
 

 

VIII JORNADA FISIOTERÀPIA EN GERIATRIA –   MEETFISIOGERIA – CASOS CLÍNICS  

 
En el context de la 8 Jornada de geriatria del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, es va dissenyar una 
sessió innovadora per abordar casos clínics reals i alhora poder fer partícips a tots els assistents a través d’una 
aplicació de votacions. La Dra Erika Cyrus va ser la professional encarregada de presentar i moderar l’activitat, 
exposant i abordant tres casos reals de la seva pràctica clínica diària. 
 
Per tal de facilitar l’accés a la informació treballada en l’esdeveniment del “Meetfisiogeria” per a tots els 
professionals col·legiats, des de la comissió de geriatria s’ha considerat interessant proporcionar la 
transcripció de la dinàmica i la resolució dels tres casos en aquest present document.  
 
En comú a tos els casos clínics i a la pràctica assistencial, es dóna importància al pacient com a persona única 
amb característiques biopsicosocials diferents i,  per tant, l’abordatge fisioterapèutic ha de ser adaptat en 
cada cas.  
Tal com la Pràctica Basada en Evidència exposa,  les preferències i objectius del pacient són clau per dissenyar 
i enfocar el pla terapèutic. Es remarca la importància de determinar les  deficiències, limitacions, restriccions 
i factors contextuals de cada cas per la gran influència que tenen en l’èxit del tractament fisioterapèutic. 
 
 
 



 

 

CAS 1  
 

“Perla Pérez paciente de 92 años conocida hipertensa, con Dx de artrosis lumbar, diabética, baja 
visión debido al glaucoma, (razón por la que tuvo que irse a vivir con el menor de sus hijos) se le 
realiza una histerectomía por prolapso hace 4 años y hace un a lo se le coloco un “sten” en 
miembros inferiores, ya que tenía su circulación comprometida, deprimida, hasta hace dos años 
asistía al centro diurno pero al empezar a manifestar mayor dificultad para la marcha y dolor en 
miembros inferiores ella decidió no regresar por vergüenza. 
o Hace un mes le amputaron del 2 al 4 ortejo del pie derecho. 
o Desde la salida la han hospitalizado dos veces por complicaciones de la amputación, ha 

perdido peso 6 kilos, no quiere comer sólidos, en ocasiones se pierde en espacio y tiempo. 
o Tiene una familia muy adecuada que se ha organizado para poder apoyar en el cuido y los 

gastos económicos, la visita una fisioterapeuta hasta que el médico le indico que mejor no 
hasta que el pie sanara, se encuentra funcionalmente limitada, a pesar de esto la baña en el 
baño, desayuna y almuerza en el comedor, pero la mayoría del día pasa acostada 
dormitando, en ocasiones le cuesta reconocer a sus hijos o nietos y se le olvidan situaciones 
recientes.” 

 

Es destaca i s’exposa aquelles aspectes importants a destacar, d’acord la Classificació Internacional del 
Funcionament i la Discapacitat (CIF):  
 

DEFICIENCIAS LIMITACIONES RESTRICCIONES FACTORES 
CONTEXTURALES 

• Artrosis Lumbar 
•Amputación del 2 al 4 ortejo 
• Dolor en Miembros 
Inferiores  
• Pérdida de peso 
• Hipertensa controlada 
• Diabética controlada 
• baja visión debido al 
glaucoma 
• histerectomía por prolapso 
hace 4 años 
• Sten en miembros inferiores 

• Dificultad para la 
marcha 
• No quiere comer 
sólidos 
• Realización de AVD 

• No quiere asistir al 
Centro Diurno 

• Paciente Femenina 
• 92 años 
• Vive con su hijo 
• Presenta depresión 
• La familia está 
comprometida con 
el cuido 

 

Davant la presentació del cas, un 97,5% dels assistents votants van considerar que la persona sí era tributària 
de fer tractament fisioterapèutic, mentre que el 2’5% va considerar ser necessari obtenir més informació per 
poder valorar el cas. Cap assistent va considerar que la persona no fós candidata per fer intervenció. La Dra 
Cyrus explica que en aquest cas el metge geriatra i cirurgià de l’amputació van comunicar a la família que no 
es realitzés més teràpia física, però és important donar sentit al paper del fisioterapeuta per un abordatge 
global de la persona. La pacient presentava altres dèficits, a més de l’amputació del 2n al 4rt dit del peu, els 
quals influïen directament amb la seva funcionalitat.    
Per tal de poder dissenyar un pla d’atenció en fisioteràpia, es remarca la necessitat d’obtenir més informació 
sobre el cas.   
 

A la hora de decidir quins aspectes serien els més rellevants per valorar en aquest cas específic, els 
participants van  considerar important tot tipus d’informació donada. El primer aspecte més votat va ser la 
capacitat funcional, seguit de l’estat cognitiu , activitats de la vida diària (AVDs) i finalment el risc de caiguda.  
Es van proposar l’ús de diferents escales de valoració per valorar cada un dels aspectes anteriors. En el cas 
de  la capacitat funcional, el test de Short Physical Performance Battery (SPPB) va ser el més votat pels 
assistents ( 64%) , no obstant,  la Dra Erika  va explicar que en aquest cas, no seria adequat ni aplicable el 
SPPB ja que la pacient presentava la recent amputació dels 3 dits del peu sumat a la neuropatia diabètica, el 
dèficit visual, la depressió i es desorientava en temps i espai. En contra de l’escollit pels participants (només 



 

 

el 13.2%), el test que es va utilitzar va ser el Sit to Stant de 30” en el que la pacient només va aconseguir 
realitzar 4 gatzonetes completes amb el caminador al davant.  
 
L’estat cognitiu va ser el segon aspecte a valorar més votat i es va remarcar la importància de fer-ho en aquest 
cas després de percebre pèrdues de memòria sumades a la depressió que presentava i l’aïllament hospitalari. 
Ella abans gestionava els seus diners, manejava el telèfon, ple coneixement de les dates d’aniversari dels 
familiars... i abans de ser ingressada a l’hospital va començar a presentar pèrdues de memòria. Durant el 
període hospitalari, la baixa visió i audició van ser dos factors  que van incrementar l’estat de confusió i 
desorientació, sumat al idioma en que es dirigien a la pacient , el qual era diferent al seu habitual.   
Després d’exposar i explicar les diferents opcions de test (Mini-mental state examination, Minicog, FAST),   la 
meitat dels assistents van considerar el test FAST el més adequat per aplicar , seguits per empat del Minicog 
i Mini-mental state examination (MMSE) coincidint amb el criteri professional de la Dra Cyrus. En aquest cas, 
per esbrinar si el deteriorament que estava presentant era més que lleu, es va aplicar el FAST resultant en un 
deteriorament moderat i posteriorment els resultats del MiniCog, ho varen confirmar. En l’hospital ja li 
havien aplicat el MMSE obtenint 16 punts. La Dra Cyrus remarca que en aquest cas els factors contextuals de 
baixa visió i audició influïen i esbiaixaven en els resultats més que el propi deteriorament cognoscitiu. Es dóna 
importància a la necessitat de explicar bé i donar les ordes de forma clara als pacients per a que aquests ho 
puguin entendre bé,  no es desorientin i puguin col·laborar activament.   
 
Respecte el risc de caigudes, el Test de Tinetti va ser el test votat per majoria (80,2%), seguit del Berg Balance 
Scale ( 11%) i BESTest i TUG, empatant en 4%. Donat que les AVDs de la dutxa i els menjars es realitzaven en 
altres estàncies de la casa desplaçant-se amb el caminador, era interessant valorar com era la marxa i 
l’equilibri.  
Es recorda que la pacient presentava ja dificultat per a realitzar el STS i anava amb caminador , pel que es 
descarta aplicar el TUG. Berg és un test molt llarg  amb requeriment d’abast en diferents direccions , diferents 
bases de sustentació... pel que tampoc es va considerar adequat aplicar en el cas. A mes de necessitar una 
capacitat cognitiva que la pacient no presentava. 
Per poder analitzar la marxa i equilibri es va realitzar el test de Tinetti, el qual era més senzill per aplicar i es 
va obtenir una puntuació de 16 punts ( dificultat per aixecar-se de la cadira, el peu no sobrepassava a l’altre 
durant la gambada, etc. ). Donat aquest alt risc de caiguda i la baixa visió, es van proporcionar recomanacions 
a domicili per potenciar a il·luminació i eliminar els possibles obstacles.   
 
Pel que fa a les AVDs, la pacient ja presentava dificultats per  realitzar les activitats bàsiques i per tant no 
tenia sentit valorar les activitats instrumentals. En aquest cas, tenia sentit utilitzar l’Índex de Barthel per 
valorar les AVDs que va ser també el més votat pels participants amb un 90.4%.  Sols un 9’6% opta per un 
Lawton i Brody i un 0’6% per l’Índex de Kazt. En aquest cas, la pacient presentava un Barthel de 60 a nivell 
posthospitalari i a nivell de fisioteràpia es dona importància a treballar els factors contextuals a més del propi 
treball de les aptituds físiques.  
 
Donada aquesta informació, el 99’1% dels assistents consideren que ja és suficient per poder afirmar que la 
pacient és tributària de tractament fisioterapèutic, mentre que el 0’9% restant considera que després de la 
informació donada,  no és candidata. La Dra Cyrus explica que sovint en casos com aquest, en les institucions 
no se’ls hi proporcionava el servei de fisioteràpia, però que és molt important que se’n fes. La pacient sí era 
tributària de fer tractament.  
A partir d’aquí es plantegen diferents opcions fisioterapèutics a escollir com a primer abordatge  i s’exposa 
el feedback que la Dra Cyrus va fer de cada una de les opcions escollides: 
 

1. Treball respiratori.  És l’abordatge major votat pels assistents i d’acord també amb el criteri de la Dra 
és el primer que es va fer amb la pacient donat el llarg període d’enllitament que havia tingut la 
pacient.  

2. Exercicis Isomètrics. Tot i ser una de les opcions menys votades, la Dra Cyrus va explicar ser aquest 
tipus d’exercici un dels primers a realitzar. El treball isomètric els va servir com a component 
analgèsic i nutritiu a nivell de tonicitat de la musculatura d’exercicis i va facilitar la comprensió inicial 



 

 

a la pacient ja que amb els exercicis assistits i actius es frustrava. En aquest cas es va iniciar amb 3” 
de contracció i 10” de descans. 

3. Exercicis Actius-assistits. Un cop assolits el exercicis isomètrics es va progressar integrant exercicis 
actius assistits (segon tipus d’intervenció més votada). Es remarca la importància de 
l’acompanyament verbal per activació del còrtex cerebral així com tenir en compte que el nivell 
d’assistència a de ser el mínim necessari per ajudar al inici i que el pacient continuï el moviment i així 
aconseguir un reforç correcte del treball.  

4. Transferències Sedestació-Bipedestació i Peu no intervingut: donat que la pacient era recent 
intervinguda de l’amputació, abans de treballar la pròpia transferència de sedestació a bipedestació, 
es va donar èmfasis al treball de sensibilització del peu intervingut amb diferents textures així com 
també diferenciacions entre extremitats. Conjuntament en el treball de transferències és dona 
importància a la propiocepció i als canvis de pes entre les extremitats inferiors. Un exercici que se li 
va proposar a la pacient era aixecar-se sobre el peu no intervingut i progressivament incloure el peu 
intervingut en l’exercici.  

5. Exercici metabòlic: en aquest cas, el treball metabòlic també és important abordar-lo paral·lelament. 
La pacient tenia una familiar que practicava boxa i ella li agradava,  pel que es va buscar una tipus 
d’activitat que simulés aquesta situació. Es va adaptar un coixí per simular un sac de boxa i se li 
demanava a la pacient colpejar el sac durant 20” amb un descans de 10”. Aquest tipus d’exercici 
permetia augmentar la despesa cardíaca i al no aconseguir l’estat de freqüència cardíaca màxima, 
s’iniciava el treball metabòlic.   
 

Després de veure el tractament de fisioteràpia que es va realitzar en aquest cas , es va plantejar als assistents 
si creien convenient considerar  i recomanar altres tipus d’abordatges ( Recomanar que tornés al centre de 
dia, fer alguna derivació a altres professionals, recomanar fer n treball multidisciplinar, incloure en altres 
activats recreatives o contractar serveis domiciliaris). Les votacions van ser diverses, donant importància en 
un  54,9% al treball multidisciplinar.  En aquest cas, era important el treball conjunt d’un gerontòleg, 
treballador ocupacional i treballador social amb la família. La opció de derivació a altre professional (1.1% 
dels vots) s’inclou dins aquest abordatge.  
El fet de fer partícip a la persona en altres activitats recreatives ( 28.6% dels vots) o retornar al Centre de dia 
(9.9%) van ser opcions descartades pel cas, ja que la dona referia  no voler fer-ho per vergonya i es mostrava 
disgust.  
La contractació del servei domiciliari (considerat sols en un 5.5% dels vots) sí es va fer en aquest cas ja que 
necessitava ajuda en les AVDs a casa i per cultura familiars la senyora no es sentia còmode si els fills 
s’ocupaven de la situació.   
 
 
 
 



 

 

CAS 2 
 

“Augusto Cordero de 80 años, hipertenso, cardiópata controlado, coxartrosis bilateral y ligero 
sobre peso IMC 28, padre de tres hijos, en su juventud se dedicó a la construcción, era una 
persona activa en su comunidad hasta que enviudo hace 6 meses, desde entonces ha limitado 
sus actividades fuera del hogar, previo a la muerte de su esposa salía a jugar cartas con sus 
amigos 3 veces por semana, al cine con su esposa o a pasear con ella diario al parque cercano 
para alimentar las palomas, además era voluntario por la mañana en un paso escolar, sus hijos 
le insisten que se anime a continuar con sus actividades que eso le va a ayudar a superarla 
muerte de su mujer. 
Tiene dificultad para pasar de sedente a bípedo, por lo que un familiar le ayuda por las mañanas 
en BAÑO y vestido y le dejan los alimentos preparados para solo calentarlos. Su marcha está 
comprometida, al caminar suele tomarse de objetos cercanos, no quiere usar bastón o andador, 
pasa todo el día sentado y recientemente ha tenido episodios de Perdida de orina, ya que refiere 
no le da tiempo de llegar al WC.” 

 
Es destaca i s’exposa aquelles aspectes importants a destacar, d’acord la Classificació Internacional del 
Funcionament i la Discapacitat (CIF):  
 

DEFICIENCIAS LIMITACIONES RESTRICCIONES FACTORES 
CONTEXTURALES 

•Hipertenso 
• Cardiópata 
controlado 
• Coxartrosis bilateral 
• Ligero sobre peso 
• Pérdida de Orina 

• Dificultad para pasar 
de sedente a bípedo 
• Dificultad para la 
realización de 
Actividades de la 
vida diaria 
• Marcha 
comprometida 

• Socialización con 
amigos y familiares 
• Realizar actividades 
fuera del hogar 

• Paciente Masculino 
• 80 años 
• Padre de 3 hijos 

 
Davant la presentació del cas, i ja coneixent la dinàmica anterior, un 50% dels assistents votants van 
considerar que es necessitava més informació, mentre que un 49.1% considerava que la persona era 
tributària a fer fisioteràpia sense necessitat d’obtenir més informació. El 0.9% restant va considerar que 
aquest pacient no era candidat.  La Dra Cyrus  va remarcar la necessitat d’obtenir més informació per abordar 
un cas abans de començar amb un tractament de fisioteràpia.  
 

A la hora de decidir quins aspectes serien els més rellevants per valorar en aquest cas específic, el primer 
aspecte més votat va ser la capacitat funcional, seguit de l’estat cognitiu , activitats de la vida diària (AVDs) i 
finalment el risc de caiguda.  En aquest cas, la Dra Cyrus remarca la importància de valorar i treballar la 
capacitat funcional en primer lloc i la part cognitiva per la depressió que pot estar passant el pacient.  
Es van proposar l’ús de diferents escales de valoració per valorar cada un dels aspectes anteriors. En el cas 
de  la capacitat funcional, es van aplicar 4 test : el SPPB ( més votat pels assistents, 62.5%) conjuntament amb 
el Get up and Go (10.4% vots) , el Sit to Stand  (12.5%) i el test de la velocitat de la marxa ( 4.2%). El Test de 
l’abast funcional, tot i ser votat en un 10.4%, va ser descartat ja que el pacient s’agafava als diferents objectes 
i mobles per desplaçar-se, indicant alteració d’equilibri i possiblement provocaria més inseguretat en el 
pacient o caiguda. A més, també el pacient va realitzar el test de la marxa de 6 minuts ( 6MWT) obtenint un 
resultat de 116m amb 7 aturades (per cansament i/o mareig).  Un altre aspecte a  identificar va ser la 
Freqüència Cardíaca Màxima per  la posterior prescripció d’exercici físic.  
El test SPPB va ser el més votat pels assistents ( 64%) , no obstant,  la Dra Erika  va explicar que en aquest cas, 
no seria adequat ni aplicable el SPPB ja que la pacient presentava la recent amputació dels 3 dits del peu 
sumat a la neuropatia diabètica, el dèficit visual, la depressió i es desorientava en temps i espai. En contra de 
l’escollit pels participants (només el 13.2%), el test que es va utilitzar va ser el Sit to Stand de 30” en el que 
la pacient només va aconseguir realitzar 4 gatzonetes completes amb el caminador al davant.  
 



 

 

L’estat cognitiu va ser el segon aspecte a valorar més votat, considerant el MMSE  el elegit per majoria dels 
assistents ( 51%) envers el Fast (28% ) o Minicog (21%). En aquest cas era important descartar i diferenciar  
un possible deteriorament d’una depressió donat el recent estat de viudetat. Per una banda, es va aplicar el 
MMSE i per l’altre es va aplicar un test de percepció de salut, anomenat CoopWonka, el qual és fàcilment 
administrable i encaixava amb la seva dinàmica de vida. Amb aquest test es va poder afirmar l’estat de 
depressió i va permetre veure el context de la persona i així poder dirigir el posterior abordatge. En geriatria,  
test més utilitzat per valorar la depressió és el Test de Yessavage però es descarta aplicar en aquest cas per 
recent situació i inadequació de les preguntes del test.  
 

A nivell de risc de caiguda, el Test de Tinetti va ser el test escollit per la majoria dels participants (60.2%). No 
obstant, la Dra Cyrus va explicar que en aquest cas van aplicar el test de Berg (segon més votat, 23.5%) abans 
del Tinetti. Donat que al pacient no li agradava utilitzar cap tipus d’ajuda tècnica i per casa s’agafava dels 
objectes i mobles per desplaçar-se, el test de Berg permetia valorar majors aspectes de l’equilibri  així com 
la necessitat d’ajudes biomecàniques.  El resultat obtingut va ser de 26 punts (“requereix ajuda per a 
caminar”), ajudant a convèncer al pacient de la necessitat, en aquest cas, d’ús d’un bastó. Donat la reticència 
inicial, estratègicament , es va incorporar el bastó com element dels exercicis.   
 

En quant a les AVDs, el test que els assistents van considerar més important era l’Índex de Barthel (58.3%) 
envers l’escala de Lawton y Brody (31.1%) i l’Índex de Katz (10.7%), coincidint del que la Dra Cyrus va realitzar 
. El pacient no estava acostumat a fer les AVDs, pel que l’abordatge també anava enfocat a treballar i 
convèncer al pacient que podia fer certes de les AVDs que abans feia la seva dona i ara ell hauria i podria fer. 
 

A partir d’aquí es plantegen diferents opcions fisioterapèutics a escollir com a primer abordatge  i s’exposa 
el feedback que la Dra Cyrus va fer de cada una de les opcions escollides: 
 

1. Transferències Sedestació-Bipedestació: El principal problema del pacient era no poder arribar a 
temps al bany, el caminar agafat als mobles.. pel que es va iniciar el tractament treballant les 
transferències de sedestació a bipedestació amb l’ajuda del bastó i, també, així fer-li veure la utilitat 
d’aquest.  

2. Exercicis Actius: Es van dissenyar i realitzar exercicis d’extremitats  
3. Exercicis isomètrics: es van realitzar exercicis de CORE senzills donat la tendència d’agafar-se a les 

coses. No obstant , la Dra Cyrus remarca la importància de tenir en compte que el pacient era 
hipertens i cardiòpata controlat, pel que l’isomètric era curt i mantenint la respiració (ex: demanar 
al pacient que parli). 

4. Exercicis Respiratoris: per aconseguir una major adherència durant la sessió es va treballar la 
respiració amb el cant i es va adaptar uns exercicis amb palletes creant una competició entre el 
pacient i professional.   

5. Exercici metabòlic: es va dissenyar un circuit d’obstacles al domicili simulant l’exterior per treballar 
la marxa extradomiciliària abans de treballar fora el domicili amb el bastó. El treball metabòlic es va 
aconseguir, fent canvis de ritme en la marxa.  
 

Després de veure el tractament de fisioteràpia que es va realitzar en aquest cas , es va plantejar als assistents 
si creien convenient considerar  i recomanar altres tipus d’abordatges ( Recomanar que tornés al centre de 
dia, fer alguna derivació a altres professionals, recomanar fer n treball multidisciplinar, incloure en altres 
activats recreatives o contractar serveis domiciliaris). Les votacions van ser diverses, donant importància en 
un  54,9% al treball multidisciplinar.  En aquest cas, era important el treball conjunt d’un gerontòleg, 
treballador ocupacional i treballador social amb la família. La opció de derivació a altre professional (1.1% 
dels vots) s’inclou dins aquest abordatge.  
El fet de fer partícip a la persona en altres activitats recreatives ( 28.6% dels vots) o retornar al Centre de dia 
(9.9%) van ser opcions descartades pel cas, ja que la dona referia  no voler fer-ho per vergonya i es mostrava 
disgust.  
La contractació del servei domiciliari (considerat sols en un 5.5% dels vots) sí es va fer en aquest cas ja que 
necessitava ajuda en les AVDs a casa i per cultura familiars la senyora no es sentia còmode si els fills 
s’ocupaven de la situació.    



 

 

CAS 3  
 

“Candela Ortiz es una señora de 79 años ha presentado episodios de bronquitis a repetición, 
especialmente en el invierno, refiere dolor articular en ambas caderas, lo que le dificulta ponerse 
las medias o los pantalones, siempre fue activa en su juventud, trabajaba como cajera de un 
banco, tuvo un hijo, divorciada, vive con su hermana de 76 años, ambas manejaban 
perfectamente la casa. 
 

Hace 1 mes candela dejo de salir al caerse en la acera cerca de su domicilio y requirió ayuda para 
poder levantarse de nuevo, fue remitida al médico quién la examinó y determinó que era 
solamente el golpe, desde la caída menciona tener dolor de hombro derecho, se moviliza poco 
por miedo a caerse, se ha deprimido y su hermana nos cuenta que come poco y pasa mucho 
tiempo acostada”. 

 
Es destaca i s’exposa aquelles aspectes importants a destacar, d’acord la Classificació Internacional del 
Funcionament i la Discapacitat (CIF):  
 

DEFICIENCIAS LIMITACIONES RESTRICCIONES FACTORES 
CONTEXTURALES 

• Bronquitis 
• Dolor articular en 
ambas caderas 
• Golpe 
• Dolor de hombro 
derecho 
 

• Vestirse 
• Come poco 
• Pasa mucho tiempo 
acostada 
• Marcha y 
movimiento 
 

 • Ya no sale de su 
casa 
 

• Paciente Femenina 
• 79 años 
• trabajaba como 
cajera de un banco 
• Madre de un hijo 
• divorciada 
• Vive con su 
hermana de 76 años 
• Miedo a caerse 
• Depresión 
 

 

A la hora de decidir quins aspectes serien els més rellevants per valorar en aquest cas específic, els 
participants van  considerar important valorar en primer lloc la capacitat funcional (78.4%), seguit de risc de 
caiguda ( 77.3%) i en menor importància les AVDs (56.7%) i estat cognitiu (47.4%). En aquest cas, la pacient 
era funcional abans de la caiguda i donat aquest esdeveniment de caiguda al carrer, el primer a valorar és el 
risc de caiguda que presenta i així també veure i descartar els factors que han pogut influir (intrínsecs, 
extrínsecs o contextuals). En segon lloc es va valorar la capacitat funcional, la qual està relacionada amb els 
factors intrínsecs.  
 

La capacitat funcional va ser valorada amb el test de SPPB, coincidint amb  la majoria dels votants (74.1%) 
amb una puntuació obtinguda final de 8 punts. Posteriorment es va realitzar el Sit to Stand (8.2% dels vots) 
en que es va aixecar 11 vegades en 30”. El test d’abast funcional (14.2%) i dinamometria d’extremitats 
superiors (3.5%) no es van aplicar en aquest cas. Es van afegir dos test més per valorar la marxa i la potència:  
el test de la marxa resultant en 0.8m/s i el 6MWT realitzant 224m amb 3 parades. 
 

Pel que fa a la valoració del risc de caigudes, el Test de Tinetti va ser el test votat per majoria (59.3%), seguit 
del Berg Balance Scale ( 29.1%), TUG ( 10.5%) i BESTest (1.2%). Donat que la pacient era autònoma per sortir 
de casa, es va optar per realitzar el test de Berg ja que permetia valorar mots aspectes de l’equilibri i també 
serveix com a motivació i feedback per la persona per tornar a recuperar uns millors resultats. En aquest cas, 
la pacient va obtenir un  resultat de 29 (“necessitat d’ajuda biomecànica”).   
 

En quant a les AVDs, el test que els assistents van considerar més important era l’Índex de Barthel (63.9%) 
envers l’escala de Lawton y Brody (29.9%) i l’Índex de Katz (6.2%). En aquest cas es va aplicar l’Índex de 
Barthel , però també l’escala de Lawton y Brody ja que la pacient mantenir l’activitat del maneig dels diners 
entre altres activitats instrumentals.  
 



 

 

A partir d’aquí es plantegen diferents opcions fisioterapèutics a escollir com a primer abordatge  i s’exposa 
el feedback que la Dra Cyrus va fer de cada una de les opcions escollides: 
 

1. Exercicis isomètrics: la pacient està enllitada i no es vol aixecar per por, pel que el primer tipus de 
treball que la Dra Cyrus va fer amb ella van ser els exercicis de caràcter isomètric; en contraposició a 
la opinió dels assistents ( 2.5% dels vots).  

2. Exercicis Actius-Assistits /Actius : En aquest cas, la pacient presentava una gran limitació per 
síndrome post caiguda i un cop assolits els exercicis isomètrics, es va continuar i progressar 
d’exercicis assistits a actius, passant de decúbit supí a sedestació. Aquest tipus de treball va ser el 
tercer més votat pels assistents ( 20% dels vots) 

3. Transferències Sedestació-Bipedestació: un cop assolits els exercicis anteriors, es va iniciar el treball 
en bipedestació sense desplaçaments inicials i posteriorment es van incloure petits desplaçaments, 
sempre proporcionant seguretat durant l’exercici.  Aquest tipus de treball va ser el primer més votat 
pels assistents ( 37.5% dels vots) 
 

 
 


