en	totes	les	posicions	de	
mirada	o	un	estrabisme	incomitant,	quan	la	desviació	no	és	constant	(difereix	de	5Δ)	en	totes	
les	posicions	de	mirada.		

Quan	 es	 produeix	 una	 lesió	 cerebral	 adquirida,	 pot	 donar-se	 un	 estrabisme	 incomitant,	
conseqüència	 d'una	 paràlisi	 i/o	 parèsia	 dels	 parells	 cranials	 III,	 IV	 i	 /	 o	 VI,	 què	 innerven	 la	
musculatura	 extraocular;	 tot	 i	 que	 també	 poden	 donar-se	 estrabismes	 comitants	 com	 a	
conseqüència	a	la	descompensació	del	sistema	binocular.	

	

- Estrabismes	incomitants.	

El	 pacient	 amb	 paràlisi	 i/o	 parèsia	 d'algun	 dels	 parells	 cranials	 manifestaran	 com	 a	
símptoma	principalment	la	diplopia.	De	la	mateixa	manera	presentaran	una	deficiència	
en	la	localització	espacial.		

En	 alguns	 casos	 podran	 queixar-se	 de	 dolor	 ocular,	 encara	 que	 segurament,	 estigui	
medicat	per	això.	

Els	 signes	 característics	 d'aquest	 tipus	d'estrabisme	 són:	 la	 desviació	 és	menor	quan	
fixa	 l'ull	bo	 (desviació	primària)	que	quan	 fixa	 l’ull	dolent	 (desviació	secundària).	Així	
mateix	 el	 pacient	 mostrarà	 una	 posició	 anòmala	 del	 cap	 (en	 direcció	 al	 camp	 del	
múscul	afectat).		

No	obstant	això,	en	funció	del	tipus	de	paràlisi	es	veuran	altres	signes	i	símptomes.		

	

● Si	la	paràlisi	és	en	el	IV	parell,	aquest	innerva	el	múscul	oblic	superior.	

El	 pacient	 tindrà	 visió	 doble	 ocasional	 en	 VP,	 una	 lleu	 hipertropia	 en	 posició	
primària	 amb	 una	 exciclofòria,	 una	 motilitat	 limitada	 en	 posició	 de	 mirada	
inferior	i	nasal	i	torticolis.		
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El	 tractament	 efectiu	 és	 mitjançant	 teràpia	 visual	 per	 millorar	 la	 fusió	 i	
compensació	prismàtica.	

	

● Si	la	paràlisi	és	en	el	VI	parell,	aquest	innerva	al	múscul	recte	temporal.		

El	 pacient	 tindrà	 visió	 doble	 ocasional	 en	 mirada	 lateral,	 una	 lleugera	
endotropia	 en	 posició	 primària	 de	mirada	 (que	 augmenta	 en	mirada	 lateral),	
paràlisi	 en	 divergència,	 una	 motilitat	 parcialment	 o	 totalment	 limitada	 en	
posició	d’abducció	i	torticolis.	

El	tractament	efectiu	són	prismes	per	eliminar	la	diplopia.	

	

● Si	la	paràlisi	és	en	el	III	parell,	aquest	innerva	al	múscul	recte	superior,	inferior,	
nasal,	oblic	inferior	i	al	múscul	elevador	de	la	parpella	superior.		

El	pacient	tindrà	diplopia,	sempre	i	quan	la	ptosis	no	impedeixi	la	visió	(tapant	
la	 pupil·la),	 exotropia	 en	 posició	 primària	 de	mirada	 i	 en	 les	 altres	 posicions	
afectades,	 una	 lleugera	 hipotropia,	 midriasis,	 paràlisi	 de	 l’acomodació,	 una	
motilitat	 amb	 limitació	 total	 en	 abduccions,	 elevacions	 i	 depressions,	 una	
paràlisi	total	en	duccions	i	torticolis.	

L’únic	tractament	possible	és	quirúrgic.	

	

	

- Estrabismes	comitants.	

Són	 menys	 freqüents,	 però	 s’ha	 demostrat	 que	 la	 desviació	 que	 es	 dona	 amb	més	
freqüència	és	la	exodesviació.	

A	causa	de	l'accident,	el	sistema	binocular	pot	descompensar,	fent,	per	exemple,	que	
una	foria	es	manifesta	ara	en	forma	de	tropia.		

	

● La	 exotropia	 es	 caracteritza	 per	 una	 desviació	 cap	 a	 fora	 dels	 eixos	 visuals.	
Aquesta	 desviació	 pot	 presentar-se	 de	 manera	 constant	 o	 intermitent,	
presentant,	sovint,	valors	normals	d’estereopsis.	

Les	 queixes	 principals	 dels	 pacients	 són	 visió	 borrosa,	mals	 de	 cap,	 diplopia,	
fatiga	ocular	i	fotofòbia.	

Dins	d’aquest	 grup	podem	 trobar	pacients	 amb	 insuficiència	de	 convergència	
(amb	 una	 AC/A	 baixa,	 el	 pacient	 presenta	 símptomes	 de	 borrositat,	 diplopia	
intermitent	en	VP	i	cefalees)	o	un	excés	de	divergència	(	amb	una	AC/A	alta,	el	
pacient	presenta	una	lleu	diplopia	intermitent	i	visió	borrosa	en	VLL	a	causa	de	
l’esforç	acomodatiu,	el	tractament	es	mitjançant	teràpia	visual).	

El	 tractament	 que	 es	 proposa	 és	 compensació	 amb	 prismes	 BN	 i	 cirurgia	 o	
teràpia	visual.	
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3.2.7.	Alteracions	en	la	percepció	visual.	
	

La	 percepció	 visual	 és	 la	 interpretació	 que	 fa	 el	 un	mateix	 del	món	 exterior,	 a	 través	 dels	
estímuls	 recollits	 pel	 sistema	 visual,	 que	 es	 veu	 influenciada	 per	 les	 emocions,	 cultura,	
costums,	medi	que	l'envolta,	edat,	intel·ligència,	memòria	…	

L’aprenentatge	 perceptual	 es	 realitza	 durant	 tota	 la	 vida,	 donant	 l'individu	 un	 sentit	 lògic	 i	
convincent	 a	 la	 informació	 rebuda,	 fent	 una	 representació	 estructurada,	 simplificada,	
ordenada,	estable	i	significativa,	que	faciliten	el	record	del	percebut.	

Es	veu	a	més	influenciada	per	la	salut	ocular	i	els	problemes	en	l'eficàcia	visual	(estat	refractiu,	
binocular,	 oculomotor),	 que	 poden	 afectar	 a	 l'entrada	 d'informació,	 i	 interferir	 en	 el	
processament	i	posterior	resposta	d'aquesta	informació.	

Les	alteracions	en	 la	percepció	visual	en	pacients	amb	 lesió	cerebral	adquirida	no	apareixen	
aïllades,	sinó	que	solen	acompanyar-se	de	problemes	cognitius	com	alteracions	de	 l'atenció,	
dèficit	en	la	memòria	i	en	funcions	executives..	

A	continuació	s'explicaran	les	principals	habilitats	perceptuals	així	com	les	conseqüències	que	
tindran	les	alteracions	de	les	mateixes:		

	

- Discriminació	 visual:	 és	 la	 capacitat	 que	 posseeix	 un	 individu	 per	 discriminar	 o	
diferenciar	 un	 objecte	 d'un	 altre	 mitjançant	 la	 visió.	 L'alteració	 d’aquesta	 habilitat	
donarà	 com	a	 resultat	 una	 comprensió	 lectora	 reduïda	 ja	 que	 es	 crearà	 confusió	 en	
termes	molt	similars.		

- Memòria	 visual:	 és	 la	 capacitat	 que	 posseeix	 l'individu	 per	 reconèixer	 i	 recordar	 la	
informació	presentada	visualment.	Quan	aquesta	habilitat	està	disminuïda	el	pacient	
presenta	dificultats	en	retenir	en	la	seva	memòria	tot	allò	que	ha	percebut	visualment.	

- Relacions	visuoespacials:	és	la	capacitat	que	posseeix	l'individu	per	percebre	la	posició	
dels	 objectes	 respecte	 a	 si	 mateix	 i	 els	 altres	 objectes	 situats	 a	 diferents	 posicions.	
Quan	aquesta	capacitat	es	veu	alterada	el	pacient	confondrà	lletres	com	p	per	q,	o	b	
per	d.	

- Constància	 de	 forma:	 és	 la	 capacitat	 que	 posseeix	 l'individu	 per	 entendre	 que	 una	
forma	 sempre	 és	 ella	 independentment	 de	 la	 posició,	 el	 color	 i	 la	mida.	 Si	 aquesta	
capacitat	es	veu	alterada	el	pacient	pot	percebre	objectes	iguals	com	diferents	a	l'estar	
orientats	de	diferent	manera.	

- Figura-fons:	 és	 la	 capacitat	 que	 posseeix	 l'individu	 per	 percebre	 una	 forma	 i	
diferenciar-la	 d'un	 fons	 compost	 per	 altres	 figures.	 Si	 el	 pacient	 presenta	 aquesta	
capacitat	disminuïda	li	costarà	trobar	una	cara	coneguda	entre	la	multitud.	

- Tancament	 visual:	 és	 la	 capacitat	 que	 posseeix	 l'individu	 per	 obtenir	 una	 percepció	
visual	final	de	l'estímul	sense	necessitat	de	tenir	tots	els	detalls.	Si	aquesta	capacitat	es	
veu	alterada	el	pacient	no	podrà	treure	conclusions	lògiques.	
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4.	Qualitat	de	vida	dels	pacients.	
	
Els	 traumatismes	 cranials	 moderat	 i	 greu	 es	 caracteritza	 per	 dèficits	 a	 llarg	 termini,	 físics,	
cognitius,	emocionals	i	conductuals,	que	afecten	l'educació	,	la	feina,	la	família	i	les	relacions	
socials	de	la	persona	i	modifiquen	la	seva	vida	quotidiana	disminuint	la	seva	qualitat	de	vida	i	
la	dels	seus	famílies.		

Les	 alteracions	 cognitives	 són	 el	 que	 més	 preocupa	 a	 les	 persones	 amb	 traumatisme	
cranioencefàlic	i	ha	les	seves	famílies.		

La	 rehabilitació	 d'una	 persona	 amb	 traumatisme	 cranial	 s'ha	 de	 centrar	 tant	 en	 la	 part	
biològica-física	de	la	persona	com	a	les	necessitats	psicològiques	i	socials.		

	

Gifre,	 M	 et	 al	 2015	 realitzen	 un	 estudi	 sobre	 la	 qualitat	 de	 vida	 de	 37	 pacients	 que	
presentaven	tots	ells	traumatisme	cranioencefàlic.	

L’estudi	 conclou	 que	 en	 primer	 lloc,	 la	 família	 i	 els	 amics	 són	 els	 suports	 principals	 de	 les	
persones	amb	TCE.	Quan	aquests	no	existeixen,	 són	els	 factors	que	generen	més	percepció	
d'aïllament	 i	 baixa	 autoestima.	 En	 aquest	 sentit	 s’identifica	 la	 necessitat	 d'un	 treball	
psicològic,	educatiu	i	de	sensibilització	en	l’entorn	pròxim	de	les	persones	amb	TCE.		

En	 segon	 lloc,	 en	 la	 identificació	 de	 suports	 formals	 que	 influeixen	 en	 la	 qualitat	 de	 vida	
destaca	 la	 necessitat	 de	 suport	 psicològic	 a	 llarg	 termini,	 tant	 per	 a	 les	 persones	 afectades	
com	per	als	familiars.	S'identifica	una	falta	important	d’informació	generadora	de	sentiments	
d'incertesa.	Les	persones	amb	TCE	i	les	seves	famílies	necessiten	ser	informades	dels	aspectes	
físics,	 però	 també	dels	psicològics	 vinculats	 al	 dany	 cerebral	o	 a	 conviure	amb	una	persona	
amb	TCE.	

En	 tercer	 lloc,	 el	 tipus	 de	 seqüeles	 en	 la	 persona	 afectada	 influeixen	 en	 el	 nivell	 de	
sobrecàrrega	del	cuidador,	sobretot	en	cas	de	seqüeles	en	la	comunicació	i	la	conducta.	

En	quart	lloc	s'identifica	la	importància	d'una	participació	social	de	la	persona	afectada	i	de	la	
família	per	una	percepció	de	continuïtat	vital	i	qualitat	de	vida.	

Finalment,	la	definició	de	les	persones	amb	TCE	com	«epidèmia	silenciosa»	descriu	el	caràcter	
invisible	d'aquest	col·lectiu	i	de	la	seva	vida	quotidiana,	és	tracta	d’una		invisibilitat	generada	
pel	 desconeixement	 social	 del	 que	 és	 un	 TCE	 i	 del	 que	 representa	 la	 convivència	 amb	 una	
persona	afectada	de	TCE.		

	

Els	diversos	 factors	 identificats	 influeixen	en	 la	qualitat	de	 vida	 i	 poden	generar	 sentiments	
positius	 de	 continuïtat	 vital	 o,	 per	 contra,	 sentiments	 d'aïllament	 al	 sentir-se	 fora	 de	 la	
societat,	 impedint	 la	seva	 integració	 i	 la	participació	social.	Per	a	 les	persones	amb	TCE	que	
tracten	d’integrar-se	en	la	comunitat	es	requereix	una	nova	semiologia,	no	només	limitada	a	
l'atenció	mèdica	 sinó	 també	 en	matèria	 d'assistència	 social	 i	 psicològica,	 que	 s'adapti	 a	 les	
necessitats	de	cada	família	i	de	la	seva	ambient.	
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5.	Lectura	crítica	de	tres	articles	científics.	
 
En	aquest	 apartat	es	 realitzarà	 la	 lectura	 crítica	de	 tres	articles	 sobre	 les	 alteracions	 visuals	
després	d’un	traumatisme	cranioencefàlic.	Els	articles	es	poden	trobar	a	l'annex.	Per	realitzar	
la	lectura	crítica	s'utilitzarà	l’estructura	descrita	en	l’apartat	2.3.	

	

5.1.	Lectura	crítica:	Article	1.	

	
Occurrence	of	oculomotor	dysfunctions	in	acquired	brain	injury:	A	retrospective	analysis.	

Kenneth	J.	Ciuffreda,	O.D.,	Ph.D.,	Neera	Kapoor,	O.D.,	M.S.,	Daniella	Rutner,	O.D.,	M.S.,	Irwin	
B.	Suchoff,	O.D.,	D.O.S.,	M.E.	Han,	O.D.,	and	Shoshana	Craig,	O.D.		

Optometry	(2007);	vol.	78;	pàg.	155-161.	

	

- TÍTOL.	

Té	 una	 estructura	 senzilla	 i	 és	 concís,	 conté	 11	 paraules.	 És	 fàcil	 d’entendre,	 utilitza	 un	
llenguatge	neutre,	amb	un	to	afirmatiu	i	descriptor	de	l’article.	Especifica	que	es	mesura	i	quin	
model	treballa.	En	aquest	cas,	el	títol	ens	informa	que	es	tracta	d’un	anàlisi	retrospectiu	de	les	
disfuncions	oculomotores	després	d’un	traumatisme	cranial	adquirit.	

	

- RESUM.	

A	 l’inici	 de	 l’article	 és	 troben	 resumits	 els	 quatre	 punts	 de	 l’article,	 un	 backgroud,	 on	
s’introdueix	el	tema,	el	mètode	utilitzat,	els	resultats	obtinguts	i	les	conclusions.	

En	aquest	apartat	s’identifica	el	contingut	bàsic	de	forma	ràpida	i	exacta,	amb	un	llenguatge	
senzill	i	de	fàcil	comprensió	pel	lector.	La	seva	extensió	és	menor	a	200	paraules.		

S’explica	 que	 l’objectiu	 de	 l’estudi	 retrospectiu	 és	 determinar	 la	 freqüència	 d’aparició	 de	
disfuncions	 oculomotores	 en	 pacients	 que	 han	 adquirit	 una	 lesió	 cerebral,	 tant	 traumàtica	
com	 cerebrovascular.	 Els	 mètodes	 utilitzats	 són	 la	 revisió	 de	 220	 pacients	 i	 determinar	
l’aparició	 de	 disfuncions	 oculomotores,	 com	 acomodació,	 versió,	 vergència,	 estrabismes	 i	
paràlisi	del	nervi	cranial.	A	partir	d’aquí,	es	conclueix	sobre	la	major	freqüència	d’aparició	de	
disfuncions	oculomotores,	les	implicacions	terapèutiques,	la	rehabilitació	i	la	qualitat	de	vida.	

	

- INTRODUCCIÓ.	

Ens	presenta	el	què	i	el	perquè	de	la	investigació.	És	presenta	el	tema	general	sobre	les	lesions	
cerebrals	adquirides	més	comuns	en	Estats	Units.	Aproximadament	8	milions	de	persones	a	
l’any	pateixen	un	traumatisme	cranioencefàlic,	on	el	60%	dels	afectats	no	tornen	a	treballar.	
Ens	explica	 les	varietats	de	disfuncions,	els	símptomes	més	freqüents,	a	partir	de	 les	proves	
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utilitzades,	 el	 mètode	 de	 categorització	 dels	 dèficits…	 S’ha	 trobat	 que	 la	 insuficiència	 de	
convergència	és	la	disfunció	amb	més	prevalença	i	seguidament	les	disfuncions	acomodatives.	
Un	estudi	dirigit	per	Suchoff	et	al.	explica	tots	els	exàmens	físics	i	es	va	trobar	la	freqüència	de	
disfuncions	en	 les	àrees	oculomotores,	 com	 insuficiència	de	convergència	 (aproximadament	
un	45%),	seguiments	oculomotors	anormals	(40%)	i	acomodació	deteriorada	(10%).	

Aquesta	introducció	contextualitza	el	tema	a	tractar	i	explica	de	forma	clara	la	investigació	per	
veure	les	disfuncions	oculomotores	després	d’un	traumatisme	cerebral	adquirit.	S’expressa	la	
hipòtesi	de	manera	clara,	precisa	i	concisa,	explicant	les	variables	de	l’estudi,	 la	població	i	el	
resultat	predit.	

	

- MATERIAL	I	MÈTODE.	

En	 aquest	 apartat,	 s’explica	 com	 es	 van	 realitzar	 els	 exercicis,	 les	 variables	 principals	 i	 la	
medició.	 La	 població	 diana	 s’identifica	 i	 es	 descriu	 amb	 claredat	 els	 criteris	 de	 selecció	 i	 el	
tamany	de	la	mostra.	També	s’explica	el	lloc	on	es	va	realitzar	i	el	període	de	realització.		

L’estudi	 consta	 de	 220	 pacients	 amb	 traumatisme	 cranial	 adquirit.	 La	 majoria	 d’ells	 eren	
derivats	 de	 professionals	 de	 rehabilitació.	 Només	 és	 van	 realitzar	 proves	 de	 AV	 en	 VP,	
distància,	refracció,	visió	del	color,	camps	visuals	i	salud	ocular,	ja	que	no	totes	les	àrees	van	
poder	ser	avaluades	degut	a	les	limitacions	degut	a	l’estat	cognitiu	del	pacient.	

A	partir	d’aquí,	és	va	investigar	les	5	principals	disfuncions	oculomotores,	acomodació,	versió,	
vergència,	 estrabisme	 i	 paràlisi.	 Els	 criteris	 per	 la	 inclusió	 van	 ser	mitjançant	 els	 estàndards	
clínics	 convencionals	 i	 les	 condicions	 trobades	 van	 ser	 tabulades	 per	 separat,	 dividint	 els	
pacients	en	els	que	tenien	un	traumatisme	cranial	adquirit	i	els	cerebrovasculars.	

	

- RESULTATS.	

Aquest	 apartat	 és	 bastant	 visual,	 ja	 que	 s’hi	 troben	 cinc	 taules.	 En	 la	 primera	 s’hi	 recull	 el	
nombre	d’individus	amb	disfuncions	acomodatives	i	en	la	segona		el	nombre	d’individus	amb	
disfuncions	binoculars,	 la	tercera	de	disfuncions	oculomotores	de	versió,	 la	quarta	s’hi	recull	
el	nombre	d’individus	amb	estrabisme	i	per	últim,	una	taula	amb	els	individus	amb	paràlisi.	

Es	descriu	amb	claredat	els	passos	en	el	procediment	de	recollida	de	dades	relacionades	amb	
l’objectiu	de	 l’estudi.	 Els	 resultats	 s’informen	amb	precisió,	 incloent	els	 resultats	de	 tots	els	
participants,	d’una	forma	objectiva,	sense	comentaris	ni	arguments.	

A	 partir	 dels	 resultats	 obtinguts,	 es	 va	 observar	 que	 en	 el	 subgrup	 de	 pacients	 amb	
traumatisme	 cranial	 adquirit	 presentaven	 més	 disfuncions	 acomodatives	 (41,1%)	 i	 de	
vergència	 (56,3%)	 que	 el	 subgrup	de	 pacients	 amb	 traumatisme	 cerebrovascular,	 ja	 que	 en	
aquest	cas	va	ser	més	predominant	els	estrabismes	(36,7%)	i	la	paràlisi	(10%).		

La	 disfunció	 acomodativa	 que	 es	 va	 presentar	 en	 més	 pacients	 va	 ser	 la	 insuficiència	
acomodativa	 (40%).	 Per	 altra	 banda,	 la	 disfunció	 binocular	 més	 predominant	 va	 ser	 la	
insuficiència	de	convergència	(42%).	
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Sobre	les	disfuncions	oculomotores	de	versió,	en	tots	dos	subgrups	és	va	presentar	de	manera	
similar	(55%).	

	

- DISCUSSIÓ.	

En	aquest	apartat	de	l’article,	s’explica	els	resultats	obtinguts	i	s’extreuen	les	conclusions,	no	
es	 reitera	 en	 la	 informació	 donada	 en	 la	 introducció.	 Les	 interpretacions	 i	 comentaris	 dels	
autors	 és	 basen	en	 les	 dades	publicades	 en	 l’estudi.	 L'estil	 de	 la	 discussió	 és	 argumentatiu,	
que	contrasta	clarament	amb	l'estil	descriptiu	i	narratiu	de	la	resta	de	l'article.	

S’explica	que	 la	 freqüència	d’aparició	de	disfuncions	oculomotores	en	 la	població	estudiada,	
és	molt	més	grans	que	 les	 trobades	en	estudis	 anteriors,	 ja	que	no	 s’havia	estudiat	mai	els	
pacients	amb	traumatisme	cerebrovascular	com	un	grup	apart.	

Es	compara	 les	disfuncions	oculomotores	pels	dos	subgrups.	Les	persones	amb	traumatisme	
cranial	adquirit	presentaven	un	augment	de	la	freqüència	de	dèficit	acomodatiu	i	de	vergència	
en	relació	amb	els	trobats	en	els	pacients	amb	traumatisme	cerebrovascular.	

També	es	parla	de	 l’impacte	en	 la	 rehabilitació	global,	on	s’explica	els	 tipus	de	 rehabilitació	
que	pot	fer	una	pacient	amb	traumatisme	cranial	adquirit	o	cerebrovascular,	com	per	exemple	
la	 rehabilitació	 vestibular,	 on	 s’implica	 una	 interacció	 dinàmica	 amb	 les	 vergències	 i	 els	
sistemes	acomodatius.	

També	és	discuteix	l’impacte	en	la	qualitat	de	vida	del	pacient,	explicant	que	el	primer	pas	és	
identificant	el	problema	i	comprendre	la	condició	de	visió	anormal.	Només	en	aquell	moment	
la	teràpia	sol	ser	efectiva.	I	per	últim,	fa	referència	a	les	direccions	futures,	els	passos	lògics	a	
investigar	la	eficàcia	terapèutica	utilitzant	una	gran	mostra	amb	èmfasi,	tant	en	clínica	com	en	
estudis	d’impacte	vocacionals	i	altres	aspectes	de	la	qualitat	de	vida	en	general.	

	

- BIBLIOGRAFIA.	

Sembla	 correcta,	 és	 citen	 de	manera	 adequada	 tots	 els	 documents	 consultats,	 indicant	 els	
autors,	el	títol,	el	nom	de	la	revista	o	llibre,	l’any	de	publicació	i	la	pàgina.	Hi	ha	un	total	de	35	
cites.	La	majoria	de	les	cites	són	d’abans	del	2000,	però	tenint	el	compte	que	l’article	és	del	
2007,	no	es	pot	esperar	que	les	cites	siguin	actuals.	
	
 
 
 
 
 



 

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 36 

	
5.2.	Lectura	crítica:	Article	2.	
	
Visual	Structure	and	Function	in	Collision	Sport	Athletes.	

Danielle	Leong,	OD,	PhD,	Christina	Morettin,	OD,	Leonard	V.	Messner,	OD,	Robert	J.	Steinmetz,	
OD,	Yi	Pang,	MD,	OD,	PhD,	Steven	L.	Galetta,	MD,	Laura	J.	Balcer,	MD,	MSCE.	

Leong	et	al:	J	Neuro-Ophthalmol	(2018);	vol.	38;	pàg.	285-291.	

	

- TÍTOL.	

Descriu	 la	 idea	principal	de	 l’article	de	 forma	unívoca	 i	 simple,	 conté	únicament	8	paraules.	
Utilitza	un	llenguatge	neutre,	fàcil	d’entendre	pel	lector.	La	idea	que	intenta	transmetre	queda	
descrita	adequadament	captant	l’atenció	del	lector.		

	

- RESUM.	

Trobem	resumits	els	quatre	punts	de	l’article:	una	introducció	al	tema,	els	mètodes	utilitzats,	
els	resultats	obtinguts	i	la	conclusió	a	la	que	s’arriba.	

A	partir	del	resum,	es	pot	conèixer	l’article	en	general,	ja	que	aquesta	part	és	independent,	i	
de	forma	ràpida,	ja	que	té	menys	de	250	paraules.	Ens	podem	trobar	amb	l’inconvenient	que	
no	s’entenguin	les	sigles,	però	en	aquest	cas	s’indica	el	seu	significat,	ja	que	es	presenten	per	
primera	vegada	al	lector.	

S’explica	que	l’objectiu	de	l’estudi	és	comparar	les	funcions	visuals	de	esportistes	de	col·lisió	
en	comparació	amb	participants	de	control	emparellats	per	edat	i	raça.	A	partir	d’una	sèrie	de	
proves	entre	46	atletes	i	104	participant,	com	AV	en	alt	contrast,	binocularitat,	tomografies	de	
coherència	 òptica	 (OCT).	 És	 conclueix	 que	 els	 resultats	 obtingut	 sobre	 la	 reducció	 de	 les	
funcions	visuals	són	similars	a	pacients	amb	esclerosi	múltiple,	Alzheimer	i	Parkinson	

	

- INTRODUCCIÓ.	

Ens	 respon	el	què	 i	el	perquè	de	 la	 investigació.	 Les	commocions	cerebrals	en	 l’esport	cada	
vegada	 reben	 més	 atenció,	 degut	 a	 repetits	 traumatismes	 cranioencefàlics	 i	 el	
desenvolupament	d’afeccions	neurodegeneratives	i	encefalopatia	traumàtica	crònica.	

Ens	 explica	 que	 les	 vies	 visuals	 es	 veuen	 afectades	 per	 trastorns	 neurodegeneratius	 com	 la	
malaltia	 de	 Parkinson,	 Alzheimer	 i	 esclerosi	 múltiple.	 A	 partir	 d’assajos	 clínics	 sobre	 les	
mesures	 de	 la	 visió	 en	malalties	 neurodegeneratives,	 els	 seus	 paradigmes	 de	 prova	 poden	
tenir	aplicacions	en	lesions	cerebrals	traumàtiques.		
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L’objectiu	de	la	investigació	queda	clarament	explicat	al	final	de	l’apartat,	també,	com	ja	s’ha	
comentat	anteriorment,	s’explica	els	motius	pel	qual	es	realitza	la	investigació,	les	variables	de	
l’estudi	i	la	població.	

	

- MATERIAL	I	MÈTODE.	

L’estudi	es	porta	a	terme	seguint	un	disseny	transversal,	és	a	dir,	comparant	els	efectes	de	la	
pràctica	 d’esports	 de	 col·lisió	 en	 professionals	 actius	 i	 jubilats	 de	 Chicago,	 IL.	 S’explica	
clarament	 el	 criteri	 de	 selecció	 i	 d’exclusió,	 és	 van	 excloure	 els	 participants	 de	 18	 anys	 i	
participants	 amb	 antecedents	 de	 patologies	 oculars	 (què	 no	 foren	 refractives)	 i	 amb	
condicions	neurodegeneratives	conegudes.	

Les	mesures	van	ser	obtingudes	en	una	sola	visita,	OCT,	AV	d’alt	contrast	i	visió	específica	en	
un	qüestionari	de	qualitat	de	vida.	A	més,	és	va	fer	un	recull	de	dades	específiques	d’exposició	
esportiva,	 on	 es	 demanava	 duració,	 nivell	 de	 joc	 i	 un	 autoinforme	 de	 quantitat	 de	
commocions	cerebrals	(en	el	cas	dels	boxejadors,	el	registre	era	de	professional).	També	ens	
informa	 que	 tots	 els	 procediments	 van	 ser	 aprovats	 per	 un	 comitè	 ètic,	 Illinois	 College	 of	
Optometry	i	la	Junta	de	Revisió	Institucional	de	la	Universitat	de	New	York.	

Les	 proves	 realitzades,	 s’expliquen	 clarament.	 En	 primer	 lloc,	 la	 tomografia	 de	 coherència	
òptica,	escanejos	de	la	màcula	i	les	fibres	nervioses	de	la	retina	peripapil·lar.	En	segon	lloc,	la	
mesura	de	 l’AV,	utilitzant	un	optotip	retroil·luminat	a	3,2m.	En	tercer	 lloc,	 la	prova	de	King-
Devick	(K-D),	mesures	dels	sacàdics	i	altres	moviments	oculars	com	la	convergència,	registrant	
temps	i	errors.	En	quart	lloc,	la	qualitat	de	vida	específica	de	la	visió,	a	partir	d’un	qüestionari	
de	 l’Institut	 Nacional	 de	 l’Ull	 (NEI-VFQ-25)	 i	 es	 va	 determinar	 a	 partir	 de	 les	 puntuacions	
seguint	 les	 instruccions	 estandarditzades.	 I	 per	 últim,	 l’anàlisi	 estadístic,	 comptabilitat	 de	
models	d’equacions	d’estimació	per	edat	i	ulls.	

	

- RESULTATS.	

En	aquest	apartat	s’hi	 troben	3	taules.	En	 la	primera	s’hi	recullen	 les	dades	demogràfiques	 i	
clíniques	 d’esportistes	 i	 el	 control	 saludable,	 el	 la	 segona	 les	mesures	 de	 l’estructura	 de	 la	
retina	mitjançant	OCT	i	l’última	taula	recull	les	mesures	de	les	funcions	visuals.		

L’estudi	és	va	 fer	a	partir	de	46	atletes	 (92	ulls)	de	diferents	esport:	boxa	 (14),	 futbol	 (29)	 i	
hoquei	sobre	gel	(3).		

En	primer	lloc,	els	resultats	sobre	OCT,	van	donar	que	el	gruix	promig	de	la	retina	en	aquests	
atletes	és	més	prima	en	comparació	amb	el	grup	de	control.	En	aquest	apartat	és	va	veure	que	
els	boxejadors	eren	els	que	presentaven	una	retina	més	prima	en	comparació	amb	el	grup	de	
control.	En	canvi,	la	variació	del	gruix	retinal	d’un	jugador	de	futbol	no	era	tant	significatiu	en	
comparació	del	grup	de	control.	

La	 reducció	de	 l’AV,	era	més	 reduïda	en	boxejadors	 (31,7%)	en	 comparació	amb	el	 grup	de	
control,	 ja	 que	 van	 obtenir	 major	 error	 en	 la	 lectura	 de	 les	 lletres.	 Sobre	 els	 temps	 de	
rendiment,	no	va	haver	diferències	 significatives	entre	el	grup	de	control	 i	els	atletes.	Però,	
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dins	dels	 subgrups,	 els	 futbolistes	 van	obtenir	un	 temps	de	 rendiment	de	 la	prova	K-D	més	
ràpid	 que	 el	 grup	 de	 control.	 Per	 altra	 banda,	 els	 boxejadors	 van	 obtenir	 un	 temps	 de	
rendiment	similar	al	grup	de	control.	

La	qualitat	de	vida	específica	de	la	visió	relacionada	amb	la	salud,	utilitzant	el	qüestionari,	els	
atletes	van	obtenir	pitjor	puntuació	que	el	grup	de	control.	

	

- DISCUSSIÓ.	

En	 aquest	 apartat	 de	 l’article,	 s’explica	 els	 resultats	 obtinguts	 i	 s’extreuen	 les	 conclusions.	
S’explica	 els	 resultats	 obtinguts	 per	 cada	 grup,	 no	 es	 reitera	 en	 la	 informació	 donada	 en	 la	
introducció.	Les	interpretacions	i	comentaris	dels	autors	és	basen	en	les	dades	publicades	en	
l’estudi.	L'estil	de	la	discussió	és	argumentatiu,	que	contrasta	clarament	amb	l'estil	descriptiu	i	
narratiu	de	la	resta	de	l'article.	

Es	 fa	 referència	 a	 què	 és	 tracta	 d’un	 primer	 estudi	 per	 avaluar	 les	 mesures	 clíniques	
relacionades	amb	la	visió	amb	marcadors	potencials	de	traumatisme	cranial	repetitiu.	

Es	 discuteix	 que	 hi	 ha	 diferències	 significatives,	 basades	 en	 la	 visió,	 en	 atletes	 de	 col·lisió,	
sobretot	 amb	 les	 diferències	 notables	 observades	 en	 boxejadors.	 Per	 altra	 banda,	 els	
futbolistes	 no	 van	 ser	 significativament	 diferents	 al	 grup	 de	 control,	 degut	 a	 la	 diferència	
d’esport,	 l’exposició,	els	anys	de	pràctica…	A	més,	els	 jugadors	de	 futbol	americà	porten	un	
casc,	 què	 transmet	 cert	 nivell	 de	 protecció	 contra	 traumatismes	 cranials	 repetitius	 en	
comparació	amb	els	boxejadors.		

També	es	discuteix	 la	 reducció	en	AV	entre	els	boxejadors	 i	 les	observacions	 realitzades	en	
pacients	amb	esclerosi	múltiple.	

Sobre	el	temps	de	rendiment	es	compara	el	bon	resultat	dels	atletes	de	futbol	amb	el	dolent	
resultat	dels	boxejadors,	 comentant	que	no	es	un	 resultat	 sorprenent,	 ja	que	els	 atletes	de	
futbol	solen	fer	les	proves	de	rapidesa	amb	bona	puntuació.	

Es	 discuteix	 sobre	 la	 diferència	 en	 el	 qüestionari	 de	 qualitat	 de	 vida,	 on	 es	 compara	 els	
resultats	dels	atletes	amb	resultats	d’altres	estudis	sobre	veterans	amb	traumatismes	cranials	
adquirits	 i	 amb	 resultats	 d’estudis	 sobre	 l’esclerosi	 múltiple,	 donant	 que	 el	 resultat	 dels	
veterans	 és	molt	 més	 baixa	 que	 en	 pacients	 amb	 esclerosi	 múltiple	 i	 els	 atletes.	 Aquestes	
diferències	es	deuen	al	mecanisme	del	traumatisme,	la	gravetat	de	la	lesió	i	l’exposició.	

Un	 inconvenient	d’aquest	estudi,	és	el	petit	 tamany	de	mostra	d’atletes	 i	d’esports	 limitats.	
Llavors	s’hauria	de	fer	una	investigació	amb	una	varietat	més	gran	d’esports.	

- BIBLIOGRAFIA.	

És	correcta,	és	citen	de	manera	adequada	tots	els	documents	consultats,	indicant	els	autors,	
el	títol,	el	nom	de	la	revista	o	llibre,	l’any	de	publicació	i	la	pàgina.	Hi	ha	un	total	de	20	cites.	La	
majoria	 de	 les	 cites	 són	 d’abans	 del	 2010,	 tenint	 el	 compte	 que	 l’article	 és	 del	 2018,	 són	
bastant	recents	i	d’actualitat.	
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5.3.	Lectura	crítica:	Article	3.	
	

Vision	Therapy	for	Binocular	Dysfunction	post	Brain	Injury.	

Joseph	Samuel	Conrad*,	G.	Lynn	Mitchell†	,	and	Marjean	Taylor	Kulp‡.	

Optometry	and	vision	science	(2016);	vol.	94;	pàg.	101-107.	

	

- TÍTOL.	

Descriu	 la	 idea	 principal	 de	 l’article	 de	 forma	 unívoca,	 utilitzant	 un	 llenguatge	 senzill	 amb	
paraules	simples	per	una	major	claredat.	La	idea	que	es	desitja	transmetre	al	receptor	queda	
descrita	captant	l’atenció	del	lector.	

	

- RESUM.	

El	resum	d’aquest	article	conté	les	parts	essencials	de	forma	clara	i	ordenada,	és	a	dir,	es	fa	un	
breu	 resum	 de	 l’objectiu	 de	 l’estudi,	 el	mètode	 utilitzat,	 els	 resultats	 i	 les	 conclusions	 que	
s'extreuen.	Es	pot	conèixer	l’article	en	general,	ja	que	té	menys	de	250	paraules.	S’utilitza	un	
llenguatge	senzill	i	fàcil	de	comprendre	pel	lector.		

Cada	apartat	està	ben	explicat,	l’objectiu	de	l’estudi	queda	clar	d’un	principi,	els	mètodes	i	els	
resultats	més	destacats	de	la	investigació.	

	

- INTRODUCCIÓ.	

Presenta	 el	 què	 i	 el	 perquè	 de	 l	 investigació.	 Segons	 l’Associació	 de	 Lesions	 Cerebrals	
d’Amèrica,	 1,4	 milions	 d’americans	 pateixen	 una	 lesió	 cerebral	 traumàtica	 cada	 any.	 Les	
caigudes	representen	el	28%	i	els	accidents	de	trànsit	el	20%.	

Fa	menció	a	l’estudi	de	Ciuffreda	et	al.	(l’article	1)	on	a	partir	de	220	pacients	va	veure	quines	
disfuncions	 visuals	 eren	més	 presents	 en	 pacients	 amb	 traumatisme	 cranial	 adquirit	 i	 amb	
traumatisme	cerebrovascular.	

Explica	que	el	síndrome	de	visió	posterior	al	trauma	s’ha	utilitzat	per	descriure	la	varietat	de	
signes	 i	 símptomes	 que	 acompanyen	 una	 lesió	 cerebral.	 Els	 signes	 més	 prevalent	 són:	
exotròpia,	disfuncions	acomodatives,	 insuficiència	de	convergència,	baixa	taxa	de	parpelleig,	
desorientació	espacial	i	visió	ambiental	inestable.	Els	símptomes	més	freqüents	són:	diplopia,	
poca	 concentració	 i	 atenció,	 mala	 memòria	 visual,	 fotofòbia,	 astenopia,	 mal	 equilibri,	
coordinació	i	postura	incorrecta.	

L’objectiu	de	la	investigació	queda	clarament	explicat	al	final	de	l’apartat,	és	tracta	d’un	estudi	
per	avaluar	l’efectivitat	de	la	teràpia	de	vergència	informàtica	a	casa	per	millorar	els	signes	i	
símptomes,	mencionats	anteriorment,	en	adults	de	18	a	85	anys	després	de	3	mesos	de	patir	
una	lesió	cerebral.	
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- MATERIAL	I	MÈTODE.	

S’explica	 clarament	 el	 criteri	 de	 selecció,	 havien	 de	 ser	 pacients	 entre	 18	 i	 85	 anys	 amb	
antecedents	de	lesió	cerebral	documentada	amb	almenys	3	mesos	abans	de	fer	l’estudi,	amb	
un	examen	optomètric	dels	últims	3	mesos	(per	assegurar	la	salud	ocular,	millor	AV	i	presència	
d’estereopsis	amb	Randot)	i	accés	a	un	ordinador	amb	internet	per	poder	ser	motoritzats.		

Els	 criteris	 d’exclusió	 incloent	 participants	 amb	 estrabisme	 constant,	 embarassades,	 amb	
antecedents	 de	 malalties	 neurològiques	 o	 discapacitats	 del	 desenvolupament	 o	 problemes	
d’aprenentatge.	

La	investigació	seguia	els	principis	de	la	Declaració	de	Helsinki	i	va	ser	aprovada	per	la	Junta	de	
Revisió	Institucional	i	el	consentiment	informat	per	escrit	dels	participants	

Primer	 es	 recollia	 una	 fitxa	 amb	 la	 data	 de	 naixement,	 data	 de	 la	 lesió	 cerebral,	 el	 tipus,	
correcció	òptica.	Les	proves	realitzades	van	seguir	el	protocol	CITT	i	el	CISS	es	va	utilitzar	per	
avaluar	el	nivell	de	símptomes.	

Es	van	fer	diverses	proves,	com	la	prova	del	punt	de	prop	en	convergència	(PPC)	utilitzant	la	
Regla	 d’Astron	 International	 (ACR/21),	 que	 consta	 d’una	 columna	 de	 lletres	 de	 20/30,	
equivalents	a	40	cm	de	Snellen,	calculant	el	punt	de	ruptura	de	convergència	i	la	recuperació	
(mesurant-ho	tres	vegades).	Es	va	mesurar	la	vergència	fusional	negativa	i	positiva	amb	barra	
de	prisma.	

A	cada	subjecte	se	li	va	donar	instruccions	de	realitzar	cinc	sessions	de	teràpia	cada	setmana	a	
partir	del	software	proporcionat	per	ells.	Cada	vegada	que	els	subjectes	entraven	al	programa,	
quedava	registrat	 la	data	 i	hora	de	 la	sessió	completa,	quantitat	de	temps	dedicat	 i	el	nivell	
aconseguit.	 Es	 van	 programar	 visites	 de	 seguiment	 on	 es	 realitzaven	 proves	 de	 AV,	 de	
cobertura,	 de	 punt	 proper	 de	 convergència	 (PPC),	 vergència	 fusional	 negativa	 i	 positiva	 i	
flexibilitat	de	vergència.		

Els	pacients	eren	classificats	entre	exitós	i	millorant.	Un	pacient	exitós	era	el	que	presentava	
un	PPC	menor	a	6	cm,	unes	vergències	fusionals	positives	normals	(desenfoc/ruptura	major	de	
15),	 unes	 vergències	 fusionals	 negatives	 normals	 (sobre	 12)	 i	 una	 flexibilitat	 de	 vergència	
d’uns	15	cpm.	

	

- RESULTAT.	

En	 aquest	 apartat	 s’hi	 troben	 5	 taules.	 En	 la	 primera	 s’hi	 recullen	 les	 mesures	 clíniques	
completades	 vs.	 les	pèrdues	durant	el	 seguiment.	 En	 la	 segona	 i	 la	 tercera,	 troballes	de	 les	
proves	a	l’inici	i	la	recopilació	dels	resultats	de	les	altres	sessions.	La	quarta	mostra	els	canvis	
en	els	resultats	i	símptomes	de	la	visió	binocular	des	de	l’inici	fins	al	final.	I	per	últim,	l’última	
taula	recolleix	el	percentatge	d’èxit	i	millores.		

Es	coneix	que	només	19	participants	es	van	inscriure	i	d’ells	13	van	completar	l’estudi.	La	mitja	
d’edat	va	ser	de	45,2	anys.	A	l’inici	la	mitja	de	fories	era	ortofòria	en	VLL	i	exofòria	en	VP	de	
7.2�,	un	valor	mig	de	PPC	de	17.5/21.8	cm,	valors	de	vergència	fusionals	negatius	12.3/10.3	i	
positius	8.4/8.8	i	la	flexibilitat	de	vergència	mitja	era	de	3.9	cpm.	Els	símptomes	més	comuns	
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eren	 lectura	 lenta,	 dificultat	 per	 concentrar-se,	 problemes	 de	 memòria	 visual	 i	 pèrdua	
freqüent	de	l’espai.	

Després	 de	 la	 realització	 de	 la	 teràpia,	 els	 participants	 van	 completar	 un	 promig	 de	 53.8	
sessions,	un	programa	de	12	setmanes.	

A	partir	d’aquí,	el	 resultat	de	 les	proves	va	variar,	 la	mitja	de	 fories	en	VLL	continuava	sent	
ortofòria	 i	 en	 VP	 una	 exofòria	 de	 5.8�.	 El	 valor	 de	 vergència	 fusional	 negativa	 va	 ser	 de	
16.8/14.3	i	el	positiu	de	21.3/19.2	i	la	flexibilitat	de	vergència	mitja	va	ser	de	14.5	cpm.	El	punt	
pròxim	de	convergència	(PPC)	va	canviar	a	9,4/19,2	cm.	

Es	 descriu	 clarament	 els	 passos	 en	 el	 procediment	 de	 recollida	de	dades,	 i	 és	 adequat.	 Les	
dades	s'analitzen	en	relació	amb	els	objectius	de	l'estudi.	Es	presenten	els	resultats	de	manera	
clara	i	entenedora,	centrant-se	en	aquelles	troballes	pertinents	i	responen	a	la	pregunta	de	la	
investigació.	Les	dades	es	presenten	en	forma	objectiva,	sense	comentaris	ni	arguments.	Els	
resultats	estan	ordenats	seguint	l'ordre	dels	objectius	formulats.	

	

- DISCUSSIÓ.	

A	 l'inici	 del	 text	 de	 la	 discussió	 no	 es	 reitera	 la	 informació	 donada	 en	 la	 introducció.	 Les	
interpretacions	 i	 els	 comentaris	 dels	 autors	 es	 basen	 nomes	 en	 les	 dades	 publicades	 en	
l'estudi.	L'estil	de	la	discussió	és	argumentatiu,	que	contrasta	clarament	amb	l'estil	descriptiu	i	
narratiu	de	la	resta	de	l'article.	

En	 aquest	 estudi,	 es	 conclueix	 que	 els	 participants	 amb	 disfunció	 binocular	 secundaria	 a	 la	
lesió	 cerebral,	 va	 demostrar	 millores	 significatives	 en	 PPC,	 vergències	 fusionals	 negatives	 i	
positives	i	flexibilitat	de	vergència	després	de	les	12	setmanes,	reduint	també	els	símptomes.	
Es	 compara	 la	 teràpia	 a	 gabinet	 i	 a	 casa,	 amb	 l’avantatge	 que	 la	 teràpia	 a	 casa	 dona	més	
flexibilitat	 d’horari,	 de	 mobilitat	 i	 transport.	 En	 canvi,	 s’ha	 demostrat	 que	 la	 teràpia	
d’acomodació	i	vergència	a	gabinet	és	significativament	més	eficaç	que	a	casa.	

Es	discuteix	dels	bons	 resultats	obtinguts,	però	 també	de	 la	gran	pèrdua	de	 seguiment	dels	
pacients,	fent	modificar	la	teràpia	perquè	no	torni	a	passar.	També	es	comenta	la	duració	de	
la	teràpia,	sent	12	setmanes	un	bon	temps,	ja	que	els	resultats	donen	millores	significatives	en	
els	signes	i	símptomes		

Les	 limitacions	 que	 s’hi	 troben	 en	 aquest	 estudi,	 és	 el	 petit	 tamany	 de	 la	mostra	 i	 que	 no	
existeix	un	grup	de	control	amb	placebo,	per	proporcionar	 la	 informació	necessària	sobre	el	
millor	tractament	per	condicions	comunes	de	visió	binocular	després	d’una	lesió	cerebral.	

	

- BIBLIOGRAFIA.	

És	correcta,	és	citen	de	manera	adequada	tots	els	documents	consultats,	indicant	els	autors,	
el	títol,	el	nom	de	la	revista	o	llibre,	l’any	de	publicació	i	la	pàgina.	Hi	ha	un	total	de	28	cites.	La	
majoria	de	les	cites	són	sobre	el	2010,	tenint	el	compte	que	l’article	és	del	2017,	són	bastant	
recents.	
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6.	Conclusions.	
	
Les	conseqüències	visuals	de	la	lesió	cerebral	adquirida	són	importants,	dificulten	el	correcte	
funcionament	psicomotor	i	neurocognitiu	del	pacient.	

	

La	 realització	 d’un	 examen	 visuoperceptiu	 adequat	 a	 cada	 pacient	 és	 imprescindible	 per	
diagnosticar	i	tractar	les	afectacions	dels	pacients	amb	traumatismes	cranial	adquirits.		

Relacionar	la	visió	amb	altres	sistemes	des	d'un	punt	de	vista	neuro-optomètric	serà	el	punt	
de	partida	per	comprendre	la	majoria	dels	símptomes	dels	pacients	amb	traumatismes.	

	

La	 teràpia	 visual	 es	 mostra	 com	 un	 dels	 tractaments	 més	 efectius	 en	 la	 rehabilitació	 de	
pacients	 que	 han	 patit	 un	 traumatisme	 cerebral	 adquirit.	 Altres	 tractaments	 com	 prismes,	
fototeràpia…		potenciaran	la	millora	dels	pacients.	

	

La	coordinació	de	tots	els	professionals	de	la	salut	implicats	en	la	rehabilitació	del	pacient	serà	
essencial	 per	 entendre	 totes	 les	 afeccions	 i	 patologies	 derivades	 d’un	 traumatisme	
cranioencefàlic	i	aconseguir	una	millora	en	tots	els	nivells	del	pacient.	

	

La	 realització	 del	 treball	 m’ha	 fet	 ampliar	 el	 meu	 coneixement	 en	 les	 diferents	 alteracions	
visuals,	les	proves	i	com	tractar-lo	si	és	possible,	i	poder	reaccionar	si	em	trobes	algun	cas	en	
el	futur.	
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8.	Annexos	
	

Article	 1:	 Occurrence	 of	 oculomotor	 dysfunctions	 in	 acquired	 brain	 injury:	 A	 retrospective	
analysis.	
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Article	3:	Vision	Therapy	for	Binocular	Dysfunction	Post	Brain	Injury.	
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