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Introducció

D’entre tots els processos cognitius que tenen lloc al cervell humà, potser

l’atenció sigui un dels que ocupa un lloc més central. Quan els mecanismes

atencionals resulten alterats com a conseqüència de lesions estructurals del

sistema nerviós o bé com a conseqüència d’alteracions funcionals, com les lli-

gades a determinades patologies psiquiàtriques, la integritat d’altres processos

cognitius, com, per exemple, la percepció, la memòria o el llenguatge, també

pot resultar compromesa. Sens dubte, l’atenció suposa un prerequisit funcio-

nal per a l’acompliment de la majoria d’activitats de la nostra vida quotidia-

na. A l’hora d’abordar l’estudi de l’atenció hi ha almenys dos problemes fona-

mentals: el conceptual i el funcional. D’una banda, l’atenció és un constructe

multifacètic i no unitari que sovint s’utilitza per a descriure fenòmens molt

diversos que comprenen des de mecanismes automàtics fins als aspectes més

controlats del processament de la informació, per la qual cosa es fa difícil la

seva operativització. El segon problema està marcat tant per la dificultat ex-

perimental com per l’aplicada de deslligar l’atenció de la resta de processos

amb què interactua, i també pels problemes a l’hora d’establir límits entre els

diferents mecanismes atencionals que interactuen entre ells.

La confluència d’aquestes dues circumstàncies ha tingut repercussions històri-

ques directes sobre els intents d’integrar en una visió unitària la gran dispersió

que hi ha en aquest camp d’estudi. Avui en dia hem de reconèixer que no hi

ha ni una definició única ni tampoc una teoria que pugui unir totes les dades

disponibles. Des d’una perspectiva pragmàtica, diferents àrees de recerca en

psicologia i neurociència cognitiva han tractat de fraccionar aquest constructe

en els seus components més simples per simplificar, així, la tasca de compren-

sió de les seves propietats i relacions mútues.
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1. Els processos atencionals i les seves alteracions

Concepte

El primer en el que molts pensen en parlar d’atenció és en la capacitat de se-

lecció d’un estímul o d’una característica determinats dins d’un conjunt, que

seran processats en major mesura que la resta, de manera que s’inhibirà la in-

formació irrellevant. No obstant això, si aprofundim una mica més en el que

entenem per atenció podem incloure, a més, aspectes com el manteniment de

la concentració sobre una tasca, la presa de decisions i la resolució de conflic-

tes mentre la duem a terme, la planificació de les respostes necessàries per a

completar aquesta presa de decisions, etc.

L’ampli rang d’actuació de l’atenció en totes les activitats de la vida quotidiana,

i també la seva interacció estreta amb funcions cognitives com la percepció,

les funcions executives o la memòria operativa, fan que l’atenció sigui difícil

de definir i no pugui ser entesa com un concepte unitari. No obstant això,

malgrat no gaudir d’un acord unànime quant a la seva definició i als seus

límits, sí que es considera un procés cognitiu de gran importància, ja que és

una capacitat necessària perquè la majoria de processos es puguin dur a terme.

La regulació transversal sobre altres processos es produeix des de les primeres

fases del processament de la informació (orientació, percepció i selecció dels

estímuls de l’entorn), fins a fases posteriors relacionades amb la resolució de

conflictes, el canvi de tasca o el control inhibitori.

Juntament amb el desenvolupament i perfeccionament dels models cognitius

sobre l’atenció, l’aparició de les tècniques de neuroimatge i el refinament de

la metodologia en els estudis neuropsicològics i lesionals han possibilitat una

aproximació a l’estudi de les bases neuroanatòmiques de l’atenció. Així, s’ha

proposat que l’atenció és una funció distribuïda en diferents xarxes al llarg de

tot el cervell entre les quals hi hauria un cert grau d’encavalcament anatòmic

i funcional.

1.1. Breu revisió històrica sobre l’estudi de l’atenció

Des de l’inici de l’estudi de l’atenció en el camp de la psicologia experimental

per part de William James el 1890, s’han descrit multitud de models teòrics i

reformulacions basats tant en dades clíniques com experimentals i de neuroi-

matge. Això ha provocat encavalcaments quant als diferents tipus d’atenció

postulats per diferents autors, i també una falta d’acord respecte a què feia

referència cadascun dels tipus atencionals proposats.
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La taula següent resumeix, a manera de revisió històrica, algunes de les idees

clau sobre les principals aportacions teòriques que s’han anat afegint a l’estudi

cognitiu de l’atenció.

Autors Any Principals aportacions

William James 1890 Distinció entre:
• Atenció�sensorial (dirigida pels estímuls).
• Atenció�voluntària (dirigida pel subjecte).

Cherry 1953 Paradigma d’escolta dicòtica i ombrejat. Posa de manifest la rellevància dels atributs de
l’estímul en el processament atencional.

Broadbent 1958 Model de filtre: la informació rellevant és seleccionada en les primeres fases del processa-
ment de la informació, fins i tot abans que sigui identificada.

Treisman 1960 Proposa un model de filtre�jeràrquic, en dues fases:
• Filtre inicial de les característiques físiques de l’estímul.
• Filtre posterior basat en el reconeixement semàntic d’aquest estímul.

Deutsch i Deutsch 1963 Filtre de selecció tardà en funció de la importància relativa del missatge, la situació i altres
factors com la motivació i l’emoció.

Neisser 1964 Tracta d’explicar els mecanismes que determinen quina informació serà seleccionada (me-
tes, expectatives, experiències prèvies, context, etc.).

Norman 1968 Prescindeix del filtre atencional. Proposa un model basat en una quantitat de recursos�de
processament�limitats i la necessitat de mecanismes supervisors que assignin els recursos
disponibles als diferents sistemes de processament.

Schneider i Shifrin 1977 Distinció entre:
• Processament�automàtic, per a accions ben apreses i que no consumeix recursos de pro-

cessament.
• Processament�controlat, per a situacions noves i que sí que consumiria recursos.

Duncan 1986 Proposa el model�executiu�del�lòbul�frontal (FLE), de tall anatòmic, a partir de dades neu-
ropsicològiques en el qual el control de la conducta implicaria la participació de tres compo-
nents principals:
• Llistes de metes.
• Procediments d’anàlisi mitjans-finalitats.
• Estructures d’acció.

Els dos primers components dependrien dels lòbuls frontals.

Norman i Shallice 1980, 1986 Sistema�atencional�supervisor: mecanisme que s’engega quan es requereix un processa-
ment controlat o quan hi ha un conflicte entre diversos esquemes d’actuació. Aquest sistema
estaria implementat en el lòbul frontal tal com mostrarien les dades neuropsicològiques en
presència de lesió d’aquestes regions.

Sholberg i Mateer 1987 Model�clínic: atenció com una sèrie de funcions jeràrquiques; les bàsiques són necessàries
per al funcionament correcte de les superiors.

Mesulam 1990 L’atenció com una xarxa neural distribuïda formada per tres xarxes locals en les quals se sus-
tenten els components:
• perceptiu,
• motor,
• límbic.

Aquests components estan controlats, al seu torn, per dos subsistemes:
• La matriu atencional, que regula la capacitat general de processament.
• El canal atencional, que en determina la direcció.
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Autors Any Principals aportacions

Posner i Petersen 1990 Model�de�tres�xarxes:
• Vigilància.
• Orientació.
• Xarxa executiva.

Funcionalment i anatòmicament independents però en interacció.

Van Zomeren i Brouwer 1994 Distingeixen entre:
• Componentes�intensius (alerta i atenció sostinguda).
• Componentes�selectius (atenció focalitzada i atenció dividida).

Postulen, a més, l’existència d’un tercer factor de control atencional supervisor.

Nobre 2001 Recopila els resultats de neuroimatge en tasques d’orientació tipus Posner (en condicions
d’orientació endògena i exògena) i en tasques de recerca per concloure que ambdues xar-
xes comparteixen representacions neuroanatòmiques en una xarxa�frontoparietal�dorsal
que inclou principalment el solc intraparietal, l’àrea motora suplementària i els camps ocu-
lars frontals.

Miller i Cohen 2001 Integrant dades d’experimentació animal, neuroimatge en humans i models computacio-
nals, proposen l’escorça�prefrontal com la seu del control cognitiu encarregat de la selecció
i del manteniment dels patrons d’activitat per a la consecució de metes i objectius.

Corbetta i Shulman 2002 A partir de dades de la neurofisiologia animal i neuroimatge funcional en humans, proposen
un model de control atencional amb dues�xarxes parcialment independents:
• Dorsal, implicada en l’atenció dirigida a metes.
• Ventral, implicada en l’atenció orientada pels estímuls.

Ríos i Periañez 2004 Basant-se en l’anàlisi�factorial de dades conductuals, proposen quatre�components: con-
trol de la interferència, flexibilitat cognitiva i memòria operativa, agrupats com a control
atencional, i velocitat�de�processament, aquesta última com a propietat bàsica del sistema.

En un primer moment, des de la psicologia cognitiva, l’atenció es va conceptu-

alitzar com un filtre de la informació percebuda. Aquest filtre es va fer cada ve-

gada més complex, i incorporava mecanismes que controlessin la informació

en diferents fases del processament, incloent-hi també un límit en la capacitat

de recursos del sistema. Així, es va anar donant una importància cada vegada

més gran als mecanismes de control i selecció d’estímuls atesos, i es va intentar

determinar d’acord amb què es produïa aquesta selecció i com es manejava la

distribució de recursos. Això va propiciar també que s’incorporessin als models

atencionals dades procedents de models de funció executiva i prefrontal.

Referència bibliogràfica

D. E. Broadbent (1958). Per-
ception and communication.
Nova York: Oxford Univer-
sity Press.

El 1990 Posner i Petersen proposen un model de tres xarxes distribuïdes al cer-

vell, funcionalment i anatòmicament independents, que donarien compte del

manteniment de l’estat d’alerta, l’orientació i la selecció de l’atenció, i també

de les funcions de control executiu. Aquesta classificació, i també la distribu-

ció de l’atenció en xarxes al llarg del cervell, ha estat àmpliament acceptada i

presa com a referència per a estudis posteriors.

Actualment, pocs models intenten donar compte, d’una manera sistemàtica,

de tots els aspectes de l’atenció des dels seus nivells més bàsics, com la selecció

d’estímuls o la vigilància, fins als superiors, com la resolució de conflictes o el

control inhibitori. La tendència és més aviat construir models que expliquin

cadascun d’aquests subprocessos a partir de la integració de dades procedents

Referència bibliogràfica

M. I. Posner i S. E. Petersen
(1990). The attention system
of the human brain. Annu-
al Review of Neuroscience, 13,
25-42.
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d’experimentació animal, estudis de neuroimatge, estudis neuropsicològics i

models computacionals; per, finalment, poder integrar aquestes troballes amb

d’altres que descriguin processos complementaris.

1.2. Model de tres components atencionals

Tal com s’ha dit en la secció anterior, el model de Posner i Petersen de 1990

constitueix un dels que ha gaudit de més acceptació des de la seva formula-

ció inicial. Després de quaranta anys de recerca sobre els tipus d’atenció, avui

dia hi ha un acord relatiu a mantenir l’existència de tres xarxes atencionals

anatòmicament i funcionalment diferents: la xarxa�d’alerta, la xarxa�exe-

cutiva, que es troben distribuïdes per l’escorça cerebral anterior, i la xarxa

d’orientació, situada principalment en regions posteriors, com expliquen Raz

i Buhle i Ríos-Lago Periañez.

Referències bibliogràfiques

M. I. Posner i S. E. Petersen (1990). The attention system of the human brain. Annual
Review of Neuroscience, 13, 25-42.

A. Raz i J. Buhle (2006). Typologies of attentional networks. Nature Reviews Neuroscience,
7 (5), 367-379.

M. Ríos-Lago i J. A. Periañez (2010). Attention and Speed of information processing. A G.
Koob, R. F. Thompson i M. Le Moal (Ed.), Encyclopedia of Behavioral Neuroscience. Boston:
Elsevier.

Aquestes tres xarxes serien funcionalment i neuroanatòmicament indepen-

dents, encara que treballen en estreta coordinació. Cadascuna de les xarxes

compliria funcions específiques i es relacionaria amb les altres de manera di-

ferent a l’hora de respondre als estímuls. Malgrat que moltes de les idees ini-

cials han estat recentment reformulades a partir de les noves evidències exis-

tents, com expliquen Fernández-Duque i Posner, sens dubte, aquest model ens

proporciona un marc didàctic idoni que ens permetrà descriure d’una manera

coherent algunes de les troballes més recents en la recerca sobre l’atenció, in-

cloent-hi informació procedent d’altres models que té com a finalitat ampliar

i completar el coneixement sobre el funcionament dels mecanismes atencio-

nals.

1.2.1. Xarxa d’alerta

La xarxa d’alerta està relacionada amb l’increment i el manteniment de

l’estat de vigilància i preparació per a donar resposta davant un possible

estímul imminent.

Molts autors consideren que aquesta capacitat és la base necessària en la qual

es basen altres mecanismes atencionals. Els termes arousal, vigilància i atenció

sostinguda s’han utilitzat d’una manera intercanviable per a definir l’atenció a

llarg termini. No obstant això, troballes procedents de la neuroimatge funci-

Referència bibliogràfica

D. Fernández-Duque i M. I.
Posner (2001). Brain imaging
of attentional networks in
normal and pathological sta-
tes. Journal of Clinical and Ex-
perimental Neuropsychology,
23(1), 74-93.
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onal i de la recerca animal i clínica suggereixen l’existència de dissociacions

neuroanatòmiques entre els circuits subjacents a aquestes tres capacitats aten-

cionals.

El terme arousal s’ha definit com un continu de capacitat de reacció fisiolò-

gica, i el son i l’excitació en són els dos extrems. El nivell d’arousal (també

anomenada alerta tònica o intrínseca) representa una funció atencional bàsica

que determina l’eficàcia dels sistemes atencionals corticals de més alt nivell

i la capacitat cognitiva general. A diferència de l’atenció sostinguda i la vigi-

lància, es tracta d’una capacitat inespecífica, no dirigida a cap estímul en par-

ticular, encara que sí que es pot veure incrementada mitjançant mecanismes

de control executiu, com expliquen Raz i Buhle. La capacitat per a mantenir

un nivell d’arousal adequat s’ha associat tradicionalment a la integritat de la

formació reticular; no obstant això, avui sabem que es tracta d’un sistema més

complex en el qual intervé, a més, una xarxa corticosubcortical lateralitzada

en l’hemisferi dret. Concretament, el manteniment del nivell d’arousal es pro-

dueix mitjançant les projeccions noradrenèrgiques des del locus ceruli al tàlem

i el prosencèfal basal i el seu manteniment voluntari està produït per l’escorça

cingular anterior.

Aquest esquema representa els principals components de la xarxa d’alerta i les seves principals
interconnexions amb la xarxa executiva i la xarxa d’orientació. Es descriuen, també, les principals
vies de neurotransmissió que sustenten i interrelacionen les xarxes.

El constructe psicològic atenció� sostinguda és la capacitat per a mantenir

l’atenció sobre un estímul, localització o tasca determinats, durant períodes

perllongats de temps. També és coneguda com a atenció o alerta fàsica, en opo-

sició amb l’alerta tònica abans descrita. Les àrees implicades en aquest procés

sembla que es troben, segons estudis neuropsicològics i de neuroimatge, en

una xarxa talàmica frontoparietal, en què els senyals del tàlem estarien lligats

a la influència del nivell d’arousal.

Referència bibliogràfica

A. Raz i J. Buhle (2006).
Typologies of attentional
networks. Nature Reviews
Neuroscience, 7 (5), 367-379.
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D’altra banda, la vigilància, considerada un procés a llarg termini, és la capa-

citat de mantenir el nivell d’alerta durant períodes de minuts i hores; l’atenció

sostinguda és un procés més a curt termini, que es manté durant segons i mi-

nuts. Aquests estats de manteniment d’alerta s’associen també amb una acti-

vitat frontoparietal lateralitzada en l’hemisferi dret.

Mitjançant estudis de neuroimatge funcional durant l’execució de tasques de

vigilància, s’ha pogut comprovar que a mesura que augmenta el temps de la

tasca es produeix un descens de l’activació d’àrees frontals dretes, de manera

que també es fan més lents els temps de reacció.

Tasques experimentals

El nivell d’arousal pot ser operativitzat en termes del grau de sincronitza-

ció/desincronització dels camps elèctrics del cervell mesurats per un electro-

encefalograma (EEG). En general, quan l’estat d’arousal augmenta, s’observa

una desincronització en l’activitat del registre d’EEG (és a dir, amplituds peti-

tes i ritmes d’alta freqüència). En la pràctica neuropsicològica i clínica, l’alerta

ha estat mesurada amb diferents tasques i escales conductuals. Entre les més

usades per a avaluar-lo després d’un dany cerebral, hi ha l’escala�de�coma�de

Glasgow (GCS, Glasgow coma scale), la Galveston orientation and amnesia test

(GOAT), l’escala Westmead d’amnèsia posttraumàtica o la subescala de control

mental de l’escala de memòria de Wechsler.

Les tasques� de� vigilància impliquen la detecció d’estímuls amb una taxa

d’aparició baixa en tasques monòtones de llarga durada. Generalment, les tas-

ques de vigilància o amb senyal d’alerta/advertiment avaluen la velocitat a la

qual un subjecte pot respondre a certs senyals d’alerta visuals o auditius.

Les tasques�d’atenció�sostinguda impliquen respondre a un estímul amb una

taxa d’aparició alta de manera que els subjectes han de romandre responent

a l’estímul d’una manera monòtona. En el context clínic s’utilitzen diferents

versions del continuous performance test (test d’execució contínua) i el symbol

digit modality tests (SDMT, o clau de nombres).

1.2.2. Xarxa d’orientació

Aquest és el component més estudiat. Tracta de determinar en què es basa

la selecció de la informació que s’atén i la que serà ignorada o inhibida. En

models com el de Posner i Petersen, l’habilitat per a seleccionar informació

específica entre multitud d’estímuls o característiques d’un estímul seria una

funció de la xarxa d’orientació. Dins d’aquest concepte s’inclouria l’atenció

selectiva que implica, a més de l’orientació a un estímul o característica esti-

mular, que es dugui a terme en detriment d’una altra o d’unes altres.

Referència bibliogràfica

M. I. Posner i S. E. Petersen
(1990). The attention system
of the human brain. Annu-
al Review of Neuroscience, 13,
25-42.
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Corbetta i Shulman, en el seu model de control atencional, parlen de meca-

nismes d’atenció endògena (goal directed), és a dir, dirigida per representaci-

ons mentals, coneixements, expectatives o objectius, la qual cosa es coneix

també com l’activació de mecanismes top-down. Aquests mecanismes es corres-

ponen, en gran mesura, amb les troballes referents a la xarxa d’orientació.

D’altra banda, exposen que l’atenció es pot orientar, a més, d’una manera exò-

gena (stimulus driven o bottom-up), això és, dirigida per l’estimulació sensorial

rebuda des de l’exterior, la que procedeix de l’estímul i/o les seves caracterís-

tiques, especialment quan l’un o les altres són nous o rellevants. Els canvis

exògens (espacials) en l’orientació d’atenció promourien l’activació de la xar-

xa d’orientació descrita per Posner i Petersen.

L’atenció a estímuls nous o inesperats reflecteix la interacció amb

l’atenció endògena en la mesura que l’atenció dirigida a un estímul exo-

gen sobtat està produïda per factors endògens com l’experiència prè-

via, els coneixements emmagatzemats o les instruccions rebudes per a

l’execució d’una tasca.
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La interacció entre aquestes dues formes de control atencional determinaran

no solament a què parem atenció en un moment determinat, sinó també on

i com ho fem, per la qual cosa es tracta d’un model no sols d’orientació sinó

també de control. Ambdues formes es poden localitzar en xarxes neurals in-

dependents però en interacció permanent. Nobre demostra l’existència d’un

encavalcament a les àrees cerebrals associades a l’atenció endògena i exògena.

Aquestes xarxes semblen poder-se dissociar si s’ha de jutjar per dades proce-

dents d’estudis lesionals i comportamentals, però els estudis de neuroimatge

semblarien indicar el contrari. A més, el fet que les àrees s’encavalquin no im-

plica necessàriament que els mecanismes involucrats siguin els mateixos.

L’atenció endògena estaria localitzada principalment en una xarxa frontopa-

rietal dorsal, en àrees que s’encarreguen de la selecció de la informació senso-

rial i les respostes. Concretament, estudis amb tomografia d’emissions de po-

sitrons (PET, de l’anglès positron emission tomography) i ressonància magnèti-

ca funcional (fMRI, de l’anglès functional magnetic resonance imaging) mostren

una activació inicial de regions occipitals davant estímuls visuals i, posterior-

ment, al llarg del solc intraparietal, lòbul parietal superior i àrees frontals com

l’escorça cingular anterior, àrees motores suplementàries i els camps oculars

frontals.
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Aquesta extensa xarxa frontoparietal dorsal, i en particular estructures com

el solc intraparietal i els camps oculars frontals, tindrien la funció de generar

sets�atencionals1 i d’aplicar aquests sets durant el processament dels estímuls.

Això produeix una facilitació a partir de l’increment de l’activitat neural a la

regió en la qual està representada la informació rellevant per a la tasca. Aquests

senyals top-down fan que certs objectes o característiques percebuts augmentin

(1)Els sets�atencionals són con-
junts programats estímul-resposta,
dirigits a completar metes concre-
tes.
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el seu contrast enfront dels no rellevants, des de les primeres fases del proces-

sament, la qual cosa permet una resposta més ràpida i una taxa d’errors més

baixa. Per tant, el sistema frontoparietal dorsal seria, a més, el responsable de

l’establiment de connexions entre la informació sensorial rellevant i les repre-

sentacions motores adequades.

Desplaçament del focus d’atenció

Com expliquen Fernández-Duque i Posner, el focus d’atenció es pot desplaçar d’un estí-
mul o característica estimular a un altre de dues maneres diferents:

• Oberta: quan es produeix un moviment visible del cap i/o els ulls per a dirigir l’atenció
cap a un punt concret.

• Encoberta: quan el focus d’atenció es desplaça sense necessitat d’un moviment visi-
ble.

Tant en l’orientació oberta com en l’encoberta es produeix l’activació de les mateixes
àrees: el gir precentral del lòbul frontal i estructures parietals. La recerca animal avala
aquestes dades i indica, a més, l’activació dels camps oculars frontals, l’escorça parietal
lateral inferior, i també els col·licles superiors i el tàlem.

D. Fernández-Duque i M. I. Posner (2001). Brain imaging of attentional networks in nor-
mal and pathological states. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 23(1),
74-93.

L’activació de l’escorça parietal i frontal es produeix en el cas de l’orientació es-

pacial, en el de l’orientació temporal o, fins i tot, en canvis del focus d’atenció

no espacials, com d’unes característiques a unes altres, la qual cosa suggereix

que el sistema d’orientació disposa d’algunes regions supramodals, és a dir,

que no estarien subjectes a les característiques de l’estímul. No obstant això,

Nobre adverteix sobre certa especificitat en funció del focus d’atenció. En el

cas de l’atenció motora (atenció associada, per exemple, a la resposta concre-

ta que s’ha d’emetre) i l’atenció temporal (atenció a un moment concret en

el qual apareixerà un estímul, per exemple), sembla que es produeix una acti-

vació més important d’àrees frontoparietals de l’hemisferi esquerre, concreta-

ment del lòbul parietal inferior i de regions premotores inferiors.
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L’atenció� exògena es troba lateralitzada en l’hemisferi dret en àrees de

l’escorça temporoparietal i de la frontal ventral encarregades de la percepció

d’estímuls rellevants i/o sorprenents, especialment quan aquests no són ate-

sos (no s’activaria, per exemple, davant la presentació d’un estímul poc fre-

qüent però irrellevant). La detecció d’aquest tipus d’estímuls funcionaria com

un mecanisme d’alerta o com un mecanisme de curtcircuit del primer sistema,

quan aquests estímuls són detectats fora del focus de processament.

Se sap, a més, que l’activitat d’aquesta xarxa es pot veure interrompuda quan

es produeix un canvi atencional provocat per l’aparició d’un estímul nou in-

dependentment de la seva localització, de la seva modalitat sensorial o de la

resposta requerida.

Exemple

Per exemple, imaginem que
anem caminant pel carrer amb
un amic amb qui xerrem i de
sobte se sent una sirena de po-
licia. La conversa es veurà in-
terrompuda per l’estímul ines-
perat i probablement es tracta-
rà d’esbrinar on és el cotxe de
policia.

Vegeu també

Veurem aquests aspectes amb
més profunditat en l’apartat
"Xarxa executiva".
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Àrees implicades a la xarxa d’orientació de l’atenció exògena i endògena, i principals vies de connexió entre aquestes àrees. Els nombres fan referència a les àrees de Brodmann.

La lateralització d’aquesta xarxa té implicacions importants en el cas de lesions

de l’hemisferi dret, i sovint provoca heminegligència.

Les projeccions noradrenèrgiques del locus ceruli implicades en l’alerta i vigi-

lància semblen tenir, també, un paper rellevant en l’atenció selectiva, inter-

venint en aquest mecanisme de curtcircuit. En la substància blanca cerebral,

sembla que la branca del fascicle longitudinal superior que connecta el lòbul

parietal inferior i regions occipitoparietals (visuoespacial i ocular) amb les àre-

es prefrontals dorsolaterals és un dels feixos de fibra més importants en la re-

gulació de l’atenció espacial i visual.

Tasques experimentals

Una tasca clàssica per a mesurar l’atenció selectiva és el paradigma�oddball,

que consisteix en la presentació d’una sèrie d’estímuls en el centre de la pan-

talla, als quals s’ha de respondre o ignorar en funció de característiques per-

ceptives predeterminades (com el color o la forma). Les variables manipulades

més sovint en aquest paradigma són el tipus d’estímul i la freqüència. Així, els

estímuls objectiu, els que requereixen una resposta (en anglès: target), són in-

Vegeu també

Veurem aquests aspectes amb
més profunditat en l’apartat
"Síndrome d’heminegligència
unilateral".
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freqüents, i els estímuls estàndard, els que han de ser ignorats, són freqüents.

A més, es pot incloure un altre tipus d’estímuls infreqüents que actuen com

a distractors que poden ser similars als target (deviants) o nous, ja que no s’ha

informat el participant de la seva aparició. Això permet una gran varietat de

manipulacions experimentals. S’ha comprovat que el temps de reacció (TR)

als estímuls objectiu es veu incrementat si apareixen després d’un estímul in-

freqüent, nou o similar al target.

En les tasques típiques d’orientació�espacial, l’experimentador proporciona

una clau al participant per dirigir l’atenció a una localització específica de la

pantalla abans que aparegui l’estímul. Això es pot fer mitjançant un punt de

fixació, un flaix perifèric o, fins i tot, un estímul auditiu en aquesta localit-

zació (clau exògena), o bé mitjançant una fletxa que assenyali cap a aquesta

localització (clau endògena). En una condició vàlida, l’estímul apareix en el

lloc prèviament assenyalat, la qual cosa no ocorre en les condicions invàlides.

(La puntuació d’eficàcia es deriva de restar el temps de reacció en la condició

valida del de la condició invàlida.) Els temps de reacció són inferiors en les

condicions vàlides respecte a les no assenyalades (sense clau); les claus invàli-

des representen un cost més elevat respecte a l’absència de clau en termes de

temps de reacció.

Les tasques de recerca�visual impliquen l’exploració activa d’una escena o

representació visual d’objectes en la qual se n’ha de trobar algun amb deter-

minades característiques. En cas que l’estímul diana sigui definit per una sola

característica diferent dels altres (per exemple, el color diferent de la resta), pot

ser fàcilment detectat sense haver d’anar explorant un per un tots els estímuls,

per la qual cosa aquest mecanisme es podria iniciar sense necessitat d’un pro-

cés atencional. D’aquesta manera, un augment del nombre d’estímuls distrac-

tors no repercutiria en un TR superior. No obstant això, quan l’estímul diana

és definit per dues característiques o més (com el color i l’orientació de les

línies), serà més difícil de detectar, i requerirà una recerca en sèrie; en aquests

casos, sí que augmenta el TR a mesura que ho fa el nombre de distractors. Això

suggereix que la integració de les característiques en els objectes és un procés

que depèn de l’atenció.

1.2.3. Xarxa executiva

Aquesta xarxa atencional està implicada en la regulació de funcions com la

planificació, presa de decisions, detecció d’errors, resposta a tasques noves o

que no estan ben apreses, maneig de situacions difícils o perilloses, regulació

de pensaments i sentiments, distribució dels recursos atencionals i supervisió

de conductes habituals.
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La xarxa executiva s’inicia en situacions que requereixen un control

actiu�del�comportament o el processament de la informació.

Totes aquestes funcions es duen a terme mitjançant l’inici d’una sèrie de me-

canismes:

• Proporcionar una font d’activitat que pugui ser desviada i estesa a altres

estructures.

• Accedir a un ampli rang de representacions situades en altres regions, cosa

que permet exercir-hi una influència.

• Mantenir la informació activa en la memòria operativa evitant les distrac-

cions fins que s’ha completat l’objectiu; però, a més, ha de ser prou flexi-

ble per a actualitzar les representacions que s’estan utilitzant quan sigui

necessari.

• Detectar els conflictes que ocorren quan es produeix una activació simul-

tània de representacions o vies de processament que competeixen.

Aquesta amplitud de funcions requereix la interacció de diferents subcompo-

nents del processament, i també la intervenció i interacció de diferents àrees

cerebrals. La majoria d’aquestes àrees es troben en els lòbuls prefrontals i, a

més, en estructures subcorticals com els ganglis basals i el tàlem.
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Principals àrees implicades en la xarxa executiva i porcions de substància blanca implicades en la intercomunicació entre aquestes àrees. El nombre fa referència a les àrees de
Brodmann.

Concretament, diferents regions de l’escorça�cingular�anterior semblen te-

nir una rellevància especial en la detecció d’errors, en l’atenció dividida, en

el maneig de conflictes, en la generació de paraules i en l’execució durant els

canvis de tasca. L’escorça cingular anterior intervé en la detecció i en el ma-

neig de conflictes entre diferents vies de processament. Alguns autors defensen

que l’escorça cingular anterior seria l’encarregada de la resolució del conflicte,

mentre que d’altres argumenten que els "senyals de conflicte" proporcionats

per l’escorça cingular anterior permeten que es posin en marxa altres regions

prefrontals per a la resolució del conflicte.

A més de l’escorça cingular anterior, l’escorça�prefrontal�lateral s’encarregaria

de crear i mantenir els sets atencionals. Això concorda amb les troballes en

memòria operativa, segons les quals aquesta regió, en la seva àrea dorsal,

s’encarrega de la manipulació i del manteniment de la informació que s’està

utilitzant. No obstant això, les àrees implicades en memòria operativa semblen

dependre del tipus d’informació processada. Dins de l’escorça prefrontal late-

ral lateral, l’àrea 46 de Brodmann sembla estar directament relacionada amb

la selecció de la informació en la memòria.
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L’escorça frontal inferior també ha estat relacionada amb la xarxa executiva en

virtut de les seves connexions amb regions temporoparietals. En els mecanis-

mes d’atenció exògena, aquesta àrea de l’escorça prefrontal ventral sembla ac-

tivar-se quan estímuls de baixa freqüència, inesperats o rellevants prèviament

apresos, exerceixen de curtcircuit en el processament en curs. Entre les porci-

ons de substància blanca rellevants per a aquesta xarxa destaquen el fascicle

frontooccipital i el fascicle unciforme. D’una banda, les connexions frontooc-

cipitals posen en relació les àrees occipitals visuals amb les àrees 8 i 9/46 pre-

frontals, de manera que constitueixen una via directa d’entrada d’informació

visual a l’escorça prefrontal (visió perifèrica). D’una altra banda, el fascicle un-

ciforme connecta les àrees anteriors del lòbul temporal amb les regions pre-

frontals inferiors, de manera que proporciona una entrada d’informació sobre

la identificació d’objectes (o via del "què") a les àrees 11 i 47/12 de l’escorça

prefrontal inferior.

Tasques experimentals

L’atenció executiva és mesurada habitualment mitjançant tasques en les quals

hi ha una incompatibilitat entre les dimensions de l’estímul o la resposta. Això

ocorre, per exemple, en la tasca clàssica de Stroop, en la qual es posa de mani-

fest un dels aspectes fonamentals del control cognitiu i del comportament di-

rigit a metes, això és, l’habilitat per a seleccionar una resposta feble però relle-

vant per a la tasca, enfront d’una altra que està més fortament condicionada,

però que ha de ser inhibida. Concretament, els participants han d’anomenar

el color de la tinta en què està escrita una paraula (el nom d’un color) el sig-

nificat de la qual és incongruent amb aquest color.

En presentar la paraula vermell escrita en tinta verda, el participant haurà d’inhibir la
resposta automàtica, que seria llegir la paraula vermell, en favor de verd, que és el color de
la tinta; aquesta última resposta no és automàtica, sinó que requereix un processament
controlat.

D’una manera similar, en la tasca�de�flancs d’Eriksen els participants han de

respondre de la manera més ràpida i precisa que els sigui possible indicant la

direcció d’una fletxa presentada breument al centre de la pantalla. La fletxa

central està envoltada a la dreta i a l’esquerra per altres fletxes que assenyalen

en la mateixa direcció (‘> > > > >’ en la condició congruent) o en direcció

oposada (‘< < > < <’ en la condició incongruent). Les respostes són més lentes

en les condicions amb més incongruència, en les quals s’actua en condicions

conflictives, que en aquelles amb una incongruència inferior o que no en te-

nen, en les quals no intervindrien mecanismes d’atenció executiva.

D’altra banda, els experiments de canvi�de�tasca permeten investigar la fle-

xibilitat del sistema i com és capaç de reconfigurar-se en cadascun d’aquests

canvis. En aquest tipus de paradigmes, els participants han de canviar d’una

manera ràpida i continuada entre dues o més tasques simples, com, per exem-

ple, canviar entre els atributs de l’estímul (classificar targetes en funció del co-

lor i després canviar el criteri de classificació a la forma), categories abstractes,
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objectiu de la tasca o execució de la tasca. Això genera un "cost de canvi de

tasca", és a dir, un alentiment dels TR i un augment del nombre d’errors en la

condició de canvi respecte a la de repetició. Això reflectiria el temps emprat

pels mecanismes de control per a dur a terme el canvi/reconfiguració del set

atencional abans de produir una resposta nova.

La tasca go/no-go permet explorar la capacitat d’inhibició davant respostes

competitives. Consisteix a respondre prement un botó als estímuls conside-

rats go i no prémer-lo davant l’aparició d’un estímul no-go, generalment infre-

qüent. La capacitat inhibitòria es mesura mitjançant el nombre de no-respos-

tes, el de falses alarmes i els TR.

La tasca novelty�oddball s’ha emprat en l’estudi de les respostes neurals i com-

portamentals davant situacions noves. En aquest paradigma es presenten sèri-

es improbables d’estímuls únics, nous i inesperats, a més d’estímuls objectiu i

distractors estàndard. Mitjançant els estímuls inesperats se simulen situacions

de la vida real que generen un canvi atencional. L’aparició d’aquests estímuls

incrementa els TR de les respostes posteriors, i també el nombre d’errors.

1.3. Models clínics

Basant-se en l’observació dels símptomes de pacients amb lesió cerebral i

les seves queixes subjectives, s’han proposat altres models i components de

l’atenció més funcionals que pretenen donar compte dels fenòmens observats

en la clínica, i també servir d’eina teòrica per a avaluar i dissenyar programes

de tractament en el context de la rehabilitació.

Dins d’aquest tipus de models volem destacar el proposat per Sohlberg i Ma-

teer. Aquest model té la seva base en conceptes teòrics del model atencional

de Posner i Petersen, i el de memòria operativa de Baddeley i Hitch, però so-

bretot ha estat postulat basant-se en l’observació dels símptomes de pacients

amb dany cerebral durant l’execució de tasques. Per aquest motiu, més que

d’una explicació del funcionament real dels processos atencionals, es tracta

d’un model heurístic que descriu amb claredat aspectes fenomenològics dels

processos atencionals.

Segons Sohlberg i Mateer, l’atenció estaria dividida en cinc components que

es poden veure afectats d’una manera diferencial per una lesió cerebral:

• Atenció�focalitzada. Habilitat per a respondre d’una manera específica a

un estímul (tàctil, visual, auditiu, etc.). Seria el nivell més bàsic d’atenció

i es podria veure alterat en els primers moments després de la sortida del

coma.

• Atenció�sostinguda. Es correspon amb la xarxa�d’alerta, ja que es refe-

reix a l’habilitat per a mantenir una resposta constant durant l’execució
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d’una activitat contínua i repetitiva. Les autores inclouen una divisió en

dos subcomponents:

– La vigilància, que és la capacitat per a fer una tasca durant un període

perllongat de temps.

– El control�mental o memòria operativa, que permet mantenir i mani-

pular mentalment la informació necessària per a l’execució de la tasca.

• Atenció�selectiva. Es refereix a la capacitat de mantenir una activitat (set)

cognitiva o comportamental enfront de la presència d’estímuls competi-

tius o distractors tant externs (sons, imatges) com interns (preocupacions,

pensaments rumiadors). Com s’ha esmentat abans, aquest tipus d’atenció

es relaciona amb la xarxa�dorsal del model de Corbetta.

• Atenció�alternant. Es refereix a la flexibilitat mental que permet canvi-

ar�el�focus�d’atenció�i�moure’l�entre�tasques amb demandes cognitives

diferents, controlant, per tant, quina informació serà processada a cada

moment. És una de les funcions de la xarxa�d’atenció�executiva i impli-

caria processos de memòria operativa. Aquest tipus d’atenció és present

en moltes de les activitats de la vida diària, com prendre apunts, en la

qual l’atenció ha d’alternar entre escoltar el professor i anotar les idees més

importants. També és necessària quan s’està fent una activitat (com, per

exemple, llegir) que es veu interrompuda d’una manera inesperada (per

una trucada telefònica, per exemple) i s’ha de tornar a reprendre després.

• Atenció�dividida. Implica respondre�simultàniament�a�múltiples�tas-

ques o múltiples demandes�cognitives. L’execució d’aquest tipus de tas-

ques es pot concebre com una forma ràpida i contínua d’atenció alternant

o com l’execució de dues tasques, i almenys una de les dues opcions re-

quereix un processament més automàtic i inconscient. El fet de tractar

aquest tipus d’atenció com un component separat del model reflecteix la

seva importància en el context de la rehabilitació.

En versions anteriors del model d’aquestes mateixes autores s’incloïa, a més,

el component d’arousal, que faria referència a l’estat general d’activació de

l’organisme, a la capacitat d’alerta i al seguiment d’estímuls i ordres. Aquest

seria el nivell més bàsic d’atenció, i es podria considerar un nivell atencional

imprescindible perquè es pugui treballar en l’àmbit terapèutic sobre els altres.

Tal com s’ha esmentat, aquest model està orientat al desenvolupament de

programes de tractament, de manera que les activitats programades en la te-

ràpia haurien d’estar organitzades jeràrquicament. Per començar, s’haurien

d’utilitzar tasques senzilles, en les quals estan més implicats els primers com-

ponents atencionals descrits i, d’una manera progressiva, s’anirien implemen-

tant tasques més complexes amb una implicació més gran dels components

descrits després.

Referència bibliogràfica

M. M. Sohlberg i C. A. Mate-
er (1987). Effectiveness of an
attention-training program.
Journal of Clinical and Experi-
mental Neuropsychology, 9(2),
117-130.
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L’atenció és un procés cognitiu difícil de definir i delimitar a causa de la

seva implicació en la majoria de funcions cognitives, des de les fases ini-

cials del processament fins als nivells superiors. Participa en la selecció

d’estímuls rellevants en el context, en la capacitat per a executar d’una

manera contínua una tasca i també per a interrompre-la i reprendre-la

més tard, en la selecció de les respostes adequades, en la resolució de

conflictes, en la distribució de recursos de processament, etc. Això ha

provocat la falta d’un model consolidat que permeti explicar tant el seu

funcionament d’una manera global com les seves bases neuroanatòmi-

ques. No obstant això, sí que hi ha un acord a l’hora de considerar que

l’atenció es troba distribuïda en tres xarxes principals:

• La xarxa d’alerta, localitzada en regions posteriors i subcorticals.

• La xarxa d’orientació, localitzada en regions frontoparietals.

• La xarxa executiva, localitzada en àrees prefrontals.

Aquestes tres xarxes són funcionalment i anatòmicament independents

però estan en interacció permanent.

A més dels models neuroanatòmics, hi ha models clínics orientats a

explicar d’una manera fenomenològica la conducta dels pacients amb

lesió cerebral que presenten alteracions atencionals. Aquests models són

útils en l’avaluació i en el disseny de programes de tractament.

Malgrat la falta d’acord en els límits de l’atenció, la recerca tant en ani-

mals com en humans, i també els estudis lesionals i la neuroimatge,

han permès establir les bases neuroanatòmiques de l’atenció en forma

de xarxes distribuïdes. Futures recerques permetran establir amb més

precisió les àrees implicades en els diferents processos atencionals.

1.4. Alteracions dels diversos components de l’atenció

A l’hora de descriure d’una manera sistemàtica algunes de les principals alte-

racions de l’atenció, resulta especialment útil fer referència als models teòrics

derivats de la recerca clínica. En aquest sentit, el model�de�Sohlberg�i�Mateer

(1987�i�1989) ofereix una visó funcional de l’atenció inspirat, en bona me-

sura, per l’observació directa dels dèficits dels pacients i de les seves queixes

subjectives.

Aquestes autores assenyalen que, des del punt de vista rehabilitador, el mo-

del més adequat és aquell que millor pot caracteritzar la naturalesa de les al-

teracions, els components conservats de l’atenció i el seu impacte en la vida

quotidiana, ja que permetrà l’organització d’una intervenció efectiva. Aquest

model s’ha aplicat a l’avaluació i tractament de les alteracions produïdes pel

dany cerebral i serveix com a marc teòric per al desenvolupament de diferents

materials i programes dissenyats per a la rehabilitació d’aquests pacients. Més

que una explicació del funcionament real dels processos atencionals, aquest
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model ha mostrat una utilitat heurística i descriu amb claredat aspectes feno-

menològics dels processos atencionals. El model és jeràrquic i assumeix que

cada nivell atencional requereix el funcionament correcte del nivell anterior.

Al seu torn, la noció de jerarquia implica l’assumpció que cada component és

més complex que el que el precedeix. El model proposa sis components, que

es descriuen en la taula següent.

Arousal Capacitat d’estar despert i de mantenir
l’alerta. Implica la capacitat de seguir estímuls
o ordres. És l’activació general de l’organisme.

Atenció focal Habilitat per a enfocar l’atenció a un estímul
visual, auditiu o tàctil. No es valora el temps
de fixació a l’estímul. Se sol recuperar en les
fases inicials després d’un traumatisme crani-
oencefàlic. Al principi es pot respondre exclu-
sivament a estímuls interns (com el dolor o la
temperatura).

Atenció sostinguda Capacitat de mantenir una resposta de mane-
ra consistent durant un període de temps pro-
longat. Es divideix en dos subcomponents:
1) Es parla de vigilància, quan la tasca és de
detecció, i de concentració, quan es refereix a
altres tasques cognitives.
2) La noció de control mental o memòria opera-
tiva s’aplica en tasques que impliquen el man-
teniment i la manipulació d’informació de ma-
nera activa en la ment.

Atenció selectiva Capacitat per a seleccionar, d’entre diverses
possibilitats, la informació rellevant que s’ha
de processar o l’esquema d’acció apropiat
amb la inhibició de l’atenció a uns estímuls
mentre se n’atenen altres. Els pacients amb al-
teracions en aquest nivell sofreixen nombroses
distraccions, ja sigui per estímuls externs o in-
terns.

Atenció alternant Capacitat que permet canviar el focus
d’atenció entre tasques que impliquen reque-
riments cognitius diferents i que controla qui-
na informació és processada en cada moment.
Les alteracions d’aquest nivell impedeixen al
pacient canviar de tasques ràpidament i de
manera fluida.

Atenció dividida Capacitat per a atendre dues coses alhora. És
la capacitat de fer la selecció de més d’una in-
formació alhora o de més d’un procés o es-
quema d’acció simultàniament. És el procés
que permet distribuir els recursos atencionals
en diferents tasques o requisits d’una matei-
xa tasca. Pot requerir el canvi ràpid entre tas-
ques o l’execució d’una manera automàtica
d’alguna d’elles.

Model clínic de l’atenció (Sohlberg i Mateer, 1987 i 1989)

A continuació, descriurem alguns dels dèficits neuropsicològics associats a

l’alteració de cadascun d’aquests components. Així mateix, esmentarem les

dificultats en la velocitat de processament, per la seva relació directa amb el
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funcionament correcte de l’atenció, i també l’heminegligència, per ser una

de les síndromes la nuclearitat de les quals se centra de manera més clara en

l’alteració de determinats mecanismes atencionals.

1.4.1. Alteracions de l’alerta i de l’atenció focalitzada

Com hem esmentat, l’alerta fa referència a una funció basal. Es pot desenca-

denar per un estímul intern o extern i s’acompanya de respostes fisiològiques,

com, per exemple, canvis en la taxa cardíaca, en la conductància de la pell,

en la mida de la pupil·la i, sens dubte, en l’activitat cerebral. Les alteracions

d’aquest sistema d’alerta varien des del coma fins a l’estat de resposta normal

en la vigília, passant per la desorientació, la baixa resposta a l’estimulació,

l’absència de reflexos d’orientació o la somnolència.

1.4.2. Alteracions de la vigilància i de l’atenció sostinguda

En general, les persones sense lesió cerebral no mostren dificultats d’atenció

sostinguda en tasques interessants i amb dificultat moderada, mentre que es

pot observar una certa fatiga en tasques monòtones i molt exigents (quant a la

dificultat i a l’alta taxa d’estimulació). Al contrari, els pacients amb alteracions

cerebrals poden mostrar una dificultat marcada a mantenir l’atenció en una

tasca durant períodes de temps prolongats. Es cansen amb facilitat i requerei-

xen períodes de descans. Tanmateix, convé distingir entre els termes vigilància

i atenció sostinguda.

D’una banda, la vigilància fa referència al procés que es posa en marxa per

a detectar estímuls d’escassa aparició, difícils de discriminar i en tasques mo-

nòtones i de durada molt llarga. La majoria de pacients amb lesió cerebral no

mostra dificultats importants en la realització d’aquest tipus de tasques. A més,

en la vida quotidiana, l’impacte d’aquesta dificultat no és molt marcat, ja que

el tipus de tasques que posen en marxa aquests mecanismes no és freqüent

en la vida diària.

Aquestes situacions de vigilància difereixen clarament d’aquelles que es carac-

teritzen per una alta taxa d’estimulació, que requereixen una major deman-

da de records per al pacient i que podem enquadrar dins de la denominada

atenció�sostinguda. Aquestes sí que tenen un impacte en la vida diària dels

pacients, ja que l’alta taxa d’estimulació és la norma en l’entorn en el qual

vivim. Fins i tot en tasques de curta durada (pocs minuts), però amb una alta

taxa de presentació d’estímuls, la disminució del rendiment és molt marcada.

1.4.3. Alteracions de l’atenció selectiva

Clínicament, aquestes alteracions es poden manifestar de dues maneres dife-

rents:
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• D’una banda, una atenció guiada en excés per l’estimulació externa com-

porta un augment de la distractibilitat, típica en pacients amb lesió frontal.

Es podria dir que aquests pacients viuen guiats per l’estimulació externa,

sense capacitat per a seleccionar adequadament quins estímuls o metes

són els apropiats en cada situació: allà on hi hagi un estímul amb capa-

citat per a atreure la seva atenció, anirà la seva conducta. El cas extrem

d’alteració són les anomenades conductes d’utilització, consistents a usar

repetidament, de manera impulsiva i sense cap finalitat, els objectes que

té davant encara que aquesta utilització sigui inapropiada o innecessària

en aquell moment.

Exemple

Un exemple d’aquestes conductes d’utilització seria el d’un pacient que comença a pen-
tinar-se en presència d’un raspall de cabells sense que aquesta acció hagi estat decidida
d’una manera intencional pel subjecte o hagi estat indicada per l’avaluador.

• D’una altra banda, les dificultats d’atenció selectiva es poden manifes-

tar mitjançant una conducta rígida, inflexible o perseverant. Tant les al-

teracions del component executiu de l’atenció com les del component

d’orientació poden ser en la base de les manifestacions clíniques de

l’atenció selectiva descrites.

1.4.4. Alteracions de l’atenció alternant

Les alteracions de l’atenció alternant consisteixen en la incapacitat per a can-

viar el focus d’atenció entre atributs de l’estimulació atesos, tasques o metes

d’acció, i és una de les alteracions neuropsicològiques més freqüents. Molts

pacients tenen dificultats per a abandonar momentàniament una tasca, fer

una altra acció i tornar a la tasca que havien abandonat just on la van deixar.

Es manifesta en els pacients amb dificultats per a adaptar la conducta a les

necessitats canviants de l’entorn, en les situacions en les quals cal reorientar

les metes i els patrons d’acció quan la manera activa d’actuació no comporta

la consecució de l’objectiu. Muriel Lezak va assenyalar que els problemes en

aquest component impliquen un rastreig defectuós de l’entorn i dificultats per

a canviar l’atenció d’un lloc a un altre (Lezak, 1983).

D’altra banda, la rigidesa conceptual derivada de les alteracions d’atenció al-

ternant comporta abordatges rígids en la comprensió i solució de problemes.

Dit d’una altra manera, apareix una dificultat per a situar l’atenció fora dels

mateixos pensaments, on queda fixada, per la qual cosa els pacients mostren

una conducta estereotipada, perseverant i poc adaptativa. Per tant, sembla que

també és necessària la participació de múltiples processos cognitius (com la

memòria operativa) per tal que aquesta capacitat funcioni correctament.
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1.4.5. Alteracions de l’atenció dividida

Les situacions quotidianes que requereixen dividir l’atenció són la norma, no

l’excepció. Les dificultats per a dur a terme simultàniament diverses tasques

constitueixen un dels principals problemes en pacients amb lesió cerebral i

condicionen, en gran manera, la readaptació laboral i la reincorporació a la

vida quotidiana. Tasques que abans eren automàtiques per al pacient han de

ser efectuades d’una manera controlada, la qual cosa limita considerablement

la velocitat i l’eficàcia de l’execució. Alguns autors dubten de l’existència d’una

habilitat específica per a dividir l’atenció. Al contrari, postulen que es tracta

d’una capacitat d’atenció alternant molt ràpida entre diverses tasques. Més re-

centment alguns models teòrics sobre el control cognitiu han assenyalat que

les situacions multitasca podrien requerir un nivell de control atencional fins

i tot superior al control necessari per al canvi de tasca. Aquest nivell s’ha de-

nominat control de binding i implicaria la capacitat de reprendre, en el punt

adequat, una activitat determinada quan ha estat interrompuda per una sego-

na tasca. Sobre això resultarà rellevant de cara a la tasca clínica discriminar en

cada pacient si les dificultats observades es deuen a una limitació en la capa-

citat de processament o si es poden explicar per una reducció de la flexibilitat

cognitiva.

1.4.6. Alteracions de la velocitat de processament d’informació

En aquest apartat convé recordar que, tal com ha estat demostrat per diversos

autors, la lentitud en el processament de la informació subjeu a l’explicació

de moltes de les dificultats atencionals que mostren els pacients en els tests

d’avaluació neuropsicològica que tenen en compte el temps d’execució (per

exemple, Stroop, TMT; Ríos, Periáñez i Muñoz-Céspedes, 2004). El neuropsi-

còleg té com a tasca separar quina part de les alteracions del pacient es deu a la

lentitud i quina part és conseqüència de l’alteració específica d’un component

atencional. Només si es fa aquesta dissociació es podran seleccionar adequada-

ment els objectius del tractament. Si un pacient presenta dificultats en la velo-

citat de processament exclusivament, no serà necessari focalitzar els objectius

del tractament en entrenar un component atencional (ja que pot funcionar

correctament). Al contrari, caldrà dur a terme, per exemple, un programa de

maneig de la pressió del temps o valorar-ne la capacitat de recuperació de la

velocitat perduda. Finalment, la lentitud pot ser una expressió d’una reducció

en l’alerta tònica, però també es pot deure a una alteració més específica d’un

procés cognitiu i estar vinculada només a aquest procés.

Així, per exemple, molts pacients amb traumatisme cranioencefàlic poden mostrar temps
de reacció molt ràpids en tasques de detecció d’estímuls, però aquests temps augmenten
considerablement quan és necessària la presa de decisions (i la participació, per exemple,
dels lòbuls frontals).
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1.5. Trastorns de l’atenció

1.5.1. La síndrome confusional aguda

La síndrome confusional aguda (SCA), també denominada delírium, es pot de-

finir com un canvi abrupte de l’estat mental de la persona en el qual es pro-

dueix una alteració en el nivell de consciència i un dèficit greu en l’atenció,

la memòria i les funcions cognitives, en general.

És una síndrome que pot presentar diversos signes i símptomes i, més que una

malaltia en si mateixa, representa una manifestació d’una altra malaltia o al-

teració subjacent que està afectant el sistema nerviós central. L’SCA, per tant,

sempre indica gravetat, ja que la seva aparició alerta el clínic de la presència

d’una disfunció cerebral. Es tracta d’una urgència mèdica en la qual resulta

fonamental fer un diagnòstic tan ràpid com sigui possible per a poder-ne de-

rivar la causa i començar el tractament mèdic amb el pacient.

Encara que es tracta d’una síndrome l’abordatge i el maneig de la qual són

estrictament mèdics, resulta imprescindible que el neuropsicòleg es familiarit-

zi amb aquesta síndrome i sigui capaç de diferenciar-la i de detectar-la atesa

la seva freqüència entre els pacients neurològics, amb la finalitat d’orientar

i redirigir aquests pacients a una consulta mèdica urgent. L’exploració neu-

ropsicològica no es pot realitzar quan algú pateix una síndrome confusional, i

aquest és un argument contundent per a saber-la detectar i no cometre errors

greus d’interpretació del dèficit cognitiu.

Característiques clíniques

El pacient amb una síndrome confusional és un pacient que inicia d’una ma-

nera abrupta o subaguda un quadre en el qual ràpidament va mostrant una

alteració del contingut del seu discurs acompanyat de desorientació en temps,

espai i persona, d’una incapacitat per a retenir informació i, de vegades, d’un

estat d’agitació. Les al·lucinacions poden acompanyar el quadre i, quan són

presents, solen ser normalment de tipus visual o somatosensorial. El quadre

instaurat no és estable, sinó que fluctua al llarg del dia, i mostra canvis que van

des dels quadres d’agitació i hipercinèsia, fins a estats de somnolència i activi-

tat motora baixa. Fins i tot durant l’exploració de l’estat mental del pacient, es

pot observar que la seva alerta és canviant i que la seva capacitat d’interacció

i de resposta a les preguntes de l’examinador fluctua. Si el clínic s’entreté amb

el pacient, observarà que de vegades és capaç de respondre correctament el

que un moment abans no sabia contestar.

Exemple

És possible que un company visiti el pacient de l’habitació 8 aproximadament a les 15
h i en tornar ens expliqui que és un pacient impossible d’explorar perquè es mostra
agressiu, agitat, crida i no hi ha manera d’explorar-lo. Tres hores després, quan pugem
nosaltres a visitar el mateix pacient, creiem que el nostre company es refereix a un altre
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malalt diferent, perquè la persona que ocupa l’habitació 8 és silenciosa, està absent i
lentament i amb dificultats va contestant a les nostres preguntes. Encara que no ha deixat
de ser incoherent en el contingut de les seves respostes, manté l’alteració del nivell de
consciència i els dèficits cognitius són els mateixos, sembla una persona molt diferent de
la que ens ha explicat el company que l’ha visitat abans que nosaltres.

Les principals característiques de la síndrome confusional es poden resumir

en les següents:

• Alteració del nivell de consciència.

• Trastorn atencional greu que impedeix al pacient centrar i dirigir la seva

atenció per a la realització de qualsevol tasca.

• Desorientació en temps, espai i persona.

• Alteració greu de la memòria immediata, de la memòria recent i de la me-

mòria remota. Normalment, el pacient tendeix a la fabulació, encara que

es tracta d’una fabulació poc creïble, variable i sense cap estructuració.

• Dèficit global en el funcionament cognitiu.

• Alteracions perceptives que són més freqüents a la tarda. Habitualment es

presenten en forma d’al·lucinacions visuals o somatosensorials.

• Alteració del ritme son-vigília, amb oscil·lacions en les quals el pacient

presenta somnolència i hipocinèsia, o bé hipercinèsia i agitació.

Criteris diagnòstics DSM-IV per a la síndrome confusional aguda

• Dificultat per a mantenir l’atenció davant estímuls externs i per a dirigir l’atenció
d’una manera apropiada a estímuls nous.

• Pensament desorganitzat que es manifesta a partir d’un llenguatge vague, irrellevant
i incoherent.

• Almenys dos dels símptomes següents:
– Alteracions del cicle son-vigília, amb insomni o somnolència durant el dia.
– Desorientació en temps, espai i persona.
– Augment o disminució de l’activitat motora.

• Símptomes clínics que es desenvolupen en un període de temps curt (habitualment
hores o dies) i que tendeixen a fluctuar en el curs del dia.

• Qualsevol dels següents:
– Demostració mitjançant la història, l’examen físic i les proves de laboratori d’una

causa orgànica específica que s’estima etiològicament relacionada amb l’alteració.
– En absència d’aquesta evidència, es pot pressuposar un factor etiològic orgànic si

l’alteració no es pot atribuir a cap tipus de trastorn mental no orgànic.

Fisiopatologia

Encara es desconeixen els mecanismes fisiopatològics que produeixen una sín-

drome confusional, encara que és evident que el sistema reticular ascendent

és el responsable de l’alteració i de les fluctuacions en el nivell d’alerta. En
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l’SCA es produeixen canvis en diferents sistemes de neurotransmissors que

són responsables de part de la clínica d’aquesta síndrome; entre aquests canvis

destaquen:

• El dèficit colinèrgic central.

• Un augment de la funció dopaminèrgica.

• Una reducció de la serotonina i del GABA.

• Un augment dels nivells de glutamat.

Alguns estudis han suggerit que la disfunció glutamatèrgica pot ser, fins i tot,

la responsable de la presència de dèficits a llarg termini en els pacients que

pateixen una síndrome confusional. Les endorfines poden estar augmentades

en aquests pacients, la qual cosa justificaria un grau d’anestèsia elevat durant

el quadre i podria ser una explicació per al nombre elevat d’autolesions que

se solen observar en aquests pacients.

S’han proposat models explicatius com la hipòtesi de la inflamació associada

a sèpsia, la baixa perfusió sanguínia cerebral o la presència d’un patró d’ones

lentes en l’electroencefalograma (EEG), encara que probablement necessitem

un model multifactorial per a explicar tot el quadre. Alguns estudis elabo-

rats amb tècniques de neuroimatge funcional han demostrat que durant l’SCA

s’observa una hipoperfusió significativa en regions dels lòbuls frontal, tempo-

ral i en els ganglis basals.

Recentment, s’han descrit alguns possibles biomarcadors de l’SCA entre els

quals destaquen un augment de melatonina en sèrum, la presència de ni-

vells alts d’activitat anticolinèrgica i la presència d’una proteïna denomina-

da S100β. Es tracta de biomarcadors en estudi que encara no s’utilitzen en la

pràctica clínica habitual amb aquests pacients.

Factors predisposants i causes

Alguns factors actuen de predisposants per a patir una síndrome confusional,

entre els quals destaquen tenir una edat avançada, haver tingut una lesió o

malaltia cerebral prèvia, o antecedents d’abús crònic d’alcohol o altres dro-

gues. Alguns autors afegeixen que altres factors psicosocials com la depressió,

l’estrès o, fins i tot, la falta de suport familiar, poden actuar com a predispo-

sants. També són factors que poden predisposar al quadre tots els que estan

relacionats amb la mateixa hospitalització: des de la immobilització i la depri-

vació de son, fins a la sobreestimulació (sorolls, personal, converses, sorolls

d’altres pacients, etc.).

Les causes que poden generar una SCA són diverses. Pràcticament qualsevol

malaltia moderadament greu pot ser responsable de la seva aparició: una in-

fecció, una patologia neurològica, pulmonar, cardíaca, o bé una presa inade-



CC-BY-NC-ND • PID_00241606 30 Neuropsicologia de l’atenció

quada de determinats fàrmacs o substàncies tòxiques o una retirada abrupta.

A continuació, indiquen algunes de les causes més freqüents que provoquen

una síndrome confusional:

• Patologies�neurològiques:

– Ictus.

– Encefalopatia hipertensiva.

– Hematoma subdural.

– Hemorràgia subaracnoïdal.

– Hidrocefàlia normotensiva.

– Meningoencefalitis i encefalitis.

– Malaltia degenerativa.

– Lesió ocupant d’espai: hemorràgies, tumors, abscessos.

• Alteracions�metabòliques:

– Disfunció renal.

– Disfunció hepàtica.

– Anèmia.

– Hipòxia.

– Hipoglucèmia.

– Dèficit de tiamina, àcid fòlic i vitamina B12.

• Canvis�hidroelectrolítics:

– Deshidratació.

• Malalties�cardiopulmonars:

– Infart de miocardi agut.

– Arítmies.

– Insuficiència respiratòria.

• Malalties�sistèmiques:

– Infeccions: sèpsia, pneumònia, VIH, encefalitis...

– Neoplàsies.

– Febre o hipotèrmia.

• Postoperatoris.

• Consum�perllongat�o�abstinència�de�les�substàncies�següents:

– Alcohol.

– Amfetamines.

– Cànnabis.

– Cocaïna.

– Al·lucinògens.

– Opiacis.

– Fenciclidina.

– Sedants.
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– Hipnòtics.

• Intoxicació�per�tòxics:

– Metalls pesants.

– Anticolinesteràsics.

– Insecticides organofosforats.

– CO i CO2.

– Fuel o solvents orgànics.

• Intoxicació�per�fàrmacs�o�retirada�abrupta�de�fàrmacs:

– Antidepressius tricíclics.

– IMAO.

– Corticoides.

– Anticolinèrgics.

– Neurolèptics.

– Betabloquejants.

– Etc.

Diagnòstic

És important el diagnòstic primerenc de la síndrome confusional, ja que es

tracta d’una síndrome que, encara que indica gravetat, és reversible si se’n

tracta la causa. Per a fer-ne un diagnòstic són imprescindibles:

• Una anamnesi completa en la qual els familiars informin sobre l’estat ba-

sal del malalt, sobre la seva capacitat cognitiva prèvia i la seva indepen-

dència en el funcionament quotidià. S’ha de recollir informació sobre la

manera com s’inicia el quadre (aguda, progressiva, etc.), i també sobre tots

els antecedents mèdics i farmacològics del pacient. Una bona cronologia

del procés és fonamental per a establir un diagnòstic i poder-la diferenciar

d’altres patologies amb les quals comparteix la deterioració cognitiva, com

és el cas de les demències.

• Una exploració física, en la qual es valora l’estat de les constants vitals i

es descarta la presència de patologia neurològica focal. S’inclou la realit-

zació de proves de laboratori o de neuroimatge com la tomografia axial

computada (TAC) o la ressonància magnètica, necessàries per a descartar

alteracions estructurals.

• Una exploració de l’estat mental del malalt, en la qual serà imprescindible

valorar la capacitat atencional, l’orientació temporoespacial i en persona,

la memòria tant a curt com a llarg termini, la coherència del contingut del

pensament, que s’altera com a conseqüència de la incapacitat de mantenir

l’atenció, i la percepció, sobretot, la presència d’al·lucinacions somatosen-

sorials i/o visuals. És especialment interessant valorar la presència de fluc-

tuacions que es produeixin al llarg del dia o fins i tot durant la mateixa
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exploració, tant si es tracta de fluctuacions en el rendiment cognitiu com

conductual (agitació-somnolència).

La síndrome confusional es podria arribar a confondre amb algun tipus de

demència i també amb alguna patologia psiquiàtrica com una depressió greu,

un trastorn dissociatiu o l’esquizofrènia. A més de les diferències clíniques,

l’anamnesi i els antecedents previs de patologia psiquiàtrica resulten fonamen-

tals en el diagnòstic diferencial. En la taula següent es pot observar quines són

les principals diferències entre una SCA i la demència tipus Alzheimer, que és

la causa més freqüent de demència.

  S. confusional Alzheimer

Inici Agut Insidiós

Nivell de consciència Alterat Normal

Orientació Alterada Alterada

Atenció Greument alterada Normal o alteració lleu

Memòria Alterades totes les memòries Al principi, només alterada la memòria recent

Llenguatge Incoherent Afàsia

Al·lucinacions Freqüents les visuals o somatosensorials Poc freqüents

Fluctuació Present Absent

Evolució Reversible Irreversible

Tractament

L’abordatge de la síndrome confusional és estrictament mèdic. El pacient re-

brà tractament per a pal·liar-ne els símptomes (agitació o al·lucinacions, per

exemple), i també un tractament orientat a eliminar l’etiologia del quadre.

Com a mesures de tractament, s’han de preveure també les intervencions am-

bientals que poden contribuir a l’orientació del pacient, entre les quals podem

destacar la presència d’objectes familiars per al pacient, la presència d’una per-

sona familiar que es mantingui a prop del malalt quan es desperta, la presència

de llum, la limitació del nombre de visites, etc. Diversos estudis han relacionat

la presència de la síndrome confusional durant l’estada als centres hospitala-

ris i la presència posterior de dèficit cognitiu, sobretot de trastorn atencional

i dèficit de memòria. Les intervencions primerenques orientades a reduir la

presència i durada de l’SCA sobre aquests pacients podrien pal·liar els efectes

a llarg termini sobre les funcions cognitives.
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En l’actualitat, moltes unitats de cures intensives tenen en compte el possible

efecte de les variables ambientals sobre la durada de la síndrome confusional i

duen a terme petits protocols d’actuacions dirigides a orientar el pacient com,

per exemple, apagar el llum durant la nit, mantenir un familiar proper al costat

del malalt i propiciar un ambient agradable sense excés de sorolls.

Seqüeles cognitives

En principi, la síndrome confusional és un trastorn reversible en què els paci-

ents afectats tornen a recuperar l’estat cognitiu normal. No obstant això, al-

guns pacients poden presentar seqüeles a mitjà i llarg termini. És el cas dels

pacients d’edat avançada o dels pacients que han estat ingressats a l’UCI i que

s’han mantingut en estats perllongats de síndrome confusional. En aquests

pacients és molt freqüent observar la presència de queixes subjectives i de dè-

ficits de memòria a mitjà i a llarg termini. Tot i que aquesta relació encara està

poc estudiada, sabem que en aquests pacients es produeixen canvis estructu-

rals, com una reducció de la grandària ventricular, un augment de l’atròfia

cortical o lesions en la substància blanca cerebral. De totes les variables que

poden influir en l’aparició de dèficit cognitiu en els pacients post-UCI, la du-

rada de la síndrome confusional és la que més s’ha relacionat amb la presència

d’alteracions neuropsicològiques en aquests pacients.

Algunes persones, sobretot pacients vulnerables d’edat avançada, poden no

tornar a recuperar l’estat mental previ i quedar permanentment en un estat

confusional. Quan un pacient manté aquesta síndrome durant un període que

sobrepassa els sis mesos, s’entén que l’SCA ja no serà reversible i es presentarà

d’una manera crònica. En aquests casos, la seqüela cognitiva del pacient és

equivalent a la d’un estat de demència avançat, en la qual la persona és com-

pletament dependent dels altres per a les seves autocures i per a fer les tasques

de la vida diària.

1.5.2. Síndrome d’heminegligència unilateral

La síndrome d’heminegligència unilateral consisteix en una alteració de la

capacitat d’atendre la informació situada a l’hemiespai o hemicòs contralate-

ral de l’hemisferi cerebral en el qual es produeix la lesió que la provoca. Habi-

tualment, les lesions que produeixen aquest trastorn es localitzen a l’hemisferi

dret, per la qual cosa l’heminegligència es produeix generalment amb relació a

la informació del costat esquerre de la persona. En general, l’heminegligència

que es produeix per una lesió a l’hemisferi esquerre és més lleu que quan la

lesió es localitza al costat dret, i aquesta és una de les troballes que va fer que

M. Mesulam fes la hipòtesi que l’hemisferi dret és dominant per al control

atencional visual.

Els pacients amb aquest trastorn actuen com si el seu costat esquerre no exis-

tís, ignorant la presència d’objectes, persones i, fins i tot, de la seva pròpia mà

esquerra. L’heminegligència es manifesta de maneres diverses i es pot obser-
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var des d’un dèficit lleu fins a un trastorn molt incapacitant. En casos greus,

aquests pacients arriben a menjar solament la meitat dreta del plat, o es poden

pentinar o pintar solament la meitat del rostre. Encara que l’heminegligència

visual és la més estudiada, també és possible observar una heminegligència de

tipus somatosensorial o auditiva, en la qual el pacient no respon a estímuls

tàctils i auditius quan es presenten al costat esquerre del cos.

Dibuixos fets per pacients afectats d’heminegligència, en els quals s’observa que han omès la part esquerra de la còpia d’una
casa i han distorsionat la distribució de les hores en el rellotge i les tendeixen a col·locar a l’hemiespai dret.

Clínicament, podem observar les manifestacions següents:

• Hemiinatenció: el pacient no respon a estímuls que són presentats al cos-

tat contralateral a la lesió, o bé no dirigeix l’atenció cap a l’hemiespai

d’aquest costat.

• Extinció: el pacient no respon a estímuls presentats a l’hemiespai contra-

lateral a la lesió, però solament quan es presenten dos estímuls simultanis,

un en cada hemiespai visual. Davant la presentació bilateral simultània,

el pacient extingeix la presència de l’estímul presentat contralateralment

a la lesió.

• Hemiasomatognòsia: negligència relacionada amb el propi cos en la qual

el pacient actua com si solament tingués la meitat de les extremitats. El

pacient no utilitza la mà esquerra perquè no sembla tenir una representa-

ció sensorial de l’extremitat com a tal. De vegades, pot mostrar indiferèn-

cia cap a la meitat del cos, però en alguns casos es pot observar fins i tot

negació que aquesta extremitat li pertanyi.

• Hemiacinèsia: el pacient no utilitza la mà contralateral a la lesió, o en

redueix la mobilitat. En casos més lleus, es pot observar solament el que

denominem impersistència�motora, és a dir, una pèrdua del moviment

de la mà contralateral a la lesió quan es demana al pacient que mantingui

ambdues mans en un moviment persistent.

• Heminegligència�representacional: es refereix a la capacitat d’imaginar

l’espai situat al costat contralateral a la lesió. Bisiach i Luzzati van descriu-
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re, el 1978, una forma d’heminegligència en la qual els pacients no sols

presentaven un trastorn que consistia a dirigir l’atenció cap a l’hemiespai

esquerre, sinó que tampoc no eren capaços d’imaginar mentalment el seu

costat esquerre. En l’actualitat, ningú no discuteix aquest aspecte repre-

sentacional de l’heminegligència.

Sacks i l’hemiasomatognòsia

El neuròleg i escriptor O. Sacks descriu en un dels seus llibres el cas d’un pacient que
ingressa a l’hospital perquè els metges li puguin estudiar la cama esquerra que des de feia
uns dies es mostrava maldestre. Durant l’estada a l’hospital, el pacient es va despertar a
mitjanit i va trobar una cama al seu llit. Al principi creia que li havien gastat una broma
desagradable, però a poc a poc es va anar espantant tant que amb la cama i mà dretes,
la va llançar al terra, amb la consegüent caiguda inexplicable de la resta del cos. Una
vegada al terra, encara es va horroritzar més, ja que aquesta cama que era al seu llit se li
havia enganxat al cos. El pacient no reconeixia com a pròpia la cama esquerra i no podia
entendre què feia al seu llit una cama aliena. Presentava un quadre d’hemiasomatognòsia.

O. Sacks (2004). El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Barcelona: Anagrama.

Fisiopatologia

L’heminegligència s’observa després de lesions al lòbul parietal, al tàlem o al

lòbul frontal de l’hemisferi dret, encara que també és possible observar aquest

trastorn amb lesions a la substància blanca, al caudat, al putamen i a la for-

mació reticular –aquests últims són menys freqüents.

Segons Mesulam, en el fenomen de l’heminegligència es posen de manifest di-

ferents components que determinen directament la clínica del trastorn i que,

en definitiva, impliquen diferents circuits que pertanyen a una mateixa xarxa

neuronal que s’activen per a l’organització de l’atenció selectiva i del control

de l’espai extrapersonal:

• Un component sensorioperceptiu i representacional en el qual interve-

nen l’escorça parietal i el tàlem (n. pulvinar).

• Un component motor, que permet l’exploració i recerca visuals, en el qual

estarien implicats l’escorça frontal, l’estriat i el col·licle superior.

• Un component límbic en el qual té un paper fonamental l’escorça cingu-

lar.

• Un component d’activació o arousal en el qual participen la formació

reticular en el mesencèfal i el nucli intralaminar del tàlem.

Segons on es localitzi la lesió, la clínica que s’observarà afectarà un d’aquests

components o diversos i els trastorns variaran d’un pacient a un altre. Per

aquest motiu, podem diferenciar un tipus d’heminegligència sensorial, moto-

ra o representacional i, per això, s’explica que la clínica sigui variada en els

pacients, de manera que s’hi pot trobar un component alterat o, en els casos

més greus, tots els components alterats simultàniament.
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A més de Mesulam, altres autors han elaborat teories explicatives per a aquest

trastorn:

• K. M. Heilman entenia que l’heminegligència es produeix per una altera-

ció o interrupció del circuit límbic reticular-cortical, que és el que produ-

eix la resposta d’orientació a l’espai extrapersonal. La interrupció d’aquest

circuit a l’hemisferi lesionat produiria una reducció de l’activació o arousal

i, com a conseqüència, una reducció de la intencionalitat per a actuar a

l’hemiespai contralateral a la lesió.

• Per a M. Kinsbourne, l’origen de l’heminegligència es troba en una altera-

ció que es localitza en el tronc encefàlic i que origina un desequilibri en

els mecanismes de control de l’atenció.
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2. Avaluació neuropsicològica de l’atenció

Independentment de quin sigui el motiu de consulta en l’exploració neuropsi-

cològica s’haurien d’utilitzar sempre proves per a explorar la capacitat atenci-

onal en les seves diferents dimensions. L’atenció és una funció cognitiva im-

prescindible per al bon rendiment en altres processos cognitius. El rendiment

atencional, així com la possible fluctuació al llarg de l’exploració neuropsico-

lògica, es�tindrà�en�compte�per�a�interpretar�la�resta�de�proves neuropsico-

lògiques.

S’haurà d’interpretar amb cautela aquelles tasques que s’han realitzat

amb nivells baixos d’atenció, ja que els resultats no són generalitzables

a situacions en què el pacient té el nivell atencional més preservat.

A continuació es plantegen dues situacions en les quals tenir en compte

l’aspecte atencional pot canviar la conclusió de l’exploració neuropsicològica.

Situació número 1

Estem valorant la lectura en veu alta d’un pacient i ens adonem que comet errors. En
aquest punt hem de fer diverses coses: a) observar el tipus d’errors i la perseverança
d’aquests; b) valorar de manera qualitativa l’estat atencional del pacient durant la
prova; c) obtenir mesures atencionals objectives. Si hi ha dificultats atencionals ob-
jetivables, i a més ens adonem que els errors del pacient són omissions de paraules i
fins i tot de lletres, salta línies senceres i perd el fil, probablement ens trobem davant
un pacient amb errors en la lectura explicats per un dèficit atencional. Mentre que
si no interpretem aquests errors atenent el nivell atencional del pacient, segurament
conclourem que hi ha dificultats i errors en els processos de lectura. Aquestes dues
conclusions porten a diagnòstics clínics molt diferents.

Situació número 2

En aquesta altra situació, imaginem que estem valorant la capacitat de comprensió
d’un pacient mitjançant el token test. Aquesta prova valora la comprensió audiover-
bal mitjançant diferents consignes verbals que dóna l’examinador, en les quals es
demana al pacient que faci determinats moviments amb unes fitxes. En aquest cas,
el pacient comet diversos errors i obté una puntuació que el situa en la categoria
d’alterat. Si no tenim en compte aspectes atencionals, ens quedaríem amb aquesta
conclusió. Si valorem l’atenció mitjançant proves objectives, pot succeir que es tracti
d’un pacient amb una alteració moderada-greu de la capacitat atencional, i fins i tot
de la memòria de treball, que li impedeix retenir les consignes que ha de realitzar
posteriorment, sobretot les més llargues, i que, per tant, no pot realitzar el que li de-
manem. En aquest cas, novament, no tenir en consideració aspectes atencionals ens
pot portar a conclusions errònies i, en definitiva, a diagnòstics clínics molt diferents.
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En tota exploració neuropsicològica, però especialment en la valoració de les

funcions atencionals, s’ha d’evitar la presència de soroll ambiental o possibles

distractors.

Tot i que l’atenció la mesurarem amb proves neuropsicològiques estandardit-

zades, no podem descuidar-nos de la valoració dels seus aspectes més qualita-

tius. L’observació�del�comportament de l’examinat ens donarà molta infor-

mació sobre el seu estat atencional i d’alerta: perd el fil de la conversa?, neces-

sita repetició constant de les consignes i no per problemes de comprensió?, fa

desconnexions espontànies?, hi ha fluctuació de l’atenció?, hi ha reducció del

nivell d’alerta?, etc. Tots aquests aspectes ens aporten informació imprescin-

dible del funcionament atencional del pacient.

És important que l’elecció dels tests a utilitzar es realitzi atenent�la�patologia

que es valorarà. En el cas d’avaluar l’atenció sostinguda i la velocitat de pro-

cessament en un pacient amb Parkinson, per exemple, s’haurà d’evitar utilit-

zar proves amb un component motor, com el subtest de claus del WAIS. En lloc

d’aquest, és més apropiat la utilització d’altres formes orals com la del symbol

digit modalities test.

A més, com s’esdevé en tota l’exploració neuropsicològica, és imprescindi-

ble adaptar-se a variables� personals� o� socioculturals com, per exemple,

l’analfabetisme, que obliga a escollir proves independents de l’educació.

Moltes proves que valoren l’atenció no ho fan de manera aïllada, inclo-

uen també aspectes executius, motors, de velocitat de processament i

fins i tot impliquen diferents tipus d’atenció.

Algunes de les proves que s’utilitzen habitualment per a valorar l’atenció

Principals proves d’atenció

Auditiva

Atenció�selectiva�i�focalitzada Temps de reacció per elecció d’estímul verbal
Test de cancel·lació de lletres
N-back task

Atenció�sostinguda PASAT Paced auditory serial addition test
Tasques d’escolta dicòtica

Atenció�alternant Control mental (WMS)

Atenció�dividida Paced auditory serial addition test
Seqüència alfanumèrica

Velocitat�de�processament Symbol digit modalities test

Visual

S’ha de tenir en compte que moltes de les proves s’haurien d’ubicar en diverses caselles, atès que impliquen diferents aspectes
atencionals i de velocitat alhora. Font: informació extreta de Lezak et al., 2012.
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Principals proves d’atenció

Atenció�selectiva�i�focalitzada Tasques de temps de reacció amb elecció
d’estímul visual
D2
Test de Stroop (inhibició resposta automàtica)
Trail making test (inhibició i flexibilitat)
Test d’atenció breu (Schretlen, PAR, Inc.)

Atenció�sostinguda Continuos performance test (CPT)
Tasques de cancel·lació de dibuixos
California computerized assessment package

Atenció�dividida TAP: prova atenció dividida estímul visual

Atenció�alternant Trail making test-B

Velocitat�de�processament Recerca de símbols
Clau de nombres

S’ha de tenir en compte que moltes de les proves s’haurien d’ubicar en diverses caselles, atès que impliquen diferents aspectes
atencionals i de velocitat alhora. Font: informació extreta de Lezak et al., 2012.

2.1. Avaluació de l’atenció sostinguda

El nivell de vigilància està lligat a processos de manteniment o sosteniment de

l’atenció en els quals el subjecte ha de focalitzar i mantenir l’atenció durant

llargs períodes de temps. L’atenció�sostinguda és necessària per a obtenir un

bon rendiment en moltes proves cognitives. Els tests que valoren atenció sostin-

guda requereixen que el pacient sigui capaç de focalitzar i mantenir l’atenció

per a detectar estímuls concrets durant un temps. L’atenció sostinguda es pot

mesurar amb proves senzilles com els tests de cancel·lació o amb proves més

complexes i variades com el continuous performance test (CPT).

El CPT valora l’atenció�sostinguda i altres funcions cognitives de tipus execu-

tiu, com la capacitat d’inhibició de resposta. En proves d’atenció sostinguda,

s’acostuma a observar una caiguda en el rendiment de la tasca després dels

primers minuts. Aquest és un fenomen normal que es produeix en la majo-

ria de persones i es coneix com a decrement de la vigilància, expressada com

una caiguda en la corba atencional davant tasques monòtones i repetitives. Es

tracta d’un dels índexs més utilitzats per a analitzar el rendiment en l’execució

d’aquest tipus de tasca, indica el declivi en el nombre d’estímuls detectats cor-

rectament al llarg del temps. En els pacients amb alteració en l’atenció sostin-

guda, la reducció en la vigilància apareix molt més d’hora, es cometen més

errors per omissions (estímuls objectiu que no són detectats) i es redueix el

nombre de respostes correctes.

Els errors per comissió (ítem que és reconegut erròniament com a estímul ob-

jectiu) suggereixen dificultats en la inhibició de respostes.

En general, aquest tipus de proves és molt utilitzat per a valorar l’atenció sos-

tinguda en pacients amb trastorn amb dèficit d’atenció, ja que són tasques

molt monòtones en què el component motivacional és molt reduït.
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En proves d’atenció�sostinguda, la majoria de subjectes tendeixen a re-

duir el rendiment al llarg del temps. Els pacients amb dèficit atencional

solen reduir el rendiment abans del que s’espera, a més de cometre més

errors per omissió o comissió.

2.2. Avaluació de l’atenció selectiva

L’atenció selectiva es podrà valorar utilitzant proves que requereixin una

resposta del pacient davant un element seleccionat almenys d’entre dos.

La manera més senzilla de valorar l’atenció selectiva és utilitzar programes

d’ordinador en els quals es recull el temps de reacció de l’individu davant la

selecció d’un determinat estímul. Les més típiques són les proves en què el

subjecte ha d’estar atent a l’aparició d’un determinat estímul i respondre-hi.

Els tests de cancel·lació de lletres o dibuixos valoren l’atenció selectiva.

Una tasca clàssica per a mesurar l’atenció selectiva és el paradigma d’oddball,

que consisteix en la presentació d’una sèrie d’estímuls al centre de la pantalla,

als quals ha de respondre o que ha d’ignorar en funció de característiques

determinades (el color o la forma).

El test de Stroop i el trail making test (TMT), encara que són proves que impli-

quen atenció selectiva, són específiques per a valorar aspectes executius espe-

cífics. El test de Stroop es va dissenyar per a valorar la capacitat de l’individu per

a la inhibició de la resposta automàtica i, per tant, s’ha d’utilitzar amb aquesta

finalitat. En aquesta prova, el subjecte ha d’inhibir l’estímul prepotent, que

funciona com a distractor (la paraula escrita), i focalitzar la seva atenció en

l’estímul diana (color de la tinta). El trail making test és una prova de funció

executiva, que, encara que implica atenció selectiva i velocitat de rastreig vi-

sual, és una prova elaborada amb l’objectiu de valorar la flexibilitat mental o

la capacitat de canvi.

2.3. Avaluació de l’atenció alternant i el rastreig visual

Les tasques de rastreig�visual poden requerir que el subjecte rastregi dos o

més estímuls o idees alhora, de manera alternant o seqüencial. Pacients amb

dany cerebral poden tenir moltes dificultats en el rastreig complex. El bell test

i el TMT són proves que necessiten rastreig visual per a poder ser realitzades.

D’una banda, el TMT-A mesura atenció sostinguda, atenció selectiva, velocitat

de processament i control visuomotor. En aquesta prova, el pacient ha d’anar

unint de manera ascendent mitjançant una línia nombres que estan dibui-

xats en un paper. D’altra banda, el TMT-B requereix processos atencionals més

complexos. En aquest cas, l’examinat ha d’alternar i posar en ordre nombres

i lletres. Valora atenció alternant, atenció selectiva, memòria de treball i con-

Trail�making�test�part�B
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trol visuomotor. La sostracció del TMT-A al TMT-B resta els aspectes comuns

com la velocitat i el rastreig visuoespacial, i permet obtenir mesures prefron-

tals d’inhibició d’una seqüència i de flexibilitat cognitiva.

2.4. Avaluació de la velocitat de processament

Encara que moltes de les proves que valoren l’atenció impliquen velocitat de

processament i, tot i que en moltes d’elles disposen de mecanismes que ens

permeten aïllar el component de velocitat, també hi ha proves neuropsicolò-

giques més específiques que permeten avaluar la velocitat de processament.

Les proves de temps�de�reacció simple i complex proporcionen informació

sobre la velocitat de processament. El temps de reacció es troba freqüentment

alentit quan hi ha dany cerebral (sobretot dany cerebral adquirit sever).

Els tests de substitució de símbols són molt utilitzats per a mesurar velocitat de

processament. A més, requereixen rastreig visual, atenció sostinguda, velocitat

de resposta i coordinació visuomotora. El fet que aquest tipus de tests se sol-

guin realitzar en un temps límit i que posin en joc la velocitat motora requereix

que l’avaluador pari esment als possibles problemes motrius de l’examinat.

Exemples d’aquest tipus de test són clau de nombres i cerca de símbols de les

escales Wechsler, i el symbol digit modalities test. Aquest últim té, a més, una

versió oral i una escrita o visuomotora. La versió oral, com s’avançava abans,

pot ser útil per a valorar la velocitat de processament quan hi ha dèficit motor,

com per exemple, en pacients amb malaltia de Parkinson o amb malaltia de

Huntington. Tenir totes dues versions del symbol digit modalities test ens per-

met comparar-les. Obtenir una puntuació menor en alguna de les modalitats

ens dóna informació sobre l’afectació d’aquesta.

Quant a la velocitat de processament, la veurem típicament alterada en perso-

nes amb dany cerebral difús i en malalties que cursin amb lesions en la subs-

tància blanca, com l’esclerosi múltiple o malalties cerebrals vasculars. També

es pot veure afectada en pacients amb consum crònic d’alcohol, amb epilèpsia

o amb algun tipus d’encefalopatia. Pacients amb dany en la velocitat de pro-

cessament poden tenir un bon rendiment en tasques d’atenció focalitzada i

afectació de processos atencionals més complexos, encara que sovint els dèfi-

cits en la velocitat de processament amaguen problemes en el pla atencional.

2.5. Avaluació de l’atenció visual

La valoració de l’atenció visual és rellevant davant pacients amb lesions parie-

totemporals posteriors, talàmiques o frontals de l’hemisferi dret, ja que poden

presentar heminegligència unilateral esquerra. Per a valorar aquest tipus de

trastorn, es poden utilitzar tasques de cancel·lació d’ítems com el test de les

campanes (bells test), el test d’Albert o altres proves com el line bisection test.
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El 1987, B. Wilson va dissenyar una prova específica per a valorar

l’heminegligència basada tant en proves de paper i llapis, com en la resposta

a qüestionaris comportamentals: behavioural inattention test (BIT).

Làmina�del�test�d’Albert
Làmina del test d’Albert utilitzada per a la

valoració de l’heminegligència, on s’observa
l’alteració greu en l’atenció visual d’un pacient

amb lesió parietal dreta.
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3. Rehabilitació neuropsicològica de les alteracions de
l’atenció

Els diferents aspectes de l’atenció descrits en els apartats anteriors es poden

concebre com el substrat bàsic necessari per a l’execució de qualsevol tasca.

Per aquest motiu, la seva rehabilitació ha de constituir un element indispen-

sable en qualsevol programa de tractament que tingui com a objectiu facilitar

la reincorporació dels pacients a les diferents activitats quotidianes, socials i

laborals.

La importància de la recuperació de l’atenció en els pacients amb alteracions

neuropsicològiques de diferent caire és àmpliament reconeguda, ja que el ni-

vell de dificultat que els pacients troben en l’execució de tasques que reque-

reixen atenció sembla ser un factor que prediu la possibilitat de tornar a la

feina i a realitzar altres activitats funcionals significatives.

3.1. Aspectes generals per a l’estimulació de l’atenció

3.1.1. Estimulació i entrenament directe dels processos

atencionals

A l’hora d’abordar la rehabilitació neuropsicològica de l’atenció, l’enfocament

que compta amb una major acceptació és el que proposa treballar els aspectes

atencionals alterats de manera específica i directa, partint del principi segons

el qual perquè hi hagi millora és necessari abordar els components concrets

de l’atenció a través d’entrenaments específics.

Als anys 70, Ben-Yishay i els seus col·laboradors (Ben Yishay, Piasetsky i Rattok,

1987) van ser els primers a desenvolupar un seguit d’exercicis específics per al

reentrenament de les capacitats atencionals, i l’acceptació de la distinció entre

components de l’atenció s’ha incorporat en molts programes d’entrenament

(p. ex.Sohlberg i Mateer, 1987), en els quals les tasques que es proposen reque-

reixen diferents tipus d’atenció. Des d’aquest enfocament, es poden destacar

dos procediments estructurats: l’Attention process training (APT) o el model de

rehabilitació de l’atenció (ORM).

El programa Attention process training, de Sohlberg i Mateer, està format per

conjunt d’exercicis dirigits a rehabilitar l’atenció sostinguda, selectiva, alter-

nant i dividida, ordenats jeràrquicament per nivell de dificultat (Sohlberg i

Mateer, 1987). En una de les tasques més senzilles, es demana als participants

que pressionin un timbre cada vegada que sentin el número tres. En un nivell

més avançat, hi ha tasques en les quals, per exemple, es presenten els mesos de
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l’any, d’un en un, i es demana que el pacient pressioniun timbre sempre que

el mes recent presentat sigui el mateix que el mes aparegut immediatament

abans.

El model de Rehabilitació de l’orientació (ORM) de Ben-Yishay, també es

desenvolupa dins del plantejament específic de l’entrenament de l’atenció

(Ben Yishay i altres, 1987). Tant l’aproximació teòrica com el maneig pràctic

del programa es basen en el model d’atenció proposat per Posner i Petersen

(1990). L’entrenament vol abordar les dificultats atencionals seguint un ordre

hipotèticament jeràrquic i intentant aconseguir cinc objectius diferents:

1) La primera fase del programa persegueix l’augment del nivell d’alerta del

pacient.

2) A continuació s’empren exercicis amb temps de reacció, amb la intenció de

millorar la velocitat de processament.

3) El control atencional i la consciència sobre els processos d’atenció són els

objectius de la tercera etapa.

4) Finalment, a la fase següent s’ensenya als subjectes a mantenir l’atenció

internament amb exercicis d’estimació del temps.

5) L’última finalitat és aconseguir la interiorització d’allò après i el control

atencional.

Al nostre país hi ha programes d’ordinador comercialitzats que inclouen mò-

duls dedicats a l’estimulació de l’atenció. Els estudiareu al mòdul de les TIC

en la rehabilitació neuropsicològica.

Un enfocament alternatiu a la rehabilitació de l’atenció mitjançant

l’estimulació cognitiva amb la finalitat de restaurar-la el trobem en la com-

pensació, que és una estratègia que pretén pal·liar les dificultats del pacient.

La compensació dels dèficits atencionals és un tipus d’intervenció que abraça

estratègies diferents de tractament: entrenament d’habilitats atencionals espe-

cífiques, aprenentatge d’estratègies metacognitives per a gestionar dificultats

atencionals, modificació de l’entorn i utilització d’ajudes externes. Totes elles

van destinades a minimitzar els dèficits.

No ens entretindrem a fer l’anàlisi detallada de cadascuna d’aquestes estratègi-

es, però la seva simple denominació ens obliga a afrontar una de les qüestions

clàssiques que es plantegen a l’hora de parlar sobre rehabilitació neuropsico-

lògica: Quina és la millor manera de procedir en la rehabilitació dels processos

cognitius com l’atenció? La resposta ha de ser el resultat d’un estudi atent de
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cada pacient, on un bon professional hauria de tenir en consideració diferents

factors: el tipus de pacient, la fase del procés de recuperació, l’estat cognitiu

general del pacient i la resposta a la intervenció.

3.1.2. Efectivitat i generalització dels resultats de la intervenció

Els escassos estudis d’investigació que hi ha sobre l’eficàcia dels diferents tipus

d’intervenció dirigits a les dificultats atencionals han arribat a conclusions di-

vergents. Els resultats van des de l’absència de qualsevol tipus d’efecte positiu

sobre l’execució en tasques que demanen atenció fins a la presència de millo-

res significatives. Tot i aquests inconvenients, aquests estudis han permès ex-

treure algunes conclusions importants per a l’estimulació i la rehabilitació.

En general, els resultats més favorables sembla que deriven dels estudis que

utilitzen un procés d’estimulació seqüencial i jeràrquic dirigit a mecanismes

atencionals específics (Park i Ingles, 2001; Leclercq i Sturm, 2002), enfront

de les intervencions “no focalitzades”. Tanmateix, sembla que la superioritat

dels entrenaments específics només resulta evident si s’esdevé durant la fase

postaguda de la recuperació (Cicerone i altres, 2000). Finalment, cal assenyalar

que els majors beneficis en l’entrenament de l’atenció s’obtenen en tasques

més complexes que requereixen atenció selectiva o dividida, enfront de les de

vigilància i de temps de reacció (Sturm i Willmes, 1991; Sturm i altres, 1997).

Un altre aspecte sobre el qual s’ha indagat a bastament en els estudis sobre

l’efectivitat de la rehabilitació és la generalització dels aprenentatges a tasques

que no han estat directament provades i que requereixen, per a ser executades

correctament, o bé capacitats atencionals, o bé altres habilitats cognitives. Al-

guns autors senyalen una millora significativa i generalitzada (Sturm i altres,

1997; Gray i altres, 1992); altres hi aporten dades en contra (Ponsford i Kin-

sella, 1992). No obstant, l’objectiu principal de la rehabilitació no pot ser la

millora del pacient en el funcionament quotidià.

L’existència dels efectes favorables dels tractaments sobre la vida quotidiana

dels pacients ha estat objecte d’un nombre limitat d’estudis (Ben-Yishay i al-

tres, 1987; Sohlberg i Mateer, 1989). Es pot atribuir la manca d’interès apa-

rent per aquest aspecte crucial a l’escassa disponibilitat d’instruments fiables

i vàlids per a valorar les capacitats atencionals en la vida diària, la qual cosa

és indispensable per a excloure la possibilitat que la millora que s’observa en

els pacients estigui relacionada només amb l’execució en els tests emprats en

l’avaluació neuropsicològica. A més, la gran majoria de les situacions de la vi-

da quotidiana demana capacitats atencionals múltiples i per aquest motiu di-

ficulta o impedeix distingir els dèficits específics d’atenció en aquestes activi-

tats. Tanmateix, això no implica que no sigui necessari intentar desembrollar

els components atencionals i buscar dificultats específiques en els pacients,

per a poder dirigir-s’hi amb mètodes terapèutics concrets. Tot plegat fa que la

feina dels professionals de la rehabilitació sigui complexa i alhora apassionant.
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3.2. Rehabilitació neuropsicològica de les alteracions de l’atenció

En aquest mòdul treballarem un seguit de tasques dirigides a l’estimulació cog-

nitiva dels diferents components de l’atenció. Aquestes tasques no constituei-

xen en si mateixes un programa de rehabilitació neuropsicològica de l’atenció,

sinó que pretenen servir de base per a l’elaboració de noves tasques per part

dels neuropsicòlegs. És, per tant, una guia per al desenvolupament de noves

tasques eficaces d’estimulació cognitiva i rehabilitació neuropsicològica.

3.2.1. Rehabilitació de les alteracions d’atenció focalitzada i

selectiva

Cancel·lació

Material: cartolines amb diferents lletres, nombres osímbols.

Instruccions: la tasca consisteix a requerir al pacient una resposta davant de

certs estímuls visuals. Se li proporciona una cartolina amb estímuls de diferents

tipus (lletres, nombres o símbols) i se li indica: “Et donaré una cartolina en la

qual apareixen lletres diferents. Has de ratllar totes les R que hi trobis.”

Figura 1

Variants:

• La dificultat de la tasca pot augmentar en funció de diversos factors. D’una

banda, el nombre d’estímuls que el subjecte ha de buscar: li podem dema-

nar que busqui un sol estímul (“Ratlla totes les R que trobis”)o diversos

a la vegada (“Ratlla totes les R i totes les S que trobis”). En aquest segon

cas, per exemple, s’afegiria complexitat a la tasca si, a més, s’assigna un
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color diferent a cada estímul (“Ratlla totes les R amb el llapis vermell i les

S amb el de color verd”). Segons els recursos cognitius del subjecte i de

l’objectiu prioritari de l’entrenament, decidirem si deixar disponibles o no

les instruccions de la tasca mentre s’estigui executant, requerint o no una

implicació de la capacitat de memòria operativa. Una altra variant possible

és indicar al pacient que ratlli totes les R i les S però només quan apareguin

consecutivament (vegeu la figura 2).

• Podem variar la manera de distribuir els estímuls a la cartolina. Facilitem

la tasca si presentem les lletres o els nombres ordenats en files paral·leles,

com si es tractés d’un text.Demanarem al subjecte que comenci per la pri-

mera fila, que procedeixi en la recerca d’esquerra a dreta, que després passi

a la segona fila i així successivament. Contràriament, la distribució alea-

tòria dels estímuls a la cartolina requereix, per tal que no hi hagi errors

d’omissió, certa capacitat de rastreig visual i organitzat.

• Els elements que ha de buscar poden ser lletres, símbols o elements quo-

tidians. Per exemple, es pot realitzar una tasca de cancel·lació en un ca-

tàleg de roba (“Ratlla totes les peces de color blanc que trobis”) o en un

catàleg de productes del supermercat (“Ratlla tots els productes làctics que

vegis”), etc.

Figura 2
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Temps�necessari�per�a�fer�la�tasca: es pot permetre que sigui el pacient qui de-

termini el ritme d’execució de la tasca, o bé demanar-li que completi l’activitat

en un interval de temps determinat. En aquest segon cas, i disminuint gradu-

alment l’amplitud de l’interval de temps durant l’entrenament, es treballaria

també la velocitat de processament de la informació.

Presència�d’estímuls�distractors: les tasques de cancel·lació es poden disse-

nyar de manera que el pacient hagi de buscar i atendre a determinats estímuls

presentats entre altres que, per la seva semblança visual amb els estímuls di-

ana, representen una distracció (vegeu la figura 2). Així, una execució lliure

d’errors i d’omissions dependria en gran mesura de la capacitat d’atenció selec-

tiva del subjecte. Una altra possibilitat passa per col·locar un dibuix damunt la

cartolina (línies rectes, ondulades, quadriculades...) que també actuarien com

a distractor i dificultarien la tasca de la recerca (vegeu la figura 3).

Figura 3

Variants:

• Les tasques de cancel·lació que s’han descrit fins ara impliquen processos

com l’atenció sostinguda, el rastreig visual, l’atenció selectiva, la memòria

de treball i la velocitat de processament. Si aportem algunes modificacions,

també ens serà possible utilitzar els exercicis de cancel·lació per a entrenar

l’atenció alternant. Un exemple d’instrucció seria el següent: “Ratlla totes

les lletres R i les lletres S però de manera alterna. Comença per la lletra R;

quan sentis la paraula «canvi» hauràs de deixar de buscar les R i començar

a ratllar les S i així successivament.”
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• Les tasques de cancel·lació també poden constituir part d’un exercici diri-

git principalment a entrenar l’atenció dividida. Per exemple, demanarem

al pacient que ratlli tots els números 4 que apareguin en una cartolina

i, al mateix temps, que estigui alerta a una sèrie d’estímuls verbals, per

exemple, responent amb un cop a la taula cada vegada que senti la paraula

«casa».

Recerca�de�símbols

Material: cartolina amb símbols i dibuixos amb nombres assignats i la mateixa

cartolina sense els nombres.

Instruccions: se li dóna al pacient una cartolina en la qual apareixen en la

part superior uns símbols o uns dibuixos als quals s’ha assignat un nombre.

A continuació el subjecte troba els mateixos símbols o dibuixos però sense el

nombre corresponent. La tasca consisteix a verificar el nombre assignat a cada

estímul i escriure’l a la casella corresponent. Direm al pacient: “Has d’escriure,

sota de cada símbol, el nombre que li correspongui.”

Figura 4

Variants:

• La dificultat de la tasca pot augmentar en funció de la semblança entre

els símbols o dibuixos, la qual cosa pot requerir en major o menor mesura

la implicació, la presència o no d’un interval de temps per a completar

l’execució de la tasca, etc.
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• Els estímuls als que cal prestar atenció poden ser de naturalesa diferent

(objectes quotidians i nombres, colors i lletres, etc.), sempre que es produ-

eixi un emparellament.

• Si modifiquem lleugerament les instruccions és possible que augmentem

la implicació en la tasca dels processos de memòria de treball. Es pot de-

manar al subjecte que procedeixi en la tasca d’assignació dels nombres

corresponents als símbols o dibuixos considerant dos o més estímuls si-

multàniament, en lloc de fer-ho per separat.

Figura 5

Sopa�de�lletres

Material: cartolina quadriculada que conté una lletra en cadascuna de les

cel·les.

Instruccions: la tasca consisteix a trobar una sèrie de paraules immerses en

un conjunt de lletres desordenades. És un exercici útil per a l’entrenament de

l’atenció sostinguda, l’atenció selectiva i per al rastreig visual, ja que és neces-

sari procedir amb un cert ordre en la recerca de les lletres que constitueixen

les paraules clau, evitant deixar espais inexplorats. Es donen les instruccions

següents: “Ara farem una sopa de lletres. Has de buscar paraules que indiquin

diferents tipus d’esports.”
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Figura 6

Variants:

• Si se li donen,escrites, les paraules que ha de cercar, la tasca serà més fàcil

(escacs, atletisme, bàsquet, handbol, boxa, ciclisme, escalada, esquí, fut-

bol, judo, golf, natació, pilota, rem, rugbi, tennis, vela, waterpolo).

• Les sopes de lletres són tasques a les quals es pot accedir fàcilment,

ja que apareixen en nombroses publicacions, tant en les específiques

d’entreteniments com en les que recullen exercicis de rehabilitació neu-

ropsicològica. No obstant, hi ha programes d’ordinador que ofereixen un

seguit d’avantatges, ja que permeten crear sopes de lletres personalitzades,

amb la possibilitat d’escollir les paraules que cal cercar. D’aquesta manera,

es pot implicar el pacient en la preparació de la tasca, demanant-li que

generi un cert nombre de paraules relacionades amb un tema determinat,

com per exemple l’esport (vegeu la figura 6). Així, a banda d’implicar-se en

la tasca, es potenciaran els processos atencionals, la capacitat de fluïdesa

verbal i de generació d’idees.

Detecció�d’objectes

Material: cartolines amb diferents objectes.

Instruccions: “A la pantalla de l’ordinador apareixeran molts objectes a la

vegada. Has de prestar atenció a la imatge d’una clau. Has de dir sí si la clau

és present a la pantalla i no si no hi és.”
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Figura 7. Diversos objectes

Variants:

• Podem augmentar o disminuir la dificultat de la tasca si variem el nombre

d’estímuls que apareixen, la mida d’aquests estímuls, la similitud dels dis-

tractors amb l’estímul objectiu, la limitació del temps de presentació, la

manera de respondre (dient sí o no o prement un botó), etc.

Arxiu pptx

Podeu accedir des de l’enllaç
següent a l’arxiu pptx de la
tasca.

../img/atencioselectiva_m2.pptx
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• Una manera de dificultar les tasques i poder, així, estimular l’atenció selec-

tiva i millorar la capacitat a l’hora d’inhibir estímuls distractors és mitjan-

çant l’addició d’estímuls distractors durant l’execució de tasques simples.

Per exemple, es pot introduir una emissora de ràdio, que podem trobar en

diferents pàgines web.

Figura 8. Exemple d’emissora de ràdio

Recerca�de�diferències

Material: cartolina en la qual apareixen dos dibuixos semblants però que es

diferencien en algun aspecte.

Instruccions: “Ara t’ensenyaré dues imatges que són molt semblants però que

no són exactament iguals. Has de trobar les diferències que hi ha entre elles.”
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Figura 9

Font: http://www.zaragoza.es/ciudad/policia/juegos/Ciclo_2/2_1a_EncuentralasDiferencias.htm

Variants:

• Per tal d’agilitzar la recerca i el rastreig visual, resulta útil proporcionar al

subjecte les imatges que cal confrontar dividides en quadrícules numera-

des. La instrucció que es proporciona al pacient és que vagi procedint de

manera ordenada en la comparació, començant per detectar les diferènci-

es entre les seccions núm. 1 (a dalt i a l’esquerra) de les dues figures, per a

considerar després les seccions núm. 2, i així successivament.

• En lloc de demanar al subjecte que trobi les diferències entre dues imatges,

podem demanar-li que busqui, entre un seguit de figures diferents però

semblants, la figura o les figures que són exactament iguals que una imatge

model. La figura 11mostra un exemple d’aquest tipus de tasca. La comple-

xitat de l’exercici dependrà de la quantitat i del grau de semblança entre

les imatges que s’han de confrontar.

http://www.zaragoza.es/ciudad/policia/juegos/Ciclo_2/2_1a_EncuentralasDiferencias.htm
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Figura 10

Font: http://surmagico.cl/el_color_de_las_mariposas.htm

Joc�Shangai

Material: aplicació informàtica del joc.

Instruccions: “Jugarem a un joc clàssic xinès anomenat Shangai. Consisteix

a trobar totes les parelles del tauler i a clicar-hi a sobre amb el ratolí per

anar-les eliminant del tauler. És important tenir en compte que les fitxes que

s’eliminen han de tenir, com a mínim, un lateral lliure (és a dir, han d’estar als

extrems de qualsevol nivell)”. Podem dificultar la tasca en funció de la quan-

titat d’estímuls presentats. Aquest joc també té una versió per a nens.

Figura 11. Imatge del joc Shangai

Font: http://www.juegosagogo.com/logica/juego/1807-the-shangai

3.2.2. Rehabilitació de les alteracions d’atenció sostinguda

Identificació�de�nombres

http://surmagico.cl/el_color_de_las_mariposas.htm
http://www.juegosagogo.com/logica/juego/1807-the-shangai
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Material: tasca informatitzada de presentació d’estímuls.

Instruccions: “A continuació apareixeran a la pantalla diversos nombres, d’un

en un. Has de donar un cop sobre la taula cada vegada que aparegui el número

set. Si el número que apareix no és el set, no has de fer res.”

Figura 12

Variants:

• L’estímul al qual ha de prestar atenció el pacient pot ser visual o auditiu, de

la mateixa manera que la resposta que ha de donar pot ser motora (donar

un cop sobre la taula) o verbal (dir el número o alguna altra paraula).

• Aquesta tasca també pot ser considerada per a l’estimulació de l’atenció fo-

calitzada, i si s’hi inclouen distractors es convertirà en una prova d’atenció

selectiva.

Rastreigi�recerca�visual

Material: tasca informatitzada de presentació d’estímuls.

Instruccions: en aquesta tasca, apareix a la pantalla de l’ordinador un qua-

drat dividit en files i columnes. Cada cel·la està ocupada per un cercle blanc

que conté una lletra. Els cercles blancs, començant primeramentper dalt i a

l’esquerra i consecutivament d’esquerra a dreta o de dalt a baix, es tornen ver-

mells durant un interval de temps determinat. El subjecte ha d’anomenar la

lletra corresponent al cercle que canvia de color: “Ara apareixerà un tauler amb

Arxiu pptx

Podeu accedir des de l’enllaç
següent a l’arxiu pptx de la
tasca.

../img/atenciosostinguda_m2.pptx
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un munt de lletres. Una d’aquestes lletres apareixerà acolorida de vermell, i

aquesta lletra anirà canviant. La teva tasca consisteix a dir la lletra que apareix

en vermell en cada moment.”

Figura 13

Variants:

• Emprant la mateixa quadrícula descrita anteriorment, es pot modificar la

tasca de manera que els cercles vermells apareguin en posicions aleatòries

en lloc d’obeir l’ordre de les files i les columnes. El pacient haurà de ras-

trejar la quadrícula, identificar la posició de l’estímul i anomenar la lletra

corresponent.

• Una altra variant possible és demanar al subjecte que, un cop hagi localit-

zat el cercle vermell, vagi trobant a la quadrícula tots els cercles blancs que

contenen la mateixa lletra.

• És possible afegir una altra variable que pugui incrementar les demandes

de la tasca des del punt de vista de la capacitat de memòria operativa: a

diferència del que passa en els exercicis anteriors, la tasca pot modificar-se

de manera que els cercles puguin tornar-se de qualsevol color. El pacient,

a més de localitzar els estímuls i d’anomenar la lletra corresponent, haurà

d’identificar els colors.
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3.2.3. Rehabilitació de les alteracions d’atenció dividida

Totes les tasques presentades en apartats anteriors poden ser fàcilment trans-

formades en tasques per a estimular l’atenció dividida: únicament cal introduir

una segona tasca que requereixi ser realitzada o supervisada de manera simul-

tània. Alguns dels exemples que poden utilitzar-se fàcilment són els següents:

• Escoltar les notícies de la ràdio que posteriorment el pacient ha de comen-

tar amb la finalitat de comprovar que les ha escoltades amb atenció.

• Supervisar el rellotge per a avisar, per exemple, cada dos minuts.

• Supervisari detectarel final d’una tasca secundària (quan acaba de caure la

sorra d’un rellotge de sorra, quan para de moure’s un objecte amb corda,

etc.).

Podem emprar moltes tasques per a estimular l’atenció dividida, si bé és im-

portant tenir en compte que, si ambdues tasques precisen una alta càrrega

atencional i de memòria, pot esdevenir impossible realitzar-les de manera cor-

recta. A més, cal considerar la modalitat sensorial de les tasques amb la fina-

litat d’evitar més interferències de les que ja de per si implica la realització

de tasques simultànies. Per aquest motiu és recomanable utilitzar modalitats

sensorials diferents per a cada tasca (per exemple una de visual i una altra

d’auditiva)

Atenció�dividida�visual-auditiva

Material: una baralla de cartes i una cartolina en la qual apareixen grups de

lletres desordenades que formen paraules.

Instruccions: en aquesta tasca el subjecte ha de classificar una baralla de cartes

en funció del valor i, simultàniament, escoltar una presentació verbal de qua-

tre lletres que, ordenades, formen una paraula. El subjecte haurà de formular

la paraula mentre ordena les cartes.

Exemples de seqüències de lletres que, ordenades, formen una paraula

A-P-O-T POTA

A-I-R-G RAIG

A-C-A-M CAMA

A-T-A-B BATA

S-A-B-O-S BOSSA

D-A-L-C-O CALDO

A-T-L-A-U TAULA

S-E-O-C-S COSES



CC-BY-NC-ND • PID_00241606 59 Neuropsicologia de l’atenció

R-O-E-B-S SOBRE

Variants:

La dificultat de la tasca augmenta en funció de la longitud de les paraules

estímul (com més lletres té, majors són les demandes de memòria de treball),

de la rapidesa amb què es presenten al subjecte les diferents lletres i de la

velocitat que es pot requerir en l’execució de la tasca de classificació de cartes.

Atenció�dividida�visual-visual

Material: tasca informatitzada de presentació d’estímuls.

Instruccions: “A la imatge següent apareixen, distribuïts, nombres de l’u al

nou associats a una lletra. La tasca consisteix a anar col·locant a la plantilla

inferior, amb l’ajuda del teclat, la lletra que correspon a cada nombre. A més,

apareixerà un punt petit de colors diferents a la part inferior de la pantalla i

has d’avisar quan aquest punt sigui de color verd.”

Figura 14

Atenció�dividida�visual-auditiva

Material: tasca informatitzada de recerca de diferències i relats curts escrits.

Arxiu pptx

Podeu accedir des de l’enllaç
següent a l’arxiu pptx de la
tasca.

../img/atenciodividida_m2.pptx
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Instruccions: “Es presentaran dues tasques que hauràs de realitzar simultàni-

ament. D’una banda es presentaran dues imatges amb una diferència petita

entre elles. Hauràs de trobar-la i així aniràs completant les diferents pantalles.

Mentre realitzes aquesta tasca sentiràs una història a la qual has de prestar

molta atenció, ja que posteriorment me l’hauràs d’explicar.”

Figura 15. Imatges amb petites diferències

Font: http://9letras.wordpress.com/

3.2.4. Rehabilitació de les alteracions d’atenció alternant

Aparellament�de�lletres�i�nombres

Material: cartolina en la qual apareixen, distribuïts de manera desordenada,

uns cercles i uns quadrats, cadascun dels quals conté un nombre.

Instruccions: La tasca consisteix a unir els nombres en ordre creixent, comen-

çant pel número u, alternant cercles i quadrats. Així el número u emmarcat

en un cercle s’unirà al número dos emmarcat en un quadrat. El número tres

haurà d’aparèixer en un cercle i així successivament.

http://9letras.wordpress.com/
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Figura 16

Variants:

• Es poden idear nombroses variants a partir d’aquest tipus de tasca. Pot

augmentar la dificultat en funció del nombre de seqüències que calgui al-

ternar i de la llargadaque tinguin. En l’exemple que es representa a la figu-

ra 16 es demana que el subjecte alterni entre dos tipus de figures, cercles

i quadrats. La figura 17 representa una tasca en la qual es requereix anar

alternant dos tipus de seqüències: nombre i cercle i color vermell i blau

del cercle. Així la seqüència final seria: número u, cercle vermell, número

dos, cercle blau, número tres, cercle vermell, etc.

• La complexitat augmenta si s’afegeix una tercera seqüència per alternar:

cercle i quadrat. En aquest cas el número u s’uniria al cercle vermell; el dos

al quadrat blau; el tres al cercle vermell, etc. (vegeu la figura 18).

• També podem jugar amb la llargada de les seqüències, augmentant la im-

plicació de la memòria de treball en l’execució de la tasca: una possibilitat

seria alternar entre el nombre i el cercle, però respectant sempre un ordre

determinat pel que fa al color dels segons, per exemple, vermell, blau i

verd (la seqüència seria: número u, cercle vermell, número dos, cercle blau,

número tres, cercle verd, número quatre, cercle vermell, etc.).
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Figura 17

Figura 18

Interrupció�verbal�durant�la�lectura�(atenció�dividida�i�alternant)

Material: cartolina amb un text i un full d’anotacions.

Instruccions: es proporciona al subjecte un text que li resulti interessant (un

article de revista o de diari, etc.), se li diu que el llegeixi i que, successivament,

haurà de respondre un seguit de preguntes de comprensió. Durant la lectura

li anirem donant instruccions, aleatòriament, sobre tasques per realitzar que
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haurà d’anar anotant en un full d’anotacions i que haurà d’executar a una hora

determinada (per exemple pot indicar-se-li que a les 11.20 surti del despatx

i que vagi a demanar un llibre al despatx del costat). D’aquesta manera, la

lectura s’anirà interrompent totes les vegades que el pacient hagi de dur a

terme una de les activitats que se li demanen.

Amb aquesta tasca es proposa entrenar la capacitat de prestar atenció contem-

poràniament (es requereix atenció dividia: el subjecte ha de llegir i compren-

dre el text i, a la vegada, ha d’estar pendent del temps i de les tasques que

ha de realitzar) i de manera alterna (es requereix atenció alternant: el pacient

ha de tenir la capacitat d’oscil·lar entre la lectura del text i l’execució de les

tasques) a múltiples estímuls.
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