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El SARS-CoV-2 s'ha propagat ràpidament i ha infectat centenars de milions de
persones a tot el món. A mesura que ha avançat la pandèmia i passen els mesos,
creix el coneixement de les complicacions que, a curt i llarg termini, produeix
aquesta malaltia. A més, tant en la fase infecciosa aguda com en les
complicacions a llarg termini després d’haver estat infectat per la COVID-19, s’ha
observat heterogeneïtat. 
 
El propòsit d'aquesta guia clínica és oferir un seguit de recursos pràctics que
donin resposta, des de la fisioteràpia, a les manifestacions i símptomes
persistents que presenten un nombre important de persones que han patit la
COVID-19, anomenada covid persistent. La guia es fonamenta en la literatura
actual considerant la fisiopatologia de la malaltia i els símptomes persistents que
genera, així com en el coneixement dels aspectes essencials de l'avaluació i les
estratègies de maneig dels símptomes persistents mitjançant la fisioteràpia.

1 Introducció

El terme covid persistent s'utilitza per descriure la malaltia de persones que s'han
recuperat de la COVID-19, però que encara tenen efectes derivats de la infecció o
que han presentat els símptomes habituals durant molt més temps del què
s'esperava. Les evidències actuals mostren que tots aquests efectes es basen en
el fet que és probable que molts dels supervivents post COVID-19 presentin
problemes de salut importants a llarg termini com, per exemple, dificultat
respiratòria, cansament persistent, funció muscular reduïda, baixa capacitat per
a la realització d’activitats de la vida diària i problemes de salut mental, com el
trastorn d'estrès posttraumàtic, ansietat i depressió. 

1.1 Concepte de covid persistent
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Com que en la literatura publicada existia una certa confusió de termes, l'OMS va
proposar d’utilitzar el terme ‘condició post COVID-19’. Aquesta es descriu com "la
situació patològica que presenten persones amb antecedents d'infecció
probable o confirmada per SARS-CoV-2, generalment posterior a 3 mesos des de
l'inici, amb símptomes que duren almenys 2 mesos i que no es poden explicar
amb un diagnòstic alternatiu. Els símptomes persistents comuns inclouen, entre
d’altres, fatiga, dificultat per respirar i disfunció cognitiva, i, generalment, tenen
un impacte en el funcionament diari. Els símptomes poden reaparèixer després
de la recuperació inicial d'un episodi agut de COVID-19 o persistir des de l’inici de
la malaltia. Els símptomes també poden fluctuar o repetir-se en el temps.

1.2 Símptomes persistents

A partir de la primera onada de la pandèmia, la importància de la infecció
aguda, que afecta molts òrgans, inclosos els pulmons, el cor i el cervell, va
generar temors de símptomes persistents importants en els pacients que van
sobreviure a les formes més greus. Amb el temps, s’ha observat que molts dels
supervivents presenten símptomes neurològics, respiratoris o cardiovasculars
persistents, fet que s'ha denominat ‘síndrome de long COVID’ o ‘COVID-19
persistent’ i que pot perllongar-se setmanes o mesos.

Historia natural de la infección por COVID-19. Modificado de Nalbandian et al, 2019.
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La dispnea és el símptoma respiratori més habitual després de la COVID-19. S'ha
reportat una prevalença que oscil·la entre el 5 % i el 81 % posthospitalització i
aproximadament d'un 14 % en pacients no hospitalitzats diagnosticats de
COVID-19 lleu. La dispnea exerceix un efecte directe important sobre la qualitat
de vida i el nivell socioeconòmic, atès que molts pacients amb síndrome
postaguda de COVID-19 no tornen a treballar fins a 6 mesos després de la
malaltia aguda. Els mecanismes de la dispnea post COVID-19 són multifactorials,
i inclouen símptomes persistents parenquimàtics pulmonars, disfuncions
respiratòries, cardiovasculars i desacondicionament muscular. 

La prevalença de la fatiga varia entre un 30 % i un 50 % fins a 12 mesos posterior a
la infecció. A diferència de la dispnea, la tos i el dolor toràcic, la fatiga no és un
símptoma exclusivament respiratori. Es tracta d'un problema multidimensional
que se superposa amb la dispnea, el malestar psicològic i la disfunció cognitiva. A
més, la fatiga pot esdevenir com a conseqüència d'alteracions del sistema
respiratori.

La tos també pot persistir durant setmanes o mesos després de la infecció per
SARS-CoV-2, i es reporta la seva presència entre el 2 % i el 42 % dels pacients. De
la mateixa manera que la dispnea, la tos altera potencialment la qualitat de vida.
Recentment s'ha plantejat que la tos post COVID-19 es deu a l'activació dels
nervis sensorials vagals, la qual cosa condueix a un estat d'hipersensibilitat a la tos
i a esdeveniments neuroinflamatoris en el cervell.

La dispnea i la fatiga són els dos símptomes més prevalents i limitants en la
covid persistent. És important avaluar-les i establir mecanismes de millora
basats en l’exercici terapèutic i el control de la ventilació.

A la pràctica
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Els símptomes persistents són habituals en els pacients amb covid persistent,
especialment en persones amb factors de risc com edat avançada, amb
comorbiditats i en aquells que han estat hospitalitzats pel fet d’haver
desenvolupat formes greus de la malaltia. En el cas dels hospitalitzats, se sumen
als efectes clàssicament descrits del repòs perllongat i de la polineuropatia del
pacient crític.

Els pacients amb COVID-19 ingressats   a l’UCI es caracteritzen per una disminució
significativa en la massa i força muscular esquelètica, i mostren resultats
comparables amb els observats en pacients amb SDRA (síndrome del destret
respiratori de l’adult), malaltia crítica que requereix habitualment ingrés a l’UCI i
els afectats de la qual, en molts casos, no aconsegueixen recuperar-se
completament fins a 5 anys després de l'hospitalització. 

Modificada de Sara Moser a https://medicine.wustl.edu/news/among-covid-19-survivors-an-increased-risk-of-death-serious-illness/
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En general, els pacients hospitalitzats, particularment els que han necessitat
teràpia intensiva, requereixen un llarg procés de rehabilitació després de l'alta, i la
pèrdua de massa muscular és un dels factors de risc independent de mortalitat.
Per tant, no sorprèn que els pacients amb COVID‐19 amb sarcopènia preexistent
triguin el doble a rebre l'alta hospitalària i presentin una taxa de mortalitat fins a
vuit vegades més gran. Si bé encara no està clar si el virus SARS-CoV-2 causa
directament atròfia i debilitat muscular, la debilitat i l’atròfia muscular és un
símptoma clínic habitual en els malalts amb COVID-19 persistent.

Els símptomes persistents exposats són en els qulas la intervenció de la
fisioteràpia tindrà un rol més rellevant. Malgrat tot, també hem de considerar
que aquesta malaltia genera símptomes persistents cardiovasculars, cognitius i
de diversos altres sistemes que poden afectar les nostres pautes d'avaluació i les
estratègies terapèutiques, per la qual cosa han de ser valorats en el seu context i
derivar a especialistes en cas de ser necessari.

Encara que la malaltia és originalment respiratòria, involucra molts sistemes
com el cardiovascular, el musculoesquelètic o el neurològic, per la qual cosa
finalment es transforma en una malaltia sistèmica.

Cal diferenciar els símptomes persistents originats per la COVID-19 d'altres
generats per les comorbiditats; d'aquesta manera es podrà tenir clar quins són
a causa de la covid persistent.

Missatges a retenir

Encara que és una malaltia nova, els símptomes ja coneguts de la síndrome del
destret respiratori ens poden orientar cap a un enfocament terapèutic per a la
covid persistent.
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En tot malalt afectat de covid persistent és imprescindible realitzar una avaluació
acurada que permeti determinar l’abast dels efectes produïts per la malaltia. Per
al fisioterapeuta prenen molta rellevància totes aquelles avaluacions que
analitzin l’afectació de les capacitats funcionals, atès que tenen a veure amb la
possibilitat de realitzar les tasques habituals, com les activitats de la vida diària o
el retorn al treball. 

Aquestes proves ens han d’ajudar, d’una banda, a determinar el grau d’afectació
i, de l’altra, a prescriure el tipus d’intervenció, la freqüència, la intensitat i el temps.
Alhora, ens ajudaran a poder establir de forma objectiva la millora obtinguda
com a conseqüència de la nostra intervenció. 

2 Avaluació funcional

La P6MM és una prova funcional per avaluar la capacitat física i té una alta relació
amb la capacitat de resistència corporal global. La prova, derivada del Test de
Cooper, consisteix en caminar (sense córrer) durant 6 minuts tan ràpid com sigui
possible. Per tant, és el pacient qui determina la velocitat de la marxa en tot
moment. L’objectiu final serà recórrer la màxima distància possible durant el
temps assenyalat, 6 minuts. 

2.1 Prova de 6 minuts de marxa – P6MM

És important seleccionar les proves més adequades en funció del pacient, el seu
grau d’afectació i, sobretot, de l’objectiu de la nostra mesura. Per exemple, si
volem saber la força, resistència de les cames o bé la capacitat d’esforç o de
marxa, escollirem una prova de Sit To Stand (STS) o una P6MM (Prova de sis
minuts de marxa), respectivament.

A la pràctica
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Abans de començar, el pacient haurà de romandre en repòs (preferiblement
assegut) durant uns cinc minuts. El/la fisioterapeuta anotarà les variables
fisiològiques següents: freqüència cardíaca (FC), saturació d’oxigen (SpO₂),
pressió arterial (PA), dispnea i fatiga muscular en repòs. Aquestes últimes
variables es mesuraran mitjançant l’Escala de Borg Modificada (veure Annex 1).
Si el pacient ha de realitzar la prova amb oxigen suplementari, s’haurà d’anotar
al full de recollida de dades, indicant el flux utilitzat. 

Passadís interior poc transitat de 30 metres (com a mínim 20) 
Dos cons separats per 29 metres (s’ha de deixar mig metre a
cada costat per als girs) 
Un cronòmetre
Un full de recollida de dades (veure Annex 2)
Un pulsioxímetre (preferiblement de canell)

Requisits

Abans de la prova
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Abans de començar, s’explicarà al pacient l’objectiu de la prova. És important
transmetre-li que s’ha d’esforçar en mantenir la màxima velocitat de marxa
possible durant els sis minuts. Si fos necessari aturar la prova per dispnea o fatiga
muscular, s’ha d’indicar al pacient que podrà fer-ho, el temps segueix corrent, i
que podrà reprendre la prova quan noti milloria de la simptomatologia. 

Dessaturació O₂ greu (<80 %), si el pacient presenta
simptomatologia d'hipoxèmia i segons criteri de l’avaluador
Rampes musculars
Dolor toràcic
Dispnea intolerable
Diaforesi, pal·lidesa o sensació de mareig

El/la fisioterapeuta podrà aturar la prova si :

Durant la prova

Durant la prova el/la fisioterapeuta ha d’acompanyar el pacient des de l’inici fins
al final i és molt important que el/la fisioterapeuta camini sempre darrera del
malalt, mai al costat o davant, per tal de no influir sobre la velocitat de marxa. 

A cada recorregut, quan el pacient doni la volta al con, preferiblement, o, a cada
minut, el/la fisioterapeuta anotarà al full de recollida de dades el temps total
transcorregut  (p.e.: 25”, 1.10”, etc.), la FC en aquest moment i la SpO₂. Per tal de
facilitar la recollida de dades, el/la malalt mostrarà el pulsioxímetre al / a la
fisioterapeuta sense interrompre en cap moment el ritme de marxa. 

És molt important que el/la fisioterapeuta indiqui a cada minut els missatges
estandarditzats (veure Annex 2). 

En el cas que el malalt hagi de parar durant la prova, el/la fisioterapeuta anotarà
la quantitat de parades així com la durada de cadascuna (en segons). El/la
pacient podrà reprendre la prova en el moment que vulgui en cas que la
simptomatologia hagi millorat. 
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Al finalitzar la prova

Al finalitzar els sis minuts, el/la pacient s’haurà d’aturar en el punt del recorregut
on es trobi. Immediatament, el/la fisioterapeuta anotarà les dades finals de FC,
SpO₂ i PA així com la dispnea i la fatiga muscular final mitjançant l’Escala de Borg
Modificada. Sempre que sigui possible, la recuperació del malalt es farà
dempeus i el fisioterapeuta prendrà nota de la FC al minut 1 i 2 de recuperació.

Consideracions importants

Tot i que la P6MM és altament reproduïble en diferents situacions clíniques, s’ha
observat que existeix un efecte d’aprenentatge important. Per aquest motiu, és
imprescindible que la primera vegada que fem la prova amb un malalt, si no té
experiència prèvia en la P6MM, es realitzin dues proves separades per uns 30
minuts. Per a la interpretació dels resultats, s’utilitzarà la prova de major distància
independentment de si ha estat la primera o la segona. 

Com que molts malalts amb COVID-19 han passat enllitats períodes molt llargs,
especialment persones majors de 70 anys, poden presentar alteracions en
l’equilibri, que afectaran l’execució de la prova. Per tant, si es detecten alteracions
importants de l’equilibri, es recomana buscar alternatives més segures com la
prova de Sit to Stand d’un minut.

Es recomanarà al pacient que el dia de la prova vingui amb roba i calçat còmode
per tal que la capacitat de caminar no es vegi limitada i que eviti fer exercici
intens les dues hores prèvies a la prova. Si el/la pacient camina habitualment
amb ajudes tècniques, les podrà fer servir per a la prova, però caldrà anotar-ho al
full de registre. 

Interpretació dels resultats

Existeixen valors de referència de la distància obtinguda en la P6MM i que es
calculen segons l’edat, el pes i l’alçada. Hi ha diferents fórmules i és molt
aconsellable comparar els resultats obtinguts per saber l’estat funcional del
malalt respecte de persones sanes amb les mateixes característiques. 
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Valors de referència de la P6MM

La prova de Sit to Stand d’un minut (STS-1min) és considerada una prova d’esforç
per mesurar la capacitat funcional, relacionada, sobretot, amb la resistència
muscular de les cames. Consisteix en d’aixecar-se i asseure's d’una cadira, sense
utilitzar els braços, el major nombre de vegades possible durant un minut (es
permeten períodes de descans si el participant els necessita).

2.2 Prova de Sit to Stand - STS

L’examinador haurà de mostrar al pacient el moviment correcte (completant
les posicions de sedestació i bipedestació de forma correcta).
El subjecte podrà descansar durant la prova si li cal, i ho podrà fer el temps
que sigui necessari.
L’examinador donarà l’ordre acordada per a l’inici de la prova i activarà el
cronòmetre en el mateix moment.
L’examinador anotarà el número de repeticions realitzades i el número de
parades, així com la durada d’aquestes.
Altres mesures opcionals per complementar la informació de la prova seran:
la FC, SpO₂, PA, la dispnea i la fatiga mitjançant l’Escala de Borg, a l’inici i final
de la prova.

Per realitzar la prova STS-1min correctament:
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Valors de referència de la prova STS-1min

Existeixen diferents variants de la prova per temps, 30” o 3’, i per repeticions.
D’aquestes últimes, una de les més emprades és la de 5 repeticions: 5 Sit to
Stand (STS-5repeticions), utilitzada àmpliament en geriatria, però també amb
malalts respiratoris, cardiovasculars i neurològics, sobretot en situacions agudes
o amb malalts molt severs. La seva realització depèn de la força muscular de les
extremitats inferiors i de l’equilibri de la persona. 
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Caldrà ensenyar-li al malalt com s’ha d’aixecar i seure sense utilitzar els braços
i preguntar-li si serà capaç de fer-ho.
Cal indicar que s’ha d’aixecar i seure tan ràpid com sigui possible, amb
seguretat.
Donar l’ordre indicada i accionar el cronòmetre en el moment de l’ordre.
Parar el cronòmetre quan el malalt s’aixequi per cinquena vegada (extensió
completa de genolls). També caldrà parar el cronòmetre si el subjecte utilitza
els braços, passat 1 minut sense completar les 5 repeticions o si en algun
moment a l’examinador li preocupa la integritat del pacient.
Un cop parat el cronòmetre, l’avaluador registrarà el temps emprat per part
del participant i realitzarà les mesures opcionals per complementar la
informació de la prova: la FC, la SpO₂, la dispnea i fatiga mitjançant l’Escala de
Borg a l’inici i al final de la prova.

Per realitzar la prova STS-5repeticions correctament:

La prova de Timed Up And Go (TUG) té com a objectiu determinar la mobilitat
funcional i consisteix en comptabilitzar el temps que triga una persona en
aixecar-se d’una cadira (preferiblement sense utilitzar els braços), caminar una
distància de 3 metres senyalitzada prèviament, girar i tornar a seure a la cadira.
En persones amb una gran debilitat muscular, fràgils o prefràgils, esdevé una
prova diagnòstica molt rellevant que facilita poder establir intervencions
adaptades a les seves limitacions. Existeixen valors de referència segons l’edat, el
sexe, el pes i la talla.

2.3 Prova de Timed Up and Go - TUG

Aquesta prova ha demostrat una alta fiabilitat en adults sans o amb patologia,
podent ser utilitzada com a mesura d’avaluació de la força de les extremitats
inferiors del cos i per establir estratègies terapèutiques.
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Preparar la cadira i marcar al terra una distància de 3 metres amb cinta
adhesiva o un con.
Indicar i ensenyar al participant què haurà de fer. En el cas de la línia, mostrar
com els 2 peus hauran de sobrepassar-la, i en el cas del con, han de donar la
volta per darrere.
Activar el cronòmetre quan l’avaluador indica l'inici de la prova. Caldrà parar-
lo quan la persona s’assegui a la cadira amb contacte total dels glutis.
El malalt podrà fer servir el sistema de suport que utilitzi habitualment, si el
necessita. La velocitat de la marxa haurà de ser la que el faci sentir segur i
confortable.
L’avaluador, a banda del temps que s’ha tardat a realitzar la prova, podrà
anotar altres informacions que consideri útils, com poden ser: producte de
suport utilitzat, qualitat del gir, ús de braços per a la bipedestació, i tot allò que
consideri interessant registrar i avaluar per a la rehabilitació posterior.

Per realitzar la prova TUG correctament:
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La Short Physical Performance Battery (SPPB) és una bateria de proves que té
com a objectiu valorar l’equilibri, la velocitat de marxa i la força de les cames.
Altament indicada en persones fràgils o prefràgils.

Aquesta bateria consisteix en la realització de 3 proves: equilibri en 3 posicions
(peus junts, semitàndem i tàndem), velocitat de la marxa en 4 metres i aixecar-se
i seure d’una cadira 5 vegades. És molt important respectar l’ordre de les proves.
La puntuació total del test va de 0 a 12 punts. 

2.4 Short Physical Performance Battery - SPPB

Per realitzar la prova SPPB correctament:

Equilibri

Peus junts:

Mostrar l’acció a la persona.
Explicar-li que haurà d’aguantar 10 segons en la mateixa posició, amb els
peus junts.
El subjecte podrà moure els braços, flexionar els genolls o moure el cos, però
no podrà moure els peus.
 Ajudarem la persona a col·locar-se en la posició amb el suport que necessiti.
Quan retirem el suport, avisarem la persona amb l’ordre acordada i
activarem el cronòmetre.
Si el participant pot mantenir la posició de peus junts durant 10 segons, cal
parar la prova i registrar el resultat. En cas que no sigui capaç de mantenir la
posició, registrar el resultat i passar a mesurar la velocitat de la marxa.
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Semitàndem:

Mostrar l’acció a la persona.
Explicar-li que haurà d’aguantar 10 segons en la mateixa posició, el taló d’un
peu tocant-se amb el dit gros de l’altre peu.
El subjecte podrà moure els braços, flexionar els genolls o moure el cos, però
no podrà moure els peus.
Ajudarem la persona a col·locar-se en la posició amb el suport que necessiti.
Quan retirem el suport, avisarem el participant amb l’ordre acordada i
activarem el cronòmetre.
Si el participant pot mantenir la posició de peus en semitàndem durant 10
segons, cal parar la prova i registrar el resultat. En cas que no sigui capaç de
mantenir la posició, registrar el resultat i passar a mesurar la velocitat de la
marxa.

Tàndem:

Mostrar l’acció a la persona.
Explicar-li que haurà d’aguantar 10 segons en la mateixa posició, el taló d’un
peu haurà de tocar la punta dels dits de l’altre peu.
El subjecte podrà moure els braços, flexionar els genolls o moure el cos, però
no podrà moure els peus.
Ajudarem la persona a col·locar-se en la posició amb el suport que necessiti.
Quan retirem el suport, avisarem el participant amb l’ordre acordada i
activarem el cronòmetre.
Si el participant pot mantenir la posició de peus en tàndem durant 10 segons
cal parar la prova i registrar el resultat. En cas que no sigui capaç de mantenir
la posició durant almenys 3 segons, registrar el resultat i passar a mesurar la
velocitat de la marxa.
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Velocitata de marxa:

Caldrà senyalar prèviament al terra 2 marques a una distància de 4 metres.
El malalt s’haurà de col·locar amb els 2 peus a la primera línia.
L’examinador donarà la instrucció al participant de caminar a la seva velocitat
habitual (com si caminés pel carrer per anar a comprar) fins a sobrepassar la
segona línia.
L’examinador donarà l’ordre indicada i activarà el cronòmetre en el primer
moviment del malalt.
L’examinador anirà en tot moment al darrere del pacient.
L’examinador pararà el cronòmetre en el moment en què un dels dos peus
del subjecte sobrepassi per complert la línia.
Realitzarem la mesura 2 vegades i anotarem el millor temps realitzat i
registrarem la puntuació.

Aixecar-se i  seure 5 vegades

Caldrà ensenyar al subjecte com s’ha d’aixecar i seure sense utilitzar els
braços i preguntar-li si seria capaç de fer-ho. 
Cal indicar que s’ha d’aixecar i seure tan ràpid com sigui possible, amb
seguretat.
L’examinador donarà l’ordre indicada i accionarà el cronòmetre en el
moment de l’ordre.
L’examinador pararà el cronòmetre quan el subjecte s’aixequi per cinquena
vegada. També caldrà para el cronòmetre si el subjecte utilitza els braços,
passat 1 minut sense completar les 5, o si en algun moment li preocupa la
integritat del pacient.
Un cop parat el cronòmetre, l’examinador registrarà la puntuació.

Un cop finalitzada la bateria de proves es registrarà la puntuació final, que anirà
de 0 a 12 punts. Existeixen valors de referència que poden ser útils per saber el
grau d’afectació.
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Short Physical Performance Battery (SPPB)

Traducció autoritzada per l'autor. https://sppbguide.com/
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L’activitat física i el sedentarisme, a diferència dels anteriors conceptes avaluats,
són comportaments i no capacitats físiques, per tant, la seva avaluació s’haurà de
fer, preferiblement, mitjançat una combinació de mesures objectives i
subjectives. És important destacar que, si bé aquests dos conceptes acostumen
a estar relacionats, no són dues cares de la mateixa moneda i, per tant, no són
excloents.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) es considera que una persona
és físicament activa si setmanalment realitza 150 minuts o més d’activitat física
moderada (3 – 6 METs¹) o 75 minuts d’activitat física vigorosa (>6 METs) o una
combinació d’ambdues. D’altra banda, es considera que una persona és
sedentària quan passa més de 7 hores diàries assegut o estirat fent nivells
d’activitats iguals o inferiors a 1,5 METs. 

En les malalties cròniques i en els malalts amb covid persistent, el nivell
d’activitat física acostuma a estar disminuït o molt disminuït, aspecte que
incrementa de forma considerable el comportament sedentari a causa dels
símptomes persistents habituals com la fatiga, dispnea, etc. Per tant, és
imprescindible poder mesurar-lo i establir mecanismes de millora i seguiment
per tal de canviar aquest comportament, que pot tenir un impacte molt nociu
en l’evolució de la covid persistent.

2.5 Activitat física i comportament sedentari

Mètodes d’avaluació de l ’activitat física

L’activitat física es pot avaluar utilitzant mètodes directes (objectius) o indirectes
(subjectius). Tot i que els mètodes indirectes acostumen a sobredimensionar
l’activitat física, són importants per quantificar els nivells d’activitat física i,
sobretot,  per conèixer matisos associats al comportament. 

¹MET: unitat metabòlica que representa les calories que crema una persona en repòs, això equivaldria a 1
MET. Per tant, quan una persona realitza una activitat física s’incrementen els METs.
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Mètodes directes
Entre els mètodes directes utilitzats en la clínica, hi ha dos tipus de dispositius
que permeten una avaluació objectiva de l’activitat física:
       a.   Acceleròmetres
       b. Podòmetres, aplicacions mòbils i monitors d’activitat (fitness trackers)
Els acceleròmetres són dispositius que permeten identificar l’acceleració
registrada durant els moviments d’una persona. La informació recollida en
aquests tipus de sensors és emmagatzemada i analitzada mitjançat un
programari (software) a partir del qual es determina el nivell d’activitat física.
Perquè les dades siguin valorables, es recomana que el/la pacient porti
l’acceleròmetre durant 7 dies (mínim 4), com a mínim 8 hores diàries. Malgrat
que es tracta de dispositius molt acurats, pel seu cost i complexitat d’ús-anàlisi,
són poc emprats fora de l’àmbit de la recerca o d’estudis complexes. Alguns
exemples d’acceleròmetres són l’ActivePAL™ o l’Actigraph®.
Un graó per sota dels acceleròmetres trobem els podòmetres, els monitors
d’activitat i les aplicacions mòbils d’activitat física. Aquests dispositius
proporcionen dades com el número de passos, el temps, recorregut, etc.
Permeten fer una estimació de l’activitat realitzada al llarg del dia o d’una
activitat concreta. Un inconvenient és que no tots tenen la precisió adequada,
sobretot quan es tracta de persones que es desplacen molt lentament, velocitats
de marxa per sota dels 2 km/h, o amb nivells molt baixos d’activitat. A més, molts
no diferencien entre caminar en terreny pla o pujar-baixar escales, entre d’altres
limitacions. Actualment en el mercat existeixen molts dispositius de seguiment
d’activitat física relativament fiables i que es poden utilitzar per mesurar
objectivament l’activitat física, i a preus molt raonables. Es considera que una
persona que camina més de 7.500 passos diaris és físicament activa. 

La utilització de monitors d’activitat o podòmetres en covid persistent té una
doble finalitat, d’una banda poder constatar el nivell d’activitat física i, de l’altra,
poder establir objectius que estimulin el malalt a fer més activitat cada dia.
Alhora, ens serveix per supervisar i tenir un feedback d’assoliment de les pautes
acordades amb el malalt.

A la pràctica
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Mètodes indirectes
La mesura indirecta s’acostuma a realitzar mitjançat qüestionaris estandarditzats
o registres d’activitat física.

Els registres d’activitat física es realitzen de manera prospectiva i impliquen que
el/la pacient anoti diàriament les activitats que ha realitzat, així com la seva
intensitat i durada i, habitualment, es fa en format de diari. D’altra banda, els
qüestionaris contenen diferents preguntes sobre el tipus d’activitat, la durada i
els dies de realització, fet que permet establir una mesura indirecta del nivell
d’activitat física realitzat durant un període de temps determinat, generalment
els darrers 7 dies abans de la mesura. Com a inconvenient, trobem que depenen
de la memòria del subjecte, atès que es realitzen de manera retrospectiva. 

Existeix un nombre considerable de qüestionaris d’activitat física traduïts al
castellà que han estat validats en diferents condicions clíniques. Alguns dels més
utilitzats són:

Una mesura indirecta del nivell d’activitat física ens aportarà coneixement
sobre el tipus d’activitat que fa el malalt, quan i amb quina freqüència (dies
entre setmana, cap de setmana). A partir del qüestionari podem esbrinar
quines són les seves preferències i motivacions, que ens ajudaran a poder
establir reptes i objectius de cara a la planificació d’exercici terapèutic.

A la pràctica

Els resultats dels qüestionaris permeten conèixer el nivell d’activitat física dels
malalts així com classificar-los en físicament actius i/o sedentaris. No obstant, és
important assenyalar que cada qüestionari té la seva pròpia manera de qualificar
i que, per tant, no es poden comparar entre ells. 

Yale Physical Activity Survey (YPAS)
Physical Activity Survey for the Elderly (PASE) 
International Physical Activity Questionnaire (IPAQ)
Qüestionari d’activitat física de Minnesota
Baecke i Baecke modificat (per a gent gran) 
Sedentary Behaviour Questionnaire (SBQ)
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La intensitat dels símptomes és difícil d'objectivar atès que incorporen elements
subjectius. D'altra banda, la gran quantitat de símptomes i el limitat temps per
avaluar els pacients ha obligat a què els programes de seguiment habitualment
avaluïn només la presència i absència dels símptomes més importants de cada
sistema. Tanmateix, aquest fet no reflecteix la intensitat o característica de cada
símptoma.

És per l'esmentat anteriorment, que recomanem l'avaluació més exhaustiva dels
símptomes respiratoris amb més prevalença, com la fatiga o la dispnea. Això
permetrà obtenir una quantificació del símptoma que es podrà usar per
objectivar el resultat d'una intervenció, com, per exemple, la rehabilitació
pulmonar.

La fatiga és un símptoma que involucra múltiples sistemes i que, en alguns
casos, els pacients tendeixen a confondre amb la dispnea. Una escala
habitualment emprada en la literatura és la Fatigue Assessment Scale (FAS),
utilitzada per avaluar pacients amb sarcoïdosi. La FAS és un qüestionari de fatiga
que consta de 10 ítems: cinc preguntes que reflecteixen fatiga física i cinc
preguntes per a fatiga mental. L'escala de resposta és de 5 punts (d’1 ‘mai’ a 5
‘sempre’). La puntuació en la FAS pot variar entre 10 i 50 punts.

Per a la dispnea ha estat àmpliament utilitzada en múltiples patologies
cardíaques i respiratòries l'escala de la Medical Research Council modificada
(mMRC). L'escala mMRC és una eina d'autoavaluació per mesurar el grau de
discapacitat que presenta la dispnea en les activitats quotidianes, en una escala
de 0 a 4: 0, sense dispnea excepte en l'exercici extenuant; 1, dificultat per respirar
al córrer en el mateix nivell o pujar un pujol lleu; 2, caminar més lent que les
persones de la mateixa edat en el mateix nivell per la dificultat per respirar o
aturar-se per recuperar l'alè quan camina al seu propi ritme en el mateix nivell; 3,
es deté per respirar després de caminar ∼100 metres després d'uns minuts en el
mateix nivell, i 4, massa estona sense alè per sortir de la casa, o sense alè en vestir-
se o desvestir-se.

2.6 Avaluació dels símptomes
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Grau Activitat

0 Absència de dispnea excepte quan es realitza activitat intensa

1
Dispnea quan es camina de pressa a terreny pla o al pujar una
pendent poc pronunciada

2

La dispnea produeix una incapacitat de mantenir el pas
d’altres persones de la mateixa edat caminant en terreny  pla
o haver de parar per descansar quan camina en terreny pla al
seu propi pas

3
La dispnea fa que hagi de parar a descansar al caminar uns
100 metres o després de pocs minuts de caminar en terreny
pla

4
La dispnea impedeix al malalt sortir de casa o apareix durant
activitats com vestir-se o desvestir-se 

Pel que fa al dolor toràcic, es pot usar una escala visual anàloga graduada de 0 a
10 punts i, en el cas de la persistència de tos, existeixen escales com el Qüestionari
de Tos Leicester, recomanat per avaluar objectivament la tos crònica i el seu
efecte sobre la qualitat de vida. Està estructurat en tres dominis: físic, psicològic i
social.

Escala de dispnea percebuda durant les AVD (mMRC)
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3 Símptomes respiratoris
derivats del SARS-CoV-2

3.1 Avaluació de la funció pulmonar

El SARS-CoV-2 és, primàriament, una infecció respiratòria que afecta
directament aquest sistema i deixa, com a conseqüència, un nombre important
d’alteracions de la funció pulmonar, amb un patró principalment restrictiu, que
persisteix més enllà de les dotze setmanes postrecuperació.

L'avaluació de la funció pulmonar dels pacients post COVID-19 és una part
fonamental del seu diagnòstic integral, que té com a objectiu determinar el grau
d’afectació de la funció respiratòria. Les proves de funció pulmonar permeten
definir la gravetat de les alteracions i monitoritzar l'evolució del procés respiratori
posterior a la fase aguda de la malaltia. 

La informació obtinguda de diversos estudis de funció pulmonar de persones
afectades de COVID-19 suggereixen que la funció pulmonar ha de ser
investigada acuradament, tal com ja es va fer per a d’altres pneumònies
atípiques, on les proves de funció pulmonar van millorar significativament en els
primers tres mesos, però sense una millora significativa addicional de tres a sis
mesos després de l'alta. En altres estudis, s’ha mostrat una normalització
completa de funció pulmonar sis mesos després de la SDRA associada a
pneumònia greu per H1N1.

En els pacients post COVID-19 es poden realitzar de manera objectiva diferents
tipus d'avaluacions funcionals respiratòries, sent les més utilitzades l’espirometria,
la capacitat de difusió i els volums pulmonars. No obstant això, altres proves que
complementen les proves de funció pulmonar, com l'avaluació dels músculs
respiratoris o la resistència de les vies respiratòries, ens poden ajudar a millorar
l'estudi funcional de la respiració, fet que permet determinar de manera
objectiva les conseqüències de la malaltia respiratòria aguda o crònica.
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Espirometria i  volums pulmonars

Els primers informes sobre la funció pulmonar relacionada amb la COVID-19 van
indicar que els pacients mostraven una alteració restrictiva i una petita disfunció
de les vies respiratòries que pot ser persistent i no estar relacionada amb la
gravetat de la malaltia. Els reports a tres i sis mesos mostren una persistència del
10 al 15 % d'alteració restrictiva en pacients postinfecció per COVID-19, essent
major en els pacients ingressats a unitats de vigilància intensiva. Per descomptat,
per comprovar i establir amb precisió el nivell de gravetat del patró restrictiu s'ha
de recórrer a l'avaluació dels volums pulmonars.

Respecte al patró obstructiu, s'ha reportat una prevalença menor
d’aproximadament el 10  %. Aquesta malaltia no es caracteritza per ser
obstructiva, per la qual cosa probablement aquest petit percentatge es relaciona
amb malalties de caràcter respiratori crònic, com l’MPOC o l’asma, que patien
prèviament els pacients.

Capacitat de difusió

La literatura ha reportat una prevalença d'aproximadament un 40 % de capacitat
de difusió alterada, persistint en els seguiments a tres i sis mesos. Aquesta
alteració és major en pacients que han estat ingressats en unitats de vigilància
intensiva. Les autòpsies de pacients amb COVID-19 han revelat diferents graus
de destrucció en l'estructura alveolar i s'ha observat fibrosi pulmonar intersticial.
Els canvis patològics als pulmons podrien explicar la capacitat de difusió alterada. 
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Músculs respiratoris

S’ha observat una disminució de la força dels músculs respiratoris propera al 25  %
de la pressió inspiratòria màxima (PIM) i valors molt pròxims a la normalitat en la
pressió expiratòria màxima (PEM) en subjectes hospitalitzats independentment
del nivell de severitat. D'altra banda, si s’analitzen només les persones que han
estat en unitats de cures intensives, els valors de la PIM i la PEM són notòriament
menors, atès que se suma l'efecte del repòs perllongat amb la disfunció
respiratòria associada a la ventilació mecànica.

Malgrat que encara existeixen poques informacions, és important destacar que la
musculatura respiratòria juga un rol important en el procés de desconnexió del
ventilador mecànic, així com en la tolerància a l’exercici quan hi ha presència de
debilitat important. Per la qual cosa s'ha de considerar la seva valoració en aquest
moment i en el seguiment a curt i mitjà termini.
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Guia pas a pas sobre com avaluar la PIM

El pacient ha d'estar assegut amb els peus recolzats a terra.
Utilitzar una pinça nasal per evitar les fugues.
Els llavis han d'estar fermament acoblats a la peça bucal.
Realitzar una espiració màxima fins a volum residual.
Realitzar una inspiració ràpida i forta mantinguda com a mínim 1 segon. 
Permetre un minut de descans entre cada maniobra.
Cal fer un mínim de 3 maniobres acceptables amb una diferència no
superior al 10 % entre elles (màxim de 8 maniobres).
Imprescindible el màxim estímul verbal de l’avaluador.

Consideracions importants

Depenent del pacient, es pot avaluar, a més de la PIM, la PEM i la maniobra
d’inspiració forçada pel nas (SNIP). En el cas de la PEM és el mateix procediment
però aquesta vegada és amb una espiració el més forta i ràpida possible a partir
de capacitat pulmonar total. Els valors obtinguts han de ser comparats amb
valors de referència d'acord amb les característiques antropomètriques de cada
subjecte.

Com que són procediments generadors d’aerosols, és molt important que es
respectin les normes d'infeccions intrahospitalàries i que s’utilitzin els filtres
recomanats pels fabricants.
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Tots els pacients que van patir una pneumònia greu i molt greu associades
a la COVID-19 han de tenir monitoratge periòdic de la funció respiratòria, en
particular aquells que tenen evidència d’imatges de lesió pulmonar i
mantenen simptomatologia (fatiga, dispnea, tos, etc.) més enllà de tres
mesos.

No realitzar les avaluacions d’espirometria i capacitat de difusió en períodes
molt pròxims a l'alta, atès que el resultat estarà molt influenciat per la
situació aguda com la inflamació i l'edema propis de la infecció per COVID-
19.

És molt important que es realitzin estudis avançats de funció pulmonar per
determinar l'evolució de la malaltia i l'efecte sobre les diferents estratègies
de tractament, especialment la rehabilitació física o respiratòria.

Missatges a retenir

3.2 Tècniques per millorar la funció
ventilatòria 

La infecció per SARS-CoV-2 produeix una síndrome restrictiva en un nombre
important de malalts per la fibrosi intersticial. Aquest fet, afegit al procés
inflamatori massiu causat per la infecció, genera, com a conseqüència, una
limitació respiratòria que és més habitual i greu en aquells pacients que han
estat ventilats mecànicament, sobretot per períodes llargs.

Per tant, els malalts amb covid persistent poden presentar alteracions
respiratòries que són susceptibles de ser tractades des de la fisioteràpia. Per
poder establir el tipus d’afectació és necessari poder avaluar específicament quin
tipus d’alteració presenta el malalt. D’una banda, serà necessari poder disposar
d’una valoració espiromètrica dels volums i capacitats pulmonars per determinar
si hi ha component restrictiu. Aquest es pot complementar amb una imatge
TAC per tal de saber l’abast de la fibrosi. D’altra banda, en cas que el malalt
presenti tos persistent, caldrà preguntar-li sobre les característiques de la tos:
seca o productiva acompanyada d’expectoració, associada a esforços, nocturna o
diürna, etc. amb l’objectiu d’orientar-nos vers una intervenció de drenatge de
secrecions o desestimar-la.

31



Tècniques per millorar els volums pulmonars

Per tal d’incrementar el volum pulmonar i actuar o prevenir sobre la fibrosi, és
important realitzar el patró ventilatori següent:

Inspirar lentament fins al màxim.
Mantenir l’aire inspirat a ser possible un mínim de 5 segons.
Espirar lentament per la boca amb els llavis pinçats.
Si el malalt controla la respiració diafragmàtica, respirar preferiblement
“inflant la panxa” en la inspiració i “desinflant-la” en l’espiració.
Sedestació i/o en els dos decúbits laterals.
Mínim dos cops al dia durant 5 minuts.

Patró ventilatori de base
1.
2.
3.
4.

5.
6.

En cas de disposar de dispositius com un inspiròmetre d’incentiu volumètric
tipus DHD Coach® o Voldyne®, es poden combinar aquests exercicis respiratoris
utilitzant l’inspiròmetre durant la inspiració.

Si disposem de dispositius tipus vàlvules llindar (umbral), utilitzades per entrenar
la musculatura inspiratòria, tipus Powerbreath® o IMT Threshold®, es poden
combinar amb la pauta ventilatòria però en decúbit lateral, 5 minuts en cada
decúbit.

Imatge adaptada de "Recomendaciones de fisioterapia respiratoria y ejercicio terapéutico para personas con COVID19". Colegio de
Fisioterapeutas de Madrid. 
https://cfisiomad.org/noticias/infografia/recomendaciones-de-fisioterapia-respiratoria-y-ejercicio-terapeutico-para-personas-
confinadas-en-casa-y-o-en-fase-de-recuperacion-domiciliaria-del-covid19/ 
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Realitzar de 2 a 3 sèries de 5 respiracions lentes i màximes amb 1 minut de
descans entre cada sèrie. Controlar els símptomes i evitar fatiga!
Inspiracions lentes màximes contra resistència amb vàlvula resistiva. 

Pressió 30-40 cmH₂O

Tècniques per millorar el drenatge de secrecions

En cas que la valoració respiratòria i de la tos hagi mostrat la presència de
secrecions bronquials, és recomanable que se segueixi la següent pauta:

Decúbit lateral, preferiblement del costat on detectem la presència de
secrecions.
Inspirar a volum corrent, volum respiratori de repòs.
Espirar lentament i fins al final, boca MOLT oberta.
Acompanyar, si és possible, l’abdomen cap a l’interior de la caixa toràcica
amb la pròpia mà del pacient o amb la del fisioterapeuta.
Mínim dos cops al dia, preferiblement a primera hora del matí i a darrera hora
de la tarda, durant 5 minuts per decúbit.

Patró de drenatge de base
1.

2.
3.
4.

5.

Imatge adaptada de "Recomendaciones de fisioterapia respiratoria y ejercicio terapéutico para personas con COVID19". Colegio de
Fisioterapeutas de Madrid. 
https://cfisiomad.org/noticias/infografia/recomendaciones-de-fisioterapia-respiratoria-y-ejercicio-terapeutico-para-personas-
confinadas-en-casa-y-o-en-fase-de-recuperacion-domiciliaria-del-covid19/ 
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Per tal d’expectorar les secrecions serà necessari fer una tos controlada seguint la
pauta següent:

Inspirar lentament i fins el màxim volum possible.
Fer una apnea, pausa, d’1 a 3 segons.
Espirar amb un cop sec de tos.
En cas d’haver de repetir la tos, fer-ho un màxim de 3 cops i intercalant entre
ells una inspiració profunda i apnea.
Respirar tranquil·lament en repòs durant com a mínim 30 segons.
Fer de 2 a 3 inspiracions lentes i màximes, es poden incorporar apnees al final
de la inspiració, acompanyades d’espiracions lentes i màximes.
Repetir el procediment de tos des del punt 1.

Pauta de tos controlada – cicle actiu ventilatori
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

3.3 Entrenament dels músculs respiratoris

Un dels símptomes  que destaca en la covid persistent és la dispnea altament
associada a la disfunció dels músculs respiratoris. Per tal de millorar la
simptomatologia de la dispnea, cal remarcar que l’exercici terapèutic i
l'entrenament dels músculs respiratoris s’han demostrat molt eficaços en
produir millores clínicament significatives en la dispnea, capacitat d'exercici i la
qualitat de vida en pacients amb malalties respiratòries cròniques. D'altra banda,
la feblesa dels músculs respiratoris prediu pitjors resultats després de la infecció
per COVID-19, particularment en persones que han estat amb ventilació
mecànica i usant fàrmacs sedants o blocadors neuromusculars que afecten
l'estructura de la musculatura general i respiratòria. 

Imatge adaptada de "Recomendaciones de fisioterapia respiratoria y ejercicio terapéutico para personas con COVID19". Colegio de
Fisioterapeutas de Madrid. 
https://cfisiomad.org/noticias/infografia/recomendaciones-de-fisioterapia-respiratoria-y-ejercicio-terapeutico-para-personas-
confinadas-en-casa-y-o-en-fase-de-recuperacion-domiciliaria-del-covid19/ 
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Protocol d’entrenament

Els músculs respiratoris poden ser entrenats amb dispositius de flux
independents, seguint els principis fisiològics de l'entrenament. Per tant, cal
aplicar una sobrecàrrega mitjançant vàlvules de llindar, que ofereixen una
resistència regulable a l’entrada o sortida de l’aire. Aquest sistema utilitza una
vàlvula bloquejada mitjançant una molla que la manté tancada i que només
s’obre quan la pressió inspiratòria o espiratòria, segons correspongui, supera la
força de tancament de la molla. Tots els dispositius d’aquest tipus permeten
determinar la càrrega d'entrenament en centímetres d'aigua. Aquest sistema
manté constant la càrrega d'entrenament, independentment del flux que el
pacient desenvolupi. Algunes de les vàlvules específiques per a la inspiració són:
Powerbreathe®, IMT threshold®, Orygen dual®, etc.

La indicació principal d'entrenament muscular respiratori en persones
postinfecció per COVID-19 és quan s’observen valors per sota del límit inferior de
normalitat o valors menors a 60 cmH₂O.

Tipus d'entrenament

Entrenament per temps: 
Aquest tipus d'entrenament és recomanat per a pacients que desenvolupen
debilitat neuromuscular posterior a l'hospitalització. 
Realitzar una sèrie de 15 minuts iniciant amb càrregues del 30 % PIM, que podem
augmentar progressivament si hi ha tolerància. 
Es pot fraccionar en 3 sèries de 5 minuts amb pauses d’entre 1 a 2 minuts. 

Entrenament per repeticions: 
Aquest tipus d'entrenament és recomanat per a subjectes joves amb debilitat de
la musculatura respiratòria associada a una alta intensitat dels símptomes, però
sense compromís neuromuscular. 
Utilitza càrregues més altes, entre 50 i 70 % de la PIM.
Sempre realitzar repeticions dividides en sèries. Per exemple, 3 sèries de 10
repeticions.
Intercalar períodes de descans de mínim 1 minut entre sèries.
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Progressió de l ’entrenament

Es recomana mesurar de nou les pressions
màximes a la segona setmana i, després,
mensualment per tal d’ajustar gradualment la
càrrega i el temps de treball en relació al
percentatge establert de la PIM. Recomanem un
període mínim d'entrenament de 10 setmanes. 

Cada pacient ha de comptar amb una pauta
d'entrenament dissenyada de forma individual, on
es registraran: la metodologia, exigències (dies,
càrregues i temps) i factors que poguessin haver
afectat el procés d'entrenament.
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4 Símptomes persistents
musculoesquelètics
derivats del SARS-CoV-2
Com a conseqüència del SARS-CoV-2, els malalts presenten alteracions
musculoesquelètiques derivades, possiblement, de l’allau inflamatori
desencadenat per la presència massiva de citocines a tots els sistemes, i que
afecta molt directament el sistema muscular i esquelètic. Aquest es caracteritza
per presentar símptomes com la fatiga, la miàlgia i artràlgia i, sobretot, per la
debilitat muscular.

4.1 Fatiga

La fatiga és un dels principals símptomes presents en la covid persistent, molt
limitant des del punt de vista físic i que té una repercussió directa en la depressió
i l’ansietat. Recentment, s’ha revelat que les persones amb fatiga postcovid tenen
poca activitat en determinats circuits corticals, desregulació de la funció
autònoma i alteracions miopàtiques en els músculs esquelètics. En tractar-se
molt probablement de disfuncions simpàtiques, actualment no es pot fer un
abordatge directe i cal recórrer a intervencions basades en l’exercici físic per
poder obtenir canvis en aquest nivell.

Imatge adaptada de "Dos Santos K. et al. The Musculoskeletal Involvement After Mild to Moderate COVID-19 Infection".
Front Physiol 2022.
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La fatiga persistent després de la infecció per SARS-CoV-2 pot fer que les accions
quotidianes es tornin laborioses, afectant negativament la qualitat de vida i la
productivitat.

Per avaluar la percepció de fatiga durant l’exercici, sobretot en l’entrenament de
la força, existeix l’escala OMNI-REST, que constitueix un indicador útil i pràctic
que es pot incorporar al control de la intensitat de l'entrenament i, per tant, de la
fatiga provocada per l’esforç. Aquesta escala va de 0 a 10 (on 0 és
‘extremadament fàcil’ i 10 és ‘extremadament difícil’).

Escala OMNI-Rest 

Una avaluació específica de la fatiga abans i durant l’entrenament és essencial
per no sobrecarregar el malalt i, sobretot, per evitar que caigui en depressió o
ansietat en cas d’incrementar-la excessivament postexercici.

L’entrenament de força muscular genera menors nivells de fatiga respecte de
l’entrenament cardiovascular aeròbic.

A la pràctica
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4.2 Atròfia muscular 

L’atròfia muscular és la reducció de l’àrea de secció transversa de les fibres
musculars, sense distingir les causes que poden portar a aquesta condició. El
factor desencadenant de l’atròfia muscular és la disminució de l’activitat
contràctil del múscul, que pot ser per diversos factors. 
L’atròfia muscular generalitzada genera un impacte negatiu sobre la
funcionalitat i la qualitat de vida de les persones. La pèrdua de massa i força
muscular condicionarà la correcta realització de les activitats bàsiques de la vida
diària, augmentarà el risc de caiguda, d’hospitalització i de mort. La rabdomiòlisi
(descomposició del teixit muscular que ocasiona l’alliberació del contingut de les
fibres a la sang) és una complicació infreqüent però important a tenir en compte
provocada per la COVID-19. Les miopaties inflamatòries idiopàtiques poden tenir
desencadenants ambientals vírics. En aquest cas, la debilitat muscular seria
derivada de la pròpia infecció vírica.
 
Una part important de l’efecte negatiu produït per una hospitalització pot ser
explicat per la reducció sobtada dels nivells d’activitat física, que provoca una
pèrdua muscular no només per l’absència de moviment sinó també per la
denervació muscular i la degeneració de la placa motora. Estudis recents
consideren la inactivitat física o el repòs al llit durant l’hospitalització, com un dels
factors principals que contribueix a la davallada funcional i cognitiva.
 
Cal destacar que les persones que pateixen la COVID-19 veuen disminuïts, de
manera important, els seus nivells d’activitat física, de manera que augmenten
els episodis de comportament sedentari. En el cas de pacients hospitalitzats,
aquesta disminució dels nivells d’activitat física es veu accentuada, i més encara,
si la persona requereix ingrés en una unitat de cures intensives, motiu pel qual
l’atròfia muscular estarà present en totes les persones en situació postcovid.

Després d’un període de repòs al llit, qualsevol programa de rehabilitació haurà
d’incloure treball de recuperació de la massa i la força muscular. Les principals
mesures seran nutricionals i físiques, especialment centrades en treball de
força, que ha de considerar, sobretot, la coordinació intramuscular.

A la pràctica
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4.3 Afectacions neuromotrius 

La incidència exacta de complicacions neurològiques derivades de la infecció per
SARS-CoV-2 es desconeix a dia d’avui, encara que són ben presents i cal
conèixer-les per tal d’enfocar la rehabilitació posterior. Els pacients que pateixen
una infecció greu tenen una major probabilitat de presentar afectacions
neurològiques que els que tenen símptomes lleus.
S’han descrit alguns símptomes inespecífics i de probable caràcter sistèmic
relacionats amb la infecció per SARS-CoV-2. Els símptomes inespecífics més
freqüentment descrits són: cefalea, miàlgies, mareig i fatiga.
 
Altres afectacions neurològiques que poden aparèixer com a conseqüència de la
COVID-19 són l’anòsmia i els trastorns del gust, les encefalopaties, que
consisteixen en una síndrome de disfunció cerebral transitòria que es manifesta
com una afectació aguda o subaguda del nivell de consciència i són més
comunes en pacients amb dany neurològic previ, la Síndrome de Guillain-Barré
(SGB) i complicacions cerebrovasculars, que s’observen, sobretot, en pacients
amb infeccions greus, d’edat avançada o que tenen factors de risc
cardiovascular. 
 
D’altra banda, la literatura actual suggereix una associació entre els marcadors
proinflamatoris elevats i el deteriorament cognitiu. Aquelles persones que han
patit un quadre confusional o de delírium durant l’hospitalització es relaciona
amb una davallada neurocognitiva. Els aspectes cognitius més afectats descrits
són alteracions de la memòria i atencionals. Altres complicacions neurològiques
que s’han descrit són: crisis comicials, tremolors, alteracions en la marxa,
parestèsies, neuropatia i hipoacúsia.

Les possibles complicacions neurològiques derivades de la COVID-19 s’hauran
de conèixer i tenir en compte per part del fisioterapeuta per saber valorar i
enfocar el tractament. Serà important considerar els dèficits de memòria de
cara a la planificació o d’atenció en el cas de fer intervencions massa llargues. 

A la pràctica
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5 Exercici terapèutic en
malalts amb condició
covid persistent
L’exercici terapèutic és una de les intervencions que més beneficis pot generar
en els malats amb covid persistent, atès que d’una banda activa mecanismes
reguladors antiinflamatoris, de l’altra millora el trofisme muscular i, finalment, té
repercussions directes en els sistemes neuroreguladors, que són part causant de
la fatiga. Tot plegat, impacta en la qualitat de vida i en la capacitat de tornar a
models de vida similars als previs a la infecció per SARS-CoV-2. 

Per tant, a l’hora de prescriure qualsevol modalitat d’exercici terapèutic, com a
fisioterapeutes haurem de tenir en compte les pautes generals següents:

Pautes generals

La prescripció d'exercici ha de ser individual i en base a la clínica que presenti
el pacient, obtinguda de les avaluacions específiques.
La càrrega-dosi d'exercici s'incrementarà de manera gradual i sempre
respectant la tolerància del pacient.
Aquest increment es produirà augmentant, en primer lloc, la freqüència; en
segon lloc, el temps i, finalment, la intensitat (model FITT).
En cas que el pacient presenti fatiga, s'avaluarà el grau de fatiga (severa,
moderada o lleu) abans de prescriure l'exercici.
Tindrem en compte si el pacient tolera la sedestació o la bipedestació.
Sempre intentarem prescriure la gran part de la sessió d'exercicis en la
posició que millor toleri el pacient.
Farem servir el model FITT (F: Freqüència, I: Intensitat, T: Temps, T: Tipus
d'exercici) per estructurar les setmanes de treball.
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5.1 Consideracions especials per a la
planificació d’exercici terapèutic 

Freqüentment, els pacients amb covid persistent presenten dessaturació a
l’esforç, definida com una baixada de la saturació d’oxigen en sang de ≥4 %
durant l’exercici físic. En aquest grup de malalts estarà indicada la prescripció
d’oxigen suplementari durant la realització de l’entrenament de resistència
aeròbica sempre que presenti valors per sota del 92 % durant l’esforç. En aquest
sentit, caldrà parlar amb el facultatiu de referència o derivar el pacient al servei
corresponent.

Dessaturació postesforç

Un cas especial de la covid persistent són els pacients que desenvolupen el
denominat síndrome de malaltia postexercici o fatiga crònica. En aquests casos,
l’exercici de resistència aeròbica no estarà indicat, atès que provocarà un
empitjorament de la simptomatologia. 

Síndrome de malaltia postexercici

Síndrome de fatiga crònica o malaltia postexercici

Fatiga profunda que no s’alleuja amb el descans
Malestar o empitjorament amb l’exercici o l’activitat física
Alteracions del son i sensació de cansament constant
Alteracions cognitives

Criteris diagnòstics

En aquests casos, caldrà educar el malalt en el reentrenament de les activitats
bàsiques de la vida diària (ABVD) i ajustar la seva intensitat en funció de la
tolerància i els símptomes. Una estratègia útil en aquests casos és dur a terme un
registre d’activitats (diari) i adoptar l’estratègia d’Stop-Rest-Pace (parar-
descansar-ajustar ritme), incorporant descansos freqüents al llarg del dia i regular
la intensitat de les ABVD en funció de la fatiga provocada. En aquest sentit, es
recomana utilitzar dispositius de monitorització de la resposta cardíaca durant
les activitats diàries i mantenir la seva intensitat per sota d’un llindar determinat
(per exemple, 55-60 % FCmàxima). Més endavant, si l’evolució del / de la pacient
és positiva, es pot començar a incrementar els nivells d’activitat física
progressivament i segons tolerància.
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5.2   Entrenament de força muscular

La debilitat i la fatiga muscular, habitualment present en els malalts amb covid
persistent, han de ser tractades mitjançant l’entrenament específic de la força
muscular, atès que ha demostrat ser la intervenció més eficaç per millorar-les. 

Abans de programar l’entrenament, hem de considerar unes pautes generals
com, per exemple, haver fet una mesura funcional de la força, per exemple una
STS o unes flexions de braços a la paret, iniciar amb càrregues més baixes i
adaptar segons la resposta del malalt. 

Fatiga Severa Moderada Lleu

Freqüència:
sessions per setmana

1-2 1-2 2-3

Intensitat:  
sèries i repeticions 

  2 x 8-10
(30)

2-3 x 12-15 (30) 3 x 10-12 (20)

Intensitat: 
escala OMNI RES

3-4 4-5 5-7

Tipus exercici

Decúbit o
sedestació.

Bandes
elàstiques o
autocàrrega

Sedestació o
bipedestació.

Bandes
elàstiques o
autocàrrega

Bipedestació.
Bandes

elàstiques o pes
lliure

Per determinar la resistència de la banda elàstica o el pes lliure per  al pacient,
s’escollirà una càrrega que li permeti poder realitzar un màxim de 30 repeticions
de l'exercici seleccionat  (fatiga severa i moderada) o 20 repeticions (fatiga lleu) de
manera correcta i sense interrupcions. Per exemple, en el cas de fatiga severa, el
pacient haurà de fer entre 8 i 10 repeticions amb una banda elàstica de
resistència que li permeti fer com a màxim 30 repeticions de manera correcta,
execució, i sense interrupcions ni pauses.
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Fatiga severa - dia 1

Intensitat: 1-2 Escala OMNI-RES

Exercicis Sèries
Repeticions (màxim núm.
rep possibles amb càrrega)

Press pectoral DS banda elàstica 2 8-10 (30)

Press espatlla SD banda elàstica 2 8-10 (30)

Elevació lateral DS/SD banda
elàstica

2 8-10 (30)

Extensió genolls DS/SD banda
elàstica

2 8-10 (30)

Fatiga moderada - dia 1

Intensitat: 4-5 Escala OMNI-RES

Exercicis Sèries
Repeticions (màxim núm.
rep possibles amb càrrega)

Press pectoral DS banda elàstica 2-3 12-15 (30)

Press espatlla SD banda elàstica 2-3 12-15 (30)

Elevació lateral DS/SD banda
elàstica

2-3 12-15 (30)

Extensió genolls DS/SD banda
elàstica

2-3 12-15 (30)
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L’entrenament de la força muscular s’ha de realitzar a partir del % de la
força màxima. 
Cal determinar el valor de força màxima amb proves com el número de
repeticions màximes – nRM.
El número de repeticions, sèries i temps de recuperació entre elles,
determina la intensitat total de la càrrega imposada.
En covid persistent, la percepció d’esforç és un indicador clar de la intensitat.
Cal evitar la fatiga i progressar segons tolerància.

A la pràctica

5.3  Entrenament cardiovascular o de
resistència aeròbica

L’exercici cardiovascular o de resistència aeròbica constitueix un dels pilars de la
rehabilitació dels malalts crònics, incloent els que pateixen covid persistent. 
L’entrenament cardiovascular és el que es realitza durant activitats cícliques i
repetides en el temps, com poden ser: caminar, córrer, nedar o anar en bicicleta,
entre d’altres. Existeixen diferents tipus d’entrenament de resistència aeròbica,
que habitualment es classifiquen en dos grans modalitats: a) entrenament
intervàlic i b) entrenament de càrrega contínua. En el primer cas, la càrrega varia
entre pics de baixa i alta intensitat mentre que en el segon, la càrrega
d'entrenament es manté constant.
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La prescripció d’exercici per a la milloria de la capacitat aeròbica s’ha
d’estructurar al voltant de l’esquema FITT-VP incorporant el V=Volum i la
P=Progressió. 

La recomanació general per a malalts amb condició post COVID-19 és la següent:

Prescripció d’exercici cardiovascular:  FITT

Nivell funcional Freqüència Intensitat Tipus Temps

Nivell inicial 
Capacitat

funcional baixa 

2 sessions
setmana

Baixa o
lleugera

Continu
20 min.
treball
total

Nivell mitjà
Capacitat
funcional

moderada

3-4 sessions
setmana

Moderada
Continu o
intervàlic

30 min.
treball
total

Nivell alt
  Capacitat
funcional

conservada

5 sessions
setmana

Moderada-
alta

Intervàlic

40-45
min.

treball
total

El control de la intensitat d’exercici és fonamental per determinar el nivell
d’esforç, la sobrecàrrega imposada i condicionar la millora de les capacitats
físiques i funcionals. Per tant, cal establir quina variable farem servir segons els
sistemes de mesura-control de què disposem o de l’entorn on es desenvoluparà
el programa d’exercici terapèutic
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  INTENSITAT

  

 
  % FCmàx

  

 
  % VO₂màx

  

 
  % Càrrega

  

 
  Borg

  

 
  Test de la Parla

  

 
  Lleugera

  

 
  <70 %
FCmàx

  

 
  40-60 %
VO₂màx

  

 
  <60 %
Wmàx

  

 
  <4

  
Conversa normal

 
  Moderada

  

 
  70-85 %
FCmàx

  

 
  60-80 %
VO₂màx

  

 
  60-80 %

Wmàx
  

 
  4 - 6

  

  Conversa amb
dificultat

 
  Alta

  

 
  85-90 %
FCmàx

  

 
  80-85 %
VO₂màx

  

 
  80-90 %

Wmàx
  

 
  7 - 8

  

 
  Monosíl·labs o

frases molt
curtes

 

 
  Molt alta

  

 
  >90 %
FCmàx

  

 
  >85 %

VO₂màx
  

 
  >90 %
Wmàx

  

 
  9 - 10

  

 
  No poder parlar

  

Sistemes d’avaluació de la intensitat d’exercici

Nota: en alguns pacients amb símptomes persistents cardiovasculars, la FC no
serà el millor indicador d'intensitat. En aquests casos és millor guiar-se amb la
percepció d'esforç obtinguda mitjançant l'escala de Borg.

Volum
El volum total d’entrenament estarà determinat pel temps i per la intensitat a la
que es realitzi. De manera general i seguint les indicacions establertes per l’OMS,
es recomana un volum setmanal d’entre 150 i 300 minuts si l’exercici es realitza a
intensitat moderada o 75–150 minuts si és d’intensitat alta o vigorosa. També es
pot realitzar una combinació d’ambdues modalitats. 
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Progressió
La progressió de l’entrenament de resistència aeròbica és un aspecte clau per
aconseguir augmentar el consum d’oxigen i la capacitat oxidativa (resistència a
la fatiga). La progressió de l’entrenament es pot fer de diferents formes, sempre
adaptant-la a la tolerància i resposta del / de la pacient. 

Augmentar el temps (per sessió) o volum (per setmana) de l’entrenament.
Augmentar la intensitat.
Reduir el temps de descans o augmentar el temps de treball (en el cas de
l’entrenament per intervals).
Modificar el tipus d’exercici incorporant exercicis que impliquin més massa
muscular i més càrrega corporal.

Una proposta de progressió podria ser:
1.
2.
3.

4.

 Modalitat Contínua   Modalitat Intervàlica

5-10
  minuts d’escalfament 50 %

FCmàx o Borg <3  

 5-10
  minuts d’escalfament 50-55 %

FCmàx o Borg<3

20-25
  minuts al 65-75 % FCmàx o Borg

4-6

 20-30
  minuts treball altern, càrrega +

recuperació activa
  30”- 2’ alta intensitat > 75 % FCmàx

o Borg >6
  1 - 3’ baixa intensitat 50 % FCmàx o

Borg <4

5 minuts
  tornada a la calma 50 % FCmàx o

Borg <3

 5 minuts
  tornada a la calma 50 % FCmàx o

Borg <3

Proposta d’entrenament cardiovascular
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5.4  Equilibri i  marxa 

L’equilibri pot estar molt alterat en els malalts amb covid persistent, sobretot en
els casos de persones que han passat llargs períodes enllitats o en unitats de
cures intensives. Caldrà treballar-hi específicament perquè té una repercussió
directa en les AVD i en la marxa funcional.

Treball de l’equilibri
Caldrà una correcta valoració, utilitzar SPPB per iniciar el treball d’equilibri de
forma correcta, atès que iniciar amb una dificultat molt alta pot generar
frustració a la persona. Durant el treball d’equilibri caldrà tenir especial cura amb
el risc de caigudes. El treball serà progressiu, adaptant els exercicis d’equilibri a les
activitats bàsiques de la vida diària.

Treball amb peus junts
Treball en semitàndem
Treball en tàndem
Treball de l’equilibri monopodal
Treball en superfícies inestables
Treball propioceptiu

Treball de l’equilibri estàtic:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desequilibris
Moviments amb extremitats superiors
Ulls tancats
Doble tasca
Estímuls sensorials
Combinació del treball d’equilibri amb el treball aeròbic o de força
Treball en circuit

Exemple de progressions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Treball d’augment o disminució de la base de sustentació
Treball amb obstacles
Treball amb superfícies inestables
Treball propioceptiu

Equilibri dinàmic:
1.
2.
3.
4.
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Treball de la marxa
Caldrà una correcta valoració, P6MM o TUG per iniciar el treball de la marxa. És
important avançar progressivament segons la tolerància del malalt i tenir en
compte el risc de caigudes quan incorporem elements de dificultat com, per
exemple, terrenys irregulars, rampes, girs, etc. Cal pensar en adaptar els exercicis
de marxa a les activitats bàsiques de la vida diària que realitza cada persona.

Reeducació de la longitud i alçada del pas
Reeducació del recolzament
Reeducació de la posició de la pelvis
Reeducació del braceig
Reeducació dels girs
Educació sanitària en l’ús de productes de suport (si és necessari) com poden
ser: bastó, caminador, crossa, etc.

En base a la valoració caldrà treballar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estímuls sensorials
Circuits amb obstacles
Superfícies inestables
Treball a l’exterior
Treball de diferents tipus de marxa

 Exemple de progressions/variacions:
1.
2.
3.
4.
5.

5.5 Doble tasca i exercici 

De manera habitual el nostre cervell ha de treballar en dues tasques diferents.
Aquesta activació combinada per a dues tasques diferents i no relacionades es
coneix com a ‘doble tasca’ o Dual Task. La doble tasca implica una major
activació cerebral i es pot combinar en una doble tasca de tipus motor-motor o
en una doble tasca de tipus motor-cognitiu. Per exemple, la marxa és una tasca
complexa que implica exigències dels sistemes motor, sensorial i cognitiu. Quan
veiem disminuïda la nostra condició física, la nostra marxa empitjora (disminució
de la velocitat de la marxa, pèrdua d’automatismes motors, fatiga, etc.) i realitzar
una tasca requereix un major esforç físic i d’atenció, fet que disminueix la
capacitat de realitzar una doble tasca, que implica, per exemple, pèrdua de
coordinació i equilibri i, com a conseqüència, un augment del risc de caiguda.
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Les persones que han superat la COVID-19 presenten, entre d’altres, dèficits
motors i cognitius, que incrementen la demanda de l’atenció durant la marxa o
durant la realització de tasques motrius de certa complexitat, aspecte que
dificulta la seva realització i augmenta el risc de caiguda.
 
Cal destacar que sovint els entorns on es realitza la rehabilitació són entorns amb
pocs estímuls externs en els quals el pacient es pot concentrar i mantenir
l’atenció sobre les indicacions que li proporciona el fisioterapeuta. Però quan
treballem el retorn al domicili, cal tenir en compte aquests requeriments de
major activació cerebral que tindrà la persona en una marxa per exteriors, anar a
comprar, creuar un pas de vianants, etc. Aquests treballs cognitius els podrem
utilitzar durant la pràctica d’exercici terapèutic, adaptat sempre a cada pacient i a
la seva condició física i cognitiva, per evitar frustració. L’ús de la doble tasca ha de
ser progressiu i s’ha d'evitar en fases inicials de la rehabilitació, moment en el qual
el principal objectiu haurà de ser la millora de la condició física.

Dissenyar activitats que impliquin coordinar les diferents àrees: memòria, presa
de decisions, atenció, motriu. Treballar-les conjuntament per evitar problemes
en el desenvolupament de les tasques de la vida diària.   

El treball de doble tasca el podem incorporar durant el treball cardiovascular, el
treball de força, el treball d’equilibri i el treball de la marxa.

A la pràctica

Utilitzar la doble tasca amb treball de tipus motor, com pot ser passar obstacles
portant algun objecte amb les mans, intercanviant una pilota de mans, entre
d’altres. 

Serà molt important dissenyar els exercicis de doble tasca motors juntament
amb el pacient i adaptar-los als requeriments funcionals de les seves activitats
de la vida diària i incorporar elements cognitius. Per exemple, parlar per telèfon,
llegir o visualitzar una acció en una pantalla, etc.

A la pràctica
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5.6 Activitat física i comportament
sedentari
La prescripció d’activitat física (AF) terapèutica ha de començar amb una
entrevista motivacional amb el/la pacient que determini la predisposició a
incrementar els seus nivells d’AF  i serveixi també per identificar les principals
barreres i facilitadors d’aquesta pràctica. 
En aquest sentit, hi ha unes categories que ajuden a establir l’estat de
predisposició al canvi de la persona respecte d’una determinada acció, en aquest
cas, de la pràctica d’AF.

Precontemplació: el/la pacient no s’ha plantejat la possibilitat de fer més
activitat física perquè no la considera important o perquè no l’havia
considerat com una possibilitat.
Contemplació: el/la pacient ja ha valorat la possibilitat de començar a fer
exercici / activitat física.
Preparació: el/la pacient ja ha començat a fer alguna acció de cara a
incrementar els seus nivells d’AF (per exemple, ha mirat algun centre o ha
pensat en alguna acció específica), però encara no ha començat a fer-ho.
Acció: el/la pacient ja ha començat algun tipus d’AF però porta menys de 6
mesos.
Manteniment: el/la pacient ja fa exercici/AF de manera regular.

Etapes de predisposició al canvi
1.

2.

3.

4.

5.
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Un cop identificat l’estat del pacient en relació a l’AF, és necessari explorar amb
ell/a quins aspectes afavoreixen/desafavoreixen la pràctica d’AF en seu cas,
especialment en els estadis de precontemplació, contemplació i preparació.
 
A partir de la informació recollida a l’entrevista motivacional i amb el registre
objectiu i/o subjectiu (podòmetres, monitors d’activitat, qüestionaris IPAQ, SBQ...)
dels nivells actuals d’AF, el/la fisioterapeuta podrà pactar un pla d’acció amb el
malalt amb l’objectiu d’incrementar els nivells d’AF. 

Pacient inactiu i sedentari: començar per intentar disminuir el temps en
actitud sedentària (p.e: aixecar-se cada hora i moure’s durant 1-2 minuts) i,
posteriorment, incrementar l’AF. 
Pacient inactiu però no sedentari: intentar incrementar el número de minuts
d’AF diària i feedback mitjançant un dispositiu de seguiment d’AF
(podòmetre o similar). L’objectiu hauria de ser intentar caminar un mínim de
7.500 passos diaris. En pacients molt desacondicionats haurien de començar
amb l’objectiu de 5.000 passos i incrementar-ne setmanalment uns 500. 
Pacient moderadament actiu i sedentari: mantenir nivells d’AF i disminuir el
temps en actitud sedentària.
Pacient moderadament actiu i no sedentari: en aquest tipus de pacient
l’objectiu hauria de ser incrementar progressivament els minuts d’AF fins a
intentar assolir els 10.000 passos o més per dia. 

Escenaris de comportament actiu-sedentari en el malalt amb condició
postcovid

1.

2.

3.

4.

Els objectius d’AF i reducció del comportament sedentari s’haurien d’ajustar i
pactar setmanalment amb el pacient, amb l’objectiu general d’incrementar
entre un 5 % i un 10 % cada setmana. Per tal d’afavorir l’adherència a l’activitat
física és molt recomanable utilitzar dispositius de monitorització com, per
exemple, podòmetres, aplicacions del mòbil o monitors d’activitat física i
demanar als malalts que ens reportin periòdicament l’assoliment dels objectius
pactats. 
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L’exercici terapèutic és una de les intervencions més eficaç per tractar els
símptomes de condició postcovid.
És imprescindible avaluar específicament les capacitats funcionals i els
nivells d’activitat física abans de planificar el programa d’exercici terapèutic.
L’entrenament de força és ben tolerat perquè genera baixa fatiga i té un
impacte directe sobre la funció muscular.
L’equilibri és clau per poder realitzar activitats complexes com la marxa o les
AVD.
Incorporar dobles tasques en l’entrenament millora la funció motora i
cognitiva. 
És clau modificar el comportament d’activitat física tenint en consideració
els dies de no entrenament específic com a essencials per a un canvi
d’actitud cap un estil de vida més saludable.

Missatges a retenir

5.7 Telerehabilitació

Davant la situació actual de la pandèmia per COVID-19, moltes institucions han
recomanat suspendre les activitats de rehabilitació de forma presencial i opten
per desenvolupar alternatives remotes com la telerehabilitació. De fet,
l'Organització Mundial de la Salut recomana la integració de la rehabilitació en
tots els nivells de l'atenció en salut, des de l'atenció primària fins a l'atenció
intrahospitalària, passant per les unitats de cures intensives fins a l'atenció
ambulatòria, i molt especialment en l'àrea de la rehabilitació, on s’ha vist que té
un impacte positiu en el control dels símptomes, canvis a nivell fisiològic i
psicològic. 

Són objectius de la telerehabilitació: augmentar l'accessibilitat als programes de
rehabilitació, millorar la continuïtat de la teràpia i disminuir els costos i temps
associats a la intervenció. 
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Modalitats de telerehabilitació

La telerehabilitació pot ser oferta en diferents formats o modalitats:

Modalitat sincrònica. És l'execució d'una sessió de tractament realitzada en
temps real entre el professional de la salut i el malalt.
Modalitat asincrònica. És la transmissió del material per a la realització de la
teràpia lliurat de forma diferida. És a dir, l'usuari pot accedir a la sessió de
tractament sense la presència del fisioterapeuta. 
Modalitat híbrida. Combinació de les dues modalitats anteriors. És la més
usada en la telerehabilitació atès que afavoreix l'accés a aquests serveis
principalment de persones que viuen allunyades dels centres de salut.

Beneficiaris

Els usuaris que majoritàriament es poden veure beneficiats per la
telerehabilitació són aquells que tenen un bon compliment de les sessions
presencials, que realitzen correctament els exercicis i saben supervisar bé els
paràmetres de control, i no necessiten més supervisió d'un professional. En
aquest cas, el fisioterapeuta pot augmentar les hores de teràpia
complementant-la amb sessions no presencials en modalitat asincrònica per tal
d’afavorir sessions més acurades de tipus presencial. No obstant això, en  alguns
grups de pacients, principalment els que inclouen persones grans o malalts molt
severs, existeixen certs aspectes importants que cal considerar abans de realitzar
sessions de telerehabilitació. Per exemple, el risc de caigudes davant determinats
exercicis i la factibilitat pràctica i d'accés a la tecnologia necessària o l’aparició
d’alteracions fisiològiques sobtades. Per tant, és necessari establir criteris clínics
de seguretat abans d'implementar les sessions de telerehabilitació,
principalment pràctics i de seguretat, que s’analitzaran cas per cas i es pactaran
amb el malalt. 

Aspectes pràctics

Es recomana una avaluació prèvia a l'inici, durant i posterior a la realització del
programa de rehabilitació. Durant l'avaluació prèvia s’ha d'establir si és, o no,
segur realitzar la teràpia en modalitat de telerehabilitació d'acord amb les
característiques del malalt, s'ha d'establir la modalitat a utilitzar i convenir els
aspectes operacionals per realitzar la teràpia (espai, hora, llum, dispositius i/o
aparellatge).

55



S'ha de determinar si el pacient es beneficiarà de la telerehabilitació,
específicament en rehabilitació cardiorespiratòria; l'evidència assenyala que els
malalts que, per raons geogràfiques o logístiques, no poden assistir a teràpia
presencial són els potencials pacients que es poden veure altament beneficiats.

Dins de les intervencions que els fisioterapeutes poden realitzar en modalitat de
telerehabilitació trobem: el monitoratge de l'estat de salut del pacient i
l’assessorament en mesures d'autogestió de la malaltia, per exemple, l'educació
sobre la utilització de dispositius, el control del factors de risc, etc.; la realització
d’exercici terapèutic de baix risc i baixa complexitat, fomentar estratègies
d'augment de l'activitat física, la realització, seguiment i monitoratge de la teràpia
ventilatòria, entre d’altres.

La telerehabilitació és una eina eficient, segura i factible per administrar
teràpies de rehabilitació en malalts amb covid persistent.
Els malalts candidats són aquells que per dificultats logístiques, temps,
distància, etc. tenen grans dificultats en seguir els programes de
rehabilitació.
Cal assegurar-se prèviament que realitzen les teràpies de forma correcta i
que dominen l’ús dels sistemes telemàtics que utilitzarem.
Mitjançant la telerehabilitació podem augmentar el volum de treball i, per
tant, els beneficis.

Missatges a retenir
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6 Lectures recomanades
6.1 Sobre la covid
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Ozalevli S, Ozden A, Itil O, Akkoclu A. Comparison of the Sit-to-Stand Test with
6min walk test in patients with chronic obstructive pulmonary disease.
Respir Med. 2007;101(2):286–93. 

Muñoz-Bermejo L, Adsuar JC, Mendoza-Muñoz M, Barrios-Fernández S,
Garcia-Gordillo MA, Pérez-Gómez J, et al. Test-Retest Reliability of Five Times
Sit to Stand Test (FTSST) in Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis.
Biology (Basel). 2021;10(6):510. 

Patrizio E, Calvani R, Marzetti E, Cesari M. Physical Functional Assessment in
Older Adults. J Frailty Aging. 2020;10(2):1–9. 

Abizanda Soler P, López-Torres Hidalgo J, Romero Rizos L, Sánchez Jurado
PM, García Nogueras I, Esquinas Requena JL. Valores normativos de
instrumentos de valoración funcional en ancianos españoles: estudio
FRADEA. Atención Primaria. 2012;44(3):162–71. 

Kear BM, Guck TP, McGaha AL. Timed Up and Go (TUG) Test. J Prim Care
Community Health. 2017;8(1):9–13. 

Guralnik JM, Simonsick EM, Ferrucci L, Glynn RJ, Berkman LF, Blazer DG, et al.
A Short Physical Performance Battery Assessing Lower Extremity Function:
Association With Self-Reported Disability and Prediction of Mortality and
Nursing Home Admission. J Gerontol. 1994;49(2):M85–94. 

Cares-Marambio K, Montenegro-Jiménez Y, Torres-Castro R, Vera-Uribe R,
Torralba Y, Alsina-Restoy X, Vasconcello-Castillo L, Vilaró J. Prevalence of
potential respiratory symptoms in survivors of hospital admission after
coronavirus disease 2019 (COVID-19): A systematic review and meta-analysis.
Chron Respir Dis. 2021 Jan-Dec;18:14799731211002240.

Del Corral T, Percegona J, López N, Valiente A, Garriga M, Seborga M, Vilaró J.
Validity of a Spanish Version of the Leicester Cough Questionnaire in
Children With Cystic Fibrosis. Arch Bronconeumol. 2016 Feb;52(2):63-9.
English, Spanish.

58



Hendriks C, Drent M, Elfferich M, De Vries J. The Fatigue Assessment Scale:
quality and availability in sarcoidosis and other diseases. Curr Opin Pulm Med.
2018 Sep;24(5):495-503.bres.2015.01.016.

Parshall MB, Schwartzstein RM, Adams L, Banzett RB, Manning HL,
Bourbeau J, Calverley PM, Gift AG, Harver A, Lareau SC, Mahler DA, Meek PM,
O'Donnell DE; American Thoracic Society Committee on Dyspnea. An official
American Thoracic Society statement: update on the mechanisms,
assessment, and management of dyspnea. Am J Respir Crit Care Med. 2012
Feb 15;185(4):435-52.

6.3 Sobre l ’afectació respiratòria

Al Chikhanie Y, Veale D, Schoeffler M, et al. Effectiveness of pulmonary
rehabilitation in COVID-19 respiratory failure patients post-ICU. Respir Physiol
Neurobiol. 2021; 287: 103639.

Bao C, Liu X, Zhang H, et al. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) CT Findings:
A Systematic Review and Meta-analysis. J Am Coll Radiol. 2020; 17: P701-9.

Bissett B, Leditschke IA, Green M, et al. Inspiratory muscle training for
intensive care patients: A multidisciplinary practical guide for clinicians. Aust
Crit Care. 2019; 32(3): 249-55. 

George PM, Barratt SL, Condliffe R, et al. Respiratory follow-up of patients
with COVID-19 pneumonia. Thorax. 2020; 75(11): 1009-16.

Huang C, Huang L, Wang Y, et al. 6-month consequences of COVID-19 in
patients discharged from hospital: a cohort study. Lancet. 2021; 397(10270):
220-32. 

Hsieh MJ, Lee WC, Cho HY, et al. Recovery of pulmonary functions, exercise
capacity, and quality of life after pulmonary rehabilitation in survivors of ARDS
due to severe influenza A (H1N1) pneumonitis. Influenza Other Respir Viruses.
2018; 12: 643-8.

59



Ong KC, Ng AWK, Lee LSU, et al. 1-Year pulmonary function and health status
in survivors of severe acute respiratory syndrome. Chest. 2005; 128: 1393-400.

Torres-Castro R, Vasconcello-Castillo L, Alsina-Restoy X, et al. Respiratory
function in patients post-infection by COVID-19: a systematic review and
meta-analysis. Pulmonology. 2020; S2531-0437(20)30245-2. 

6.4 Sobre l ’afectació musculoesquelètica

Hannah JR, Ali SS, Nagra D, Adas MA, Buazon AD, Galloway JB, et al. Skeletal
muscles and Covid-19: a systematic review of rhabdomyolysis and myositis in
SARS-CoV-2 infection. Clin Exp Rheumatol. 2022 Feb;40(2):329–38. 

Valenzuela PL, Morales JS, Pareja-Galeano H, Izquierdo M, Emanuele E, de la
Villa P, et al. Physical strategies to prevent disuse-induced functional decline
in the elderly. Ageing Res Rev. 2018;47(May):80–8. 

Di Girolamo FG, Fiotti N, Milanović Z, Situlin R, Mearelli F, Vinci P, et al. The
Aging Muscle in Experimental Bed Rest: A Systematic Review and Meta-
Analysis. Front Nutr. 2021;8(August):1–13. 

Pérez LM, Castellano-Tejedor C, Cesari M, Soto-Bagaria L, Ars J, Zambom-
Ferraresi F, et al. Depressive Symptoms, Fatigue and Social Relationships
Influenced Physical Activity in Frail Older Community-Dwellers during the
Spanish Lockdown due to the COVID-19 Pandemic. Int J Environ Res Public
Health. 2021;18(2):808. 

Xu Z, Shi L, Wang Y, Zhang J, Huang L, Zhang C, et al. Pathological findings of
COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome. Lancet Respir
Med. 2020;8(4):420–2. 

Javed A. Neurological Associations of SARS-CoV-2 Infection: A Systematic
Review. CNS Neurol Disord - Drug Targets. 2022;21(3):246–58. 

Siahaan YMT, Puspitasari V, Pangestu A. COVID-19-Associated
Encephalopathy: Systematic Review of Case Reports. J Clin Neurol.
2022;18(2):194. 

60



Aladawi M, Elfil M, Abu-Esheh B, Abu Jazar D, Armouti A, Bayoumi A, et al.
Guillain Barre Syndrome as a Complication of COVID-19: A Systematic
Review. Can J Neurol Sci / J Can des Sci Neurol. 2022;49(1):38–48. 

Méndez R, Balanzá‐Martínez V, Luperdi SC, Estrada I, Latorre A, González‐
Jiménez P, et al. Long‐term neuropsychiatric outcomes in COVID‐19
survivors: A 1‐year longitudinal study. J Intern Med. 2022;291(2):247–51. 

Ceban F, Ling S, Lui LMW, Lee Y, Gill H, Teopiz KM, et al. Fatigue and cognitive
impairment in Post-COVID-19 Syndrome: A systematic review and meta-
analysis. Brain Behav Immun. 2022;101:93–135. 

6.5 Sobre l ’exercici terapèutic

Denay KL, Breslow RG, Turner MN, Nieman DC, Roberts WO, Best TM. ACSM
Call to Action Statement: COVID-19 Considerations for Sports and Physical
Activity. Curr Sports Med Rep. 2020 Aug;19(8):326-328.

Jimeno-Almazán A, Pallarés JG, Buendía-Romero Á, Martínez-Cava A,
Franco-López F, Sánchez-Alcaraz Martínez BJ, Bernal-Morel E, Courel-Ibáñez
J. Post-COVID-19 Syndrome and the Potential Benefits of Exercise. Int J
Environ Res Public Health. 2021 May 17;18(10):5329.

Barker-Davies RM, O'Sullivan O, Senaratne KPP, Baker P, Cranley M, Dharm-
Datta S, Ellis H, Goodall D, Gough M, Lewis S, Norman J, Papadopoulou T,
Roscoe D, Sherwood D, Turner P, Walker T, Mistlin A, Phillip R, Nicol AM,
Bennett AN, Bahadur S. The Stanford Hall consensus statement for post-
COVID-19 rehabilitation. Br J Sports Med. 2020 Aug;54(16):949-959.

Elliott N, Martin R, Heron N, Elliott J, Grimstead D, Biswas A. Infographic.
Graduated return to play guidance following COVID-19 infection. Br J Sports
Med. 2020 Oct;54(19):1174-1175.

Bishnoi A, Hernandez ME. Dual task walking costs in older adults with mild
cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis. Aging Ment
Health. 2021;25(9):1618–29. 

61



Al-Yahya E, Dawes H, Smith L, Dennis A, Howells K, Cockburn J. Cognitive
motor interference while walking: A systematic review and meta-analysis.
Neurosci Biobehav Rev. 2011;35(3):715–28. 

6.6 Sobre la telerehabilitació 

Seron P, Oliveros MJ, Gutierrez-Arias R, Fuentes-Aspe R, Torres-Castro RC,
Merino-Osorio C, Nahuelhual P, Inostroza J, Jalil Y, Solano R, Marzuca-Nassr
GN, Aguilera-Eguía R, Lavados-Romo P, Soto-Rodríguez FJ, Sabelle C,
Villarroel-Silva G, Gomolán P, Huaiquilaf S, Sanchez P. Effectiveness of
Telerehabilitation in Physical Therapy: A Rapid Overview. Phys Ther. 2021 Jun
1;101(6):pzab053.

Siddiq MAB, Rathore FA, Clegg D, Rasker JJ. Pulmonary Rehabilitation in
COVID-19 patients: A scoping review of current practice and its application
during the pandemic. Turk J Phys Med Rehabil. 2020 Nov 9;66(4):480-494.

62



7 Annexos
7.1 Escala de Borg Modificada

Escala de BORG Puntuació

Màxima 10

Molt, molt severa 9

 8

Molt severa 7

 6

Severa 5

Una mica severa 4

Moderada 3

Lleu 2

Molt lleu 1

Molt, molt lleu 0,5

Res 0
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7.2 Test 6MWT 30/20 metres
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