
c o m i s s i ó  d e  n e u r o m u s c u l o s q u e l è t i c a

A) Reduir la percepció de dolor.
B) Augmentar la percepció de dolor.
C) Totes són correctes.

L'estrès, de forma aguda, pot... 1.
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A) Les troballes determinades en proves d'imatge a nivell lumbar (canvis degeneratius, pèrdua de
gruix del disc, bombament del disc, etc.) tenen relació directa amb un pitjor pronòstic pel que fa a
dolor lumbar.
B) El diagnòstic per imatge d'una degeneració tendinosa s'associa sempre a la presència de dolor
tendinós.
C) En cas que la clínica ens faci sospitar d'hèrnia discal lumbar (HDL) és recomanable realitzar una
prova d'imatge com més aviat millor.
D) Totes són incorrectes.

2. SELECCIONEU LA RESPOSTA CORRECTA...

3. SeleccioneU la respOsta correcta...

A) El dolor percebut és proporcional al grau de dany en els teixits.
B) El dolor no sempre està relacionat amb un dany en els teixits.
C) El dolor no es produeix en els teixits, és una resposta del sistema nerviós central.
D) La B i la C són correctes.

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial contra el Dolor, les comissions de Fisioteràpia
Neuromusculoesquelètica i de Dolor Crònic van dur a terme un projecte en forma de preguntes i
respostes per xarxes socials. Tenint en consideració l'impacte que té el dolor en la vida dels pacients,
tant a nivell físic, cognitiu, social com emocional, aquest projecte té com a objectiu ajudar la població
a través de l'educació.
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5. HE DE FER REPÒS AMB DOLOR LUMBAR?

A) Sí
B) No

6. el dolor, influeix en la imatge corporal?

A)  No, no hi té cap relació.
B)  Sí, comporta que l'individu mai no es vegi bé, sempre, al mirar-se al mirall i alimenta la falsa creença
que té sobrepès.
C)  Sí, totes les representacions al voltant del cos estan esbiaixades per la modificació de l'esquema
corporal, pel dolor i per les imatges associades.

A) Realitzant una intervenció totalment passiva per no exposar el pacient a la seva por a l'exercici. 
B) Intervenció educacional i intervenció activa, sempre que sigui possible, fent una exposició gradual al
moviment.
C) Exercici terapèutic.
D) B i C són eines que podem utilitzar per treballar la cinesiofòbia. 

7. COM PODEM TREBALLAR LA CINESIOFÒBIA?

4. Què són els cruiximents?

A) Àcid làctic cristal·litzat.
B) Es generen lesions musculars mínimes.
C) Microdanys neuronals.
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En la majoria de casos, en persones sense problemes de dolor crònic, una situació estressant aguda
acostuma a reduir la sensació de dolor. És el que es coneix com analgèsia induïda per estrès. Hi ha lesió,
però estem en un esdeveniment important o davant un perill imminent. Són situacions en què necessito
estar a ple rendiment; sentir dolor ens impediria poder  desenvolupar la nostra tasca o allunyar-se del
perill. Per tant, és molt possible que el dolor que senti sigui menor.

No obstant això, en algunes persones, l'efecte pot ser contrari: es coneix com hiperalgèsia induïda per
estrès. Davant d'una situació estressant, especialment psicològica, podem sentir més mal del què es
correspon amb la lesió que tenim. Hi ha lesió, la interpretem com a perillosa, sentim por i preocupació i,
per tant, més dolor. Tots dos fenòmens són possibles i evidencien el paper modulador de les emocions i
el context en l'experiència del dolor.

Reduir la percepció de dolor.
Augmentar la percepció de dolor.

Referència:
• Olango WM, Finn DP. Neurobiology of stress-induced hyperalgesia. Curr Top Behav Neurosci. 2014;20:251-80.
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Les proves d'imatge avançades (RM i TAC) s'utilitzen freqüentment en l'avaluació de pacients amb
dolor lumbar, i les troballes de degeneració de la columna (degeneració del disc, hipertròfia de facetes,
bombament del disc, etc.) sovint s'interpreten com a causes del mal d'esquena. No obstant això, estan
presents en una alta proporció d'individus asimptomàtics (que no presenten dolor). Es considera que
aquestes troballes són generalment part del procés normal d'envelliment i no tenen perquè
correspondre a processos patològics. De fet, més del 50% dels individus asimptomàtics de 30 a 39 anys
presenten degeneració del disc, pèrdua d'altura o inflor del mateix, el que suggereix que, fins i tot en
adults joves, els canvis degeneratius no estan relacionats causalment amb el dolor lumbar, especialment
si s'observen de manera accidental al realitzar una prova d'imatge per un altre motiu. Per tant, les
troballes de proves d'imatge no poden predir el dolor lumbar.

Un tendó que apareix degenerat en una prova d'imatge no ha de generar dolor, de fet, parlem de
"tendinopatia" només si el dolor està present. Existeixen fins i tot tendons degenerats que poden
suportar càrregues sense produir dolor. La tendinosi (o degeneració del tendó) no constitueix en si
mateixa el diagnòstic de tendinopatia (presència de dolor) i no té perquè associar-se a un procés
patològic. No obstant això, una història clínica prèvia de dolor tendinós o tendinopatia, sí constitueix un
factor de risc important per tornar a patir símptomes del mateix tendó.

Les troballes determinades en proves d'imatge a nivell lumbar (canvis degeneratius, pèrdua de gruix
del disc, bombament del disc, etc.) tenen relació directa amb un pitjor pronòstic pel que fa a dolor
lumbar. 
El diagnòstic per imatge d'una degeneració tendinosa s'associa sempre a la presència de dolor
tendinós.
En cas que la clínica ens faci sospitar d'hèrnia discal lumbar (HDL) és recomanable realitzar una
prova d'imatge com més aviat millor.

2. totes aquestes afirmacions són incorrectes...
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Una hèrnia discal lumbar (HDL) es produeix quan una part del disc intervertebral es desplaça cap al
canal raquidi, podent comprometre arrels nervioses. La manifestació clínica habitual de la HDL és la
ciàtica o lumbociàtica. Cal destacar que la història natural de la HDL és favorable a mitjà i llarg termini
en la gran majoria dels pacients. Un alt percentatge dels pacients es recuperen completament o
experimenten una millora progressiva i considerable del dolor en el termini de 4 a 6 setmanes. En un
percentatge relativament alt d'hèrnies discals, hi ha fins i tot una regressió espontània de les mateixes
des del punt de vista radiològic. Es considera, per tant, que s'ha de respectar un mínim de 6 setmanes
abans d'indicar una prova d'imatge (excepte en casos de dèficits neurològics).

Referències:
• Brinjikji W, Luetmer PH, Comstock B, et al. Systematic literature review of imaging features of spinal degeneration in
asymptomatic populations. AJNR Am J Neuroradiol 2015;36:811–16.
• Tonosu J, Oka H, Higashikawa A, Okazaki H, Tanaka S, Matsudaira K. The associations between magnetic resonance
imaging findings and low back pain: a 10-year longitudinal analysis. PLoS One. 2017;12(11).
• Delgado-López PD, et al. Hernia discal ming de la cirugía, opciones de tratamiento y conflicto de intereses. Neurocirugía.
2017.
• Docking SI, Rio E, Cook J, Carey D, Fortington L. Quantification of Achilles and patellar tendon structure on imaging does
not enhance ability to predict self-reported symptoms beyond grey-scale ultrasound and previous history. J Sci Med Sport.
2019;22(2):145-150.
• Giombini A, Dragoni S, Di Cesare A, Di Cesare M, Del Buono A, Maffulli N. Asymptomatic Achilles, patellar, and
quadriceps tendinopathy: a longitudinal clinical and ultrasonographic study in elite fencers. Scand J Med Sci Sports.
2013;23(3):311-316.
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3. Aquestes afirmacions són LES correctes...

El dolor no sempre està relacionat amb un dany en els teixits.
El dolor no es produeix en els teixits, és una resposta del sistema nerviós central.

Quan parlem de dolor, podem diferenciar dos tipus de dolor: un dolor fisiològic i un dolor fisiopatològic.
El dolor fisiològic és el que està relacionat amb la nocicepció o "captació del perill": es produeix
l'activació d'uns receptors davant un estímul considerat perillós per als teixits i, com a conseqüència, es
genera una resposta de dolor. En aquest cas, el dolor actua com un senyal d'alarma, el seu objectiu és
protegir-nos d'un dany en els teixits, real o imminent. Si m'estic cremant la mà, el cervell envia un senyal
d'alarma que jo percebo com a dolor per poder fugir de l'estímul i enretirar la mà. Aquest dolor
constitueix la majoria dels processos dolorosos aguts. No obstant això, en el cas del dolor fisiopatològic,
aquest últim perd la seva funció de senyal d'alarma. Es tracta d'un dolor que ja no té "sentit" ni
funcionalitat. Generalment, és un dolor persistent en el temps, tot i que no hi hagi danys en els teixits:
és un dolor que no té justificació. Aquest dolor està associat a canvis funcionals en el sistema nerviós.
En aquest cas, el problema rau en el procés avaluador, i en una interpretació errònia per part del sistema
nerviós sobre un "possible" dany o perill. En el dolor persistent en el temps, o crònic, hi ha una influència
important dels factors psicològics i socials, així com de les creences i les expectatives.

Referència:
• Alcántara Montero A, Ibor Vidal PJ. Comprensión actual del concepto de «dolor nociplástico». Semergen. 2019.
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4. Què són els cruiximents?

Els cruiximents són microdanys neuronals.

El dolor muscular d'aparició tardana (DOMS) s'ha definit com a dolor muscular d'aparició tardana,
rigidesa, inflor, pèrdua de la capacitat de generar força, rang reduït de moviment de les articulacions i
disminució de la funció propioceptiva. S'inicia aproximadament a les 8 hores, arribant al seu punt màxim
a les 24-48 h. Desapareix dins dels 7 dies posteriors a l'exercici. Quan el fus muscular s'estira, la cavitat
del líquid s'aplana amb líquid no comprimible a l'interior, el que resulta en més trets en les terminacions
nervioses de les fibres sensorials de tipus Ia i de tipus II, a causa de la compressió d'aquesta posició de
sandvitx. La compressió excessiva per contraccions excèntriques podria atrapar les terminacions
nervioses dins el fus muscular provocant una microlesió dels terminals nerviosos.
 
CONCLUSIÓ:
Els autors conclouen que els cruiximents (DOMS) són una axonopatia per compressió aguda dels
terminals nerviosos en el fus muscular causat per la superposició repetitiva de compressió amb una
demanda cognitiva, juntament amb possibles microlesions als teixits circumdants i afavorida per la
inflamació immunomediada.

Referència:
• Sonkodi B, Berkes I, Koltai E. Have We Looked in the Wrong Direction for More Than 100 Years? Delayed Onset Muscle
Soreness Is, in Fact, Neural Microdamage Rather Than Muscle Damage. Antioxidants (Basel). 2020 Mar; 9(3): 212.
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5. NO HEM DE FER REPÒS AMB DOLOR LUMBAR

El dolor lumbar es considera dolor i/o discapacitat <3 mesos sense una clara troballa neurològica (Van
Tulder et col. 2002).

• El 80% de la població patirà dolor lumbar al llarg de la seva vida (Ihlebaek et al. 2006; Walker et al.
2000).
• El 70-90% es recuperen entre 2 - 6 setmanes (Coste et al. 2004; Wong et al. 2013).
• El 60-86% que ha patit un primer episodi recaurà en 1 any (Korff Von et al. 1993).
• Només el 6-10% desenvoluparà una lumbàlgia crònica (Pengel, 2003).
 
Què passa si evitem moure'ns? 

A les 8 setmanes amb faixa, la secció transversal del transvers i el multífid disminueixen (Rostami et al.
2014). Succeeix el mateix després de 60 dies en un llit (Hides, 2003). Com a conseqüència hi ha una
fallada en la transmissió d’autoregulació neuromuscular que pot contribuir al dolor crònic o recaigudes. 

• POSA'T EN MANS D'UN FISIOTERAPEUTA QUE GESTIONI EL TEU DOLOR AMB ESTRATÈGIES DE
REENTRENAMENT MUSCULAR.
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6. el dolor sÍ influeix en la imatge corporal

Totes les representacions al voltant del cos estan esbiaixades per la modificació de l'esquema corporal,
pel dolor i per les imatges associades.

La persona afectada de dolor crònic sovint té problemes per adaptar-se als canvis i limitacions que
marca el seu cos i tendeix a viure’l com una cosa aliena, no només pel rebuig associat a l'experiència
dolorosa sinó també perquè el cos participa del catastrofisme i la mirada fosca enfront de la manera en
què la vida amb dolor s'imposa. 

Sovint el subjecte afectat de dolor crònic descriu el seu cos com un vehicle defectuós que
l’empresona, com un enemic interior. 

Aquesta percepció del cos suposa un desajust que potencia la percepció dolorosa, facilitada per la por
a patir dolor, i s'estableix un cercle viciós entre dolor i por al dolor i que sovint marca les limitacions
funcionals. 

Una conseqüència d'aquestes representacions esbiaixades per la modificació de l'esquema corporal és
la dificultat que pateix sovint la persona afectada per percebre el seu cos com a font de sensacions
plaents.

Referències:
• Le Breton, D. (2016). Anthropologie de l’expérience de la douleur chronique. Anthropologie et Sociétés, 40(3), 123-136.
• Nusbaum, F., Ribes, G., & Gaucher, J. (2010). La douleur chronique: une dépression liée au déficit d'empathie et
d'endocongruence. Apports de l'hypnose. Bulletin de psychologie, (3), 191-201. 
• Van Houdenhove B, Egle UT. Fibromyalgia: a stress disorder? Piecing the biopsychosocial puzzle together. Psychother
Psychosom 2004;73:267–75.
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7. Cinesiofòbia

La intervenció passiva amb una progressió paulatina cap a la intervenció activa per fer una
exposició  gradual al movimient.
La intervenció educacional.
La intervenció activa realitzant una exposició gradual al moviment.        
L'exercici terapèutic.

"Ajudar el pacient a exposar-se a la por (exercici) d'una forma gradual i controlada (amb un programa
d'exercici gradual) en un entorn segur (clínica) i amb un fisioterapeuta, pot desensibilitzar-lo i transferir
aquest èxit a casa i al seu treball: Aquest és un dels efectes més poderosos del contacte amb un
fisioterapeuta", Paul Watson.

La cinesofòbia la podem treballar de forma progressiva, controlada i adaptada a les necessitats del
nostre pacient, mitjançant:  
      

Actualment tenim moltes eines que podem compartir amb els nostres pacients per gestionar la
percepció de dolor dins del seu procés de recuperació amb l'objectiu d'augmentar i reforçar els
beneficis d'autonomia i  autoeficàcia.
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Referències:
• Luque-Suarez A, Martinez-Calderon J, Falla D. Role of kinesiophobia on pain, disability and quality of life in people
suffering from chronic musculoskeletal pain: a systematic review. Br J Sports Med. 2019;53(9):554-559.
doi:10.1136/bjsports-2017-098673
• Martinez-Calderon J, Zamora-Campos C, Navarro-Ledesma S, Luque-Suarez A. The Role of Self-Efficacy on the
Prognosis of Chronic Musculoskeletal Pain: A Systematic Review. J Pain. 2018;19(1):10-34.
doi:10.1016/j.jpain.2017.08.008 
• Odole, Adesola & Ogunlana, Michael & Dada, Oyeyemi & Williams, O.O.. (2018). Kinesiophobia, self-efficacy and pain-
related disability in patients with non-specific low back pain. African Journal of Physiotherapy and Rehabilitation Sciences.
8. 38. 10.4314/ajprs.v8i1-2.6.
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A) Reducir la percepción del dolor.
B) Aumentar la percepción del dolor.
C) Ambas.

El estrés, de forma aguda, puede... 1.
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2. Seleccione la respuesta correcta...

3. SeleccionE la respuesta correcta...

A) Los hallazgos determinados en pruebas de imagen a nivel lumbar (cambios degenerativos, pérdida de
grosor del disco, abombamiento del disco, etc.) tienen relación directa con un peor pronóstico en
cuanto a dolor lumbar. 
B) El diagnóstico por imagen de una degeneración tendinosa se asocia siempre a la presencia de dolor
tendinoso. 
C) En caso de que la clínica nos haga sospechar de hernia discal lumbar (HDL) es recomendable realizar
una prueba de imagen cuanto antes.
D) Todas son incorrectas.

A) El dolor percibido es proporcional al grado de daño en los tejidos. 
B) El dolor no siempre está relacionado con un daño en los tejidos. 
C) El dolor no se produce en los tejidos, es una respuesta del sistema nervioso central.
D) La B y la C son correctas.

Con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Dolor, las comisiones de Fisioterapia
Neuromusculoesquelética y de Dolor Crónico llevaron a cabo un proyecto en forma de preguntas y
respuestas por redes sociales. Teniendo en consideración el impacto que tiene el dolor en la vida de
los pacientes, tanto a nivel físico, cognitivo, social como emocional, este proyecto tiene como
objetivo ayudar a la población a través de la educación.


