
CONSENTIMENT INFORMAT PER A L’EXPLORACIÓ I TRACTAMENT 
INTRACAVITARI EN FISIOTERÀPIA PERINEAL 

 
 
Llegeixi aquest full amb atenció i faci les preguntes que vostè cregui convenients per 
entendre perfectament el procediment per al qual li demanem el seu consentiment 
informat: l’exploració i  tractament  intracavitari de Fisioteràpia perineal. 
 
 
FISIOTERÀPIA PERINEAL 
La Fisioteràpia perineal és una disciplina terapèutica que permet avaluar i tractar les 
disfuncions del sòl pelvià (incontinència urinària i/o anal, dolor perineal, prolapses, 
etc.), afectacions de l’esfera sexual (disparèunies, vaginisme), afectacions que poden 
acompanyar la dona en el postpart i la menopausa, i a l’home després d’una cirurgia 
de pròstata. L’exploració i/o el tractament poden ser intracavitaris, és a dir, 
intravaginals i/o anorectals. 
 
Les tècniques emprades en Fisioteràpia perineal per a l’avaluació i tractament de les 
disfuncions del sòl pelvià no presenten efectes adversos.  
 
 
L’EXPLORACIÓ INTRACAVITÀRIA EN FISIOTERÀPIA 
En les afectacions perineals, sovint cal comprovar l’estat de les estructures 
musculosquelètiques de la zona del sol pelvià mitjançant la palpació manual. El 
professional ha d’accedir a les estructures a través del canal vaginal i/o anal. En casos 
de hipersensibilitat, el pacient pot sentir una lleu molèstia o dolor a la palpació de la 
zona. Un cop el professional hagi fet l’avaluació podrà determinar si requereix o no 
tractament que impliqui l’aplicació de tècniques de Fisioteràpia per via intracavitària, 
com ara l’electrostimulació. 
 
 
TRACTAMENT INTRACAVITARI AMB ELECTROTERÀPIA 
L’electroteràpia/electrostimulació de les estructures musculosquelètiques de la zona 
del sòl pelvià té per objectiu restablir/millorar la seva funcionalitat. 
 
Pot provocar una sensació de pessigolleig que normalment és tolerable per als 
pacients. Ocasionalment pot produir molèstia o dolor per fenòmens d’hipersensibilitat 
o mal contacte amb l’elèctrode. 
 
 
EL PACIENT 
Ha d’advertir al fisioterapeuta si té implantat un marcapassos, si té sospites d’infecció 
actual, d’embaràs o hipertensió arterial. Demanarà de forma verbal tota la informació 
que necessiti per entendre correctament el procés terapèutic (exploració i tractament). 
Podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment del procés. 
 
 
 
 
 
 



EXPLORACIÓ I TRACTAMENT INTRACAVITARI. DECLARACIÓ DEL CONSENTIMENT 

Jo, .................................................................................................................  de ........ anys 
d’edat  

Jo, ................................................................................................................. de ........ anys 
d’edat i amb DNI ....................., en qualitat de (pare, mare, tutor, etc.).  

DECLARO 

Que he estat informat per ..................................................... dels riscos de l’exploració 
intracavitària; m'han explicat les possibles alternatives i sé que, en qualsevol moment, 
puc revocar el meu consentiment. 

Que he estat informat per ..................................................... dels riscos del tractament 
d’electroteràpia intracavitària; m'han explicat les possibles alternatives i sé que, en 
qualsevol moment, puc revocar el meu consentiment. 

Que estic satisfet de la informació rebuda, que he pogut formular totes les preguntes 
que he cregut convenients i m'han aclarit tots els dubtes plantejats. 

En conseqüència, dono el meu consentiment. 

........................, ......... de ............... de ............ 

 

 

 

  

Signatura del pacient Signatura del representant 
legal (si fos necessari)  

Signatura del fisioterapeuta  
Nom:  
Núm. col·legiat ................... 

 
Que revoco el consentiment atorgat el dia ........ de .................. de ............ i no desitjo 
continuar amb el tractament, el qual dono per finalitzat amb aquesta data. 

..........................., ...... de ............... de ............ 

 

 

 

  

Signatura del pacient Signatura del representant 
legal (si fos necessari)  

Signatura del fisioterapeuta  
Nom:  
Núm. col·legiat ................... 

 


