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EDITORIAL
COMPARTIR CONEIXEMENTS
Ramon Aiguadé
Degà i responsable de la Revista Científica

Si esteu llegint aquestes línies vol dir que ho hem tornat
a fer. Que hem dut a terme un nou número de la Revista
Científica del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.
I, amb aquest, ja en són setze. Una vegada més hi trobareu articles originals, traduccions, abstracts, consells
d’experts per fer recerca, resums de congressos i treballs de finals de grau.
L’últim cop que vaig adreçar-me a vosaltres des
d’aquestes pàgines, si em permeteu la nota personal,
vaig fer-ho, a banda de com a responsable de la publicació, com a tresorer del CFC. Després del resultat de
les eleccions del novembre, ara ho faig com a degà. Per
això puc assegurar-vos que la intenció de la nova Junta
de Govern és continuar portant-vos periòdicament continguts d’interès per al col·lectiu.
Aquesta vegada, trobo especialment interessants els
dos articles originals que publiquem: “Avaluació del
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grau d’habilitat empàtica i síndrome de burnout en
professionals de rehabilitació funcional domiciliària”
i “Efectivitat d’un programa de marxa nòrdica per a la
millora funcional en pacients adults (40-80 anys) amb
malaltia de Parkinson. Revisió sistemàtica”. Aneu-hi,
que no us decebran. També trobareu textos sobre sòl
pelvià, fisioteràpia multimodal, procés inflamatori,
aprenentatge motor o “l’enigma que és l’espatlla”.
Com sempre dic: repasseu l’índex, estic segur que trobareu articles que us picaran la curiositat i ampliaran
els vostres coneixements. Que no és en va que la nostra
és una professió sanitària en constant procés de creixement. I que la recerca, i compartir-ne els resultats,
continua sent el camí.
Per això estem decidits a continuar apostant per aquesta Revista Científica. Gaudiu-la.
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AVALUACIÓ DEL GRAU D’HABILITAT EMPÀTICA I SÍNDROME DE BURNOUT
EN PROFESSIONALS DE REHABILITACIÓ FUNCIONAL DOMICILIÀRIA
Jordi Pujol-Puiga,*, Vanesa Bayo-Tallónb, Jordi Esquirol-Caussab,
Maider Sánchez-Padillab, Carme Olivera-Noguerolaa, Carles Pujol-Puiga
a
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Autor responsable: Jordi Pujol-Puig. C/Casp 79, 3a pl. 08012 Barcelona. jpujol@fisiogestion.com. Tel.: 625553460
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RESUM
Estat de la qüestió. L’empatia és una característica vital en la competència clínica. Hi ha pocs estudis sobre
empatia en rehabilitació funcional. L’evidència científica
mostra una alta prevalença de la síndrome de burnout
(estar cremat) en el món sanitari, tenint conseqüències
negatives per al treballador i per a la institució en la
qual treballa.
Objectius. Avaluar el grau d’empatia i burnout de professionals de rehabilitació funcional i analitzar la seva
relació amb variables sociodemogràfiques.
Analitzar la relació entre empatia i burnout (subescales:
eficàcia professional, desgast, cinisme).
Disseny/Metodologia. Estudi transversal, analític, observacional. Variables: sociodemogràfiques; Empatia (Escala Empatia Mèdica Jefferson, EEMJ); Burnout
(qüestionari MBI-GS, Maslach Burnout Inventory, general-Survey: subescales desgast, cinisme, eficàcia-professional). Anàlisi descriptiva, univariable, bivariable.
Programa estadístic SPSS v.17.0; (IC 95%; significació
estadística p <0,05).
Resultats. Descriptius: 77 participants (68,8% dones;
31,2% homes), edat mitjana 33,45 anys (mín 22, màx
64 anys; DE 10,10). El 88,3% eren fisioterapeutes, el
11,7% terapeutes ocupacionals. Univariables: EEMJ
mitjà: 38,44/60. MBI-GS: 58/112 (desgast 16,73/35, cinisme 14,45/42, eficàcia 26,82/35). Bivariables: relació
lineal significativa entre empatia i eficàcia professional
(r=0,275; p=0,015).

Conclusions. Els resultats mostren que el grau d’empatia (EEMJ) no es correspon amb la percepció individual
d’aquesta. S’hauria consensuar una definició més clara
i universal d’aquest terme.
El burnout va mostrar baix nivell de desgast i cinisme
i un alt nivell d’eficàcia. Relació significativa entre empatia i eficàcia professional; sense relació amb variables sociodemogràfiques.
És necessària més recerca sobre empatia i habilitats
comunicatives en l’àmbit de la rehabilitació funcional
per millorar la competència clínica.
Conflicte d’interessos. Aquest treball no ha obtingut
finançament extern i no es contempla cap conflicte

d’interessos.
AGRAÏMENTS
La nostra gratitud a totes aquelles persones i institucions del camp de la rehabilitació funcional domiciliària
que han col·laborat desinteressadament oferint-se voluntàries per participar en aquest projecte d’investigació. També a la direcció i al personal investigador de les
Escoles Universitàries Gimbernat (UAB) i a la direcció
de la Corporación Fisiogestión.

PARAULES CLAU: Empatia. Burnout. Rehabilitació. Fisioteràpia.
Teràpia ocupacional.
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ESTAT DE LA QÜESTIÓ
L’Organització Mundial de la Salut preveu que professionalment s’ha d’atendre la persona des d’un model bio
psicosocial (1). Aquesta, contempla dins de l’àmbit de
la persona les dimensions física, cognitiva, social, psicològica, emocional, econòmica i espiritual i la manera
en què aquestes interactuen entre si, formant part de
l’individu. Per tant, és important atendre aquestes característiques perquè entrin a formar part del procés de
rehabilitació i així millorar el resultat terapèutic i la satisfacció dels pacients (2). Des d’aquesta visió, la competència clínica comprèn la suma dels coneixements
tècnics i les habilitats de relació i comunicació terapeuta-pacient per a una eficaç intervenció assistencial (3).
En posar-se en contacte el professional de la salut amb
el pacient, es mostra que la medicina implica tenir coneixements científics i humanistes i, per tant, exigeix
adquirir i desenvolupar sensibilitat, habilitats comunicatives i socials (4).
L’empatia és una característica vital en la relació terapèutica, que s’observa cada dia més precària, a causa
de múltiples factors, entre ells, els grans avenços en la
ciència i tecnologia mèdica, els mitjans de comunicació,
cultura, aspectes individuals del metge, del pacient, de
la família i la formació acadèmica en les professions sanitàries (5,6). L’empatia és considerada l’eix central en
la relació professional-pacient, ja que l’exercici sanitari
està inserit en el sistema de les relacions humanes; per
això, en la formació de tots els professionals s’hauria
d’estimular la interacció empàtica amb l’objectiu de
contribuir a restablir, mantenir o incrementar la qualitat de vida de les persones així com el seu benestar
físic, biològic, psicològic i social (5,6).
Malgrat que la paraula empatia és comunament utilitzada en l’àmbit de la salut, la comprensió d’aquest terme
per part del professional i del pacient sol ser ambigua
(1), comportant una infravaloració del seu ús com a eina
terapèutica en la competència clínica (2,7). S’entén per
empatia l’habilitat pràctica de la intel·ligència emocional
que implica tenir consciència dels sentiments, necessitats i preocupacions de l’altra persona (8) o, col·lo
quialment “posar-se al lloc de l’altre” (2). Actualment,
el professor Edward R. Melnick defineix l’empatia en
l’atenció com “l’habilitat cognitiva que combina poder
entendre l’experiència del pacient, les seves preocupacions i perspectives, amb la capacitat per comunicar-li
que ho estem entenent” (9). En definitiva, l’empatia és
un atribut cognitiu que implica la capacitat d’entendre
les perspectives i experiències internes del pacient i
l’habilitat de comunicar aquesta comprensió (3). Es pot
entendre el concepte d’empatia com l’habilitat de posar-se “en les sabates de l’altra persona”, és a dir, tenir
consciència dels seus sentiments, emocions, preocupacions, necessitats, desitjos, intencions i expectatives,
i el pacient ha de sentir-ho així. L’empatia no només
comporta un compromís per part del professional, sinó
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que inclou la participació activa i d’autoresponsabilitat
tant del pacient com del seu entorn (10).
En els últims anys, són nombroses les investigacions
de l’empatia en l’àmbit sanitari que ressalten que una
bona comunicació enforteix el procés assistencial. Cal
destacar que majoritàriament s’han realitzat estudis
sobre orientació empàtica en els àmbits de la medicina,
odontologia i infermeria, i hi ha una escassa recerca en
l’àmbit de la rehabilitació física (4).
Existeixen alguns instruments per al mesurament de
l’empatia. L’Índex de Reactivitat Interpersonal (IRI) desenvolupat per Davis, consta de 28 ítems distribuïts en
quatre subescales que mesuren quatre dimensions del
concepte global d’empatia: presa de perspectiva, fantasia, preocupació empàtica i malestar personal (11). Un
altre instrument per mesurar la conducta empàtica és
el Test d’Empatia Cognitiva i Afectiva (TECA). Es tracta
d’una mesura global de l’empatia que proporciona informació dels aspectes cognitius i afectius a través de
quatre subescales: adopció de perspectives, comprensió emocional, estrès empàtic i alegria empàtica (12).
L’Escala de Empatia Mèdica de Jefferson-EEMJ (Jefferson Scale of Physician Empathy - JSPE) (9) és un instrument que compta amb una àmplia literatura referent a
estudis de l’àmbit clínic, i la seva validesa i fiabilitat han
estat àmpliament demostrades en múltiples països; al
2005 va ser validada a l’espanyol per Alcorta-Garza et.
al. (13). Aquesta escala compta amb una àmplia evidència publicada que dona suport a la validesa de constructe i consistència interna (indicadors psicomètrics) en les
versions anglesa i espanyola. A través de 20 preguntes,
inclou variables com edat, gènere, any d’estudi i orientació empàtica (13) i consta de 20 ítems tipus Likert en una
escala de 7 punts (7). La meitat dels ítems són redactats de manera positiva, donant un resultat directament
proporcional (1 = fortament en desacord i 7 = fortament
d’acord); l’altra meitat d’ítems es generen de manera
negativa donant una puntuació inversa (1 = fortament
d’acord i 7 = fortament en desacord) (7,14). Les evidències mostren que l’EEMJ és l’únic instrument que mesura l’orientació empàtica en totes les seves dimensions
amb factors que són rellevants per a situacions que involucren la cura de persones (15) a l’haver-ho comparat
amb altres instruments com l’IRI de Davis (11).
Investigacions realitzades amb estudiants de Ciències
de la Salut, indiquen que l’aptitud empàtica pot ser augmentada significativament mitjançant un enfocament
humanista durant l’ensenyament, particularment si el
docent està immers en les experiències dels estudiants
amb pacients en l’àmbit sanitari (16). El 2007, Gonzáles (17), en el seu article anomenat “La enfermera experta y las relaciones interpersonales” va traçar com
a objectiu desenvolupar els elements de coneixement i
habilitat dins de la infermeria per afavorir les relacions
interpersonals. Gonzáles va emfatitzar que la poca experiència en la pràctica clínica sovint dificulta l’aplicació
de mètodes eficaços en la relació terapèutica.
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A l’escola de Medicina Universitària de Boston van considerar la importància de l’empatia en la relació metgepacient concloent que l’empatia del metge podia declinar
amb l’entrenament clínic (18). Es van plantejar com a objectiu mesurar l’empatia de l’estudiant durant la formació acadèmica. Els resultats van indicar que en els anys
preclínics el grau d’empatia va ser major que en els clínics, de manera que van suggerir realitzar més investigacions per ratificar si a la formació clínica hi ha efectes
negatius per a l’empatia i, en cas afirmatiu, si es podrien
dissenyar intervencions per mitigar l’impacte (18).
Encara que la pràctica clínica en els últims anys s’hagi sofisticat i especialitzat progressivament, les habilitats comunicatives segueixen sent imprescindibles en
el tractament dels pacients per aconseguir una millora clínica i un major grau de satisfacció subjectiva, al
costat del dels familiars i al dels propis professionals,
(2,4,7,19,20,21) facilitant d’aquesta manera el treball en
equip i disminuint el burnout (2,22).
El burnout o síndrome d’”estar cremat” va ser descrit
per primera vegada al 1974 pel psiquiatre nord-americà
Herbert Freudenberger, que el va definir com un “estat
de fatiga o frustració que es produeix per la dedicació
a una causa, forma de vida o relació que no produeix
l’esperat reforç” (24). Segons Freudenberger, les persones més dedicades i compromeses amb el treball són
les més propenses a patir burnout, especialment les
que treballen en professions d’ajuda a altres persones
(comunitats terapèutiques, voluntariat...) (24). Al 1981
Pines, Aronson i Kafry van definir la síndrome com un
estat d’esgotament físic, emocional i mental causat per
estar implicada, la persona, durant llargs períodes de
temps en situacions que l’afecten emocionalment (24).
Posteriorment, Maslach i els seus col·laboradors van
definir el burnout com una síndrome psicològica que
apareix com a resposta a estressors laborals crònics.
Afirmen que les tres dimensions d’aquesta resposta
són l’esgotament emocional, que representa la dimensió bàsica del burnout, i es refereix a l’esgotament dels
recursos físics i emocionals de la persona que pateix la
síndrome; la despersonalització o sentiments de cinisme, representant la dimensió de context interpersonal
de la síndrome; i la baixa realització personal o sentiment d’ineficàcia, representant la dimensió d’autoavaluació del burnout, referint-se a sentiments de falta
de productivitat a la feina (23,24,25). Arran de l’aparició
d’aquest fenomen, Schaufeli, Leiter, Maslach i Jackson
van elaborar el qüestionari MBI-GS (Maslach Burnout
Inventory, general Survey) (23), d’estructura tridimensional que analitza la possible crisi de relació d’una
persona amb el seu entorn habitual, com es relaciona
aquesta amb el seu context i els efectes que té en la
seva salut i benestar; en ella s’hi reflecteixen no només
les influències de les pressions laborals sinó també
l’entorn personal del subjecte. Consta de 16 ítems que
es distribueixen en tres subescales: eficàcia professional (sis ítems que recullen aspectes socials i no socials
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en el treball i se centren en les expectatives d’èxit del
subjecte), desgast (cinc ítems que inclouen referències
a la fatiga física i emocional) i cinisme (cinc ítems que
reflecteixen actituds de distanciament cap a la feina,
entès aquest com un intent d’allunyar del treball davant
les exigències esgotadores d’aquest, reduint l’energia
de l’individu per fer una bona feina i desenvolupar solucions creatives als problemes laborals) (13).
Els canvis ocorreguts en l’entorn socioeconòmic i en el
mercat laboral han contribuït significativament a l’extensió de la síndrome de cremar-se pel treball i que no
només repercuteix en la salut dels professionals de la
sanitat sinó també en la qualitat assistencial, deteriorant la relació metge-pacient i suposant un alt cost,
tant social com econòmic. La síndrome de burnout és un
problema de salut pública que ha cobrat protagonisme
en els últims temps Les evidències posen de manifest
l’alta prevalença d’aquesta síndrome en el món sanitari, la qual cosa té conseqüències negatives, no només
per al treballador sinó també per a la institució en què
aquest treballa. Una revisió realitzada als Estats Units
i Canadà entre els anys 1984 i 2001 (25) sobre la síndrome de burnout en metges conclou amb la detecció
d’elevats percentatges de les tres dimensions del burn
out entre els professionals mèdics. Així, van aparèixer
nivells de moderats a alts de cansament emocional en
els enquestats, alts de despersonalització, i nivells baixos o moderats de realització personal (23).
En atenció primària, un de cada tres metges i infermeres pateix burnout, com mostren alguns estudis realitzats que mesuren la prevalença de la síndrome d’estar
cremat en aquests professionals. Un d’aquests treballs
es va realitzar en especialistes de diverses disciplines
sanitàries de Santa Cruz de Tenerife (26). Un altre estudi similar realitzat a Madrid, va concloure que els nivells
de desgast van ser lleugerament superiors comparats
amb l’estudi anterior. Un altre estudi realitzat a Barcelona va mostrar que més d’un 40% dels enquestats
tenia nivells elevats de cansament emocional i despersonalització, i el 30% nivells baixos de realització
personal. Tots aquests estudis tenen en comú que van
utilitzar en la seva metodologia la versió del MBI-GS per
a professionals sanitaris i que van obtenir percentatges
de resposta superiors al 60% (27).
OBJECTIUS
L’objectiu principal d’aquest estudi va ser avaluar el grau
d’habilitat empàtica i índex de burnout en un grup de fisio
terapeutes i terapeutes ocupacionals de l’àmbit domiciliari d’una empresa de serveis de rehabilitació funcional.
Els objectius secundaris van consistir en estudiar quines variables podrien modificar l’empatia i el burnout
en la mostra estudiada. Per a això, es van analitzar les
relacions bivariables entre els resultats de l’EEMJ (grau
d’habilitat empàtica) i la professió sanitària (fisioterapeutes o terapeutes ocupacionals); la relació entre la
pregunta directa (autopercepció de canvis d’empatia)
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i l’edat; la percepció de canvis d’empatia en homes i
dones durant la trajectòria professional; el grau d’habilitat empàtica en homes i dones en relació amb els anys
d’experiència professional en l’àmbit domiciliari i la relació entre l’empatia i el burnout i les seves diferents
subescales (eficàcia professional, desgast i cinisme).
METODOLOGIA
Disseny de l’estudi i àmbit: Es va realitzar un estudi
transversal analític observacional entre gener i maig de
2011 en una empresa de rehabilitació funcional domiciliària privada concertada que cobria l’àrea metropolitana de Barcelona.
Mostra: Inicialment, es va dirigir a tots els fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals de l’empresa analitzada
que volguessin participar-hi de manera voluntària, havent obtingut prèviament consentiment informat. Es va
assegurar el seu anonimat i confidencialitat. Els criteris
d’inclusió van ser: ser professional autònom, ser fisio
terapeuta i/o terapeuta ocupacional col·laborador de
l’empresa de rehabilitació funcional domiciliària. Del
total de 95 professionals possibles, finalment hi van
participar 77 (68 fisioterapeutes i 9 terapeutes ocupacionals), quedant exclosos de l’estudi 18 persones per no
complir els criteris esmentats.

ris incloent tècniques d’anàlisi descriptiva univariable i
bivariable, mitjançant l’estadístic paramètric khi quadrat
per a variables qualitatives; anàlisi de variàncies (ANOVA) (interval de confiança 95%, considerant significatiu
p<0,05 per n-1 graus de llibertat i considerant una distribució normal) i coeficient de correlació lineal de Pearson
per a variables quantitatives (interval de confiança 95%,
considerant significatiu p <0,05 per n-2 graus de llibertat
i considerant una distribució normal).
Descripció de la mostra: La mostra final va ser de 77
participants, el 68,8% (n=53) van ser dones i el 31,2%
homes (n=24), amb una mitjana d’edat de 33,45 anys
(mínim 22, màxim 64 anys; desviació típica 10,10; asimetria 1,267). L’edat es va agrupar per percentils per
poder distribuir els participants en quatre grups similars i comparar els grups d’edat més jove amb els d’edat
més madura (menors de 26 anys n=22; 27-30 anys n=15;
31-40 anys n=20 i majors de 41 anys n=17, 3 persones
no van contestar a aquesta pregunta). El 88,3% eren fisioterapeutes (n=68) i el 11,7% terapeutes ocupacionals
(n=9). Pel que fa a l’experiència professional, el 48,6%
tenien una trajectòria en l’àmbit domiciliari inferior o
igual a 5 anys (n=35); el 51,4% portaven més de 5 anys
(n=37); 5 persones no van contestar aquest ítem.
RESULTATS

Variables i instruments de recollida de dades: Es va
lliurar un quadern de recollida de dades que incloïa
el full d’informació al participant, el consentiment informat (seguint els requeriments bioètics), un full de
renúncia i les següents variables: sociodemogràfiques
descriptives (edat, sexe, especialitat professional i anys
d’experiència en la rehabilitació domiciliària); dues
preguntes directes Creu que és una persona empàtica en
l’àmbit professional? i Creu que el seu grau d’empatia ha
canviat des que va començar a treballar en l’àmbit domiciliari?, amb possibilitat de resposta dicotòmica; l’Escala d’Empatia Mèdica de Jefferson (EEMJ, valoració de
l’empatia) 7 i el qüestionari Maslach Burnout Inventory,
General Survey (MBI-GS, valoració de la síndrome de
burnout) amb les seves tres subescales (eficàcia professional, desgast i cinisme) (13).

Univariables
A l’EEMJ es va obtenir una puntuació mitjana de 38,44
sobre un total de 60 punts. Taula 1.
Taula 1
Puntuacions mitjanes en l’Escala de Jefferson.

N

Vàlids

77

Perduts

0

Mitjana

38,44

Mediana

39,00

Desviació típica

10,496

Metodologia de la recollida de dades: El quadern va ser
repartit i recollit pels investigadors als 77 professionals
(fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals). Els voluntaris van disposar de 20 minuts per anotar les respostes
de forma anònima. Les variables van ser recollides en
una única visita, sense realitzar seguiment.

Asimetria

-0,513

Error típic d’asimetria

0,274

Mínim

7

Màxim

58

Anàlisi de dades: L’anàlisi estadística univariable i bivariable es va realitzar mitjançant programa específic
(IBM® SPSS v.17.0). La mostra que es va utilitzar va incloure tots els participants voluntaris que van complir els
criteris d’inclusió, van emplenar el quadern de recollida
de dades i dels que constava el consentiment informat
annex. Es van avaluar els objectius principals i secunda-

Percentils
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32,00

50

39,00

75

45,50
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La puntuació mitjana del MBI total va ser 58 punts sobre
un total de 112. Taula 2.
Taula 2
Resultats del MBI en les seves subescales i puntuació total.

MBI Subescala
desgast

MBI Subescala
cinisme

MBI Subescala
eficàcia

MBI Total

Vàlids

77

77

77

77

Perduts

0

0

0

0

Mitjana

16,73

14,45

26,82

58,00

Mediana

16,00

13,00

28,00

57,00

Desviació típica

4,480

4,044

4,019

9,217

Asimetria

1,147

1,325

-1,141

,907

Error típic d’asimetria

,274

,274

,274

,274

Mínim

9

7

15

41

Màxim

32

27

35

89

25

14,00

12,00

24,00

53,50

50

16,00

13,00

28,00

57,00

75

19,00

16,00

30,00

62,00

N

Percentils

La mitjana de la subescala de desgast del MBI-GS va
ser de 16,73 sobre un màxim de 35 punts, la mitjana de
la subescala de cinisme va ser de 14,45 sobre 42 punts i
la mitjana de la subescala d’eficàcia professional va ser
de 26,82 sobre 35.
A la pregunta directa Creu que és una persona empàtica en l’àmbit professional?, el 100% dels participants es
van considerar empàtics (n=77). A la pregunta directa
Creu que el seu grau d’empatia ha canviat des que va començar a treballar en l’àmbit domiciliari?, el 76,3% (n=58)
del total va interpretar que havia millorat (51 fisioterapeutes i 7 terapeutes ocupacionals), el 21,1% (n=16) no
havia percebut canvis (14 fisioterapeutes i 2 terapeutes
ocupacionals) i el 2,6% van interpretar un canvi a pitjor
en les seves habilitats empàtiques (2 fisioterapeutes);
1 persona no va respondre la pregunta.
Bivariables
En l’anàlisi bivariable entre grau d’empatia segons
l’EEMJ i la professió sanitària, els fisioterapeutes van
obtenir una mitjana de 37,79 (mínim 7, màxim 58; desviació típica 10,922), mentre que els terapeutes ocupacionals van obtenir una mitjana de 43,33 (mínim 38, màxim
49; desviació típica 4,123; p=0,138).
Pel que fa a l’autopercepció de canvis d’empatia a través
de la pregunta directa, es va observar que en el grup de
menors de 26 anys (n=22) 1 persona va tenir la sensació
que havia empitjorat, 4 no van trobar canvis i 17 referien

ACTUALITZACIONS EN FISIOTERÀPIA Número XVI, Any 2019

haver millorat; en el grup de 27-30 anys (n=15) 6 no van
manifestar canvis i 9 referien haver millorat; en el grup
de 31-40 anys (n=20) 1 persona havia empitjorat, 5 no
van manifestar canvis i 14 asseguraven haver millorat;
en el grup de 41 anys o majors (n=17) el 100% va referir
haver millorat (p=0,125). A l’estratificar per sexes, es va
observar que el 73,08% de les dones (n=38) i el 83,33%
dels homes (n=20) consideraven que havien millorat, el
23,07% de les dones (n=12) i el 16,66% dels homes (n=4)
havien romàs igual, i només 2 dones (3,85%) consideraven haver disminuït la seva empatia (p=0,480).
En l’anàlisi bivariable entre EEMJ i sexe es va observar
que les dones van obtenir una mitjana de 37,60 (mínim
7 màxim 58; desviació típica 10,481) i els homes van obtenir de mitjana 40,29 (mínim 18 màxim 57; desviació
típica 10,511; p=0,301).
En analitzar l’EEMJ i els anys d’experiència es va mostrar que els professionals que portaven 5 anys o menys
exercint van obtenir una mitjana de 37,11 (mínim 7 màxim 58; desviació típica 10,951) i els que portaven més
de 5 anys van obtenir una mitjana de 40,19 (mínim 11
màxim 57; desviació típica 9,882; p=0,215).
En l’anàlisi de la correlació de Pearson entre l’EEMJ i
les tres subescales del MBI-GS, es van obtenir resultats significatius en la subescala d’eficàcia professional
(p=0,015) mostrant que hi ha una tendència lineal en la
relació entre aquestes 2 variables, i una r=0,275.
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CONCLUSIONS
Encara que el terme ‘empatia’ és habitualment utilitzat
i conegut pels professionals de la salut, aquest estudi reflecteix certa ambigüitat en la seva comprensió, ja
que no es correspon la percepció individual d’empatia
amb els resultats obtinguts en l’EEMJ. S’hauria de consensuar internacionalment el concepte d’empatia ja
que la literatura no contempla una definició concreta,
clara i universal (7).
La pregunta directa dicotòmica sobre la percepció individual d’empatia possiblement hagués evidenciat major
sensibilitat si hagués tingut opcions de resposta tipus
Likert, perquè podria haver matisat millor l’autopercepció del nivell d’empatia, ja que no es correspon amb els
resultats de l’escala d’empatia de Jefferson, que reflecteixen un grau d’empatia mitjà-alt.
Els resultats d’aquesta investigació suggereixen que no
hi ha relació entre les variables: edat, sexe, anys d’experiència professional, disciplina sanitària, amb el grau
d’empatia ni amb el nivell de burnout dels professionals
analitzats, en no mostrar diferències significatives.
L’escala MBI-GS va mostrar uns baixos nivells de desgast i cinisme i un alt nivell d’eficàcia professional. Al
seu torn, també es va mostrar una relació lineal estadísticament significativa entre el grau d’empatia i l’eficàcia professional. Així mateix, s’observa una manca de
relació entre les subescales cinisme i desgast del MBIGS amb l’EEMJ.
Aquesta investigació, al costat d’altres estudis publicats
(28,29) indueixen a la reflexió sobre la necessitat de realitzar accions formatives i unificar conceptes sobre
la definició d’empatia, sobre habilitats comunicatives
i d’interrelació en l’àmbit sanitari. En contemplar els
subjectes des del model biopsicosocial es permetria
optimitzar el procés de rehabilitació, millorar els resultats terapèutics, i al seu torn, el grau de satisfacció
de les persones ateses, millorant d’aquesta manera la
competència clínica (30,31).
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RESUM

ABSTRACT

Estat de la qüestió. La malaltia de Parkinson ocupa el
segon lloc pel que fa a la incidència de malalties neurodegeneratives a Espanya (235,9 casos nous de cada
100000 persones – any), en persones d’edats compreses
entre els 45 i 85 anys. Implica una alta despesa econòmica que es veurà augmentada per l’increment de l’envelliment de la població. Els estudis recents demostren
que la marxa nòrdica és una tècnica beneficiosa per a la
salut, de baix cost i de senzilla aplicació. L’evolució de la
pràctica i el seu creixement ha estat molt important en
els darrers anys a causa de l’increment de la demanda
d’activitats saludables per part de la població. Tot i així,
hi ha una dispersió de diverses iniciatives i tècniques
que s’han anat creant i modificant fins a dia d’avui.

Introduction. Parkinson’s disease (PD) is the second regarding the incidence of neurodegenerative diseases in
Spain (235.9 new cases for every 100,000 people - year)
in people aged between 45 and 85 years old. It involves
a large financial outlay per person per year, which will
be augmented by the increase in the aging population.
Growing evidence shows that Nordic Walking (NW) is
beneficial to health, low cost and has an easy application. The evolution of the practice and its growth has been
very important in recent years due to the increase in the
demand for healthy activities by the population. Even so,
there is a dispersion of various initiatives and techniques that have been created and modified.

Objectius. Determinar l’efectivitat de la marxa nòrdica
com intervenció en la millora de la funcionalitat en subjectes adults (40-80 anys) amb malaltia de Parkinson.
Mètodes. S’ha dut a terme la cerca bibliogràfica d’assaigs
clínics de bases de dades referents a ciències de la salut,
centrades en l’evidència científica com PEDro i Pubmed.
Resultats. S’han identificat 17 assaigs clínics, dels quals
només 7 han estat escollits per ser analitzats segons els
criteris d’inclusió de la revisió bibliogràfica. S’obtenen
resultats positius pel que fa a la capacitat aeròbica i a
la qualitat de vida. La marxa nòrdica millora l’equilibri,
disminueix la rigidesa corporal i afavoreix la mobilitat en
general facilitant les activitats quotidianes. Les variables
funcionals (capacitat aeròbica, equilibri i qualitat de vida)
han estat majoritàriament mesurades a partir del 6MWT,
TUG, BBS i el qüestionari PDQ-39.
Conclusions. Els resultats d’aquesta revisió corroboren la
idoneïtat de la utilització de la marxa nòrdica com a activitat
física pel que fa a la millora de la capacitat aeròbica, dels
símptomes motors i d’equilibri i de la qualitat de vida. Serien desitjables noves investigacions que tinguin en compte,
però, la mida mostral, les diferents fases d’evolució de la
malaltia i l’ús de tests més fiables segons les variables clíniques i expectatives funcionals dels malalts de Parkinson.
PARAULES CLAU: Parkinson’s disease. Nordic walking.
Exercise therapy. Balance. Quality of life.
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Objectives. To determine the effectiveness of Nordic Wal
king as intervention for the improvement of functionality
in adult subjects (40-80 years) with Parkinson’s disease.
Methods. A bibliographic search of clinical trials using
the health sciences databases PUBMED and PEDro has
been carried out.
Results. Seventeen clinical trials have been identified, of
which only 7 have been selected to be analyzed according
to the inclusion criteria of the bibliographic review. Positive
results are obtained regarding aerobic capacity and quality
of life. Nordic walking improves balance, reduces bodily rigidity and promotes mobility in general by facilitating daily
activities. The functional variables (aerobic capacity, balance and quality of life) have been mostly measured from
6MWT, TUG, BBS and the PDQ-39 questionnaire.
Conclusions. The results of this review corroborate the
suitability of the use of Nordic walking as physical activity in terms of improving aerobic capacity, motor and
balance symptoms and quality of life. New research
would be desirable, but taking into account sample size,
the different phases of disease evolution and the use of
more reliable tests according to the clinical variables
and functional expectations of Parkinson’s patients.

KEYWORDS: Parkinson’sdisease. Nordicwalking. Exercisetherapy.
Balance. Quality of life.
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INTRODUCCIÓ
La malaltia de Parkinson (MP) es coneix com un trastorn degeneratiu del Sistema Nerviós Central (SNC). Es
caracteritza per una disfunció i pèrdua de neurones dopaminèrgiques (1,2). A Espanya, la incidència de la MP
es troba sobre 235,9 casos nous de cada 100.000 persones/any, pel que fa a persones d’edats compreses entre
els 45 i 85 anys d’edat. Dades actuals estableixen l’edat
on el debut de la malaltia és més important entre els
50-59 anys, malgrat pot iniciar-se a partir dels 40 anys
en alguns casos (3). La malaltia és més prevalent en el
sexe masculí, amb 359,6 per 100.000 persones/any (4,5).
Els símptomes motors més rellevants que es presenten
en pacients amb MP són bàsicament quatre:
• La tremolor: malgrat que aquest és el símptoma que per excel·lència identifica socialment el
malalt d’MP, un 15% dels pacients no arriben
a desenvolupar-lo. Així i tot, és un dels primers
símptomes en aparèixer. Es tracta d’una tremolor
lenta i rítmica, que acostuma a iniciar-se a la part
distal dels membres superiors, unilateralment, i
es fa més evident en repòs (2,6,7).
• La rigidesa: aquest augment de resistència en
l’amplitud de moviment d’una articulació s’associa al fenomen de “roda dentada” i al dolor. També
té relació amb la mala postura de tendència encorbada, com a conseqüència del patró flexor més
acusat (6,7,8).
• La bradicinèsia1: s’observa un reduït balanceig
dels braços o bloqueig motor en el transcurs de
la marxa així com l’acinèsia de la musculatura de
la parla i respiratòria (veu baixa i sense força), que
es tradueix també en una reduïda capacitat respiratòria (2,6,8).

La MN és una activitat que en condicions normals no
requereix d’una gran concentració per a la seva execució i per tant és força automatitzada. En condicions
de discapacitat, però, la marxa amb bastons es podria
convertir en una activitat més fatigant que la marxa
convencional (12).
L’aplicació efectiva d’una eina d’intervenció clínica com
la MN, passa per l’estudi del cost fisiològic de la pràctica d’aquesta activitat així com de les limitacions en la
capacitat física de qui la realitza. Els diferents estudis
remarquen que cal tenir en compte el monitoratge de
la freqüència cardíaca i el volum d’oxigen (VO2) al ser la
MN un exercici aeròbic que necessita un control de l’aptitud física (13). La literatura actual al voltant d’aquesta
qüestió dirigida a la rehabilitació és limitada i presenta
mostres poblacionals molt heterogènies. La selecció de
les eines de valoració física avalades per l’evidència científica es considera clau per tal d’obtenir uns resultats
rellevants en el mesurament de l’efectivitat de la MN
com intervenció en subjectes adults (40-80 anys) amb
MP segons les variables funcionals capacitat aeròbica,
equilibri i qualitat de vida (14).
MÈTODE
S’efectua una recerca bibliogràfica a les bases de dades PEDro i PUBMED entre novembre de 2016 i gener
de 2017.
Criteris d’inclusió
•
•
•
•

Assaigs clínics (>4/10 Escala PEDro).
Població – mixta entre 40 i 80 anys.
Utilització de la MN com a eina terapèutica.
Articles que incloguin pacients diagnosticats de
MP en qualsevol de les seves fases d’evolució.

Criteris d’exclusió

• La inestabilitat postural: símptoma que acostuma a produir-se com a conseqüència d’altres
característiques clíniques que deriven cap a
una postura i patró compensatoris de la pèrdua
d’equilibri (6,7).

• Articles que no combinin clarament la MN amb
la MP.
• Articles que incloguin pacients amb diversos tipus
de simptomatologia parkinsoniana i no pacients
clarament diagnosticats de MP.

D’altra banda, durant els darrers anys s’ha evidenciat un
creixent interès dins l’àmbit sanitari dirigit a la utilització de la marxa nòrdica (MN) com a eina terapèutica (9).
D’entre les múltiples indicacions que contempla aquesta pràctica, moltes d’elles van dirigides a persones amb
dèficits de coordinació i/o equilibri, agilitat, pèrdua de
dissociació de cintures pelviana i escapular i tot amb
la finalitat de treballar l’ES i l’EI conjuntament. És per
això que s’ha determinat la MN com una eina segura i
d’aplicació senzilla útil per reduir els efectes d’algunes
malalties cròniques, com pot ser la MP (10,11).

A continuació es mostra, en forma de diagrama de flux,
tota la metodologia de forma detallada amb els resultats
obtinguts després de l’aplicació dels diferents filtres i
en les diferents bases de recerca científica, així com la
quantificació de resultats obtinguts d’aquesta recerca,
per obtenir el nombre definitiu d’articles analitzats.

1 Bradicinèsia: lentitud en l’execució dels moviments voluntaris.
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PubMed

PubMed

PEDro

(Nordic walking OR pole
walking OR pole striding) AND
(Parkinson OR Parkinson
disease OR Parkinson’s disease)
AND (flexibility OR rehabilitation
OR physiotherapy OR exercise
therapy OR physical activities)

(Nordic walking OR pole walking
OR pole striding) AND (Parkinson
OR Parkinson disease OR
Parkinson’s disease) AND
(balance OR quality of life OR
exercise therapy)

(Parkinson Disease AND
Nordic Walking)

(n = 15)

(n= 5)

(n = 14)

Eliminació de duplicats (n=17)

Resultats

Exclosos al llegir títol/resum

(n = 17)

(n = 7)

Escollits per llegir el
text complert

Exclosos per complir criteris exclusió

(n = 10)

2 exclosos per no fer referència a cap de les variables d’estudi.
1 exclòs per no especificar els criteris d’elecció.

(n=3)

Total d’estudis
(n = 7)

RESULTATS
Els estudis escollits segons l’estratègia de cerca i de selecció finalment són 7 (Taula 1). L’extracció d’informació
està orientada cap a l’obtenció de l’any de publicació,
els autors, el nivell d’evidència i els resultats obtinguts
explicats de forma descriptiva i ordenats cronològicament de més nou a més antic.
Dominàncies
A continuació s’exposen les dominàncies dels resultats
obtinguts a partir dels documents d’anàlisi definitius
d’aquesta revisió bibliogràfica de forma conjunta.
Característiques de la mostra
Gènere i mida de la mostra: el gènere majoritari és el
masculí. Només en dos dels articles hi ha predomini de
dones en la mostra. Hi ha força variabilitat en el nombre
de pacients, des d’un màxim de 90 subjectes fins a un
mínim de 6 (Figura 1).
Edat: la població dels estudis seleccionats per a la revisió presenta una mitjana d’edat de 66,25 anys ±6,75 (DE).
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Nivell d’afectació: segons l’escala Hoehn i Yahr (HY),
aquesta classificació s’ha distribuït en quatre nivells, de
menys a més afectació (Figura 2). La majoria d’articles
inclouen pacients d’estadi I-III a l’escala Hoehn i Yahr.
Només un dels articles inclou pacients d’entre I-IV. No
s’especifica la distribució detallada de subjectes per nivell d’afectació que s’inclou en cada article.
Característiques de l’estudi
Taxa d’abandonament: No s’observa cap estudi amb
una taxa d’abandonament important (>20%), aspecte
que descriu una forta adherència terapèutica dels pacients a la utilització de la MN, dins dels diferents estudis (Figura 3). Pel que fa la durada de les intervencions
(Taula 2), hi ha dos articles que destaquen per les més
de 10 (17) i de 20 (18) setmanes de durada; ambdós presenten una taxa d’abandonament del 0%.
Nivell d’aleatorització: Segons l’escala PEDRO, cap dels
articles compleix els criteris de cegament de pacients
ni terapeutes. Només un d’ells compta amb assignació
oculta. Un 42,9% dels articles revisats ha aconseguit un
cegament de l’avaluador.
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Taula 1
Síntesi dels resultats dels articles analitzats.

Any

Autors

Nivell
d’evidència
(PEDro)

Resultats

2017

Monteiro EP et al.
(15)

6/10

Les millores en la UPDRS III (p<0,001), les puntuacions d’equilibri (p<0,035),
TUG SS (p<0,001), TUG FS (p<0,001) i LRI (p<0,001) es mostren en tots dos grups.
No obstant, el grup de MN mostra diferències significatives (p<0,001) en comparació amb el grup FW per a la mobilitat funcional.

2016

Bang DH et al.
(16)

8/10

Millora significativa en el NWg: UPDRS (p=0,006), BBS (p=0,002), TUG (p=0,048),
10 MWT (p=0,047) i 6 MWT (p=0,003).
No hi va haver diferències significatives en la taxa d’incidència de caigudes entre
grups (p>0,05).

2015

Cugusi L et al.
(17)

5/10

Disminució de la FC en repòs (p<0,05) i pressió sanguínia diastòlica en repòs
(p<0,05).
Augment en la distància recorreguda (p<0,05) i força muscular dels membres
inferiors (p<0,005) en el NWg.
Augment de capacitat d’equilibri i seguretat (p<0,005).

2011

Reuter I et al.
(18)

6/10

Millora de tots els grups en l’escala d’equilibri de Berg (p<0,001).
Disminució de la FC a velocitats de marxa submàximes (p<0,001) i pressió sanguínia sistòlica (p=0.004) en grups de MN i de caminar.
Disminució de puntuació al PDQ-39 en tots els grups (p<0,001).

2010

Ebersbach G et al.
(19)

6/10

Millores significatives del grup LSTV-BIG respecte els altres dos (p=0,001 en la
UPDRS-III i p=0,033 en el TUG).
No hi ha diferències significatives en les altres dues variables.

2008

Van Eijkeren et al.
(20)

4/10

La diferència en el PDQ-39 molt poc significativa per al subgrup de 9 pacients
(p=0,08) però significativa per al grup sencer (p<0.01).
Els resultats de T3 mostren que els efectes es mantenen 5 mesos després del
tractament.

2000

Baatile J et al.
(21)

4/10

Millora significativa de la qualitat de vida entre l’inici i el final del tractament
(p<0,028). S’observen diferències significatives per a la puntuació total de
UPDRS després de la intervenció de PoleStriding (p<0,026).

Figura 1
Mostra i gènere de cada article.
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Figura 2
Nivell d’afectació de la mostra segons l’escala de classificació d’Hoehn i Yahr. (Caselles de color, positiu; caselles amb patró, negatiu)..
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Figura 3
Mostra i taxa d’abandonament.
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Taula 2
Temps de durada de les intervencions.

Autor i any

Freqüència

Núm. Setmanes

Total sessions

Temps sessió (min)

Monteiro et al. (2016)

2 dies/setmana

9

18

60

Bang et al. (2016)

5 dies/setmana

4

20

60

Cugusi et al. (2015)

2 dies/setmana

12

24

60

Reuter et al. (2011)

3 dies/setmana

24

72

70

Ebersbach et al. (2010)

2 dies/setmana

8

16

60

Van Eijkeren et al. (2008)

2 dies/setmana

6

12

60

Baatile et al. (2000)

3 dies/setmana

8

24

60
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Dominàncies globals dins de cada variable clínica

ase Questionnaire (PDQ-39) en la totalitat dels articles
que la valoren, que són 4.

Eines d’avaluació utilitzades:
A la Figura 4 hi ha representats els percentatges d’utilització d’unes eines o unes altres per al mesurament
de cada variable analitzada als articles d’estudi. Per a la
variable de capacitat aeròbica (la qual és mesurada en 6
dels articles), la prova o test més empleat ha estat el 6
Minute Walking Test (6MWT), amb un 50% d’utilització.
Dels 7 articles, 6 han tingut en compte la variable equilibri. Un 33% dels articles han realitzat el Test Time Up
&Go (TUG) de la mateixa manera que l’altre 50% han
utilitzat la combinació dels dos tests. Així doncs, l’equilibri ha estat mesurat, en la majoria d’articles, mitjançant el Test TUG juntament amb el Berg Balance Scale
(BBS) o bé el TUG únicament.
L’índex de Berg utilitzat de forma única només ha estat
utilitzat en 1 dels 6 articles que mesuren l’equilibri.
Pel que fa la variable qualitat de vida, observem que és
mesurada mitjançant el qüestionari Parkinson’s Dise-

Relació entre la variable d’estudi, eina d’avaluació
i % de millora
A la Taula 3 hi ha representats els % de millora per a
cada variable i eina d’avaluació utilitzada.
A part de les variables capacitat aeròbica i equilibri,
tots els articles que han valorat els canvis en la qualitat de vida, han obtingut una disminució en els valors
resultants del PDQ-39, significant una millora general
d’aquesta variable clínica. Reuter et al. (18) dona especial importància a la millora de la cognició atès que,
en el seu cas, ha estat l’únic subgrup que ha mostrat
una clara diferència entre grups d’estudi. En aquest
assaig clínic, el grup de MN és el que ha mostrat una
millora més important (p<0,02). En altres casos però,
s’observen empitjoraments, com en les dimensions de
benestar emocional, estigma, cognició, comunicació i
desconfort corporal. En algun cas, no s’especifica quin
ha estat el canvi en el suport social.

Figura 4
Percentatge d’ús de les diverses eines de valoració.
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PDQ-39: Parkinson’s Disease Questionnaire-39
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Taula 3
% de millora per a cada variable i eina d’avaluació utilitzada.

Variable

Eina d’avaluació

% Millora

Capacitat aeròbica

6MWT

Augment respecte la distància inicial:
Un 21,27% → Bang DH et al. (16)
Un 16,35% → Cugusi L et al. (17)
Un 16,98% → Van Eijkeren FJ et al. (20)

Equilibri

TUG

Disminució del temps en segons:
Un 17,8% → Monteiro E et al. (15)
Un 33,28% → Bang DH et al. (16)
Un 7,5% → Cugusi L et al. (17) i Ebersbach G et al. (19)
Un 15,38% → Van Eijkeren FJ et al. (20)

Equilibri

BBS

Millora de l’equilibri en %:
No s’especifica millora → Monteiro E et al. (15)
Millora del 12,45% → Bang DH et al. (16)
Millora del 12,99% → Cugusi L et al. (17)
Millora del 5,51% → Reuter et al. (18)

ACTUALITZACIONS EN FISIOTERÀPIA Número XVI, Any 2019

17

ACTUALITZACIONS EN FISIOTERÀPIA
EFECTIVITAT D’UN PROGRAMA DE MARXA NÒRDICA PER A LA MILLORA FUNCIONAL EN PACIENTS ADULTS (40-80 ANYS)
AMB MALALTIA DE PARKINSON. REVISIÓ SISTEMÀTICA

DISCUSSIÓ
La present revisió vol determinar quina és l’efectivitat
d’una intervenció de MN en la millora funcional de pacients amb la MP d’edats compreses entre els 40 i 80
anys. És per això que s’han establert com a objectius
específics l’anàlisi de la capacitat aeròbica, de la capacitat d’equilibri i de la qualitat de vida dels pacients. La
MN, d’altra banda, és un tipus d’activitat física que es
practica en distàncies relativament llargues i a un nivell
de fatiga elevat.
La manca de resultats satisfactoris en l’aplicació de la
MN, sobretot pel que fa a la qualitat de vida, pot tenir
una correspondència en la mida mostral dels diferents
estudis, moltes d’elles amb no més de 20 pacients. La
representativitat en la distribució del gènere es correspon majoritàriament amb els valors epidemiològics que
parlen d’una dominància masculina. Aquesta, però, no
es compleix en tots els articles.
Sabent que la MP pot debutar o presentar els primers
símptomes a partir dels 40 anys d’edat i que té una
gran incidència entre els 50-59 anys, l’edat mitjana de
les mostres d’aquests articles reflecteix poc la representativitat de tots els moments en què pot aparèixer i
desenvolupar-se la malaltia. S’han establert expectatives de vida per als pacients amb Parkinson en 78,3 ±8,6
anys en homes i 80,4 ±8,7 anys en dones (22). S’observa,
doncs, que s’han publicat articles amb una mostra poblacional força envellida i que pot donar lloc a algunes
limitacions a l’aplicació de la intervenció de MN per la
condició física i el deteriorament cognitiu d’aquesta població (23).Una possible raó és la negació de la condició
de salut en els primers estadis de la malaltia i el desconeixement per part dels neuròlegs de la idoneïtat de la
tècnica en aquestes fases inicials (24,25). També s’esgrimeix com a possible causa, la falta de seguiment dels
malalts en aquestes fases al ser usuaris no institucionalitzats. D’altra banda, treballar amb població més envellida dificulta trobar pacients d’edat avançada amb unes
condicions físiques comparables que es puguin incloure
en un mateix estudi atès que, a mesura que la població
envelleix, sorgeixen altres patologies o limitacions com
malalties cardiovasculars o fractures que podrien impedir la realització d’aquest tipus d’intervenció (26).
Els estadis d’Hoehn i Yahr conformen una escala categòrica descriptiva de la MP. Caldria que fos utilitzada en
la seva forma original per a la presentació demogràfica
de grups de pacients. Si així fos, seria necessari que es
descrivissin les dades en medianes i rangs, i no segons
mitjanes i desviacions estàndard (27).
El reduït nombre d’abandonaments que s’observa de
manera general en tots els assaigs clínics de la revisió
es pot explicar per la bona adherència al tractament.
Aquest fet podria ser el responsable de la millora general dels resultats de les variables analitzades, tot i no
ser estadísticament significatives per les mides mostrals utilitzades als diferents estudis (18).
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En aquesta revisió bibliogràfica s’han seleccionat estudis tipus assaig clínic, els quals gairebé tots mostren un
important baix nivell d’aleatorització. En cap dels casos
hi ha cegament per part dels terapeutes ni dels participants. És per això que el grau d’evidència general
es defineix com a baix. Només un dels articles assoleix
la màxima puntuació de 8/10 punts a l’escala PEDro,
considerada en aquesta revisió com a evidència de bona
qualitat (16).
Per a la valoració de la tolerància a l’esforç, s’ha pogut
observar que el UKK Walk Test utilitza una equació que
combina el temps en recórrer una distància de 2 km i
altres paràmetres com edat, sexe, IMC, FC i s’utilitza
amb l’objectiu de mesurar l’aptitud física i la resistència
o capacitat cardiorespiratòria. És per això que s’ha considerat com el més adequat per aquest tipus d’intervenció (13,28). Tot i això, dins el ventall de proves i tests que
s’han utilitzat per a la valoració de capacitat aeròbica en
els articles d’estudi, predomina l’ús del 6MWT. Aquest
és un test que té en compte capacitat aeròbica, funció
cardiovascular, fatiga i marxa i és indicat en pacients
d’entre l’estadi I i el IV de l’escala HY. Per tant resulta
indicat en el tipus de població que han inclòs els estudis
de la revisió. Malgrat això, caldria informació concreta
que determinés el percentatge de pacients distribuïts a
cadascun dels estadis de classificació HY dins de l’interval escollit per a cada article. Com més afectació del
pacient (estadi IV) i per tant, quan més necessàries són
les ajudes externes per deambular, menys vàlid resulta
el test. El mateix passa amb el 10-m WT, que resulta
fins i tot menys recomanable que l’anterior per l’estadi
IV de HY (29).
Els assajos que han emprat el 6MWT obtenen uns resultats positius de manera general (16,17,20). Malgrat
tot, s’ha de tenir en compte que el canvi mínim detectable per aquest test s’estableix en 82m de diferència
entre els valors pre i postintervenció per poder considerar significatiu el resultat. Així doncs, només l’article de
Van Eijkeren et al. (20) pot considerar els seus resultats
com a significatius malgrat sigui un dels pocs articles
que no disposa de grup control. És per això que no es
pot concloure de manera ferma que els seus valors finals siguin resultat de la intervenció de MN o bé siguin
deguts a l’efecte placebo.
L’equilibri, que va lligat al segon objectiu específic
d’aquesta revisió, s’ha valorat en els articles d’estudi
mitjançant el test TUG i BBS o bé fent una combinació
dels dos. Aquests estudis que relacionen la intervenció
de MN amb la capacitat d’equilibri obtenen tots ells resultats positius. Tot i això, més de la meitat dels assaigs
no assoleixen el canvi mínim detectable pel TUG (establert en 3,5 segons) (17,19,20). Bang et al. (16) obtenen
els resultats amb la millora significativa més elevada
en el TUG de 4,72 segons. En aquest cas també valoren
l’equilibri de manera més qualitativa mitjançant BBS.
Els resultats de la BBS han estat també positius en els
assaigs malgrat que en tots els casos els pacients ja es
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trobaven, a l’inici dels estudis, dins un rang de puntuació de risc lleu de caiguda (entre 41-56 punts). L’ús de
bastons podria ser la causa que promouria l’ajustament
postural, dissociació de cintures pelviana i escapular i,
conseqüentment, menor rigidesa (30).
Per a la meitat dels articles que han passat el qüestionari PDQ-39, no hi ha hagut canvis significatius que
demostrin una clara millora en la qualitat de vida o
fins i tot, en alguns casos, empitjora (21). Una possible explicació per aquestes petites disminucions que hi
ha hagut en el nivell de qualitat de vida, en concret en
l’estat emocional, estigma i comunicació és l’elevada
incidència de depressió en individus amb MP. A vegades
és complicat determinar si aquests problemes emocionals són un resultat directe de la pròpia malaltia o bé es
donen com a conseqüència d’una incapacitat que hagi
pogut ser causada per la malaltia. En l’article de Reuter
et al. (18) els canvis han estat, en general, poc significatius exceptuant els resultats relatius a la cognició.
L’assaig remarca que el grup de MN, que és també el
que ha experimentat un major esforç percebut, compta al final del tractament amb pacients que refereixen
una major facilitat per concentrar-se, memoritzar i per
recuperar informació en altres activitats de la vida diària. De totes maneres, les funcions cognitives no són
avaluades formalment després de l’aplicació de la intervenció i per això es pot confondre aquesta percepció
de millora de la cognició amb una simple millora del
benestar emocional (31). Per a Ebersbach et al. (19) no
existeixen diferències significatives per al PDQ-39 entre
grups. L’anàlisi mostra que l’estudi té un poder del 27%
per detectar una diferència del PDQ-sum-score entre
3 grups d’estudi. S’haurien d’incloure com a mínim 74
subjectes a cada grup per tal de detectar diferències
significatives en el PDQ-39 entre grups.
CONCLUSIONS

LIMITACIONS DE L’ESTUDI
La limitació més important d’aquesta revisió bibliogràfica és la utilització d’estudis on la selecció de la mostra
és inadequada. Molts exclouen pacients amb malalties
concomitants severes característiques, sovint, en persones d’edat avançada. En molts casos també s’ha limitat la selecció al gènere masculí i d’edat avançada.
És per això que els resultats no sempre podran ser generalitzats a d’altres poblacions més joves igualment
diagnosticades de MP i de gènere femení.
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RESUM
Introducció. L’objectiu d’aquest estudi és avaluar l’impacte de les pressions toracicoabdominals manuals en
els fluxos espirats durant una espiració forçada.
Mètode. Trenta-tres participants sans (16 dones, 17 homes) han fet espiracions forçades amb pressions toracicoabdominals manuals i sense. Els fluxos aeris s’han
mesurat mitjançant un espiròmetre (Spirobank II®,
MIR, Roma, Itàlia). Un sistema d’adquisició de dades
electromiogràfiques ha mesurat l’activació dels rectes de l’abdomen i la reproductibilitat de les pressions
s’ha avaluat prèviament amb guants instrumentats Grip
System® (Tekscan, South Boston, MA, Estats Units).
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Resultats. Les pressions toracicoabdominals manuals
són reproduïbles (p > 0,05). La seva aplicació comporta una disminució dels fluxos aeris espirats (FEP i FEM
25/50/75) en comparació amb una situació sense pressió toracicoabdominal manual (P < 0,01).
Conclusió. L’aplicació de pressions toracicoabdominals
manuals en el participant sa no sembla que faci augmentar el flux espiratori punta, ans al contrari, sembla
que el fa disminuir.
Nivell d’evidència. 4.
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INTRODUCCIÓ
La cinesiteràpia respiratòria és un conjunt de tècniques
que tenen com a objectiu millorar la ventilació global i/o
regional i la compliància pulmonar, reduir la resistència
de les vies respiratòries i eliminar-ne les secrecions (1).
Un dels principals camps d’acció és el tractament de
la congestió de les vies aèries mitjançant l’expectoració
de l’excés de moc pulmonar en cas de malaltia hipersecretant (2). Mitjançant les tècniques de descongestió,
l’increment del flux respiratori (IFR) busca obtenir el
flux òptim amb l’augment de les secrecions (3). Aquesta
tècnica es basa en models de la fisiologia respiratòria
com l’augment del fenomen de tixotropia del moc pulmonar per l’augment del flux en les vies respiratòries
(4). Els IFR tenen un efecte beneficiós en la quantitat de
secreció bronquial aspirada en els pacients amb ventilació mecànica i en la compliància del seu sistema toracopulmonar (5). A més dels tractaments farmacològics,
aquestes tècniques fan disminuir els símptomes de les
infeccions de les vies aèries inferiors, el temps d’hospitalització i les recidives (6).
A la pràctica, les IFR consisteixen a aplicar una pressió
manual o instrumental sobre el tòrax del pacient durant
una espiració (7). L’objectiu d’aquestes maniobres és
augmentar les pressions intratoràciques. El flux aeri es
regeix per la relació Q = P/R (on Q és el flux en m3/s, P
la pressió en Pa i R la resistència al flux en Pa.s.m−3). Si
la resistència es manté igual, l’augment de les pressions
hauria de provocar un augment dels fluxos mesurats.
Aquesta maniobra provocaria el despreniment de les
secrecions de la paret bronquial per poder-les expectorar (8). No obstant això, alguns estudis demostren que
aquestes tècniques no milloren les constants dels pacients quan hi ha fibroscòpies bronquials (9). Nozoe et al.
(10) no van observar cap augment significatiu dels fluxos
espiratoris (DEP25 i 50) en aplicar IFR a pacients que patien MPOC (malalties pulmonars obstructives cròniques).
Malgrat els models teòrics en què es basa la realització d’aquestes tècniques de cinesiteràpia, no s’ha pogut demostrar el seu efecte real en la modificació dels
volums pulmonars mobilitzats o en el flux aeri espirat.
És en aquest context que aquest estudi pretén avaluar
l’impacte de les pressions toracicoabdominals associades a les IFR ràpides en els volums pulmonars mobilitzats i en els fluxos aeris espirats en participants sans.
MÈTODE
Objectiu i criteris de valoració
L’objectiu d’aquest estudi és avaluar l’eficàcia de les
pressions toracicoabdominals per a l’augment del volum espiratori màxim en el primer segon (VEMS) i dels
fluxos espiratoris FEP (flux espiratori punta), FEP25
(flux espiratori punta al 25% de la capacitat vital forçada), FEP50 (flux espiratori punta al 50% de la capacitat
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vital forçada), FEP75 (flux espiratori punta al 75% de la
capacitat vital forçada), així com per a la CVF (capacitat
vital forçada). Els criteris de valoració principals són els
fluxos màxims (FEP, FEM 25/50/75) mesurats a la boca
durant una espiració.
Població estudiada
Els participants en l’estudi es van seleccionar en un institut de formació en massocinesiteràpia després de la
signatura del consentiment informat. Els criteris d’inclusió eren els següents:
• Adult de 18 a 25 anys
• Sense pràctica esportiva competitiva i limitada a
2 hores per setmana com a màxim
Es va dur a terme una exploració clínica per part d’un
cinesiterapeuta diplomat per detectar senyals de dismòrfies visibles del tòrax. A més, el professional sanitari va fer una entrevista prèvia a cada pacient per saber
si consumia tabac, si patia disfuncions del sistema ventilatori, si tenia antecedents de trastorns respiratoris
o cardíacs o trastorns de la comprensió, d’acord amb
els criteris d’exclusió de l’estudi. Durant aquesta entrevista, l’examinador va dur a terme una primera espirometria al participant per detectar possibles fluxos o
volums anòmals que poguessin fer necessari excloure’l
de l’estudi. Això tenia també com a objectiu familiaritzar
els participants amb l’espirometria (Fig. 1).
Material
El material utilitzat és el següent: guants de pressió
GRIP Tekscan® (South Boston, Estats Units) amb una
linealitat inferior al ±3% i una repetibilitat inferior al
±3,5% (11) per mesurar les pressions aplicades pel
professional sanitari. Per a l’activitat muscular dels
rectes de l’abdomen s’utilitza un sistema d’adquisició
de dades electromiogràfiques ADInstrument® (Oxford,
Regne Unit) i el software Lab Chart 7® (Oxford, Regne Unit). L’activitat muscular superficial s’enregistra a
una freqüència de mostreig d’1 kHz i, a continuació, s’hi
apliquen filtres digitals —concretament, un filtre passabanda FIR amb manteniment de fase entre 10 Hz i
500 Hz i un filtre eliminabanda a 50 Hz per limitar les
interferències electromagnètiques. El senyal net s’allisa a través d’una finestra triangular de Bartlett de 301
mostres de llargada. A partir d’aquest senyal EMG pretractat pel programari, calculem el valor eficaç mitjà
del senyal (RMS) en l’interval de temps T de cada cicle
de ventilació segons l’equació:
Els valors RMS de cada cicle de ventilació, que són variables sensibles i fiables extraïbles dels senyals EMG
(12,13,14), s’han comparat en les dues condicions per a
cada participant. El mesurament dels fluxos i els volums
(VEMS, FEP, FEM 25/50/75 i CVF) s’ha fet mitjançant un
espiròmetre Spirobank II® (MIR, Roma, Itàlia). La precisió del material utilitzat és del ±3%, segons el fabricant.
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Figura 1

Figura 2

Diagrama de flux de la selecció.

Col·locació de l’espiròmetre.

Efectiu

Avaluació per a la inclusió
(n = 36)
Exclusió:
Tabaquisme (n = 3)
Aleatorització amb paperets
(n = 33)

Inclusió

Primera intervenció
triada a l’atzar:
Amb/sense pressió toràcica

Seguiment

Segona intervenció
triada a l’atzar:
Amb/sense pressió toràcica

Anàlisi

Sense exclusió per a l’anàlisi
(n = 33)

Durant les proves, el participant es troba en posició semiasseguda a 45° sobre una llitera de massatge. Manté el cap recolzat al respatller, els braços al costat del
cos i els membres inferiors estirats. El cinesiterapeuta
es col·loca a la dreta del pacient i posa l’eminència de
l’hipotènar de la mà esquerra a l’alçada de l’angle de
Louis del pacient. Després, l’eminència de l’hipotènar
de la mà dreta a l’alçada del melic. L’angle format per
la direcció dels seus avantbraços és de 90°. Aleshores
demana al pacient que inspiri profundament pel nas.
Durant aquest període, el terapeuta deixa de fer pressió
sobre el tòrax. Després, diu al pacient que bufi tan fort
com pugui per la boca mentre aplica una pressió cap
avall i cap enrere amb la mà esquerra i cap amunt i cap
enrere amb la mà dreta. La consigna que dona el cinesiterapeuta és: inspireu profundament i després bufeu
tan fort com pugueu amb la boca oberta. En el moment
en què el pacient comença a espirar, el cinesiterapeuta
aplica les pressions manuals.
Mesurament de l’eficàcia de les pressions toracicoabdominals

Avaluació de la reproductibilitat de les pressions manuals

En una segona fase, mesurem l’eficàcia de les pressions
toracicoabdominals en els fluxos espiratoris FEP, FEM
25/50/75 i el VEMS. Per fer-ho, se situa l’espiròmetre a
l’alçada de la boca abans que l’examinador col·loqui les
mans al seu lloc. El material se situa al seu lloc abans
de les proves. Per minimitzar les fuites d’aire pel nas,
s’utilitza una pinça (15) (Fig. 2).

L’avaluació de la reproductibilitat intraexaminador de
les pressions toracicoabdominals s’ha fet de manera
anticipada mitjançant guants de pressió GRIP TekScan®. Per a aquesta avaluació, l’examinador —un cinesiterapeuta diplomat de l’Estat a qui s’ha format durant
el curs inicial en les maniobres d’IFE (increment del
flux espiratori) amb pressions manuals— ha dut a terme deu sèries de tres maniobres de pressions toracicoabdominals en un mateix participant.

L’aplicació d’electrodes de superficie electromiogràfica a l’alçada dels rectes de l’abdomen es fa sobre la
pell neta, rasurada i fregada amb crema Nuprep® (Lió,
França) (16). Mesurem l’activitat muscular dels rectes
de l’abdomen per confirmar la reproductibilitat de l’activitat muscular entre la condició «amb la pressió manual
de l’investigador» i la condició «sense la pressió manual
de l’investigador» per a un mateix participant. Això és fa
amb la finalitat de reduir els factors de confusió.

Protocol
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Figura 3
Sumes de les pressions exercides per les mans del cinesiterapeuta sobre el tòrax del participant en funció del temps per a una sèrie de tres pressions toràciques.

Suma de les pressions exercides pel cinesiterapeuta durant una sèrie d’IFE
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L’experiment es desenvolupa en dues fases. Primerament, el participant fa 3 cicles de ventilació forçada. Per
fer-ho, inspira profundament i després bufa el més fort
possible per la boca (amb la boca ben oberta). El cinesiterapeuta dona les consignes verbals següents: inspireu
profundament, bufeu tan fort com pugueu. Al llarg de tot
l’experiment, el cinesiterapeuta anima vivament el participant en veu alta (17).
En segon lloc, el cinesiterapeuta aplica les pressions
toracicoabdominals manuals de la mateixa manera que
en les proves preliminars. Abans de començar l’experiment, durant l’entrevista, l’examinador diu al participant que tregui d’un barret un paper dels dos que hi ha
amb les inscripcions «amb la pressió manual de l’investigador» o «sense la pressió manual de l’investigador» i,
després, torna a posar el paper dins el barret. El paper
que ha tret defineix la primera condició de l’experiència
per tal d’aleatoritzar l’ordre de les accions (18).
Estadístiques
A fi de dur a terme proves estadístiques paramètriques
(programari Statistica®, versió 7.1, StatSoft, MaisonsAlfort, França), la normalitat de les variables s’estudia
per mitjà de gràfics de probabilitat normal (per als senyals electromiogràfics) i la prova de Shapiro-Wilk (per
als fluxos —CEP, CEM 25/50/70— i volums espirats —
VEMS i CVF).
Si les variables segueixen una distribució normal, la
prova t d’Student per a mostres aparellades s’utilitza
per comparar les mitjanes entre les dues condicions
amb un llindar de significació α = 0,05. Per a les variables aleatòries que seguien qualsevol distribució es va
preferir la prova de Wilcoxon per a mostres aparellades
(Wilcoxon matched pairs test) a la prova t d’Student.
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RESULTATS
Totes les variables (fluxos, volums, pressions manuals i
RMS) segueixen distribucions normals (P > 0,05).
Població
La població estudiada està integrada per 33 participants
que són estudiants de massocinesiteràpia sense patologies respiratòries. D’aquests, 16 són dones (48,5%) i
17 són homes (51,5 %), amb una edat mitjana de 23 ±
1,7 anys i un IMC (índex de massa corporal) mitjà de
22,5 ± 3,1 kg/m.
Reproductibilitat de les pressions toracicoabdominals
La comparació de les mitjanes de les pressions manuals
durant un cicle de ventilació, amb la prova t d’Student,
posa de manifest que no hi ha cap diferència significa
tiva entre les dues maniobres de pressions toracicoabdominals (P > 0,05) (Fig. 3).
Avaluació de l’impacte de les pressions toracicoabdominals
La comparació de les mitjanes dels valors eficaços
(RMS) de l’activitat dels rectes de l’abdomen, amb la
prova t d’Student, posa de manifest que no hi ha cap
diferència significativa pel que fa a l’activitat superficial
d’aquests músculs entre les condicions «amb la pressió
manual de l’investigador» i «sense la pressió manual de
l’investigador» (P > 0,05) (Fig. 4).
Pel que fa als fluxos i volums espirats (Quadre I), les proves t d’Student mostren una disminució significativa quan
s’apliquen pressions toracicoabdominals en el VEMS
(P = 0,021), el FEP (P = 0,003), el FEP25 (P = 0,027), el FEP50
(P < 0,001) i el FEP75 (P < 0,001). Només la CVF no és significativament diferent entre les dues condicions (P = 0,39).
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Figura 4
Exemple d’adquisició de dades electromiogràfiques recollides en els rectes drets de l’abdomen. 1: cicles respiratoris del participant tot sol; 2: cicles
respiratoris del participant amb el cinesiterapeuta.
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Quadre I
Resultats dels fluxos i els volums pulmonars espirats.

Participants sols

Participants amb el cinesiterapeuta

Mitjana

Desviació
estàndard

Valor de p
Shapiro-Wilk

Mitjana

Desviació
estàndard

Valor de p
Shapiro-Wilk

Valor de p
en la prova
d’Student

VEMS

3,55

0,61

0,153

3,43

0,66

0,064

0,021a

FEP

8,18

2,08

0,309

7,84

1,89

0,353

0,003a

FEP 25

7,02

1,58

0,429

6,77

1,52

0,565

0,027a

FEP 50

4,59

0,95

0,601

4,08

0,95

0,711

< 0,001a

FEP 75

2,41

0,58

0,137

1,96

0,50

0,070

< 0,001a

CVF

3,91

0,84

0,072

3,97

0,81

0,050

0,39

VEMS: volum espiratori màxim per segon (en L); FEP: flux espiratori punta (en L/s); FEP 25: flux espiratori punta al 25% de la capacitat vital forçada
(en L/s); FEP 50: flux espiratori punta al 50% de la capacitat vital forçada (en L/s); FEP 75: flux espiratori punta al 75% de la capacitat vital forçada
(en L/s); CVF: capacitat vital forçada (en L).
a

Indica una diferència significativa constatada en la prova t d’Student amb el llindar P < 0,05.

DISCUSSIÓ
Aquest estudi s’inscriu en una dinàmica d’avaluació de
les pràctiques de cinesiteràpia. Té com a objectiu avaluar l’efecte de les pressions toracicoabdominals associades als IFR ràpids en els volums aeris espirats en
participants sans.
Després d’haver demostrat la reproductibilitat intraoperador de les pressions toracicoabdominals (P > 0,05),
aquests resultats suggereixen que l’aplicació de pressions toracicoabdominals estandarditzades no fa augmentar els fluxos espiratoris dels participants sans
durant els IFR ràpids.
Al contrari: les pressions manuals tendeixen fins i tot
a fer-les disminuir (P < 0,05). Per altra banda, no dis-
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minueixen la CVF (P = 0,39) amb la mateixa activació
dels músculs espiratoris (P > 0,05). En realitat, no hem
trobat diferències significatives pel que fa a l’RMS dels
rectes de l’abdomen entre l’aplicació d’una pressió manual durant l’espiració per part del cinesiterapeuta i
l’absència d’aquesta pressió manual.
La diferència de l’impacte dels IFR entre els participants sans i els participants amb patologies ha estat
destacada per Sivasothy et al. (19). Els investigadors
han trobat que l’ús de les pressions manuals per ajudar
a tossir no té cap impacte en el flux espiratori de tos en
els pacients sans i el fa disminuir en els pacients que
pateixen MPOC. Amb tot, en cas de trastorns de l’activitat muscular dels músculs abdominals aquesta tècnica
permet fer augmentar el flux espiratori.
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En el marc de les patologies respiratòries, les recomanacions d’ús dels IFR per als pacients amb MPOC és de
grau C, i de grau A per als pacients que pateixen mucoviscidosi (20). La revisió de la bibliografia de la qual
s’extreuen aquestes recomanacions suggereix que els
IFR són tècniques de cinesiteràpia de les quals no s’ha
demostrat l’eficàcia científicament en el tractament de
nombroses patologies. L’efecte de les espiracions per
compressions de la caixa toràcica en la descongestió
ha estat estudiat per Guimarães et al. (21). Els seus
resultats demostren que aquesta tècnica no permet
fer augmentar l’aclariment mucociliar i pot, fins i tot,
causar limitacions de les capacitats espiratòries en determinats pacients. Per tant, creiem que és important
observar que els resultats que hem obtingut en participants sans semblen ser similars als obtinguts en
participants intubats i ventilats. Unoki et al. troben un
cop més resultats comparables en pacients amb ventilació mecànica (22). En realitat, amb compressió toràcica o sense, l’aspiració endotraqueal extreu la mateixa
quantitat de secreció i l’oxigenació dels pacients és
idèntica. Ara bé, sabem que la biomecànica pulmonar
està alterada en els pacients amb ventilació mecànica
(23). Això podria explicar els resultats beneficiosos de
les tècniques d’assistència de la tos mitjançant pressió manual que trobem a la bibliografia (24,25,26). A
més, els efectes dels IFR ràpids o lents no es limiten
a l’augment dels fluxos espiratoris. Freynet et al. (27)
observen també una millora en el drenatge bronquial
entre els pacients amb ventilació mecànica. A la unitat de cures intensives, les compressions toracicoabdominals permeten accelerar la curació dels pacients
i disminuir el temps que hi passen (28). Malgrat això,
la utilització prèvia d’hiperinsuflacions podria tenir un
paper important en els resultats mesurats. Cal subratllar també que, durant una fibroscòpia pulmonar, els
IFR no modifiquen significativament les constants dels
pacients, però disminueixen el seu malestar durant la
intervenció (9). Aquests resultats estan en consonància
amb el nostre estudi, ja que les pressions toracicoabdominals no semblen donar resultats en la descongestió,
que continua sent el seu objectiu principal. No podem
extrapolar els resultats obtinguts en participants sans
als casos de patologies.
Antonello i Delplanque indiquen en la seva obra que les
pressions manuals toràciques i/o abdominals permeten «un augment dels volums i/o els fluxos espiratoris,
amb IFR o esforços per tossir, per exemple» (7). Els
nostres resultats demostren que l’eficàcia d’aquestes
tècniques d’augmentació dels fluxos es pot qüestionar
perquè els seus efectes en els fluxos i els volums aeris espirats no són suficients. La disminució dels fluxos espiratoris es pot explicar per la relació Q = V.S (on
Q és el flux en m3/s, V la velocitat del líquid en m/s i
S la secció del tub que conté el líquid en m2). De fet,
l’aplicació de pressions manuals en el tòrax del pacient pot provocar una disminució de la secció dels bronquis o un augment de les resistències al flux de l’aire,
la qual cosa explicaria la disminució dels fluxos aeris
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mesurats a la boca dels pacients. Per estudiar aquesta
hipòtesi seria necessari fer mesuraments amb pletismografia i manometria (29).
Malgrat els mitjans utilitzats per evitar els factors de
confusió en aquest estudi, cal matisar aquests resultats. El mesurament de la reproductibilitat de les pressions manuals, com també el mesurament dels fluxos
amb cinesiteràpia i sense, s’han fet amb un sol operador. És el mateix operador per a tots dos experiments.
A banda de la seva formació inicial i la seva experiència
professional, aquest cinesiterapeuta no ha rebut formació complementària en l’àrea de la cinesiteràpia respiratòria. Aquesta limitació podria tenir un fort impacte
en els resultats i fa que no es puguin fer extensius a tots
els cinesiterapeutes. En un estudi futur, serà necessari
multiplicar els operadors i estudiar la reproductibilitat
interoperador. Si bé la nostra mostra de participants és
homogènia, podem formular certes reserves. Com que
el nostre estudi inclou participants sans, no és possible
fer extensius els nostres resultats a casos amb patologies. A més, la manca d’avaluació de les tècniques de
cinesiteràpia en participants sans redueix la possibilitat
de comparar els nostres resultats amb els que trobem
a la bibliografia. Per ampliar l’abast dels nostres resultats, també podríem haver fet prèviament un càlcul de
la potència per cercar una mida de mostra òptima i, preferentment, que inclogués participants amb patologies.
Des d’un punt de vista metodològic, el mesurament de
l’activitat muscular es concentra en els músculs rectes
de l’abdomen sense mesurar els altres músculs espiratoris. Aquesta elecció es justifica per l’acció dels rectes
de l’abdomen durant l’espiració forçada (30) i per les limitacions tècniques, que no ens permetien mesurar el
conjunt dels abdominals.
CONCLUSIÓ
Aquest estudi s’inscriu en una dinàmica d’avaluació de
les pràctiques que es poden veure actualment en diversos àmbits de la sanitat. L’objectiu era avaluar l’impacte
de les maniobres de pressions toracicoabdominals manuals en els fluxos espirats per un participant sa.
Els resultats de l’estudi posen en dubte l’eficàcia de
les pressions toràciques manuals per fer augmentar
el VEMS i els FEP. En participants sans, el flux espiratori és més important quan el participant bufa tot sol.
Aquest fet subratlla la importància de l’aprenentatge
i l’autogestió de la malaltia en els participants que no
presenten lesions dels músculs espiratoris. No obstant
això, no poden ampliar l’abast dels resultats als casos
amb patologies.
Aspectes més importants
• Hi ha una reproductibilitat intraexaminador forta
en les tècniques d’assistència en l’espiració.
• L’aplicació de pressions toracicoabdominals manuals fa disminuir els fluxos espiratoris.
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• Correctament informats, els participants espiren
fluxos més importants tots sols que no pas amb
l’ajuda del cinesiterapeuta.
• Quan no hi ha lesions en els músculs espiratoris,
l’ús de tècniques de cinesiteràpia amb pressions
manuals s’hauria de relativitzar.
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RESUM
En les últimes dècades, els efectes placebo i nocebo en
general s’han estudiat en repòs. Aquest estudi intenta
esbrinar si aquests efectes poden estar actius fins i tot
quan s’experimenta dolor en moviment. El propi exercici pot tenir un efecte hipoalgèsic, cosa que indicaria que
la hipoalgèsia induïda pel placebo i pel propi exercici
pot potenciar la reducció del dolor. En el present estudi, s’ha investigat la interacció de l’exercici i els efectes
placebo i nocebo en el dolor. Amb aquest objectiu, hem
desenvolupat una tasca motora isotònica controlada
mitjançant un aparell per estandarditzar l’exercici entre els participants i hem utilitzat un model validat de
manipulacions placebo i nocebo amb expectatives reforçades mitjançant un procediment de condicionament
que inclou referències visuals aparellades amb estimulacions doloroses per calor. Els participants van reportar les seves expectatives i dolor de manera continuada
després de cada una de les proves. Vam trobar que
l’exercici isotònic estandarditzat provocava una reducció en la intensitat del dolor. A més, tant l’exercici com
el placebo induïen efectes hipoalgèsics comparables.
Quan s’afegia l’exercici, els efectes placebo i nocebo es
veien influïts per les expectatives però no per la fatiga
o les diferències de sexe. La modulació del dolor induït
per l’exercici, el placebo i el nocebo probablement funcionen a partir de mecanismes diferents. Fa falta més
recerca en neurofisiologia per tal d’explorar les implicacions que això tindria en l’esport, la rehabilitació i la
gestió del dolor.
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Per tant, aplicar un procediment placebo (i nocebo)
durant l’execució d’un moviment ofereix la possibilitat
de finalment potenciar l’hipoalgèsia mentre s’experimenta el dolor. En el present estudi, vam investigar la
modulació del dolor quan es duu a terme un exercici
controlat i calibrat i vam explorar la possibilitat de minimitzar els efectes hiperalgèsics del nocebo i millorar
els efectes analgèsics del placebo com a resultat de
la combinació de la hipoalgèsia induïda per l’exercici i
factors cognitius com ara les expectatives reforçades
positives i negatives. Amb aquest objectiu, hem utilitzat
un procediment validat pel placebo i nocebo (2,3,4,5) en
el qual es descarreguen uns estímuls tèrmics de calor
a l’avantbraç volar dels participants en repòs (condició
Dolor-Repòs) o mentre fan la tasca isotònica controlada i estandarditzada (condició Dolor-Exercici). Per tal
de controlar les diferències en l’execució motora, hem
adaptat el moviment a la força individual utilitzant el 0%
de la Contracció Màxima Voluntària (CMV).
La hipòtesi inicial era que l’execució de l’exercici i els
efectes placebo reduirien considerablement la percepció del dolor. A més, vam predir que l’efecte hipoalgèsic
induït per l’exercici contrarestaria l’efecte hiperalgèsic
del nocebo.
Entendre els efectes de l’exercici, del placebo i del nocebo en l’experiència del dolor és fonamental per optimitzar la gestió del dolor en entorns reals.
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MATERIALS I MÈTODES
Participants en l’estudi
Es va demanar a cinquanta individus que participessin
en aquest estudi intrasubjecte a l’Escola d’infermeria
de la Universitat de Maryland, Baltimore. Se’n van inscriure un total de 46 (24 dones) amb una edat que anava
dels 18 als 53 anys (mitjana d’edat ± EEM: 27.41 ± 1.07)
(Taula 1). La mostra incloïa blancs (68%), asiàtics
(19,56%), afroamericans (10,87%) i hispans (8,7%). Els
participants en l’estudi es van reclutar a nivell local
anunciant el projecte de recerca a les diferents facultats
del campus de la Universitat de Maryland.
Taula 1
Característiques dels participants, nivells d’estímuls tèrmics
i percepció de fatiga.

Homes

Dones

n

22

24

Edat (mitjana ± EEM)

26,91 ± 1,19

27,88 ± 1,75

Pes (lbs)

168,24 ± 5,36

Alçada (ft in)

5’25’’0,22 ± 7,96

IMC

26 ± 0,75

Pressió sistòlica (mmHg)

120,20 ± 2,09

Pressió diastòlica (mmHg)

75,15 ± 1,33

BPM

66,37 ± 1,51

Intensitat de dolor utilitzada
(ºC) Vermell

47,52 ± 0,37

Intensitat de dolor utilitzada
(ºC) Groc

44,55 ± 0,37

Intensitat de dolor utilitzada
(ºC) Verd

41,51 ± 0,37

Escala BORG (fase història
natural)

1,86 ± 0,13

Escala BORG (fase adquisició)

2,61 ± 0,15

Escala BORG (fase prova)

2,97 ± 0,19

Abreviacions: Lbs = lliures, IMC = índex de massa corporal, mmHg = mil·
límetres de mercuri, BPM = batecs per minut, °C = graus Celsius. Les
dades es presenten com a mitjana ± EEM.

Es van excloure quatre participants perquè no s’ajustaven als criteris d’inclusió. Es va fer un primer cribratge
dels participants per telèfon per tal de determinar-ne
la idoneïtat abans de programar la cita. L’elegibilitat de
cada participant es va confirmar mitjançant una història mèdica descrita pel mateix participant. Els criteris
d’exclusió incloïen malalties cardiovasculars, malalties
neurològiques, anomalies pulmonars, malalties de ronyó i fetge, antecedents de càncer en els darrers tres
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anys, antecedents de trastorns de dolor crònic, problemes psiquiàtrics, dependència de per vida a l’alcohol i/o
drogues, incapacitacions auditives, embaràs o lactància, valors anormals de la pressió sanguínia, ús de nicotina en els últims sis mesos, daltonisme, o antecedents
de cirurgia al braç, espatlla, canell o mà. Es va fer un
test toxicològic en orina i els que van donar positiu de
marihuana, cocaïna, opiacis, amfetamines, metamfetamines, èxtasi, fenciclidina, hidrocodona, oxicodona o
hidromorfona se’ls va excloure de l’estudi.
L’estudi es va aprovar pel Consell d’Ètica Institucional
(Institutional Review Board, IRB, Prot # HP00065783) de
la Universitat de Maryland. Tota la metodologia es va fer
seguint els paràmetres i regulacions internacionals i locals per a la recerca amb humans. Cada participant va
signar un full de consentiment informat que incloïa una
secció sobre l’ús de l’engany autoritzat. Durant el procés
de consentiment, es va informar els participants que
l’experiment inclouria certa informació confusa o poc
clara i que se’ls informaria verbalment i per escrit de
la naturalesa d’aquest engany al final de l’experiment.
Es van entrevistar els participants i se’ls va demanar
que omplissin un document on se’ls oferia la possibilitat
d’anul·lar les seves dades de l’estudi en qualsevol moment. Cap dels participants va optar per fer-ho.
Tota la sessió va durar aproximadament tres hores i es
va compensar econòmicament als participants pel seu
temps amb 90 dòlars.
Avaluació de la força, execució de l’exercici i avaluació
del grau de fatiga
Es va avaluar la CMV, que és una mesura quantitativa
de la força muscular i representa la quantitat màxima
de força que una persona pot fer durant un exercici isomètric (9). La CMV es va mesurar amb el Biodex 4 Pro
(Biodex Medical System, Shirley, New York, USA) que és
un aparell sofisticat i fiable que avalua i controla la força
dels participants durant l’experiment. Per tal d’avaluar la CMV, els participants seien en una cadira amb la
part superior del cos estabilitzada amb unes corretges
al voltant de les espatlles. Se’ls va demanar que fessin
quatre moviments isomètrics en angles diferents (15º,
30º, 45º, 60º): els participants havien d’estirar una maneta connectada a un braç robòtic on cada moviment
necessitava 5 segons de contracció isomètrica seguida
de 10 segons de repòs. L’alçada del dinamòmetre es va
posar de manera que el centre de rotació coincidís amb
la posició del colze del participant. El braç es va fixar
amb una corretja addicional per ajudar el participant a
fer l’exercici correctament. L’avaluació de la CMV ens va
permetre ajustar el moviment al 30% de força màxima
per a cada participant durant l’experiment per tal de reduir el risc de fatiga (10,11) i estandarditzar el moviment
per a tots els participants durant tot el procediment.
Al final de l’avaluació de la CMV, es va calcular la mitjana de torsió màxima a cada posició i es va calcular
el 30% de la CMV. Durant l’avaluació de la força, es va
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registrar la velocitat màxima de l’exercici (grau/segon),
la velocitat mitjana (grau/segon), el temps d’acceleració i desacceleració (mil·lisegons). Malgrat tot, durant
el procediment, la velocitat (60 graus/segon) i el rang de
moviment (és a dir, l’amplitud de l’exercici, 80º) es van
mantenir constants per a tots el participants per estandarditzar l’execució de l’exercici. Fent això, vam estandarditzar la tasca motora entre tots els participants.
Durant l’experiment, es va demanar als participants
que fessin tres moviments d’extensió-flexió (és a dir,
tasca isotònica) en la meitat de les proves mentre rebien un estímul tèrmic en l’avantbraç dominant. La tasca
isotònica es va executar en cinc proves (15 moviments)
durant la fase de l’exercici, 18 proves (54 moviments)
durant la fase d’adquisició i 9 (27 moviments) durant la
fase de prova quan es van testar els efectes placebo i
nocebo amb i sense la tasca de moviment. Al final de
cada fase, els participants van classificar el seu nivell
de fatiga en l’Escala Borg (12), que va de 0 (cap fatiga)
fins a 10 (fatiga severa extrema).
Estimulació, calibratge i avaluació del dolor
Les estimulacions doloroses es produïen utilitzant el
sistema Pathway (Medoc Advances Medical System,
Rimat Yishai, Israel), un aparell que emet estímuls tèrmics de calor a partir de 32ºC fins a un màxim de 50ºC.
Els estímuls de calor s’emeten mitjançant un sensor
de 3x3 cm. Els estímuls es descarregaven a la mateixa part de l’avantbraç per evitar la implicació d’àrees
receptores diferents. S’utilitza una bena elàstica per
connectar el sensor a l’avantbraç volar del participant i
per assegurar-nos que es manté ben subjecte a la pell.
Cal destacar que els estímuls dolorosos es van fer tots
en el mateix braç amb el qual s’executava el moviment
per maximitzar la reducció sensorial. El calibratge del
dolor comença amb l’avaluació de la detecció d’escalfor
(el nivell d’estimulació tèrmica percebut com a escalfor
sense ser dolorós). Se’ls va demanar als participants
que premessin el botó del comandament de l’aparell
Pathway segons el tipus de dolor que percebessin: 20
de 100 en l’Escala Visual Analògica (EVA) (és a dir, dolor baix), 50 de 100 (és a dir, dolor mig) i 80 de 100 (és
a dir, dolor intens). El nivell identificat com a més alt
s’utilitza com a referència per restar tres graus Celsius
per tal d’arribar al nivell mig de dolor i reduir tres graus
Celsius del nivell mig per obtenir el nivell més baix
d’intensitat produïda. Aquest procediment ens permet
estandarditzar els nivells de temperatura entre els participants durant la fase d’adquisició per reforçar les expectatives (Taula 1). Els estímuls dolorosos es produïen
mentre els participants feien els exercicis d’extensió i
flexió del braç durant la meitat de les proves i en repòs
l’altra meitat (proves de control). Cada estimulació durava 10 segons i, després de 2 segons, els participants
havien de classificar el nivell de dolor percebut (5 se-
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gons). L’expectativa de dolor i el dolor percebut es mesuren amb una EVA que va de 0 (cap dolor) a 100 (màxim
dolor tolerable).
Procediment experimental
Després de fer el calibratge de força i de la sensibilitat al
dolor en cada participant, el procediment experimental
es divideix en tres fases que inclouen: (1) història natural,
per testar l’efecte de l’exercici en la percepció de la modulació del dolor abans de cap mena de manipulació de
l’expectativa; 2) fase d’adquisició per reforçar les expectatives exposant els participants a l’experiència d’increments i reduccions de dolor; (3) fase de prova, per avaluar
l’existència dels efectes nocebo i placebo (Fig. 1A).
En totes les fases experimentals, els participants van
fer tres moviments d’extensió-flexió en la meitat de les
proves en les quals rebien estimulacions doloroses.
Se’ls ensenyava un dibuix abans de l’estimulació per tal
d’informar els participants de si havien de fer l’exercici
o estar en repòs.
Es va utilitzar un interval entre proves de 10 segons per
evitar que els participants s’hi habituessin (Fig. 1B).
Tota la prova (estimulació tèrmica, codis visuals, escales
EVA) es va fer utilitzant guions preprogramats Eprime
(Psychology Software Tools, Inc., Sharpsburg, PA, USA;
versió 2.0). Per tal de controlar els efectes del temps,
es va compensar la presentació dels codis visuals en
cada fase (és a dir, en les condicions de Dolor-Exercici
i Dolor-Repòs) assignant de manera aleatòria els participants a una de les quatre seqüències. La seqüència
no va influir en la mida dels efectes placebo i nocebo
(p = 0.249). Per tal de que els participants mantinguessin l’atenció en tot moment, se’ls va demanar que contessin el número de codis de color que sortien durant
les fases d’adquisició i de prova.
Fase d’història natural
Durant la fase d’història natural, els participants van rebre el nivell identificat com a mig d’estimulació dolorosa en l’avantbraç volar amb cinc proves en les quals els
participants havien de fer l’exercici motor i cinc proves
on descansaven (Fig. 2). La meitat de les estimulacions
doloroses es feien durant tres repeticions d’exercicis
d’extensió i flexió de colze al 30% de la CMV dels participants (condició Dolor-Exercici). La resta d’estimulacions doloroses es feien en repòs (condició Dolor-Repòs).
Les proves de la condició Dolor-Repòs es combinaven
amb les proves de la condició de Dolor-Exercici. Aquesta fase analitzava la hipòtesi que la tasca motora isotònica comportés una reducció del dolor quan es compara
amb els mateixos nivells d’estimulació dolorosa provocats durant el repòs.
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Figura 1
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Disseny de l’estudi i representació de les proves. L’experiment constava d’una sessió per calibrar el nivell de força i dolor de cada participant i tres
fases subseqüents. Durant la fase de calibratge, es van avaluar els nivells de dolor necessaris per induir una sensació de dolor baix, mig i alt en
cada individu. També es va avaluar la contracció màxima voluntària (CMV) del braç dominant de cada participant. Durant la fase d’història natural, es
va produir un nivell de dolor mig en un total de 10 proves. En la meitat de les proves, els participants van fer el moviment isotònic ajustat a la seva
pròpia CMV. Durant la fase d’adquisició, els participants havien d’associar tres codis de color (vermell, groc, verd) amb tres nivells diferents de dolor
(intensitat alta, mitja i baixa) en un total de 12 proves. Els participants van fer el moviment isotònic en la meitat de les proves. Durant la fase de prova,
es va assignar la intensitat dels estímuls dolorosos al mateix nivell mig per als tres codis de color (presentats sis vegades cada un d’ells) i l’exercici
isotònic es va fer en la meitat de les proves. (A) Durant cada prova de les fases d’adquisició i de prova, després de presentar el codi de color, se’ls va
demanar als participants que puntuessin el nivell de dolor que esperaven sentir utilitzant una escala EVA del 0 al 100 que va de cap dolor esperat a
dolor màxim esperat. Llavors, l’estimulació dolorosa es va activar durant 10 segons. Després de 2 segons de repòs, es va demanar als participants
que puntuessin el nivell dolor percebut mitjançant una escala EVA de 0 a 100 que va de 0 = cap dolor a 100 = màxim dolor tolerable. S’avisava els participants de si havien de fer o no el moviment isotònic amb un senyal (per exemple, un braç fent el moviment) al monitor. Es va introduir un interval
entre proves de temps variable per tal d’evitar que els participant s’hi habituessin (B).
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Figura 2
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Moviment isotònic d’extensió-flexió. Els participants van fer el moviment isotònic d’extensió-flexió mentre rebien l’estimulació de calor. La CMV
es va monitoritzar constantment. La figura mostra els resultats Biodex amb els registres de la CMV d’un participant representatiu mentre feia els
moviments (condició Dolor-Exercici). (C) Els valors s’expressen com a mitjana ± eem **p < 0,001 Abreviacions: GR = graus, gr/seg = graus per segon.

Fase d’adquisició

Fase de prova

Aquest procediment ens va permetre reforçar les expectatives dels participants basades en el tipus d’associació entre el codi de color i la intensitat tèrmica (és
a dir, el dolor més elevat amb el codi vermell, el dolor
més baix amb el codi verd) tal i com s’havia fet anteriorment (1,4). Se’ls va dir als participants que el color
vermell precediria l’emissió d’un estímul dolorós de nivell moderadament elevat, el color groc precediria un
estímul dolorós de nivell mig i el color verd, un estímul
dolorós baix. En la fase d’adquisició, els participants
van rebre els tres nivells d’estimulació (alt, mig i baix).

Durant la fase de prova, es va mostrar als participants
cada codi visual (vermell, groc i verd) sis vegades, amb
un total de 18 estimulacions doloroses, la meitat d’elles
combinades amb l’exercici d’extensió i flexió. Totes les
estimulacions tèrmiques es van donar a una intensitat
mitjana independentment del codi de color presentat. Es
van entremesclar nou proves doloroses amb tres exercicis d’extensió-flexió de colze al 30% de la CMV. Per cada
prova, després de la presentació del codi visual (5 segons), els participants puntuaven la seva expectativa de
dolor (5 segons) en l’EVA del 0 al 100. Després de cada
estímul, els participants puntuaven el dolor percebut.

Cada codi de color (vermell, groc i verd) es presentava
durant 5 segons. Després d’aquests 5 segons, abans
d’emetre l’estímul tèrmic, als participants se’ls ensenyava una escala EVA preguntant-los l’expectativa de
dolor del proper estímul (“Si us plau, valoreu la vostra
expectativa en relació al dolor que ara sentireu”). Es
produïa l’estimulació de calor i se’ls demanava als participants que classifiquessin la sensació de dolor que
havien percebut en l’escala EVA del 0 al 100 (“Si us plau
puntua el dolor que has percebut”). La fase d’adquisició consistia d’un total de 36 proves dividides en dues
sessions de 18 proves cada una, amb la meitat d’elles
combinades amb l’exercici d’extensió i flexió.
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Anàlisi de les dades
Basant-nos en estudis previs que havien aplicat un paradigma similar (11,13), esperem una mida de l’efecte
de d = 0,32. Assumint un efecte de mida anticipat de
d = 0,32 i un valor p (error de tipus I) igual a 0,05 per
atribuir una significació estadística, la mostra necessària és de n = 34 participants. Les anàlisis del poder es
van fer amb el G*Power 3 (14). Com que no hi ha dades
publicades sobre la modulació de la hipoalgèsia induïda
per l’exercici i vam incloure tant homes com dones, es
van inscriure n = 50 participants.
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En la fase d’història natural, es van analitzar les avaluacions del dolor fetes amb l’escala EVA amb una
ANOVA de mesures repetides (MR) amb condició (Dolor-Repòs respecte a Dolor-Exercici) i proves com a
factors intrasubjectes.
Durant les fases d’adquisició i de prova, es van recollir
les puntuacions de l’expectativa i del dolor en l’escala
EVA després de cada prova. Les puntuacions de l’EVA
per a l’expectativa i el dolor percebut es van analitzar
separadament en les fases d’adquisició i de prova utilitzant una ANOVA de MR amb condició (Dolor-Repòs
respecte a Dolor-Exercici), codi de color (vermell, groc,
verd) i proves com a factors intrasubjectes. A més, es
va fer una anàlisi addicional per comparar si hi havia
cap efecte significatiu de Dolor-Repòs respecte a Dolor-Exercici entre les fases amb una ANOVA de MR amb
condició (Dolor-Repòs respecte Dolor-Exercici), codi
de color (vermell, groc, verd) i fases (adquisició de dos
blocs respecte a la fase de prova) com a factors intrasubjectes. Es van fer comparacions post hoc i un t-test
per a dues mostres amb ajustament Bonferroni per
comparacions múltiples quan calia. Els efectes placebo es van definir operativament com la diferència entre
les proves associades Verd-Groc i els efectes nocebo
com les proves associades Vermell-Groc. La hipoalgèsia induïda per l’exercici es va definir com la diferència en les puntuacions de dolor entre les condicions de
Dolor-Exercici i Dolor-Repòs. La diferència entre DolorExercici i Dolor-Repòs es va utilitzar per comparar els
nivells de canvis en el dolor induït per manipulacions
placebo i nocebo mitjançant una ANOVA univariada.
Es va utilitzar el coeficient d’Spearman (una cua, donada la hipòtesi unidireccional) per correlacionar els
efectes placebo i nocebo amb les expectatives, la sensi-

bilitat al dolor (és a dir, el nivell d’intensitat utilitzat per
provocar un dolor mig) i els nivells de fatiga. Els efectes
del sexe es van analitzar amb t-tests de mostres independents incloent la comparació entre la fase fol·licular
i la fase lútia (dones). La força de les dues correlacions
es va comparar amb la transformació Fisher de r a z.
Totes les anàlisis es van fer amb el paquet de software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
(SPSS Inc, Chicago, Illinois, USA, vers. 21). El nivell de
significació per a totes les anàlisis es va fixar en p ≤ 0,05.
RESULTATS
Fase d’història natural
L’efecte de l’exercici sobre el dolor es va examinar
abans de cap manipulació placebo o nocebo i tots els
estímuls es van descarregar a nivell mig tal i com se’n
derivava del procediment de calibratge inicial. En la
fase d’història natural, els participants van reportar
que les mateixes estimulacions de calor de nivell mig
les van percebre com a menys doloroses en la condició de Dolor-Exercici (mitjana ± eem, 22,05 ± 2,11) que
en la condició de Dolor-Repòs (31,54 ± 2,05) (Condició,
F(1.45) = 9,489, p = 0,004), cosa que suggereix que el fet
de fer un exercici isotònic durant la descàrrega d’estímuls dolorosos tèrmics indueix en si mateix un efecte
hipoalgèsic (Fig. 3A). El factor Proves fou significatiu
(Proves, F(1.45) = 14,968, p < 0,001, Fig. 3B) amb una interacció Condició*Proves significativa (F(1.54) = 9,727;
p = 0,003). Les Proves 1 van ser significativament diferents de les Proves 2 (p < 0,001), 3 (p = 0,027), 4 (p = 0,011)
i 5 (p = 0,019) cosa que indicaria una reducció de l’efecte
al llarg del temps (Fig. 3B).

Figura 3
A Fase història natural/hipoalgèsia induïda per l’exercici
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Fase d’història natural/hipoalgèsia induïda per l’exercici. Durant la fase de l’exercici sol, es va descarregar el mateix nivell mig de dolor sense
mostrar cap codi de color ni manipular el dolor per tal de reforçar les expectatives. Els participants van fer el moviment isotònic en la meitat de les
proves i van reportar com a menys doloroses les estimulacions tèrmiques de calor que s’emetien mentre es feia l’exercici (condició Dolor-Exercici,
barra de color) en comparació a la condició de repòs (condició Dolor-Repòs, barra de ratlles). (A) l’efecte hipoalgèsic va canviar amb el temps amb
el primer grup de proves significativament diferent de les proves 2, 3, 4 i 5, respectivament (B).
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Figura 4
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Puntuacions de l’expectativa i dolor en la fase d’adquisició. Durant la fase d’adquisició, les puntuacions de l’expectativa reflectien l’anticipació dels
tres nivells de dolor esperable d’acord amb els codis de color (els colors de les barres representen els colors dels codis) i les instruccions verbals.
(A) Les classificacions del dolor fetes en repòs (condició Dolor-Repòs, barres de ratlles de colors) i durant la tasca motora d’extensió-flexió (condició
Dolor-Exercici, barres de color) van confirmar que els participants van aprendre a distingir les tres intensitats de dolor (és a dir, alta després del
codi vermell, mitja després del codi groc i baixa després del codi verd). (B) Les estimulacions tèrmiques fetes durant la condició Dolor-Exercici es
van percebre com a menys doloroses que les estimulacions rebudes durant la condició Dolor-Repòs, cosa que confirma l’efecte hipoalgèsic induït
per l’exercici.

Fase d’adquisició
Durant aquesta fase, es van recollir les puntuacions de
les expectatives i de l’escala EVA de cada prova. Les anàlisis de les puntuacions de les expectatives van mostrar
una significació del factor Codi de color (F(2.90) = 560,412,
p < 0,001). Això indica que els participants van aprendre
a anticipar que les estimulacions que anaven precedides pel codi vermell eren més doloroses (puntuació
EVA: 77,50 ± 16,36) que no pas les que anaven precedides pel codi groc (control) (32,56 ± 11,60; associacions
vermell respecte a groc, p < 0,001) i que les estimulacions precedides pel codi verd eren menys doloroses
(10,78 ± 6,40) que les precedides pel codi groc (verd en
comparació a groc, p < 0,001) (Fig. 4A). El factor Proves
no era significatiu (Proves, F(5.225) = 2,158, p = 0,06).
De la mateixa manera, les puntuacions de dolor van mostrar un efecte principal dels codis de color (F(2.90) = 449,588,
p < 0,001). Les estimulacions doloroses es van reportar
com a més doloroses quan s’associaven amb el codi vermell (71,87 ± 16,63) més que no amb el groc (27,18 ± 9,82,
vermell respecte al groc, p < 0,001) i menys doloroses
quan s’associaven amb el codi verd (8,60 ± 5,87) més que
no amb el groc (associacions dels codis verd respecte al
groc, p < 0,001) (Fig. 4B). Hi havia un efecte principal del
factor Proves (Proves, F(5.225) = 3,154, p = 0,009) amb una
interacció significativa entre Condició*Codi de color*
Proves (F(10.450) = 4,597; p < 0,001).
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Les estimulacions en repòs eren més doloroses que les
que s’acompanyaven amb l’exercici (Vermell: Dolor-Repòs respecte a Dolor-Exercici: 74,42 ± 2,30 i 69,31 ± 2,78;
t(45) = 3,610; p < 0,001; Groc: Dolor-Repòs respecte a
Dolor-Exercici: 29,16 ± 1,53 i 25,24 ± 1,55; t(45) = 3,705;
p < 0,001; Verd: Dolor-Repòs respecte a Dolor-Exercici:
9,5 ± 1 i 7,68 ± 0,87; t(45) = 2,515; p = 0,016) (Fig. 4B), cosa
que confirma que l’exercici indueix un efecte hipoalgèsic, els participants van aprendre a discriminar els
tres nivells d’intensitat del dolor i les seves expectatives
s’ajustaven consistentment amb les estimulacions que
havien de rebre.
D’acord amb la nostra hipòtesi, les estimulacions tèrmiques doloroses que es feien durant la condició Dolor-Exercici (34,08 ± 1,28) es van percebre com a menys
doloroses que les que es feien en la condició Dolor-Repòs (37,69 ± 1,20) (Condició, F(1.45) = 22,657, p < 0,001).
Fase de prova
En la fase de prova, quan vam assignar subtilment totes
les estimulacions a un nivell mig d’intensitat, les puntuacions de l’expectativa en l’escala EVA van mostrar que
malgrat la vulneració entre els estímuls sensorials i els
codis de color, els participants continuaven esperant
que el dolor que havien de rebre fos baix, mig i alt (Codi
de color, F(2.90) = 436,825, p < 0,001). Les comparacions
post hoc van mostrar que les estimulacions precedi-
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des pel codi vermell s’esperaven que fossin més doloroses (70,49 ± 16,01) que les precedides pel codi groc
(34,34 ± 11,50, vermell respecte a groc, p < 0,001) i que
les precedides pel codi verd (10,40 ± 6,42) fossin menys
doloroses que les precedides pel groc (associacions codi
verd respecte a codi groc, p < 0,001) (Fig. 5A). El factor
Proves fou significatiu (Proves, F(2.90) = 9,567, p < 0,001)
amb una interacció significativa entre Condició*Codi
de Color*Proves (F(4.180) = 4,385; p = 0,002). Les comparacions post hoc indiquen que el primer grup de proves
(vermell, groc, verd, repòs i condicions motores respec-

tivament) diferien del segon grup (p < 0,001) però no del
tercer grup (p = 0,239) (Fig. 5C).
Sorprenentment, malgrat que la intensitat dels estímuls era la mateixa per a totes les associacions de codis de color-dolor, les puntuacions del dolor en l’escala
EVA seguien el mateix patró que les expectatives (Codi
de color, F(2.90) = 109,843, p < 0,001). En general, els participants van reportar que percebien com a més dolorosos els estímuls que venien després del codi vermell
(43,44 ± 16,41) en comparació al codi groc (26,99 ± 11,55,
vermell respecte a groc, p < 0,001), i com a menys do-

Figura 5
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Puntuacions de les expectatives i el dolor en la fase de prova. Durant la fase de prova (quan tots els estímuls es van programar a un nivell mig d’intensitat), els participants van reportar tres nivells diferents de dolor esperat (A) i tres nivells de dolor percebut (condició Dolor-Repòs, barres de ratlles
de colors) en repòs i durant els exercicis d’extensió i flexió (condició Dolor-Exercici, barres de colors). (B) El curs temporal de les qualificacions
de les expectatives (C) i del dolor (D) indiquen unes tendències relativament estables en totes les sessions de prova. Tot i que els participants van
percebre com a menys dolorosos els estímuls fets durant la tasca motora, la delta (Verd-Groc en Repòs respecte a Vermell-Groc durant l’exercici,
respectivament) no es va veure afectada, cosa que indica l’absència d’efectes acumulatius del moviment isotònic en els efectes placebo i nocebo.
Totes les dades s’expressen com a mitjana ± eem. **p < 0,001; *p < 0,05; ns = no significatiu. Abreviació: Exerc = Exercici.
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lorosos els estímuls associats amb el color verd previ
(15,44 ± 9,48) que no pas els de després del color groc
(verd respecte a groc, p < 0,001) (Fig. 5B), cosa que indicaria la presència d’efectes nocebo i placebo significatius.
A més, es van analitzar els efectes de l’exercici en
conjunció amb el placebo i el nocebo. Es va observar
que els estímuls transmesos durant la condició de
Dolor-Exercici en general es percebien de manera diferent que els transmesos durant la condició de DolorRepòs (Condició, F(1.45) = 33,703, p < 0,001), tanmateix la
interacció Codi de color*Condició no era significativa
(F(2.90) = 1,167, p = 0,316), Fig. 5D. El factor Proves era
significatiu (Proves, F(2.90) = 7,383, p = 0,001) però amb
una interacció Condició*Codi de color*Proves no significativa (F(4.180) = 1,811; p = 0,129). Les comparacions
post hoc van mostrar que el grup de les primeres proves no va diferir del segon grup (p = 0.476) però sí del
tercer grup (p < 0,001) (Fig. 5D). Les puntuacions de les
expectatives s’associen amb els efectes placebo i nocebo, durant l’exercici i en repòs (Dolor-Repòs: nocebo: r = 0,290, p = 0,050; Dolor-Exercici, nocebo: r = 0,444,
p = 0,002; placebo: r = 0,368, p = 0,012; placebo: r = 0,592,
p < 0,001] (Fig. 6A,B). Aquestes correlacions són iguals
en termes de significació tal i com revelen els valors de
la transformació Fisher de r a z (z = −0,83; p = 0,203 per
a la condició nocebo i z = −1,37; p = 0,085 per a la condició placebo), la qual cosa suggereix que l’exercici i els
efectes placebo i nocebo motivats pels codis de color
probablement funcionen de manera independent.

Comparacions en totes les fases
La contribució hipoalgèsica de l’exercici era major
en la fase de prova que en la fase d’adquisició (Fase,
F(1.45) = 7,148, p = 0,010), independentment del codi de color (interacció Codi de color*Fase F(2.90) = 0,157, p = 0,855),
la qual cosa suggereix que la hipoalgèsia induïda per
l’exercici podria millorar amb entrenament.
Finalment, vam comparar els canvis en el dolor induïts per l’exercici, només manipulació placebo i nocebo
i vam trobar que els tres procediments diferien significativament (F(2.135) = 104,291; p < 0,001). Les comparacions post hoc indiquen que l’efecte hipoalgèsic induït
per l’exercici (fase d’història natural) i per la manipulació placebo (fase de prova) no eren diferents (p = 0,771),
cosa que no indica cap efecte acumulatiu. Per contra,
la manipulació nocebo era significativament diferent en
termes de magnitud tant al placebo (p < 0,001) com a
l’exercici sol (p < 0,001).
Efectes de la fatiga percebuda, el nivell de dolor utilitzat i el sexe
Al final de cada fase, els participants valoraven els seu
nivell de fatiga amb una Escala Borg, de 0 (gens) a 10
(extremadament severa). Per tal de descartar cap influència de la fatiga en els efectes placebo i nocebo obtinguts en la fase de prova, es van fer anàlisis de correlació
(Spearman) entre les puntuacions de l’Escala Borg i les
respostes placebo i nocebo. No es va trobar cap corre-
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Expectatives, efectes placebo i nocebo. Les puntuacions del dolor en l’escala EVA per als efectes nocebo (A) i placebo (B) es correlacionen significativament amb les puntuacions de les expectatives en la fase de prova per a les dues condicions, Dolor-Repòs (cercles ratllats) i Dolor-Exercici
(cercles de colors).
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lació significativa ni en la condició Dolor-Exercici (placebo: r = 0,175, p = 0,246; nocebo: r = 0,156, p = 0,299) ni
en la condició Dolor-Repòs (placebo: r = 0,038, p = 0,803;
nocebo: r = 0,128, p = 0,395).
Finalment vam analitzar si el dolor individual, tal i com
es reflectia en el nivell d’intensitat utilitzat per provocar
un dolor mig, afectava la magnitud de l’analgèsia del
placebo i l’analgèsia induïda per l’exercici. No vam trobar cap influència dels nivells de dolor en l’hipoalgèsia
induïda per l’exercici (r = −0,056, p = 0,357), l’analgèsia
induïda pel placebo sense la tasca isotònica (r = −0,085,
p = 0,288), i l’analgèsia induïda pel placebo amb la tasca isotònica (r = −0,058, p = 0,351). El nivell individual de
dolor es correlacionava inversament amb els efectes
nocebo observats en repòs (r = −0,280; p = 0,03) però
no durant l’execució de la tasca isotònica (r = −0,031;
p = 0,419). Aquesta correlació inversa pot indicar que els
participants que eren més tolerants, van rebre uns estímuls de calor més elevats i mostraven menors efectes
nocebo segurament degut a la menor ansietat/activació
cap a l’estímul dolorós.
A més, vam determinar la influència del sexe i les fases del cicle menstrual de les dones. No vam trobar cap
diferència entre homes i dones en relació al placebo
(t(44) = 0,755, p = 0,454), nocebo (t(44) = −0,845, p = 0,403), i la
hipoalgèsia induïda per l’exercici (t(44) = −0,723, p = 0,473).
D’altra banda, vam comprovar si hi havia cap diferència deguda a les fases del cicle menstrual en les dones.
De les 24 dones participants, 10 van completar l’estudi
durant la fase fol·licular i 11 durant la fase lútia. Tres
d’aquestes dones es van excloure d’aquesta subanàlisi
perquè tenien la menopausa o absència de menstruació
per la utilització de mètodes de control anticonceptiu.
Vam trobar que el placebo (t(19) = 1,786, p = 0,090), nocebo (t(19) = −0,127, p = 0,900) i les expectatives (positives:
t(19) = 0,064, p = 0,949; negatives: t(19) = −0,713, p = 0,484) no
es veien influïts pel cicle fol·licular. Per contra, les dones que van participar en l’estudi durant la fase lútia van
mostrar un major efecte hipoalgèsic induït per l’exercici
en comparació a les dones en la fase fol·licular (fase de
prova, t(19) = −2,802, p = 0,011). Cal més recerca per entendre com les hormones gonadals poden influir en la
hipoalgèsia induïda per l’exercici.
DISCUSSIÓ
L’objectiu d’aquest estudi és analitzar la interacció entre
l’exercici i els efectes placebo i nocebo en la modulació
del dolor. Hem demostrat amb un estudi intrasubjecte
que l’exercici i els efectes placebo redueixen les sensacions doloroses tèrmiques. Les reduccions de dolor
induïdes pels efectes placebo mitjançant les expectatives positives reforçades i l’exercici eren igual en magnitud, cosa que indicaria que el placebo i la hipoalgèsia
induïda per l’exercici poden representar dues modalitats diferents de la inhibició del dolor. Cal ressaltar que,
malgrat tot, els efectes nocebo eren presents fins i tot
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durant l’exercici, tal i com revelaven les altes puntuacions del dolor després dels codis de color vermell comparat amb els codis verd o groc durant la tasca motora.
L’exercici, el placebo (i nocebo) probablement funcionen
a través de diferents sistemes moduladors del dolor. Tenir més recerca a nivell mecànic que combini l’exercici
i la manipulació de les expectatives podria oferir noves
estratègies potencials per optimitzar les intervencions
no farmacològiques del dolor.
Estudis recents han demostrat que l’execució motora
dels atletes, no atletes i pacients amb dèficits motors
pot ser modulada bidireccionalment per les expectatives
i els efectes placebo i nocebo (10,15,16,17,18,19,20,21).
Per exemple, Benedetti et al. (2007) van demostrar que
el condicionament farmacològic amb opioides millora la
resistència al dolor i l’execució motora dels participants
en l’estudi que van fer la tècnica del torniquet d’esforç
submàxim (19). Maganaris et al. (2000) van reclutar 21
atletes per estudiar els efectes de la falsa administració
d’esteroides anabòlics en la màxima producció de força
durant els exercicis de pressió sobre banc, pes mort i
esquat. Els resultats mostren una millora i manteniment de l’execució dels participants que van creure que
s’havien pres esteroides (22). Altres estudis demostren
que els procediments placebo poden millorar diferents
paràmetres de l’execució motora com ara la força (10),
resistència a la fatiga (23) i velocitat (24). Beedie et al.
(2007) van examinar el paper de les creences positives
i negatives en execucions repetides d’esprint de 30 metres (24). Es va informar als participants que se’ls havia
donat una ajuda ergogènica i van rebre informació sobre
l’impacte positiu o negatiu d’aquest tractament sobre el
seu rendiment. A tots els participants se’ls va donar una
substància inerta. El grup que va reportar una millora
en termes de resistència i rendiment va mostrar una
millora de la velocitat. En canvi, els que van ser informats dels efectes negatius en el rendiment van reportar
un empitjorament de la velocitat (24). Igualment, es va
trobar una reducció del treball muscular en els no-atletes mentre feien un exercici d’extensió de la cama després de l’aplicació d’un fals dispositiu elèctric que els
participants pensaven que tenia efectes negatius (25).
En aquest estudi hem expandit la recerca del placebo i
nocebo en els contextos de dolor i execució motora utilitzant una aproximació combinada d’un disseny intrasubjecte. El dolor i l’execució motora bàsicament s’han
estudiat separadament i s’han avaluat fent servir protocols diferents. Expressament hem creat un paradigma
experimental combinat en el qual es descarregaven estímuls tèrmics dolorosos mentre es feia una tasca isotònica. Tant els estímuls dolorosos com els moviments
es van ajustar a la sensibilitat al dolor de cada individu
(és a dir, nivell personal de dolor tèrmic mig. D’acord
amb la literatura sobre l’analgèsia induïda per l’exercici
(26,27,28,29), hem trobat que la tasca isotònica redueix la percepció de dolor quan l’estímul de calor es fa
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al mateix temps que el moviment. Hem comparat en
els mateixos participants la reducció del dolor experimental induïda per l’exercici per se, els efectes placebo
(a través d’expectatives reforçades) amb i sense l’execució de la tasca isotònica. Cal destacar que l’exercici
i el placebo amb la tasca motora igualment redueixen
l’experiència de dolor. L’efecte hiperalgèsic del nocebo
es manté significativament alt independentment de la
condició (Repòs respecte a Exercici). Això pot indicar
que l’exercici no suprimeix l’efecte hiperalgèsic del nocebo, probablement degut a la força de les expectatives
negatives a l’hora d’induir els efectes nocebo (30,31).
Aquests efectes poden ser interpretats almenys de dues
maneres distintes. Primerament, la reducció sensorial
que s’ha proposat com a característica del moviment voluntari (32,33,34,35) pot haver determinat la integració
d’inputs sensorials i motors generant una reducció de
la intensitat percebuda del dolor. Dins d’aquest marc de
referència, les expectatives sobre el dolor poden haver
interferit amb les prediccions de dolor i el feedback sensorial. Per exemple, s’ha suggerit que sempre que fem
una acció, s’envien còpies de les ordres motores com
a descàrregues corolàries a les estructures sensorials
que prediuen les conseqüències sensorials de l’acció
(36,37,38). Les prediccions internes sobre l’execució del
moviment i l’imminent estímul dolorós probablement
estaven integrades i meticulosament determinades per
les expectatives.
Segon, l’atenció pot haver tingut un cert paper. Alguns
investigadors poden argumentar que l’execució de
l’exercici en si mateixa ha capitalitzat l’atenció dels participants cap al moviment, distraient-los dels estímuls
dolorosos i conseqüentment fent-los sentir menys dolor. Malgrat que no vam mesurar explícitament el nivell
d’atenció, ens inclinem a pensar que aquest no és el
cas en aquest estudi ja que la modulació del dolor durant l’execució del moviment isotònic era constantment
present en les fases d’adquisició i de prova igual que
per a tots els codis de color (vermell, groc, verd). Cal
remarcar que les puntuacions de l’expectativa es correlacionaven significativament amb els efectes placebo
i nocebo durant l’execució del moviment expandint els
nostres resultats anteriors (1). El nivell individual de
dolor utilitzat es correlacionava inversament amb els
efectes nocebo. Aquesta correlació inversa pot indicar
que els participants que eren més tolerants al dolor, van
rebre uns estímuls tèrmics més alts i van mostrar uns
efectes nocebo menors possiblement degut a un nivell
menor d’ansietat/activació cap a l’estímul dolorós (1).
Un altre aspecte important és que aquells participants
que mostraven respostes placebo i nocebo en repòs
continuaven reportant en la condició de moviment augmentant la reproductibilitat dels efectes placebo (39).
Mentre que l’exercici i la hipoalgèsia induïda pel placebo semblen ser dues cares diferents del fenomen de
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modulació del dolor, el resultat innovador del nostre
estudi obre perspectives interessants en la recerca del
placebo i nocebo, amb implicacions potencials en els
camps de l’esport, la rehabilitació i la gestió del dolor.
Queden algunes dificultats i limitacions per tractar. A
causa de les limitacions dels aparells, no vam incloure
una condició de control en la qual el braç contralateral
s’estimulés en repòs. A més, no vam preguntar als participants si feien o no feien activitat física de manera regular. Malgrat tot, els participants es van reclutar d’una
població estudiantil i es va comprovar que gaudien de
bona salut (40). A més a més, per tal d’entendre millor
el paper de l’atenció, caldrien estudis futurs que investiguessin l’abast de l’atenció (és a dir, afegir una tasca
de memòria de treball) en la percepció del dolor durant
una execució controlada de moviment, i així identificar
un factor addicional que ajuda a reduir l’experiència del
dolor. Aquest paradigma és vàlid per a futurs estudis
mecanístics en els que s’investigui, des d’un punt de
vista neurofisiològic (és a dir, EMT), la hipoalgèsia induïda per l’exercici, les expectatives i les violacions dels
resultats esperats. Per exemple, Fiorio et al. (2014),
mitjançant l’aplicació d’estimulacions magnètiques
transcranials al còrtex motor primari, van trobar que la
modulació de força induïda pel placebo estava en paral·
lel als canvis d’excitabilitat del sistema corticoespinal
tal i com mostra la major amplitud dels potencials motors evocats i la menor durada del període de silenci
cortical, apuntant a una millora cognitiva de l’excitabilitat corticoespinal (10). Les manipulacions del nocebo
també s’associen a canvis corticoespinals (11).
En resum, aquest estudi és innovador pel que fa a la
seva naturalesa perquè demostra que es poden activar
simultàniament dues modalitats del sistema de reducció de dolor per tal d’aconseguir la hipoalgèsia, obrint
nous camins de recerca amb aproximacions mecanístiques importants i aplicacions clíniques potencials en
l’esport, la rehabilitació i la medicina del dolor.
CONCLUSIÓ
Hem demostrat que les sensacions de dolor es poden
reduir amb l’execució d’un exercici isotònic i reforçant
les expectatives dels participants, per tant posant de
relleu dues modalitats importants d’inhibició del dolor.
Traslladar aquests resultats a la pràctica és molt important en la gestió del dolor en entorns clínics per tal
d’optimitzar no només els programes de rehabilitació
sinó també les estratègies terapèutiques i els resultats
dels tractaments.
INFORMACIÓ ADDICIONAL
Nota de l’editor: Springer Nature es manté neutral en
relació a cap reclamació jurisdiccional en els mapes
publicats i afiliacions institucionals.
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RESUM
El propòsit d’aquest estudi és avaluar la viabilitat i eficiència de l’exercici aquàtic, més concretament de la
carrera en aigües profundes (CAP), com a part d’un programa de fisioteràpia multimodal (PFMM) per a dones
supervivents de càncer de mama. Es va fer un assaig
clínic controlat a 42 dones que havien patit càncer de
mama reclutades en centres d’atenció primària. Les
pacients en el grup experimental van rebre un PFMM
que incorporava CAP tres cops a la setmana durant vuit
setmanes. El grup control va rebre un tríptic amb instruccions per continuar amb l’activitat normal. Es van
trobar millores estadísticament significatives i en la
mida de l’efecte intergrup en el grup experimental en
les puntuacions totals del Piper Fatigue Scale-Revised
(d = 0,7, P = 0,001), i també en els dominis de compor-

tament/gravetat (d = 0,6, P = 0,05), afectiu/significat
(d = 1,0, P = 0,001) i sensorial (d = 0,3, P = 0,03). També
es van trobar diferències estadísticament significatives
entre els grups experimental i control en relació a la
salut en general (d = 0,5, P < 0,05) i a la qualitat de vida
(d = 1,3, P < 0,05). Tots els participants en l’estudi van
assistir a més del 80% de les sessions i no van notificar esdeveniments adversos importants. Els resultats
de l’estudi indiquen que la PFMM combinada amb CAP
redueix la fatiga associada al càncer i millora la salut
general i la qualitat de vida de les pacients que han patit
un càncer de mama. A més, l’alt nivell d’adherència i
manca d’esdeveniments adversos indiquen que aquest
és un programa segur i viable.

PARAULES CLAU: Exercici aquàtic. Supervivents del càncer de mama.
Carrera en aigües profundes. Fatiga. Fisioteràpia multimodal.
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RESUM
Antecedents i propòsits. El raonament clínic és un procés de resolució de problemes complex i no lineal influït pels models de pràctica. El desenvolupament de
les habilitats de raonament clínic en fisioterapeutes és
un aspecte crucial però poc estudiat relacionat amb el
nivell d’entrada en la formació de fisioteràpia.
Objectius. L’objectiu d’aquest estudi qualitatiu és analitzar els tipus d’estratègies de raonament clínic que els
estudiants de fisioteràpia fan servir amb els pacients.
Mètode. S’utilitza un disseny d’estudi de cas qualitatiu i
descriptiu amb una anàlisi intra i intercasos. Vuit estudiants del segon curs de fisioteràpia de dos programes
de formació diferents fan l’avaluació i la intervenció
inicial a un pacient simulat seguit d’una entrevista retrospectiva utilitzant el protocol de pensament en veu
alta per explicar els processos de raonament que han
fet servir. S’analitzen les estratègies de raonament clínic mitjançant un mètode qualitatiu d’anàlisi temàtica
de dues fases.
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Resultats. Els participants en l’estudi van mostrar signes consistents de desenvolupament de processos de
raonament específics de la fisioteràpia, tot i variar en la
manera d’afrontar el cas i l’ús de la reflexió. Els participant que donaven més atenció a la formació i apoderament del pacient també van demostrar fer un major ús
de la reflexió en acció durant la trobada amb el pacient.
Un cas negatiu il·lustra la variabilitat en el ritme de desenvolupament d’aquestes habilitats en cada participant.
Conclusions. Els participants en l’estudi van mostrar
un desenvolupament cap al raonament clínic específic
en fisioteràpia tot i tenir enfocaments qualitativament
diferents a l’hora de tractar amb el pacient. Diversos
factors, entre el quals hi ha l’ús de la reflexió en acció,
poden ajudar els estudiants a desenvolupar una major
flexibilitat en els processos de raonament.
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RESUM
Antecedents. El càncer d’endometri és el quart tipus de
càncer més prevalent en dones canadenques. Sovint es
recomana la radioteràpia (RT) com a tractament adjuvant. Hi ha una alta prevalença (>80%) d’incontinència
urinària (IU) després de la RT. És possible que la IU
estigui associada, almenys en part, a alteracions dels
músculs del sòl pelvià (MSP).
Objectiu. El propòsit d’aquest estudi és comparar les
propietats funcionals dels MSP de dones amb IU després d’una histerectomia i RT per al tractament del càncer d’endometri amb el de dones que han tingut una
histerectomia però no pateixen IU.
Disseny. Estudi transversal descriptiu amb 11 dones en
el grup afectat i 18 en el grup comparatiu.
Mètode. Es van analitzar les funcions urogenital i intestinal mitjançant els qüestionaris internacionals de consulta sobre la incontinència (International Consultation
on Incontinence Questionnaires) i les propietats dels
MSP es van analitzar amb un dinamòmetre Montreal.

Resultats. El grup afectat mostrava valors reduïts en
relació a la màxima obertura dels braços del dinamòmetre, la màxima longitud vaginal, la màxima força i
l’índex de desenvolupament de força dels MSP durant
una prova de força i el nombre de contraccions ràpides
en una prova de velocitat. No es van trobar diferències
significatives en la prova de resistència. La gravetat de
la IU es corresponia a l’índex de desenvolupament de
força i el nombre de contraccions ràpides en la prova de
velocitat, resistència, edat i longitud vaginal.
Limitacions. Els resultats es limiten a la població analitzada. La mida de la mostra ha limitat la força de les
conclusions.
Conclusions. S’ha trobat evidència d’alteracions en les
propietats dels MSP de les dones amb IU després d’una
histerectomia i RT pel tractament de càncer endometrial. Aquestes alteracions semblen estar associades a
la IU, cosa que apunta a la possibilitat de tractament
rehabilitador.

Es van utilitzar proves no paramètriques per comparar
les característiques personals, l’estat funcional i les
propietats dels músculs. Amb una anàlisi de correspondència es va detallar l’associació entre la gravetat de la
IU i les propietats dels MSP.
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RESUM
Objectius. L’objectiu d’aquesta revisió ha estat analitzar
l’interès de les maniobres neurodinàmiques del membre superior per al tractament de la síndrome de compressió neural.
Mètode. S’ha dut a terme una revisió sistemàtica de
desembre de 2016 a abril de 2017. Només s’han seleccionat els assajos controlats aleatoritzats en què es
compara un grup experimental amb component neurodinàmic amb un grup de control.
Resultats. S’han analitzat vint-i-tres assajos controlats
aleatoris. Les maniobres neuromeníngies en neurodesplaçaments demostren l’interès per al tractament de
la síndrome de compressió nerviosa. Els neurodesplaçaments semblen igual d’eficaços que els tractaments
conservadors l’eficàcia dels quals ha estat comprovada,
i semblen més eficaços quan es combinen amb un altre
tractament.

Discussió i conclusió. Les maniobres neurodinàmiques
demostren tenir un efecte terapèutic. No totes les maniobres neurodinàmiques són iguals i el tractament
de les interfícies al llarg de tot el teixit nerviós sembla
pertinent, tenint en compte el fenomen de les compressions nervioses per fases. L’anàlisi dels costos i de l’eficàcia per al tractament del síndrome del canal carpià
idiopàtic demostra la superioritat de la fisioteràpia sobre la cirurgia.
Nivell d’evidència. 2.

PARAULES CLAU: Compressió neural. Membre superior.
Neurodinàmica. Neuropatia. Radiculopatia.
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RESUM
Introducció. L’Exercici Terapèutic Cognoscitiu (ETC),
també denominat Rehabilitació Neurocognitiva, va iniciar el seu desenvolupament als anys 70 a Itàlia a partir de les propostes del professor Perfetti per a adults
i de la doctora Puccini per a nens, juntament amb els
seus col·laboradors, i continua evolucionant actualment gràcies a diferents grups d’estudi en diversos
països. A partir de les bases de l’ETC, es proposa una
interpretació global de les alteracions del desenvolupament infantil, basada en l’evidència científica disponible
i que considera la necessària integració dels aspectes
sensitius, motors, cognitius i emotivorrelacionals per a
l’adquisició i transferència de els progressius aprenentatges durant el desenvolupament. La consideració del
desenvolupament del nen com un tot indivisible guia la
seva aplicació en la valoració i tractament en qualsevol alteració del desenvolupament infantil. L’objectiu
d’aquesta ponència és relacionar els principis i la metodologia de l’ETC amb els coneixements actuals sobre
el desenvolupament infantil i l’aprenentatge motor.
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Material i mètode. Mitjançant una recerca bibliogràfica
a les principals bases de dades biosanitàries sobre de
senvolupament infantil i aprenentatge motor, s’analitzaran els principals punts clau relacionats amb l’ETC en
la seva aplicació a la fisioteràpia infantil.
Discussió i conclusions. L’ETC aplicat a la fisioteràpia
infantil adquireix ple significat i rellevància científica
quan es posen en relació els seus principis i la seva
metodologia amb els últims estudis sobre desenvolupament infantil i aprenentatge motor. La valoració del
nadó o nen des del punt de vista integral, així com la
consideració dels factors contextuals, i la realització
d’un plantejament terapèutic que tenint al nen com a
centre considera la família i a l’entorn educatiu, té plena
vigència en la base de la literatura actual. La fisioteràpia infantil basada en aquest enfocament ha demostrat
encara un escàs nivell d’evidència científica pel que són
necessaris més estudis en aquest camp, però ofereix un
plantejament únic amb interessants possibilitats.
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RESUM
Els codis deontològics són el recull de normes ètiques
aplicables a l’àmbit professional de qualsevol àrea sanitària (Medicina, Infermeria, Fisioteràpia, etc.) i d’altres
professions. La Bioètica és la ciència de la conducta, els
valors i principis morals davant l’aplicació del coneixement en l’àmbit de les ciències de la salut, estudiant els
aspectes ètics de la pràctica clínica i de la investigació.
La Declaració de Hèlsinki de l’Associació Mèdica Mundial defineix els principis ètics per a les investigacions
biomèdiques i ha de ser complerta en totes les investigacions en què s’hi impliquin éssers vius.
La Bioètica Principialista presenta quatre principis bàsics, que han de ser aplicats en totes les activitats clíniques i de recerca: Principi d’Autonomia de les Persones,

Principi de Beneficència, Principi de no-Maleficència i
Principi de Justícia. Aquests principis són Prima Facie,
i únicament es prioritzarà uns principis sobre altres
en els casos de conflicte ètic, prioritzant l’ètica pública
(Justícia i no-Maleficència) per sobre de l’ètica privada
(Autonomia i Beneficència).
Els Comitès d’Ètica Assistencial i els Comitès d’Ètica
en Investigació vetllen per la correcta aplicació de les
normes ètiques en la pràctica clínica diària emetent
recomanacions en els casos de conflicte ètic, tant en
casos particulars com generals, i vetllen per la correcta
adequació a les normes ètiques i el seu compliment en
totes les etapes dels projectes de recerca en qualsevol
àmbit de les ciències de la salut.

PARAULES CLAU: Ètica basada en Principis. Bioètica.
Ètica Professional. Codis d’Ètica. Ètica Clínica. Comitès d’Ètica Clínica.
Comitès d’Ètica en Investigació.
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MORAL I ÈTICA

BIOÈTICA PRINCIPIALISTA

La Moral pot definir-se com l’estudi abstracte que qualifica les idees com desitjables o no desitjables “per
costum o per hàbit”, configurant-los i proporcionant
normes no escrites ni amb una base raonada. En canvi,
l’Ètica és producte de la reflexió raonada sobre les accions, per qualificar els actes com correctes o incorrectes
mitjançant la crítica, el raonament i la deliberació basada en arguments (emprant el mètode i els coneixements
científics). L’Ètica aplicada als actes professionals conforma la Deontologia, que recull en unes normes explícites (Codi Deontològic) allò que es considera com a
accions correctes dels professionals de cada àrea sanitària (Medicina, Infermeria, Fisioteràpia, etc.).

A les societats democràtiques pluralistes en valors,
es tendeix a aplicar els quatre Principis de la Bioètica
Principialista derivats de l’Informe Belmont (1979) i del
llibre Principis d’Ètica Biomèdica de Beauchamp i Childress (Il·lustracions 1 i 2):

BIOÈTICA
La Bioètica és una disciplina de les ciències de la salut
que uneix les ciències de la vida (Bios) i els sistemes de
valors (Ethos), un pont entre la Ciència i les Humanitats,
i un pont entre el present i el futur, estudiant les repercussions futures de les actuacions d’avui. És l’Ètica
aplicada a l’àmbit de les ciències de la vida, és la ciència de la conducta, dels valors i principis morals davant
les ciències biològiques i l’atenció sanitària. És l’estudi
interdisciplinari sistemàtic de la conducta humana en
l’àrea de les ciències de la vida i de la cura de la salut,
a través de valors i principis morals. La Bioètica estudia de manera interdisciplinària els problemes ètics,
les qüestions i els conflictes morals que sorgeixen en
l’aplicació dels coneixements científics i tècnics en tots
els àmbits de la salut, tant en pacients individuals (Clínica) com de la globalitat de la societat (Salut Pública),
i de les seves repercussions presents i futures sobre la
societat i sobre la Natura (Medi Ambient). La Bioètica
estudia els aspectes ètics de la pràctica clínica, de la ciència aplicada i de la investigació, gestionant a la pràctica els valors i els conflictes entre valors.
DECLARACIÓ DE HÈLSINKI
La Declaració de Drets de Virgínia (1776) i la Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà de la Revolució
Francesa (1789) proclamen per primera vegada en un
text legislatiu la igualtat de drets de tots els éssers
humans. Després de la II Guerra Mundial, l’Assemblea
General de les Nacions Unides (1948) proclama la Declaració Universal dels Drets Humans. Al 1964 es va
promulgar per primer cop la Declaració de Hèlsinki de
l’Associació Mèdica Mundial, definint els Principis Ètics
per a les investigacions mèdiques en éssers humans;
aquesta declaració ha estat actualitzada diverses vegades, la darrera d’elles el 2013 a Fortaleza (Brasil). La
Declaració de Hèlsinki ha de ser complerta en tots els
casos en què participin éssers humans a les investigacions biomèdiques, i així ha de constar explícitament en
totes les publicacions que se’n derivin. També preveu la
necessitat que un Comitè d’Ètica aprovi la memòria de la
investigació prèviament a la realització d’aquesta.
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• Principi d’Autonomia de les persones: derivat de
l’Imperatiu Categòric d’Immanuel Kant, considera
imperatiu el respecte de les decisions fonamentades de les persones, considerant-les lliures de decidir sobre la pròpia vida. Requereix que la persona
atesa rebi i comprengui la informació correcta i
completa, que participi de les decisions clíniques
amb total autonomia (Decisió Clínica Compartida,
tant pel que fa a actuacions diagnòstiques com terapèutiques) i es respecti la seva llibertat d’elecció
sense coaccions ni pressions de cap mena. Aquest
Principi assegura la fi del Paternalisme dels professionals sanitaris envers les persones ateses,
mentre assegura la protecció dels més vulnerables. D’aquest Principi se’n deriven dues manifestacions documentals: el Consentiment Informat i el
Document de Voluntats anticipades.
• Principi de Beneficència: consisteix en l’obligació
de procurar el màxim benefici per a la persona
atesa, segons els seus propis valors: requereix la
millor actualització científica i excel·lència professional, professionalitat i empatia, eliminant
també el Paternalisme però sense caure en el
Relativisme, coresponsabilitzant la persona atesa
a través de l’entrevista motivacional, compartint
les decisions clíniques i adequant-les a cada cas
particular (Atenció Centrada en la Persona).
• Principi de No-Maleficència: derivat de l’aforisme
hipocràtic formulat en llatí com “primum non nocere”, imposa evitar fer mal a la persona atesa, entenent que la reducció dels riscos sobre la persona
atesa ha de ser prioritària (qualsevol actuació que
té un efecte pot produir efectes no desitjats). La
combinació dels principis de Beneficència i de NoMaleficència porta al necessari anàlisi de riscos i
beneficis de cada actuació sanitària (Relació Benefici/Risc) i a la necessitat d’elaboració i utilització
de les Guies de Pràctica Clínica que composen el
cos actualitzat de “Lex Artis”.
• Principi de Justícia, entès com a Principi d’Equitat, consisteix a procurar la justa distribució dels
recursos (justícia distributiva): proporcionar a
cada persona atesa allò que necessita, procurant
que no es produeixi perjudici per altres persones
i distribuint els recursos de manera equitativa
(recursos temporals, personals i econòmics).
Tractar de manera igual als que són iguals i diferent als que són diferents, sense discriminació
per edat, sexe, origen, estrat social ni convicci-
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ons personals. La seva aplicació requereix l’anàlisi acurada dels costos (temporals, personals i
econòmics) i els possibles beneficis de cada actuació sanitària per determinar la Relació Cost/
Benefici més satisfactòria per a la persona atesa
i per a la societat, ateses les circumstàncies de
cada moment.
Aquests quatre Principis de la Bioètica són igual
d’importants, anomenats com principis Prima Facie
(Il·lustració 1): no tenen jerarquització a priori, no n’hi
ha uns més importants que d’altres i únicament es prioritzaran uns sobre d’altres en cas de conflicte entre
ells. Quan així sigui i les circumstàncies particulars del
cas ho imposin, es prioritzaran els principis de No-Maleficència i de Justícia com a principis irrenunciables
sota cap circumstància (Ètica pública o civil, de la bona
pràctica i dels Drets Humans, Ètica de Mínims irrenunciables): són deures amb la resta de la societat i no per
a nosaltres mateixos, obliguen tothom i són principis
independents de l’opinió i els desitjos particulars (Il·
lustració 3). En cas de conflicte ètic entre els quatre
principis, quedaran com a principis recomanables però
no obligatoris el d’Autonomia i el de Beneficència (Ètica
privada o dels criteris particulars, Ètica de Màxims) al
tractar-se de deures amb un mateix i no amb la resta
de la societat, responsabilitat moral, valors personals,
ideals de consciència i virtuts íntimes.

COMITÈS D’ÈTICA
Els comitès d’Ètica són òrgans interdisciplinaris de
naturalesa consultiva que estudien a fons els casos
particulars i donen el seu parer als interessats com
assessoria en els problemes ètics de l’assistència sanitària i en la investigació. Els centres hospitalaris han
donat lloc als Comitès d’Ètica Assistencial (CEA) i comitès de pronòstic, i els centres de recerca als Comitès
d’Ètica en Investigació Humana (CEIH) i Comitès d’Ètica
en Experimentació Animal i Humana (CEEAH). Aquests
Comitès són nomenats pels responsables de les institucions sanitàries i de recerca per un temps definit, les
seves activitats no són remunerades i emeten recomanacions genèriques o sobre casos concrets (els seus raonaments i conclusions no tenen força d’obligació legal,
sinó que cerquen establir un marc mínim d’acord entre les parts implicades). La seva composició és plural,
implicant totes les diferents sensibilitats de la societat
com correspon a les societats democràtiques, i interdisciplinària atès que els temes tractats no poden ser
abordats únicament des d’una branca del coneixement.
Els objectius dels Comitès d’Ètica són la revisió i seguiment dels protocols d’investigació que prevegin
l’experimentació amb éssers humans o animals (CEIH,
CEEAH), i respondre al potencial perill que generen els
avenços biotecnològics de l’assistència sanitària (CEA).
Les seves funcions són protegir els drets fonamentals
dels pacients o dels participants en tots els estudis científics (també per a la resta d’éssers vius i per al medi
ambient), facilitar el procés de decisió en cas de problemes ètics de l’assistència sanitària, elaborar protocols
d’actuació en casos de problemes ètics freqüents i proveir de formació ètica als professionals sanitaris.

Il·lustració 1
Bioètica Principialista

Principi d’Autonomia
de les persones

Principi de
Beneficència
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No-Maleficència
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Justícia
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Il·lustració 2
Principi
Autonomia

Beneficència

Procediment
Informació correcta i completa; participació del pacient i respecte a les seves decisions
i preferències; protecció dels més vulnerables.
Manifestacions documentals: Consentiment Informat i Document de Voluntats anticipades.

Procurar el màxim benefici per al pacient; professionalitat, excel·lència.
Eliminar el paternalisme i el relativisme, aspirant a la coresponsabilitació.

No-Maleficència

Evitar fer mal.
Avaluació de la relació risc/benefici.
Lex artis: elaboració i ús de les guies de pràctica clínica i plans d’actuació clínica.

Justícia

Equitat; distribució justa dels recursos (justícia distributiva, en recursos limitats
limita l’autonomia).
Avaluació de la relació cost/benefici.

Il·lustració 3
Prima facie: obligat compliment dels quatre Principis
Jerarquització de principis únicament en cas de conflicte ètic
No-Maleficència
Justícia

Autonomia
Beneficència

ÈTICA DE MÍNIMS
(irrenunciables sota cap circumstància)
• Obliguen tothom, independents de l’opinió i desitjos
• Deures amb els altres i no per a nosaltres mateixos
Ètica civil o ètica de mínims (rang superior): tots som iguals, moralment i legal
(principi d’universalització)

ÈTICA DE MÀXIMS
(recomanables, però no obligatoris en cas de conflicte ètic)
• Deixen de ser morals quan són exigits amb coacció
• Deures amb nosaltres mateixos i no per als altres (virtuts privades)
• Ètica privada o ètica de màxims: tots som moralment diferents
(principi de particularització)
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RESUM
El placebo i el nocebo han estat considerats durant
temps una ingerència a l’hora de fer recerca clínica. Actualment, tanmateix, és una àrea de coneixement molt
activa en què diversos grups d’investigació d’arreu del
món estan aportant resultats molt prometedors a l’hora
d’entendre els seus mecanismes d’acció. Tot i que es
parla d’un efecte placebo, o un efecte nocebo, en realitat existeixen diferents tipus, amb mecanismes d’acció
diferents, i per a sistemes i condicions mèdiques, i intervencions terapèutiques també diferents.
S’ha demostrat, per exemple, la participació de diversos
mecanismes cerebrals relacionats amb l’expectativa, la
recompensa i, fins i tot, amb l’ansietat, així com també
amb una varietat de fenòmens d’aprenentatge com són
el condicionament cognitiu i el pavlovià, i l’aprenentatge
social. Alguns estudis apunten, també, a l’existència de
variants genètiques (placeboma) i la capacitat de resposta al placebo.

Quant als models experimentals d’estudi que faciliten
millor la comprensió de la neurobiologia de l’efecte placebo estan el dolor i la malaltia de Parkinson.
L’efecte placebo és, de fet, un efecte psicosocial en què
estímuls com la paraula o el ritual terapèutic canvien
la química i activen determinats circuits (opioide-colicistoquinèrgic-dopaminèrgic) del cervell del pacient. A
més, s’ha demostrat que els mecanismes cel·lulars que
s’activen en el placebo són els mateixos que s’activen
per acció de determinats medicaments, la qual cosa
suggereix una possible interferència cognitiva-afectiva
en l’acció dels medicaments. Per últim, s’ha comprovat
també que el deteriorament funcional del còrtex prefrontal redueix o anul·la la resposta placebo, tal i com
passa en la demència del tipus Alzheimer.

PARAULES CLAU: Placebo. Nocebo. Creença. Expectativa. Intenció.
Empatia. Ritual terapèutic. Psiconeuroendocrinoimmunologia.
Neurociència.
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PLACEBO. ANTECEDENTS HISTÒRICS
L’ús del placebo com a prova científica es remunta al
segle XVIII per rebutjar els efectes del magnetisme
terapèutic del metge alemany Franz Mesmer. Tanmateix, l’estudi sistemàtic del placebo apareix després
de la II Guerra Mundial amb la introducció dels assajos clínics controlats, aleatoritzats i a doble cec com a
disseny òptim per avaluar l’eficàcia i la seguretat dels
medicaments. Placebo és aquella substància inactiva,
innòcua o inert, que s’utilitza com a medicament però
que li manca l’activitat farmacològica. Aquesta substància s’administra als individus d’un grup control d’un
assaig clínic, simulant l’administració d’un fàrmac, amb
l’objectiu de comparar els efectes amb els que produeix
el vertader medicament en els individus del grup experimental. En el llenguatge comú, s’utilitza placebo i
substància inactiva de forma sinònima.
Ara bé, l’efecte beneficiós del placebo està supeditat, i
aquest és l’aspecte clau del fenomen, a la creença, per
part del pacient, dels beneficis de la intervenció terapèutica. Segons la Real Academia Española, placebo
(del llatí placēbo 'agradaré', 1a pers. de sing. del fut.
imperf. de indic. de placēre 'agradar’) és “aquella substància que, mancant per si mateix d’acció terapèutica,
produeix algun efecte favorable en el pacient, si aquest
la rep convençut de que aquesta substància posseeix
realment aquest acció”.
EFECTE I RESPOSTA PLACEBO
Hem de distingir entre efecte i resposta placebo. L’efecte placebo és el que s’observa en el grup placebo d’un
estudi clínic i produït pel fenomen biològic placebo, ja
sigui per un principi farmacològic ineficaç (una substància) però també per un tractament amb efecte no específic (un procediment). L’estudi de l’efecte placebo és
bàsicament l’anàlisi de la relació entre el context psicosocial complex que envolta al pacient i els seus efectes
sobre el cervell del pacient (canvis neurobiològics o psicològics). La resposta placebo designa el fenomen per
si mateix, i pot ser analitzat més específicament mitjançant protocols experimentals. És l’efecte positiu provocat pel fenomen biològic placebo, és a dir, pel principi
farmacològic ineficaç o el tractament no específic. Per
tant, placebo és aquella substància o procediment que,
en el context d’una relació entre un pacient i un terapeuta, i mitjançant canvis neurobiològics o psicològics,
genera una resposta favorable a l’individu.
NOCEBO
S’anomena nocebo (del llatí nocēbo, 1a pers. de sing.
del fut. imperf. de indic. de noceo ‘et faré mal’, ‘et perjudicaré’) al component no específic de la resposta al
tractament o mesura terapèutica que, a diferència del
placebo, és de característiques adverses o perjudicials. L’efecte nocebo es defineix com l’empitjorament
dels símptomes o signes d’una malaltia per l’expectativa, conscient o no, d’efectes negatius d’un tractament
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o mesura terapèutica. És l’efecte de les expectatives
pessimistes pròpies del subjecte al pensar que la intervenció terapèutica, per exemple, un compost farmacològicament inert, li pot provocar efectes nocius,
dolorosos o desagradables. Es pot considerar l’efecte
nocebo la versió oposada de l’efecte placebo.
EFECTES INESPECÍFICS I BENEFICIOSOS O ADVERSOS D’UN TRACTAMENT
Sovint, molts autors encara confonen els termes i el
significat dels efectes inespecífics i beneficiosos o adversos d’un tractament amb l’efecte placebo o nocebo.
Es coneixen factors que potencialment poden contribuir a la milloria o a l’empitjorament d’un símptoma i no
són placebo ni nocebo, respectivament, com, per exemple, la farmacodinàmica del medicament i els seus
efectes adversos o indesitjables específics; la història
natural de la malaltia que pot ser autolimitada o amb
símptomes que fluctuen en absència de qualsevol intervenció externa, o per les pròpies característiques del
pacient, de l’agent o entitat agressora, de l’ambient o
per una regressió a la mitjana; el biaix associat (efecte
Hawthorne); per errors de judici; o per altres efectes no
específics beneficiosos o no que no han estat ben estudiats o no identificats encara.
IMPORTÀNCIA DEL FACTOR HUMÀ EN ELS TRACTAMENTS
L’artrosi i el dolor d’esquena són, respectivament, la
segona i la tercera causa de consulta mèdica per dolor
crònic més freqüent a Amèrica amb un cost de fins 635
bilions $/any. Els medicaments que es prescriuen per
aquestes malalties són moderadament eficaços i amb
uns efectes secundaris que poden anar des de les nàusees i restrenyiment fins a l’addicció i la mort.
A l’any 2014 es va fer un estudi al Canadà per avaluar
el paper de la comunicació entre el personal sanitari i
els pacients en el tractament de la lumbàlgia crònica.
La meitat dels pacients de l'estudi van rebre, per part
dels fisioterapeutes, un tractament amb estimulació
elèctrica suau, i l'altra meitat se’ls va aplicar una estimulació simulada o sham (tot l'equip està configurat,
però no s’activa el corrent elèctric). En el grup de pacients tractats amb l’estimulació simulada (placebo) es va
objectivar una reducció de la intensitat del dolor en un
25%. Els pacients que van rebre l'estimulació real (grup
experimental) van reduir la intensitat del dolor en un
46%. Cadascun d’aquests grups, a més, es va dividir per
la meitat. Una meitat experimentava una única conversa
i limitada amb el fisioterapeuta que els tractava mentre
que l’altra meitat, els fisioterapeutes feien preguntes als
pacients i escoltaven amb atenció les seves respostes.
A més, els fisioterapeutes en aquest grup expressaven
empatia quant a la situació dels pacients i es dirigien
a ells amb paraules de suport per tal que milloressin.
Els pacients que rebien un tractament simulat, però, es
comunicaven activament amb els seus fisioterapeutes
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van objectivar, llavors, una disminució de la intensitat
del seu dolor en un 55%. Els pacients que rebien un
tractament amb estimulació elèctrica i es comunicaven
activament amb els seus fisioterapeutes van objectivar
una disminució de la intensitat del seu dolor en un 77%.
L'estudi de l'efecte placebo i de l'efecte nocebo és, de
fet, l'estudi del ritual terapèutic i com aquest exerceix
un paper fonamental en el resultat terapèutic final. Els
canvis bioquímics i cel·lulars en el cervell d’un pacient
sota els efectes del placebo són molt similars als induïts per medicaments. Aquests resultats tenen profundes implicacions en els assajos clínics i a la pràctica
clínica tant per a les intervencions farmacològiques
com per a les no farmacològiques com, per exemple,
l'acupuntura. En aquest sentit, un antic proverbi xinès
diu: “si l’home erroni utilitza el medi correcte, llavors el
medi correcte no funciona”.
MECANISMES D’ACCIÓ DEL PLACEBO I DEL NOCEBO
S’han descrit dos mecanismes d’acció relacionats amb
el placebo i el nocebo:
1. Mecanismes cognitius, psicobiològics (informació
que rep el pacient i les instruccions verbals administrades en els experiments): expliquen els efectes de l’expectativa, les creences (tant del pacient
com del terapeuta) i la suggestió en el resultat
terapèutic final; aquests mecanismes, tanmateix,
actuen sobre la base del condicionament i participarien en aquells processos fisiològics conscients
com, per exemple, el dolor.
2. Mecanismes bàsics d’aprenentatge: fonamentats
en el condicionament pavlovià (condicionament
clàssic) i el condicionament instrumental o operant; aquests mecanismes estarien involucrats
quan s’impliquen funcions inconscients com, per
exemple, la secreció hormonal.
Quant a les bases neurobiològiques del placebo s’ha
demostrat la participació del sistema opioide endogen,
el sistema endocannabinoide i també la implicació de
neurotransmissors com la dopamina. Quant al nocebo,
s’ha vist involucrat un antagonista funcional dels opioides endògens, la colicistocinina (CCK).
D’altra banda, s’han definit estructures cerebrals, com
les que influeixen en la percepció de la salut, així com
també de la participació dels circuits de recompensa
cerebral, en relació a l’impacte de l’expectativa en els
resultats beneficiosos o no del placebo i el nocebo, respectivament. En aquest sentit, s’ha comprovat que els
pacients amb Alzheimer són immunes als falsos tractaments i que, per exemple, han de prendre dosis molt
elevades d’analgèsics per combatre el dolor. Aquest fet
es basa en l’evidència que les zones del cervell implicades en la previsió del futur presenten problemes de
connexió amb altres àrees i tampoc reben correctament
els senyals dels opioides endògens.
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MÉS ENLLÀ DE L’EFECTE PLACEBO I NOCEBO
Tanmateix, les implicacions sobre la potència dels efectes de les expectatives en relació al placebo i al nocebo transcendeixen al sol fet que un tractament placebo
estigui supeditat a la creença o l’expectativa, per part
del pacient, dels beneficis d’una intervenció terapèutica. Bingel i col·laboradors van publicar a l’any 2011
un estudi en el qual demostren com les creences i les
expectatives poden potenciar o inhibir els efectes terapèutics d’un medicament, concretament del remifentanil (un agonista μ-opioide potent), en voluntaris sans.
Amb aquest estudi, els investigadors van concloure que
l’expectativa positiva quant als beneficis del medicament millorava substancialment (el doble) els beneficis
analgèsics del remifentanil mentre que l’expectativa
negativa sobre els efectes analgèsics del medicament
s’abolien. A més, els efectes subjectius van ser corroborats per canvis significatius en l'activitat neuronal en
regions del cervell implicades en la codificació de la intensitat del dolor. Concretament, els efectes de l’expectativa positiva es van associar amb activitat en el sistema
modulador endogen del dolor mentre que els efectes de
l’expectativa negativa amb activitat a l'hipocamp. Finalment, els autors d’aquest estudi proposen que podria
ser necessari integrar les creences i les expectatives en
els règims de tractament de medicaments, juntament
amb les consideracions tradicionals dels pacients, per
tal d'optimitzar els resultats del tractament.
QUÈ PODEM APRENDRE DEL PLACEBO?
A partir dels estudis sobre placebo i nocebo quant a la
importància del factor humà en els tractaments es poden extreure les següents conclusions:
1. Comprendre, gràcies a la recerca bàsica, com els
processos psicològics afecten la química del sistema nerviós central i com aquestes alteracions
poden modelar la fisiologia perifèrica i a la funció
dels òrgans.
2. Considerar les implicacions quant al disseny dels
estudis clínics doncs un tractament experimental es compara amb un tractament placebo, sent
aquest, a la pràctica, part del propi tractament.
3. Contemplar les implicacions a nivell del sistema
sanitari doncs el placebo té una connotació ètica
quant al seu ús com a tractament, tanmateix, tenint en compte que no està exempt de riscos, però
també en el replantejament del significat del placebo en la formació i la pràctica clínica.
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L’espatlla té una mobilitat i una major velocitat que
cap altra articulació del cos. Per exemple, un llançador de besibol pot llançar la pilota a 170 km/h, cosa que
equival, per a l’articulació, a una velocitat angular de
9.000o/segon amb una posterior desacceleració d’uns
500.000o/s2. A diferència d'altres primats, els quals tenen menys mobilitat de la cintura escapular, l'espatlla
humana no permet realitzar activitats de força o de llarga durada en elevació (com aguantar-se d’una branca
d’un arbre durant hores). Per això les professions on
treballen de forma perllongada amb elevació del brac
són les que refereixen més sovint dolor. Funcionalment,
l'espatlla no es mou de forma aïllada sinó que requereix tota la cadena cinètica per realitzar el moviment de
forma òptima. De forma que, per valorar un moviment
disfuncional, cal valorar tots els segments de la cadena
cinètica, en la qual pot ser que la causa de la disfunció
no estigui dintre de la cintura escapular.
S’han utilitzat tests específics per intentar determinar
quin és l’origen de la simptomatologia, però el problema principal dels tests específics és que no són específics. Tots els músculs del manegot dels rotatoris no
tenen una inserció aïllada de la resta sinó que s’acaben
unint en una única aponeurosi. Un altre motiu pel qual
la diferenciació del test és complicada és la presència
de burses per reduir el fregament. Aquestes burses
tenen la capacitat d’alliberar substàncies proinflamatòries i nociceptives. Per tant qualsevol test que estiri
i/o comprimeixi la bursa de forma directa o indirecta
generarà dolor.
El diagnòstic per la imatge tampoc és una eina fiable
per determinar la causa del dolor. El 22% de la població té ruptures del manegot, però tan sols un terç són
simptomàtiques. En adults de més de 40 anys asimptomàtics, el 96% tenen alteracions ultrasonogràfiques.
En el cas del diagnòstic per ressonància magnètica,
existeixen troballes del 55% en pacients simptomàtics
contra un 52% en pacients asimptomàtics. La qual cosa
implica que el diagnòstic per la imatge no ens informa
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d’on prové el dolor. Una greu implicació és que molts
pacients poden ser operats de l’espatlla en llocs no relacionats amb els seus símptomes.
Un dels altres factors que s’ha associat amb la síndrome subacromial és la postura i el desequilibri muscular. L’avantpulsió cervical, l’escurçament del pectoral
menor o la posició de l’escàpula s’ha demostrat que
no estan correlacionats amb la presència de síndrome
subacromial.
Així doncs, sabem que no podem diferenciar quines estructures estan afectades a través dels tests específics.
Tampoc podem confirmar el diagnòstic a través del diagnòstic per la imatge i que la postura no té relació amb
la presència de símptomes.
En conseqüència, modificar la postura, estirar la musculatura escurçada o tractar l'estructura que ens indica
un diagnòstic basat en tests ortopèdics o per la imatge
no és la millor opció.
La proposta de tractament (Shoulder Symptom Modification Procedure) es basa en diagnosticar el moviment,
postura o activitat que genera els símptomes del pacient. A partir d’aleshores cal afegir components que modifiquin la simptomatologia, des de tape, facilitació del
moviment, etc. Només la facilitació escapular manual
pot millorar l’amplitud articular del 41% dels pacients
amb espatlla dolorosa. Sense oblidar els factors biopsicosocials, ja que són els predictors més rellevants d'un
bon pronòstic.
Malgrat això, existeix una creença que l’acromi és una
causa de la lesió i que el dolor prové del tendó. Aquesta creença és la que s’utilitza com a argument per a la
acromioplàstia. La seva utilització ha augmentat amb
els anys. Això es deu, principalment a un article d’opinió, escrit per Neer als anys 70. Un fet important és que
no es va considerar que un tendó sobrecarregat tendeix
a crear inflamació al seu voltant, fet visible en el tendó
rotular. En el cas que passi el mateix en un tendó del
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manegot pot fer la impressió que el tendó no té espai.
En estudis, es pot comprovar que l'exercici és tan efectiu com la cirurgia en la síndrome subacromial, però
sense les complicacions que pot presentar la cirurgia.
De fet, l'exercici redueix la necessitat de cirurgia fins a
un 80% dels casos. De la mateixa forma, en ruptures
parcials de manegot dels rotatoris, tampoc existeixen
diferències entre exercici i cirurgia, però sí en el cost.
I en ruptures totals del manegot, l'exercici redueix la
necessitat de cirurgia fins a un 75%.
Dintre del tractament, cal tenir en compte la teoria dels
guanys marginals, on qualsevol detall afegit que pugui
millorar la recuperació d'una lesió cal aplicar-lo, sigui
nutricional, ergonòmic, tècnic o consell de salut (son,
tabaquisme, sedentarisme, etc.).
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En conclusió, l'exercici és tan efectiu com la cirurgia en
el tractament de la síndrome subacromial i les ruptures
parcials i totals atraumàtiques. La diagnosi estructural
és pràcticament impossible i existeix una molt baixa correlació entre les troballes radiològiques i els símptomes.
La modificació de símptomes pot ser una estratègia per
superar aquests problemes. I els exercicis d’escàpula
són els mateixos que els del manegot dels rotatoris. I
l'exercici terapèutic és important, però cal considerar
la teoria dels guanys marginals.
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El procés inflamatori és un esdeveniment clau per a la
reparació de teixits lesionats, però encara existeix la
percepció que és un error fisiològic. Evidentment, en
les circumstàncies on la inflamació està fora de control,
el seu control és essencial. Però en una seqüència de
reparació normal, la inflamació no necessita ser interrompuda, sinó facilitada com a un mitjà per aconseguir
un procés de reparació de qualitat.
En els models clàssics, s’acostuma a mostrar el procés
d’inflamació com una sèrie de processos aïllats, en els
quals s’inicia amb la sagnia des del primer instant fins
als següents minuts o hores. Seguit de la inflamació,
la qual s’iniciaria durant els primers minuts fins al cap
d’uns dies. Després de la inflamació es produiria la regeneració al cap d’uns dies fins a unes setmanes/mesos. I finalment, s’iniciaria la fase de remodelació al cap
d’unes setmanes fins al cap d’uns mesos.
Però en realitat aquesta sèrie de processos és un sol
procés extremadament superposat.
En un teixit pot estar produint-se la fase d’inflamació al
mateix moment que es produeix la fase de remodelació.
El problema d’intentar eliminar els components de la
inflamació és que aquests tarden més temps en realitzar la seva funció de precursors de la proliferació. Els
antiinflamatoris poden incrementar el temps que tarda
el teixit a reparar-se completament. D’altra banda, incrementar la magnitud de la inflamació no serà tampoc
la intenció de la intervenció, sinó la seva transició cap a
la reparació, fet que és lògic i constatable.
Quan es produeix una lesió d’un teixit, els mastòcits i
les plaquetes activaran els mediadors químics i citocines per tal d’induir una resposta vascular i cel·lular.
Aquestes respostes generaran uns altres mediadors
químics i citocines que ocasionaran una vasodilatació
i una vasopermeabilitat. Això comportarà un increment
del flux sanguini i de l’exsudat que provocaran l’edema
del teixit. D’altra banda es produiran una atracció i in-
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crement d’activitat de les cèl·lules fagocitàries per a la
neteja de la zona, paral·lelament els macròfags alliberaran mediadors proliferatius.
Existeixen una gran quantitat de mediadors que influencien els mecanismes del dolor i de la inflamació. Un clar
exemple seria la bradicinina la qual és alliberada per
les proteïnes plasmàtiques. La bradicinina incrementa
la dilatació vascular i la seva permeabilitat estimula
l’alliberació d’histamina. Al mateix temps, activa la cascada araquidònica, la qual incrementa la producció de
prostaglandines i irrita les terminacions nervioses provocant dolor. Processos similars succeeixen amb altres
mediadors com la substància P i les prostaglandines.
Actualment s’han pogut constatar 72 mediadors diferents que intervenen en la inflamació i posterior reparació dels teixits, però se sospiten més d’un centenar
de mediadors en total. Aquests mediadors es troben
agrupats en diverses famílies de citocines, però normalment es classifiquen en: si han estat prèviament
creades i emmagatzemades; si són creades al moment;
o si tenen un origen plasmàtic. En aquests mediadors
hi abunden les interrelacions, els substituts, la redundància i la superposició. Aquesta superposició és
un sistema de seguretat, ja que en el cas que manqui
un mediador els altres el puguin substituir, tal com es
pot comprovar amb els factors de necrosi tumoral, els
quals interactuen amb desenes d’altres mediadors per
tal d’aconseguir la proliferació cel·lular i la inducció de
la inflamació. O el cas dels factors de creixement dels
fibroblastos, els quals estimulen l’angiogènesi necessària per al procés de reparació.
L’ampli ventall d’intervencions terapèutiques que fem
servir els fisioterapeutes semblen tenir un efecte més
proinflamatori que antiinflamatori. Tenim evidència de
la relació entre l’estrès mecànic i la síntesi de bFGF i
IGF, o de l’estirament mecànic i el comportament dels
fibroblasts. Així com l’efecte en l’àmbit cel·lular de les
diferents teràpies manuals.
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Expandint la nostra comprensió del procés inflamatori i del seu rol en la curació (Tim Watson)

Per posar un exemple, les ones de xoc estimulen la
IL-6, IL-8, MMP-2, MMP-9, VEGF, TGFβ i la HIF-1α. Els
quals generaran una reacció proinflamatòria, estimulant la matriu extracel·lular i el col·lagen, la qual cosa
estimularà la resposta de reparació del tendó. De la
mateixa forma l’exercici i la càrrega mecànica estimularan la síntesi de PGE2, TFGβ, la MMP-1, MMP-3, IL-8,
Ca2+ i NO, els quals activaran l’activitat osteoblàstica i,
en conseqüència, la regeneració òssia. Aquesta remodelació es produeix per un increment del ritme de remodelació del call, una prompta expressió del col·lagen
tipus II, un increment de la producció de l’alcalinfosfatasa, un increment de la diferenciació dels condròcits,
una formació prompta del call, una regulació incrementada de l’ossificació endocondral i un increment de la
mineralització òssia.

un teixit a través de la síntesi de col·lagen i de matriu
extracel·lular per mitjà dels fibroblasts. Per tal de que
els fibroblasts siguin activats farà falta el PDGF, el bFGF
i TGF. Aquests són alliberats per les plaquetes i pels
macròfags. Però perquè aquest procés sigui completat,
farà falta oxigen, el qual serà abstingut a través de l’angiogènesi de la zona lesionada. Aquesta serà aconseguida a través dels missatgers bFGF, TGFβ1 i el VEGF,
que també són secretats pels macròfags. I finalment
les plaquetes i els macròfags seran estimulats per un
estímul mecànic.

La mecanotransducció és un concepte que no és nou,
però que en els últims anys ha tornat a agafar rellevància. Pot ser definit com el procés a través del qual
les cèl·lules perceben i responen als estímuls mecànics
convertint-los en senyals bioquímics que permeten una
resposta cel·lular, si pensem en la necessitat de reparar

Finalment, cal entendre que molts dels efectes que justifiquen els tractaments són molt sovint basats des d’un
sol punt de vista. En realitat la reparació de teixits i les
teràpies són causa i conseqüència d’una interacció mecànica, fisiològica, neural, química i bioelèctrica.
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Malgrat això, com a fisioterapeutes no ens cal saber quin
tipus d’interleucina és activada amb l’exercici o quina ciclooxigenasa és secretada amb teràpia física. L’important és saber quin és l’efecte global que estem causant.

59

Col·legi
de Fisioterapeutes
de Catalunya

ACTUALITZACIONS EN FISIOTERÀPIA
TREBALL FINAL DE GRAU
EFECTE DEL PIC D’ESTRADIOL PREVI A L’OVULACIÓ EN L’EQUILIBRI DINÀMIC I EL CONTROL
NEUROMUSCULAR EN DONES ADULTES JOVES: ESTUDI DE COHORTS
Abel Balcells
Universitat de Lleida

RESUM
Antecedents. L’efecte de les hormones femenines com
a factor de risc a patir una lesió s’estudia des de fa dècades però sense dades molt concloents. Els primers estudis es van centrar en determinar en quin moment del
cicle menstrual es produïen més lesions del Lligament
Encreuat Anterior (LEA), atès que la seva prevalença
difereix notablement entre sexes. A partir d’aquests
estudis es va començar a considerar l’efecte que podia
tenir l’estradiol (E2), l’estrogen més abundant, en el teixit connectiu, ja que el pic d’aquesta hormona dins del
cicle menstrual coincidia amb el moment amb major
nombre de lesions. Paral·lelament, altres estudis han
demostrat la presència de receptors d’E2 en els teixits
connectius i posteriorment l’impacte negatiu que poden
tenir els estrògens en les propietats dels teixits. Finalment, els articles més actuals comencen a estudiar
com poden afectar el control neuromuscular en situacions dinàmiques.
Objectiu. Avaluar els canvis en l’equilibri dinàmic i el
control neuromuscular, en dones adultes joves en edat
fèrtil físicament actives entre la fase fol·licular primerenca i just abans de l’ovulació, en comparació a les dones que prenen anticonceptius orals.
Mètode. Aquest protocol d’investigació és un estudi
de cohorts prospectiu amb un triple cec i una mostra
formada per 120 dones adultes joves (20-39 anys) físicament actives. Les participants estaran dividides en

dos grups equitatius, 60 dones formaran part del grup
exposat a l’E2, és a dir, aquelles que no prenen anticonceptius, i 60 dones no estaran exposades al pic d’E2
atès que utilitzen anticonceptius. Per dur a terme les
avaluacions s’utilitzarà Y Balance Test (YBT), per mesurar l’equilibri dinàmic, i l’electromiografia superficial
(EMGs) en els músculs tibial anterior (TA), peroneu llarg
(PL), vast medial del quàdriceps (VM) i bíceps femoral
(BF) per mesurar els canvis en el control neuromuscular. El seguiment constarà de dues sessions de valoració, realitzades en el primer dia de la menstruació i en
el dia en què es produeix el pic d’E2, programats amb
anterioritat gràcies un preseguiment realitzat durant
els dos mesos previs.
Resultats. S’espera que les dones que no prenen anticonceptius vegin disminuït el seu equilibri i experimentin canvis en el control neuromuscular per mantenir
aquest durant el pic d’E2 preovulatori del cicle menstrual en comparació a les dones que prenen anticonceptius orals, les quals mantindran una concentració
d’E2 estable.
Conclusions. Conèixer els canvis en l’equilibri i el control neuromuscular que es poden donar en les dones
durant el cicle menstrual, permetria tenir en compte
en quin dia realitzar la valoració de l’equilibri així com
el moment més adient per progressar en el tractament
respecte al treball propioceptiu i d’equilibri.

PARAULES CLAU: Estrògens. Estradiol. Anticonceptius orals.
Equilibri dinàmic. Y Balance Test. Control neuromuscular.
Electromiografia superficial.
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TREBALL FINAL DE GRAU
ASSAIG CLÍNIC ALEATORITZAT PER AVALUAR L’EFICÀCIA DE LA TÈCNICA PEP
AMB ACAPELLA EN PACIENTS DE 14 A 18 ANYS DIAGNOSTICATS D’ASMA BRONQUIAL
Anaïs Comas Gracia
Universitat Internacional de Catalunya

RESUM
Introducció. L’asma bronquial és una malaltia crònica
inflamatòria de les vies aèries respiratòries caracteritzada per episodis de sensació d’ofec, tos, xiulets i
opressió toràcica. La seva fisiologia es determina per
processos obstructius de les vies aèries i això comporta
una hipereactivitat bronquial, hipersecreció de moc, inflamació de les vies aèries de forma crònica i, en el seu
conjunt, condueix a diversos graus d’insuficiència respiratòria. La clínica de l’asma bronquial s’associa a una
dificultat per expulsar l’aire dels pulmons de la persona
afectada a causa de l’estrenyiment de les vies aèries, un
engrossiment de la mateixa i un augment de la mucositat. El seu tractament principal es basa en l’administració de broncodilatadors per disminuir l’estrenyiment
de les vies aèries, o antiinflamatoris per disminuir la inflamació d’aquestes. Els sistemes de pressió expiratòria positiva són tècniques instrumentals de fisioteràpia
respiratòria que prevenen el tancament prematur de les
vies aèries i afavoreixen la secreció de moc. Diversos
estudis parlen d’aquestes tècniques com a material
complementari en el tractament de l’asma bronquial, o
com a tractament d’altres patologies respiratòries. No
obstant això, no hi ha evidència científica d’aquesta tècnica de fisioteràpia respiratòria al costat del tractament
farmacològic en pacients de 14 a 18 anys amb asma
bronquial moderada.

Objectius. Comprovar els períodes d’intercrisi, la gravetat d’aquests i la qualitat de vida en subjectes en edat
pediàtrica diagnosticats d’asma bronquial persistent
moderada mitjançant la inclusió de la tècnica de pressió expiratòria positiva amb Acapella al costat del tractament farmacològic.
Material i mètodes. S’estudiaran 40 pacients en edat pediàtrica compresa entre 14 i 18 anys diagnosticats d’asma bronquial distribuïts en dos grups aleatòriament;
un grup control, el qual rebrà tractament farmacològic
com a única intervenció, i un grup d’intervenció que rebrà tractament farmacològic juntament amb fisioteràpia
respiratòria. Es valoraran els pacients a l’inici, als 3 mesos i als 6 mesos de l’estudi mitjançant un qüestionari
de qualitat de vida i un diari personal de l’asmàtic.
Resultats esperats i conclusions. S’espera que la inclusió d’aquesta tècnica tingui efectes positius sobre la
qualitat de vida dels pacients amb asma bronquial moderada, disminuint les crisis i la gravetat d’aquestes, podent així disminuir l’administració de broncodilatadors
o fàrmacs de rescat i les hospitalitzacions. Com que és
una tècnica poc evidenciada, s’espera que l’estudi li proporcioni l’evidència científica necessària per a la seva
inclusió en el tractament de l’asma bronquial moderada.

PARAULES CLAU: Asma bronquial. Fisioteràpia respiratòria. Pediatria.
Tractament farmacològic. Rehabilitació respiratòria. Qualitat de vida.
Pep. Pep Acapella. Acapella Choice.
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FACTORS ASSOCIATS A LA PERCEPCIÓ DE DOLOR EN MANUFACTURA ALIMENTÀRIA
Jaume Guerra Sánchez
Universitat Rovira i Virgili

RESUM
Antecedents. L’entorn de treball constitueix un lloc
adequat per avançar en la consecució d’objectius com
l’avaluació, l’educació, l’assessorament i la promoció de
la salut en general.
La participació adequada de la fisioteràpia en el lloc de
treball suposa la disponibilitat immediata del tractament,
que pot ser atorgada amb freqüència i en el moment més
adient dintre de la jornada de treball del personal.
Els fisioterapeutes i professionals de la salut tenen un
paper important en la prevenció i la gestió de les lesions
i malalties en el treball. Moltes empreses són les que
cada dia opten per cuidar els seus treballadors incorporant programes de prevenció i actuacions portades a
terme per fisioterapeutes. D’aquesta manera intenten
reduir una de les primeres causes de baixa laboral i l’alt
cost econòmic al nostre país.
La salut és una funció facilitadora, és a dir, permet a les
persones aconseguir altres fites, incloent una actuació
encertada en el compliment de les seves funcions professionals. Les empreses desitgen optimitzar la salut
a causa de la vinculació d’aquesta amb la productivitat
en el treball, tant qualitativa com quantitativa. Per tant,
reduir l’aparició (incidència) i la existència (prevalença)
dels problemes de salut que comportin un absentisme, incapacitat o treball deficient constitueix un objectiu prioritari de salut pública. Existeixen molts reptes
a aconseguir sobre els trastorns musculoesquelètics
(TME), com la seva detecció i el seu tractament, l’establiment d’una relació entre els factors de risc i les activitats ocupacionals manuals, així com facilitar ambients
de treball que minimitzin la seva incidència. Per tant,
aquest treball se centra en detectar la prevalença dels

símptomes musculoesquelètics entre treballadors manuals de la manufactura i trobar els factors de risc que
tenen impacte en aquesta prevalença.
Objectiu. Descriure el perfil del treballador amb més
sensibilitat a patir un trastorn musculoesquelètic i les
característiques dels episodis. Determinar els factors
de risc i quines àrees de treball són més sensibles.
Material i mètodes. Estudi observacional transversal del
personal de la cadena alimentària. Informació recopilada
pel Qüestionari Nòrdic Estandarditzat, versió espanyola.
Les dades van ser analitzades pel programa SPSS v.20.
Resultats. Van participar un 37,2% (n:155)
_ dones i un
62,8% (n:262) homes, entre 19-66 anys (X
_ :43 i DE:11),
amb unsa antiguitat entre 1-45 anys (X :9 i DE:7,36).
Les prevalences més importants van ser per esquena
(34%), cervicals (30%) i espatlla (31%) i afectant més les
seccions d’especejament i escorxador de pollastre. El
risc augmentava entre els treballadors de 19-44 anys
amb una OR de 1,79 IC95% [1,015 – 3,152], les dones amb
una OR de 2,611 [1,839 – 3,708] respecte els homes i
en ambdós casos augmentava en l’adult jove (19-44
anys) amb una OR de 1,257 IC95% [0,961 – 1,643] respecte l’adult gran (45-66 anys). L’antiguitat en l’empresa
també augmentava el risc amb una OR de 3,13 IC95%
[2,054 – 4,794], els xinesos amb una OR 5,72 IC95% [2,934
– 11,181] respecte el paquistanesos i aquests amb una
OR 2,55 [1,293 – 5033] respecte dels espanyols.
Conclusió. Variables demogràfiques, variables ocupacionals, així com el fumar, l’alcohol, l’antiguitat i la
nacionalitat van ser associades significativament en el
desenvolupament de TME entre els seus treballadors.

PARAULES CLAU: Manufacturing. Industry. Prevalence.
Nordic questionnaire. Work-related musculoskeletal disorders.
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VALORACIÓ DELS DESEQUILIBRIS NEUROMUSCULARS DE MEMBRES INFERIORS
EN JUGADORS D’HOQUEI SOBRE PATINS
Jordi Arboix
Universitat Blanquerna – Ramon Llull

RESUM
Antecedents. Actualment, trobem una gran incidència
lesiva tant en l’esport professional com en l’esport amateur. Una de les causes que condicionarien el risc de lesió són els factors neuromusculars, dintre dels quals cal
destacar els desequilibris neuromusculars entre cama
dominant i no dominant. Segons les evidències actuals,
una diferència entre cames del 10-15% en el rendiment
en proves de força isocinètiques i de salt vertical pot representar un major risc en l’esportista de patir una lesió.
Objectius. El propòsit principal de l’estudi ha estat valorar si els jugadors d’hoquei sobre patins presenten
desequilibris neuromusculars a l’extremitat inferior. Un
objectiu secundari ha estat valorar la coincidència entre la Cama Dominant (determinada subjectivament) i
la Cama Forta (determinada objectivament com la que
obté un major rendiment).
Mètodes. Jugadors d’hoquei sobre patins (n=27,
edat = 20,59 ± 3,81) van realitzar el test de CMJ unilateral, el Hop Test, Triple Hop Test i Crossover Hop Test, i
el COD (Change of Direction) Test. En tots els tests executats es va comparar la Cama Dominant i la cama No
Dominant i la Cama Forta amb la Cama Dèbil.

Resultats. Els jugadors d’hoquei presenten desequilibris entre cames, mostrant fins a un 33,33% dels jugadors una ASI (Índex d’Asimetria) > al 10% en segons
quin test. Únicament s’ha observat una coincidència del
41%-59% entre la Cama Dominant i la Cama Forta depenent del test.
Conclusions. Els jugadors d’hoquei patins presenten
desequilibris neuromusculars entre cames. La identificació de la Cama Dominant no és un criteri fiable per a
la selecció de la cama amb un major rendiment, motiu
pel qual es recomana utilitzar el criteri de Cama Forta
a l’hora de calcular l’asimetria. D’aquesta manera, se
suggereix la utilització d’aquests tests neuromusculars
i de l’índex ASI com a font de coneixement de l’estat físic
dels jugadors i identificació d’aquells que es troben en
risc incrementat de lesió. Aquesta informació pot ajudar els equips a dissenyar les càrregues d’entrenament
específiques per a cada jugador, així com també el treball preventiu de manera individualitzada.

PARAULES CLAU: Hoquei sobre patins. Asimetries neuromusculars.
Prevenció de lesions. Índex ASI.
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VII Congrés Internacional de Fisioteràpia
i Rehabilitació Física

XI Congrés de la Federació Europea del
Dolor EFIC®

Data i lloc: 25 i 26 de març de 2019, Roma

Data i lloc: Del 4 al 7 de setembre de 2019,
València

Informació: https://physiotherapy.
annualcongress.com

Informació: https://efic-congress.org

28è Congrés Isokinetic Medical Group

III Congrés Mundial de Fisioteràpia Esportiva

Data i lloc: Del 27 al 29 d’abril de 2019,
Londres

Data i lloc: 4 i 5 d’octubre de 2019,
Vancouver

Informació: www.footballmedicinestrategies.
com/en/2019-wembley/3988/482/

Informació: https://www.sportphysio.ca/
calendar-of-upcoming-events/spc2019/

Congrés 2019 de la WCPT

IV Congrés Internacional de Fisioteràpia en
Pelviperineologia SEFIP

Data i lloc: Del 10 al 13 de maig de 2019,
Ginebra
Informació: www.wcpt.org/news/2019congress-venue-Dec15

Data i lloc: Del 24 al 26 d’octubre de 2019,
Barcelona
Informació: http://sefip2019barcelona.com

II Congrés Global de Fisioteràpia

IFOMPT Conference

Data i lloc: 15 i 16 d’agost de 2019, Praga

Data i lloc: Del 6 al 8 d’octubre de 2020,
Melbourne

Informació: https://scientificfederation.com/
gcp-2019
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Informació: www.ifompt.org
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