
Idea Inicial 
 

La paràlisi cerebral, tot i ser un trastorn per al qual no es disposa en l’actualitat de tractament curatiu, té diferents nivells de 

prevenció. En aquests nivells de prevenció intervenen diferents professionals de l’àmbit sanitari que treballen amb tècniques i 

protocols de detecció específics i concrets. L'objectiu seria mostrar el món de la paràlisi cerebral des d'aquests nivells de 

prevenció.    

 

El procés d’elaboració 
 

Presentem un treball descriptiu basat en la recerca del desenvolupament dels diferents nivells de prevenció en paràlisi 

cerebral. Per portar-ho a terme he realitzat contacte directe amb els professionals implicats seguint la següent metodologia: 

-Prevenció primària: entrevista amb un ginecòleg-obstreta que m’ha descrit la metodologia que s’utilitza a aquest nivell per 

evitar al màxim l’aparició de paràlisi cerebral congènita (la causa més freqüent) tant durant el període perinatal (part i període 

neonatal) com en el període prenatal (abans i durant l’embaràs) 

-Prevenció secundària: entrevista amb una pediatra d’assistència primària del sistema públic de salut, que m’ha descrit el 

seguiment que es fa en aquest àmbit per a detectar, el més precoçment possible, signes de paràlisi cerebral per tal d’iniciar 

les mesures pal•liatives com més aviat millor i minimitzar els dèficits funcionals. 

-Prevenció terciària: aquesta ha estat la part més extensa de la recerca. Durant dues setmanes he pogut col·laborar en un 

centre específic d’atenció a persones amb paràlisi cerebral, amb els diversos professionals implicats i he pogut assistir al seu 

treball diari amb les tècniques que utilitzen (en l'annexe del treball que presentem es pot consultar un recull d’alguns dels 

casos). 

Aquest treball de camp ha estat complementat amb la consulta de les fonts bibliogràfiques que recullo en l'apartat de 

bibliografia del treball .  

 
Conclusions, resultats de la recerca 
 

Existeixen múltiples factors que podem controlar tant en la prevenció primària de la paràlisi cerebral, tals com poden ser evitar 

accidents de tràfic, prevenir malalties infeccioses infantils (meningitis, encefalitis...), evitar intervencions agressives contra el 

fetus de forma incorrecte, com en prevenció secundària: test d'Apgar, proves de detecció posteriors, taules de 

desenvolupament psicomotriu, etc...  

Per altre banda, el món de la prevenció terciària és  molt ampli i format per molts professionals i moltes disciplines de la salut i 

és l'únic que pot assegurar una integració social i una rehabilitació física a les persones afectades pel trastorn. 

A nivell personal, l'experiència de contacte amb la realitat de les persones afectades i dels professionals implicats ha estat 

mol enriquidora.  
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