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El passat mes de setembre es van celebrar, a París, 
les Jornades de Teràpia Manual basada en l’evidència. 
Hi van assistir prestigiosos fisioterapeutes del Ca-
nadà, els EUA, Bèlgica, Holanda… El mes de novem-
bre va tenir lloc, a Sevilla, un congrés de Fisioteràpia 
basada en l’evidència, amb ponents com Schaklock, 
Sharmann... també es va celebrar la nostra Jornada 
de Teràpia Manual, el mes d’octubre, amb la brillant 
intervenció, en la conferència inaugural, del Dr. Manel 
Santafé, així com d’altres ponències d’interès. Amb tot 
això, el futur de la Fisioteràpia basada en l’evidència 
és un camí que ja ha deixat les primeres llavors i és 
una oportunitat per a la nostra professió que no po-
dem deixar escapar. A vegades pensem que per fer 
recerca necessitem grans infraestructures i dotar-
nos de recursos cars, i no és necessàriament així: fer 
recerca és una manera de treballar, però també una 
manera de veure la vida; gairebé diria que és una ma-
nera de viure!

La revista que teniu a les mans la rebreu cada quatre 
mesos, és a dir, tindrà tres números a l’any. Presenta 
un nou format, de manera que passem d’un format pa-
per a un de digital i en línia, que ens permetrà apropar-
nos a un alt potencial de lectors. Els articles més relle-
vants s’enviaran a la revista Kinésithérapie que, prèvia 
aprovació del seu Comitè de Publicació, els podrà pu-
blicar a la revista francesa, indexada a CINAHL, Science 
Direct, EMBASE… i en un futur proper a Medline, amb la 
referència i el logotip de la nostra revista.

Tindrà diferents apartats, que augmentaran en els se-
güents números:

1. El gruix de la revista estarà compost per dos o 
tres articles principals: seran principalment de 
fisioterapeutes catalans i, gràcies a l’acord del 
Col·legi amb la revista Kinésithérapie, hi haurà 
també una traducció d’articles d’aquesta revista 
o d’altres publicacions internacionals.

2. Una secció de resums d’articles de revistes im-
portants i, preferiblement, amb impacte, dels 
quals n’hi haurà dos o tres en cada número.

3. Una secció de formació de la qual en serà la res-
ponsable un dels redescobriments més impor-
tants per a mi en aquesta etapa al Col·legi: la 
Dra. Maria Giné, fisioterapeuta i professora de la 
Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, que 
acostarà el món de la recerca a tots els fisiotera-
peutes: com fer cerques bibliogràfiques, en qui-
nes bases de dades hem de buscar, com calcular 
la mida de la mostra, quins tipus d’estudis hi ha...

4. I, finalment, un apartat d’agenda d’esdeveniments 
científics o d’interès per a la Fisioteràpia.

Fa temps que tenim una revista científica, però no hem 
aconseguit la periodicitat ni la regularitat que hagués-
sim desitjat. Aquest projecte de revista només podem 
fer-lo entre tots i totes, però especialment ens nodri-
rem dels fisioterapeutes que han rebut ajuts per a la 
recerca del Col·legi, de les Comissions, dels Grups 
d’Interès… i, evidentment, també dels projectes deri-
vats de la col·laboració amb la Societat Catalano-Ba-
lear de Fisioteràpia.

Hi ha diverses formes de col·laboració: publicar arti-
cles científics, fer resums d’articles, comunicar esde-
veniments científics, preparar un escrit de formació, 
fer comentaris crítics de llibres… Us agrairem que ens 
comuniqueu articles per resumir i us animem a què 
vosaltres mateixos ens feu arribar articles resumits 
d’acord amb un model que podreu demanar al correu 
electrònic  revistacientifica@fisioterapeutes.cat

Esperem que aquesta nova etapa que tot just comença 
permeti millorar la qualitat de la nostra professió i, en 
definitiva, ens possibiliti una millor atenció als nostres 
pacients que, al cap i a la fi, és el nostre motiu de ser.

El futur és a les nostres mans.

esperAnt el cAnVi
ramon aiguadé

Vicedegà i responsable de la Revista Científica

eDitoriAl
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ARTICLE ORIGINAL

estuDi De lA respostA Al trActAMent MultiDisciplinAri  
en un Grup De pAcients AMB FiBroMiàlGiA

stuDY oF tHe AnsWer to tHe MultiDisciplinArY  
treAtMent in A Group oF pAtients WitH FiBroMYAlGiA

Carme Campoy3, Lluís rosselló1, Francesc Pallisó1, Carme Bordalba2, Josep Pifarré2, Elena Hijós3, Lluís mambrona3

Direccions clíniques de l’Aparell Locomotor1, Salut Mental2 i Rehabilitació3 de l’Hospital de Santa Maria de Lleida 

resuM

objectiu: Valorar l’eficàcia d’un programa de tractament 
multidisciplinari per a pacients amb fibromiàlgia (FM).

Mètode: Un grup de pacients amb FM que complien els cri-
teris de l’ACR (American College of Rheumatology) i que no 
havien respost a d’altres tractaments previs, van ser selec-
cionats i entrevistats de manera consecutiva a mesura que 
venien a les consultes externes del nostre hospital per parti-
cipar en aquest estudi aleatori, prospectiu i controlat (ERTM). 
Un total de 40 pacients amb FM varen iniciar l’estudi, 20 com 
a grup de tractament multidisciplinari i els altres 20 com a 
grup control. La intervenció consistia en sessions terapèuti-
ques de grup cognitivoconductuals, rehabilitació i assistèn-
cia reumatològica amb una durada total de tres mesos. Es 
van recollir variables demogràfiques, clíniques, funcionals i 
psicològiques amb l’ajuda dels qüestionaris: FIQ (Fibromy-
algia Impact Questionnaire), BECK i STAI (de depressió i an-
sietat), EVA (escala de dolor) i de satisfacció personal. 

resultats: 19 pacients del grup multidisciplinari i 18 del grup 
control completaren el programa que es va proposar. En con-
dicions basals no hi havia diferències significatives entre els 
dos grups. Als 3 mesos d’haver iniciat el tractament es varen 
trobar diferències significatives en referència a la milloria fun-
cional mesurada amb el qüestionari FIQ (p=0’0001) i en el con-
trol del dolor amb l’escala EVA (p=0’012) a favor del tractament 
multidisciplinari. El grau de satisfacció personal també va ser 
millor en aquest grup. Tres mesos després d’haver acabat el 
programa (als 6 mesos d’iniciar el tractament) hi seguia havent 
diferències entre ambdós grups i el 80% dels pacients del grup 
de tractament acceptaria tornar a començar el programa.

conclusió: Un programa de tractament multidisciplinari 
de la fibromiàlgia augmenta el grau de satisfacció perso-
nal dels pacients amb milloria en el grau de funcionalitat i 
control del dolor.

ABstrAct

objective: To evaluate the effectiveness of a multidisciplinary 
treatment programme for patients with fibromyalgia (FM).

Methods: Patients with FM who met the ACR criteria and 
had not responded to previous treatment were selected for 
a random, prospective, controlled study and interviewed 
after attending external consultancy sessions at our hospi-
tal. A total of 40 patients with FM began the study: 20 were 
in the multidisciplinary treatment group and the other 20 
served as a control. The intervention consisted of a series 
of group therapy sessions focusing on cognitive-conduct, 
rehabilitation and rheumatological treatment spread over a 
period of three months. Questionnaires were used to collect 
data relating to a series of demographic, clinical, functio-
nal and psychological variables: FIQ (Fibromyalgia Impact 
Questionnaire), BECK and STAI (relating to depression and 
anxiety), EVA (pain scale) and personal satisfaction. 

results: 19 patients from the multidisciplinary group and 
18 from the control group completed the proposed pro-
gramme. With regard to basal conditions, there were no sig-
nificant differences between the two groups. Three months 
after beginning treatment, significant differences were ob-
served, in the case of the group receiving multidisciplinary 
treatment, with respect functional improvement as mea-
sured by the FIQ (p=0’0001) and respect to pain control by 
the EVA (p=0.012). The level of personal satisfaction derived 
from knowing that they were receiving attention was grea-
ter for the treatment group. Three months after finishing 
the programme, 80% of the patients in the treatment group 
agreed to restart the programme and there continued to be 
significant differences in between the two groups. 

conclusion: A multidisciplinary treatment programme in-
creases the degree of personal satisfaction of the patients 
participating in it, with perceived improvements in their 
degree of functionality and pain control. 

pArAules clAu: Fibromiàlgia. Tractament multidisciplinari. Estu-
di aleatori.

KeY inDexeD terMs: Fibromyalgia. Multidisciplinary treatment. Ran-
domized trial. 
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introDucciÓ

La fibromiàlgia és una malaltia crònica de causa desco-
neguda, que es caracteritza per provocar, en els pacients 
afectats, dolor difús, son no reparador, alteracions de 
l’estat d’ànim i un gran cansament. La prevalença en la 
població espanyola en persones més grans de 20 anys és 
del 2-3%, molt més freqüent en dones (relació H/D: 21/1) 
amb un pic poblacional entre els 40-49 anys d’edat (1). El 
consum de recursos relacionats amb l’atenció mèdica, els 
derivats de l’àmbit familiar i els sociolaborals suposen un 
impacte econòmic molt important per a la societat (2). No 
hi ha un mecanisme fisiopatològic universalment accep-
tat que ens expliqui la gran varietat de símptomes de la 
malaltia, això fa que el tractament farmacològic continuï 
sent empíric i dirigit als símptomes individuals, però cada 
dia més autors coincideixen en què el tractament farmaco-
lògic dels pacients amb FM no és sinó una peça d’un puzle 
que s’ha d’afegir a programes d’educació del pacient, la 
pràctica diària d’exercici físic i al tractament psicològic (3-
5). És per tot això que és lògic pensar que es podria acon-
seguir una major eficàcia terapèutica amb un tractament 
multidisciplinari on es puguin combinar les diferents mo-
dalitats de tractament i fent alhora que el pacient hi parti-
cipi d’una forma més activa.

L’objectiu d’aquest treball aleatori, prospectiu i contro-
lat ha estat el d’avaluar l’eficàcia sobre la salut i el grau 
de funcionalitat després de tres mesos d’aplicació d’un 
programa de tractament multidisciplinari (definit per les 
sigles ERTM) que combina l’atenció reumatològica amb 
tècniques cognitivoconductuals i rehabilitació física  amb 
sofrologia en un grup de pacients afectats per FM en 
comparació a un altre grup de control amb tractament 
mèdic habitual. 

MAteriAl i MÈtoDe

Pacients: Entre els mesos de gener i juny del 2008, tots 
els pacients que complien criteris de fibromiàlgia segons 
l’ACR (6) i que varen ser visitats a la consulta externa de 
Reumatologia de l’Hospital de Santa Maria de Lleida, se’ls 
va preguntar si acceptaven participar en aquest estudi. Es 
van recollir diferents dades basals com si es tractés, en 
tots els casos, d’una primera visita: característiques socio-
demogràfiques, examen físic general, temps des de l’inici 

dels primers símptomes, seguiment realitzat per altres 
especialistes i el tractament dels últims tres mesos.

Els criteris d’exclusió foren:

1. Tenir altres malalties cròniques que poguessin con-
duir a una confusió amb els símptomes.

2. Impossibilitat per fer esforços físics.

3. Participar en algun altre programa terapèutic similar.

4. Estar en una situació de litigi per demanda 
d’incapacitat laboral amb l’Administració.

5. Sexe masculí per tal d’evitar biaix de gènere.

A tots els participants se’ls va demanar un consentiment 
informat per escrit. Aquest estudi va ser aprovat pel Co-
mitè d’Ètica i d’Investigació Clínica conjunt de l’Hospital 
Ar nau de Vilanova i de l’Hospital de Santa Maria de Lleida.

Grups d’assignació i programa: els pacients van ser assig-
nats de manera aleatòria a cadascun dels dos grups.

a) Els pacients del grup d’intervenció (ERTM) varen re-
bre tractament multidisciplinari afegit al tractament 
mèdic convencional amb analgèsics, antidepressius 
a dosis baixes i relaxants musculars. Foren atesos 
durant tres mesos, entre setembre i novembre de 
2008. Se’ls hi programaren un total de 20 sessions 
de 90 minuts de durada per sessió: 10 eren de trac-
tament de rehabilitació i les altres 10 de tractament 
psicològic. Vam formar 2 grups de 10 pacients cada 
un i alternaren el programa, en acabar un comença-
ven l’altre. Es va considerar que si els pacients rea-
litzaven igual o més de 8 sessions per grup de trac-
tament, havien complert el programa. Passats tres 
mesos els vam tornar a visitar.

b) El grup control va fer el tractament mèdic conven-
cional sense suport psicològic ni fisioteràpia i amb el 
mateix ritme de seguiment. 

Ambdós grups van rebre prèviament la mateixa informació 
sobre la malaltia i les possibilitats terapèutiques.

Intervenció: el programa d’intervenció de rehabilitació i 
psicològic s’exposa a les taules 1 i 2, respectivament.

1a sessió Enquestes de valoració per iniciar el tractament. Exposició teòrica del programa amb Power Point. Sofro-
nització simple.

2a sessió Sofronització. Exercicis de mobilització i presa de consciència de cintura escapular i columna cervical.

3a sessió Exercicis de mobilització i presa de consciència de cintura pelviana i columna lumbar.

4a sessió Correcció postural de la cintura escapular i columna cervical.

5a sessió Tècnica de control de la sensació dolorosa. Treball d’esquema existencial.

6a sessió Pautes d’higiene de vida. Escola d’esquena (amb Power Point).

7a sessió Pràctica de meditació: Pràctica de correcció postural.

8a sessió Exercicis d’elongació selectiva dels músculs cervicals, de cintura escapular i articulació temporomaxil·lar.

9a sessió Tècnica de control de l’insomni. Treball d’adaptació a la realitat.

10a sessió Mètode personal. Enquestes de final de tractament.
Taula 1: Estructura i continguts del programa de tractament de rehabilitació.



6

ESTuDi DE La rESPOSTa aL TraCTamENT muLTiDiSCiPLiNari  EN uN GruP DE PaCiENTS amB FiBrOmiÀLGia

ActuAlitzAcions en FisioteràpiA

Aleatorització: a tots els pacients visitats durant els 6 
primers mesos de 2008 previs a l’inici de l’estudi i diag-
nosticats de FM segons els criteris de l’ACR, se’ls va pro-
posar participar en l’estudi. Els que varen acceptar foren 
inclosos en una primera llista segons el dia de petició de 
consulta. Se’ls va aplicar els criteris d’exclusió, motiu pel 
qual ens va quedar una segona llista de possibles pacients 
sense alterar l’ordre anterior. S’escolliren els primers 40 
pacients de la llista i foren assignats als dos grups ERTM o 
control per la simple separació per números alterns.

Seguiment: un mateix metge reumatòleg que no coneixia 
l’assignació per grups i que va realitzar la primera visita a 
tots els pacients, i dues visites de control als tres i sis mesos.

Sistema de valoració: en una primera visita basal es va 
obrir la història clínica a tots els pacients, recollint dades 
sociodemogràfiques i clíniques (Annex 1). En aquesta visi-
ta els hi vàrem entregar 5 qüestionaris per tal de valorar 
l’estat de la malaltia en funció dels diferents símptomes 
(Taula 3). 

Als tres mesos es torna a visitar els pacients, preguntant-
los si hi havia hagut canvis en la seva situació laboral o 
personal. Se’ls torna a passar els mateixos qüestionaris 
i se’ls dóna per contestar, de forma anònima, unes pre-
guntes sobre el grau de satisfacció del programa amb les 
següents categories: 4 molt satisfet, 3 Satisfet, 2 regular, 
1 malament. Es deixa un apartat en blanc on els pacients 
poden expressar lliurement les seves impressions sobre 
qualsevol detall / apartat del programa, tant si és positiu 
com negatiu (Annex 1).

Als sis mesos es visita un altre cop tots els pacients; es 
pregunta sobre el seu estat actual, si segueixen practicant 

alguna de les accions que han après en el programa i si 
estarien disposats a repetir-lo en un futur.

Anàlisi estadística: les variables quantitatives s’expressen 
en freqüències i tants per cent; les variables contínues 
amb la mitjana aritmètica i desviació estàndard. Aquests 
resultats es presenten a les taules.

Per calcular la significança de diferència de mitjanes en-
tre els dos grups, vàrem  utilitzar la “χ²” per a les dades 
categòriques i la “t” d’Student Fischer per a les dades 
contínues. Per analitzar la relació del qüestionari FIQ 
amb les diferents variables es va  utilitzar l’ANOVA si 
aquestes eren qualitatives i la correlació de Pearson per 
a les quantitatives. Un valor de p < 0’05 va ser considerat 
significatiu. El paquet estadístic utilitzat va ser el SPSS, 
versió 12.

Planificació: recollida de dades inicials, seguiment amb 
anàlisi de dades i conclusions definitives als 3 mesos.

resultAts

Durant els 6 mesos previs a l’inici de l’estudi, un total 
de 148 pacients, totes dones, varen ser diagnosticades 
de FM segons els criteris de l’ACR a les consultes ex-
ternes del nostre hospital. A totes se’ls va informar i 
convidar a participar en l’estudi ERTM. Ho acceptaren 
98 (66,2%). Després d’aplicar els criteris d’exclusió i el 
procés d’assignació aleatòria als dos grups, en varen 
quedar 40, que són les que van participar en l’estudi; 20 
en el grup de tractament i les altres 20 com a grup con-
trol. Completaren l’estudi 19 al grup ERTM i 18 al control 
(Figura 1).

1a sessió Presentació dels membres del grup. Normes del grup, confidencialitat. Qüestionari STAI i BECK.

2a sessió Exposició de pautes de control del dolor i d’estil de vida.

3a sessió Treball de l’ansietat, bases biològiques i les reaccions. Escolta activa dels pacients.

4a sessió Tècniques de com afrontar l’ansietat, de relaxació, de visualització i exercici físic.

5a sessió Concepte de depressió, bases biològiques, ús d’antidepressius i compliment del tractament.

6a sessió Treball de les distorsions cognitives i del tractament.

7a sessió Treball del catastrofisme i ordre de prioritats. Es treballen els dubtes sobre el pensament negatiu (distor-
sions negatives).

8a sessió Pautes saludables.

9a sessió Tertúlia d’opinió del tractament.

10a sessió Qüestionari STAI i BECK amb resum i comentaris.
Taula 2: Estructura i continguts del programa de tractament psicològic.

Qüestionari 1 Per avaluar el grau de funcionalitat el Fibromyalgia impact Questionnaire (FIQ) (R Bennett, 2005) (0: 
mínima afectació, 100: màxima disfunció).

Qüestionari 2 Per saber el grau de depressió: BECK (Beck, 1980) ( rang: 0-63).

Qüestionari 3 Per valorar la presència d’ansietat: STai (Spielberger, Gorsuch, Lushene, 1970).

Qüestionari 4 Per valorar la qualitat de vida segons la percepció de salut del propi pacient: el Short Form-36 (SF-36) 
(Ware, 1992) (rang de 0 a 100).

Qüestionari 5 El dolor amb l’escala analògica visual EVa (valors: 0: no dolor, 100: màxim dolor).
Taula 3: Qüestionaris de valoracions estat de malaltia segons símptomes.
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Respecte a les característiques sociodemogràfiques ba-
sals de les pacients participants en l’estudi, no trobem 
diferències significatives entre ambdós grups, excepte en 
l’activitat laboral (Taula 4).

En el càlcul amb ANOVA de la relació entre les variables 
sociodemogràfiques amb el FIQ inicial en el grup ERTM 
observarem que ni l’edat (F= 0’91, p= 0’5) ni l’Índex de 
Massa Corporal  (F= 0’5, p= 0’8) influïen sobre el grau 
d’afectació de les pacients. Tampoc tenien influència el 
temps d’evolució de la malaltia (F= 0’47, p= 0’62), l’estat 
civil (F= 0’8, p= 0’4) o la situació laboral (F= 0’68, p= 0’6). 

Un total de 19 pacients del grup multidisciplinari (95%) i 18 
del grup de control (90%) completaren el programa proposat.

Els resultats de l’estat de la malaltia obtinguts amb els 
cinc qüestionaris a l’inici del programa i als tres mesos es 
presenten a la Taula 5.

Les diferències al cap de tres mesos de tractament a favor 
del grup ERTM són significatives en els resultats del FIQ i en 
l’EVA, però no n’hi ha en la resta de qüestionaris estudiats.

En els dos gràfics de caixes de mitjanes (1 i 2) amb un 
Índex de Confiança del 95% que presentem, es mostren 
les diferències entre els dos grups a l’EVA i FIQ, res-
pectivament. 

En cap dels dos grups hem observat l’existència 
d’efectes secundaris no desitjats en els tractaments. 
Entre les característiques sociodemogràfiques cal des-
tacar que ni en la situació laboral ni en la personal hi ha 
hagut canvis significatius.

Després de preguntar a les pacients sobre el grau de 
satisfacció del programa, un total de 17 (89’4%) de 
les 19 que el varen completar del grup ERTM, estaven 
satisfetes o molt satisfetes, enfront del 45% del grup 
control.

Quan vam preguntar a les pacients del grup ERTM als 
sis mesos d’haver acabat el programa sobre si seguien 
practicant alguna de les pautes que varen aprendre, el 
43% va contestar afirmativament; i sobre si estarien 
disposades a repetir el curs en un futur, van dir que sí 
el 80%.

Selecció inicial n=148

Rebutgen n=50

ERTM n=20

Final n=19

Criteris d’exclusió n=35

Exclosos n=23

Control n=20

Final n=18

Aleatorització n=63

Figura 1: Diagrama de flux de l’estudi aleatori.

característica grup ertM grup control p

Nombre de pacients 20 20

Edat (mitjana ± DE) 52’05(7’9) 45’8 (13’4)  0’83

Sexe, n total (H/D) 0/ 20 0/ 20

IMC (pes/talla2) 26’45 (3’9) 25’5 (2’3)  0’38

Temps d’evolució, anys                                                                                      0’44

>6 13 9

3-6 4 6

<3 3 5

Estat civil                                                                                                              0’7

Casada / amb parella 12 13

Soltera / divorciada 7 5

Vídua 1 2

Estatus professional 0’036

En actiu                                        10 5

Atur                                                        4 12

Invalidesa / jubilada 6 3
IMC: Índex de Massa Corporal. H: homes, D: dones. Taula 4: Característiques sociodemogràfiques basals de les pacients segons el grup.
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DiscussiÓ

Burckhart, a l’any 1994, (7) va ser el primer a observar que 
el tractament exclusivament farmacològic de la FM fracas-
sava en la majoria d’ocasions, i amb la intenció d’incitar els 
pacients a tenir un paper més actiu en la gestió de la malal-
tia, va fer una descripció específica de com hauria de ser 
un programa ideal d’educació de pacients amb FM, basat en 
quatre pilars que s’haurien de desenvolupar en un format de 
tractament multidisciplinari: informació sobre la FM, exer-
cici físic, teràpia cognitivocomportamental i comunicació.

Seguint aquesta primera descripció, nosaltres hem de-
senvolupat un programa de tractament multidisciplinari 
específic que combina el tractament mèdic habitual amb 
la teràpia cognitivoconductual i de rehabilitació espe-
cífica i dissenyada per nosaltres mateixos, i amb l’afegit 
d’incloure la sofronització com a tècnica innovadora, i apli-
cada a un grup de pacients amb FM, i ho hem comparat 
amb un grup control que només era tractat amb fàrmacs. 
Al cap de tres mesos hem trobat diferències significatives 
en la milloria del grau d’activitat funcional i en el control 
del dolor a favor del grup de tractament multidisciplinari. 
No hem vist, en canvi, diferències en el grau de depressió, 
ansietat o en la percepció de salut per part de les mateixes 
pacients sense explicació clara, però pensem que són els 
paràmetres més estructurats dels pacients amb FM i de 
més difícil resolució. 

Se’ns fa difícil comparar els resultats que hem obtingut amb 
els d’altres estudis publicats perquè la FM és una malal-
tia complexa, amb nombroses diferències en les manifes-

tacions clíniques segons la població seleccionada, per les 
mesures que es valoren per precisar les limitacions psico-
motores de la malaltia, per la incapacitat que provoca, pel 
grau de dolor o inclús el grau d’informació rebuda. Però ja 
en un dels primers estudis descriptius publicats sobre el 
tractament multidisciplinari, Bennet et al. (8) observaren 
que als 6 mesos d’iniciat el tractament, els pacients estu-
diats milloraven tant en el FIQ com en el nombre de punts 
dolorosos. Posteriorment, Mason et al. (9) en un estudi alea-
tori i controlat varen observar que amb un tractament mul-
timodal hi havia una significativa milloria en l’EVA, el FIQ i 
el BECK per a la depressió. Des d’aleshores s’han publicat 
altres treballs que també constaten el benefici del tracta-
ment multidisciplinari de la FM (3-5); alguns d’aleatoris i 
controlats com el que nosaltres presentem (10-11).

Generalitzar els resultats, ja sigui del nostre estudi com de 
la resta de treballs que hem revisat, és difícil, bé sigui per 
la mida de la mostra, el poc temps de seguiment i també 
per les diferents tècniques utilitzades en cada disciplina. El 
nostre programa, com ja hem comentat, no ofereix novetats 
si es compara amb la resta d’estudis publicats, excepte que 
nosaltres, en el tractament rehabilitador, hi hem inclòs la 
sofrologia, considerada una tècnica amb essència etimo-
lògica que es basa en el descobriment i desenvolupament 
de la consciència en tots els aspectes: cognitius, emocio-
nals i somàtics, i amb la qual es busca millorar l’esquema 
corporal i postural, i orientar el pensament en positiu tot 
millorant la percepció d’un mateix. En la literatura mèdi-
ca, la sofrologia ha estat mencionada com a tècnica útil per 
al tractament del dolor (12) o malalties cròniques (13,14), 
malgrat tot no hem trobat cap article que faci referència 

resultats condicions basals Als tres mesos

ERTM control p ERTM control p

FIQ 80’15 (10) 77’9 (7’7) 0’43 39 (20’7) 73’7 (7’4) 0’0001

EVA 69’3 (18’9) 72 (14’2) 0’62 47 (13’8) 61 (19) 0’012

STAI 38’1 (11’3) 37’4(12’4) 0’52 36’2(10’3) 37’6(13) 0’4

BECK 11’3 (6’2) 9’3(5’29) 0’12 10’5(4’2) 8’9 (5’2) 0’14

SF-36 35’3(21’6) 32’5(20’3) 0’29 38’4(20) 34’2(19’1) 0’23 
Taula 5. Resultats en condicions basals i als tres mesos de seguiment. Dades expressades en mitjana ± DE.

Gràfic de caixes 1: Diferència segons EVA  
entre grup control i tractament (ERTM).

Gràfic de caixes 2: Diferència segons el  
FIQ entre grup control i tractament.
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al seu ús en la FM. Al Servei de rehabilitació del nostre 
hospital s’utilitzava la sofrologia per al tractament d’altres 
causes de dolor, aprofitant això i el fet de que es disposava 
de personal experimentat en aquesta tècnica, la vàrem in-
cloure en el programa multidisciplinari que presentem.

No hem analitzat els diferents mètodes terapèutics per 
separat, que ens hagués permès saber si l’efecte del trac-
tament rehabilitador és superior al de la teràpia cogni-
tivoconductual o a la inversa, però encara que nosaltres 
ho considerem interessant i pot ser recomanable, no era 
l’objectiu del nostre treball.

Per al seguiment dels pacients durant l’estudi hem esco-
llit els qüestionaris FIQ, STAI, BECK, SF 36 i EVA perquè 
pensem que són els que ens ofereixen una millor corre-
lació entre l’estat del pacient i els resultats. Tots aquests 
qüestionaris han estat validats amb versions espanyoles 
i amb nivells de consistència interna i fiabilitat molt ac-
ceptables, i seguint altres autors i guies de consens tant 
espanyoles com europees (15,16). Com a aspecte innova-
dor en relació a d’altres treballs similars, nosaltres vam 
elaborar una enquesta anònima que es passava al final 
del programa i que interrogava sobre diferents aspec-
tes de les sessions grupals com: la informació rebuda, 
puntualitat, tracte rebut, si repetirien el curs, el grau de 
satisfacció; i també hi havia un requadre en blanc perquè 
les pacients poguessin opinar lliurement sobre qualsevol 
aspecte del programa, tot això amb l’objectiu de conèixer 
quins podien ser els nostres punts febles i aquells aspec-
tes millorables en el cas de repetir el programa amb al-
tres grups de pacients.

En analitzar aquesta enquesta, observàrem que al voltant 
del 90% del grup de tractament es mostrava satisfet o 
molt satisfet enfront del 40% del grup control. A més, el 
80% del grup de tractament estava disposat a repetir el 
programa en un futur. Enquestes similars sí que se n’han 
fet a grups de tractament educacional multidisciplinari 
per diferents autors, tot i que per al tractament d’altres 
malalties reumàtiques (17,18). Aquestes enquestes coin-
cideixen amb nosaltres en què optimitzant les sessions 

d’educació col·lectiva multidisciplinària amb entrevistes 
personalitzades per part de personal responsable es-
pecialitzat que ofereix consells adaptats a cada pacient 
d’acord amb l’escenari de la malaltia i atenent a les ca-
racterístiques específiques del pacient, i tenint uns objec-
tius clars del programa que es vol realitzar, s’aconsegueix 
convèncer els pacients per adaptar-se als canvis de vida 
que representa estar malalt de FM o d’altres malalties 
cròniques, i també s’aconsegueix millorar la satisfac-
ció del grup d’intervenció, aspecte que podem confirmar 
per l’alt nivell d’assistència al programa durant els tres 
mesos de tractament. Potser podríem dir que l’estreta in-
teracció entre els professionals i els pacients és la clau 
per obtenir el millor grau de satisfacció mútua i, amb això, 
millorar el tractament.

D’ençà que vam acabar el treball que presentem, hem 
obert el programa a altres pacients amb FM, no amb la fi 
de generalitzar el programa -per les limitacions que encara 
tenim de temps i d’espai físic-, però hem aconseguit, amb 
l’experiència acumulada i el que ens aporten els pacients, 
millorar la presentació del programa, la metodologia, el 
nombre de pacients tractats i allargar el període de segui-
ment. Tot això ens ha permès reafirmar-nos en els resultats 
obtinguts en l’estudi pilot, motiu del treball que presentem.

Com a conclusió, pensem que malgrat les limitacions del 
nostre estudi, els resultats són satisfactoris i ens demos-
tren que el tractament multidisciplinari proporciona un 
benefici més gran que el tractament farmacològic aïllat. 
Com a mínim en el que fa referència al dolor, la capacitat 
funcional i al grau de satisfacció de les pacients. Tot això 
ens ha donat ànims per continuar amb el programa,  millo-
rant segons l’experiència acumulada i l’aportació que ens 
fan les pròpies pacients.

Agraïments

A les pacients amb FM. Al Dr. Francesc Abella per l’ajuda en 
el tractament estadístic. A les professionals d’infermeria 
de les consultes externes pel suport en la distribució dels 
qüestionaris i en la recollida de dades.
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Annex

preguntes sobre el grau de satisfacció

enQuestA De sAtisFAcciÓ estuDi ertM

Data:

Número: 

Quina durada ha tingut cada sessió?

Si us plau, puntuï de 0 a 10:
(Considerant 0 com a “molt dolent” i 10 com a “molt bo”)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Començava cada sessió de forma puntual?

Com ha estat l’atenció personal?

Com considera el tracte rebut pel servei?

Els professionals, què tal?

Grau de satisfacció:  □ Molt satisfeta  □ Satisfeta  □ Regular  □ Malament

Tornaria a utilitzar el nostre servei?  □ Sí  □ No

Observacions:



12

ActuAlitzAcions en FisioteràpiA

ARTICLE ORIGINAL

KeYWorDs: Physiotherapy. Parkinson’s disease. Gait.pArAules clAu: Fisioteràpia. Malaltia de Parkinson. Marxa.

ABstrAct:

The aim of this study is a systematic review of scientific 
articles that have been applied in physiotherapy inter-
ventions as a treatment for Parkinson’s Disease (PD). 
We comment the different treatments applied accor-
ding to the benefits obtained in the gait. 

The search form has been made through the Internet 
using the databases of the Cochrane and PubMed. The 
criteria used for selection of studies has been as fo-
llows: randomized controlled studies with Parkinson’s 
Disease, studies in which therapeutic interventions are 
based on physiotherapy interventions, studies in which 
amongst others aspects, the changes obtained of gait 
are evaluated, studies that use specific tests of gait, 
studies that had more than 30 participants and finally 
studies published in journals between 2005 and 2010.

Studies reported improvements of gait regarding con-
trol groups and regarding the baseline condition of the 
subjects in treatment. Improvements reported are not 
sufficiently significant to affirm if one physiotherapy 
treatment is better than another. The improvements 
reported are not maintained over time.

We think is necessary, to define what is the best 
treatment to apply, a description of the deficits of 
Parkinson’s Disease based on the latest scientific 
research, to then be able to define better the type of 
treatment applied and the test used to assess changes 
in gait.

The information provided in this review could be used in 
clinical decision and could also be referred to when deve-
loping new lines of investigation. Based on the outcome 
of this paper, a recommendation for future studies would 
be to focus on the parameters used for prescribing the 
most appropriate treatment for patients. The same way 
when planning a treatment applied to the patient.

resuM:

L’objectiu d’aquest treball és realitzar una revisió sistemàtica 
d’articles científics en els quals s’hagin aplicat intervencions 
de fisioteràpia com a tractament per a la Malaltia del Parkin-
son (MP). Es comentaran els diferents tractaments aplicats 
d’acord amb els beneficis obtinguts en relació a la marxa. 

La recerca d’articles s’ha realitzat mitjançant Internet; s’han 
emprat les bases de dades de la Cochrane i del PubMed. Els 
criteris d’inclusió utilitzats per a la selecció dels estudis han es-
tat els següents: estudis clínics aleatoritzats controlats, estudis 
realitzats amb malalts de Parkinson, estudis en què les inter-
vencions terapèutiques es basin en intervencions de fisioteràpia, 
estudis en els quals es valori, entre d’altres, les modificacions 
obtingudes a nivell de la marxa, estudis que utilitzin tests espe-
cífics de la marxa, estudis que tinguin una mostra superior a 30 
i, finalment, estudis publicats en revistes entre el 2005 i el 2010.

Els diferents estudis descriuen millories de la marxa en re-
lació als grups de control i en relació a la situació basal de 
la mostra en tractament. Les millories obtingudes no són 
suficientment significatives per afirmar que un tractament 
de fisioteràpia és millor que un altre. D’altra banda, les mo-
dificacions obtingudes no es mantenen al llarg del temps. 

Es considera necessari, per poder definir quin és el millor 
tractament a aplicar, fer una descripció dels dèficits que 
presenta el malalt de Parkinson basant-nos en les últimes 
recerques científiques per, posteriorment, poder definir 
millor el tipus de tractament a aplicar així com els tests 
utilitzats per valorar les modificacions a nivell de la marxa. 

La informació aportada en aquesta revisió pot resultar útil 
per a la presa de decisions clíniques i per desenvolupar 
noves línies d’investigació. Basant-nos en els resultats 
d’aquesta revisió, es recomana que futurs estudis inves-
tiguin els paràmetres de prescripció del tractament més 
adequat per als pacients. De la mateixa manera que quan 
es planifica un tractament per intervenir amb el pacient.

FisioteràpiA en lA MAlAltiA De pArKinson: 
reVisiÓ D’eViDÈncies Dels BeneFicis en lA MArxA

pHYsiotHerApY in people WitH pArKinson’s DiseAse: 
reVieW oF eViDence oF iMproVeMent oF GAit

Carolina Comellas Batlle
Fisioterapeuta neurocognitiva. Centre Fisioteràpia Perfetti
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FisioteràpiA en lA MAlAltiA De pArKinson: 
reVisiÓ D’eViDÈncies Dels BeneFicis en lA MArxA

pHYsiotHerApY in people WitH pArKinson’s DiseAse: 
reVieW oF eViDence oF iMproVeMent oF GAit

Carolina Comellas Batlle
Fisioterapeuta neurocognitiva. Centre Fisioteràpia Perfetti

introDucciÓ

La Malaltia de Parkinson és un malaltia neurodegenera-
tiva crònica del Sistema Nerviós Central (SNC) que afecta 
els ganglis basals, produint-se una reducció progressiva 
de neurones de la substància negra, que és la generado-
ra de dopamina (1). La dopamina és un neurotransmissor 
involucrat en l’organització del moviment, per tant, aquest 
dèficit provoca tota una sèrie d’alteracions motores com 
ara tremolor en repòs, bradicinèsia, acinèsia, rigidesa 
muscular, alteració de la postura, trastorns de l’equilibri 
i de la marxa (2). 

Tots aquests dèficits motors contribueixen a una alteració 
i disminució progressiva de la mobilitat i funcionalitat del 
malalt, limitant el seu nivell d’activitat i de participació, su-
mant a això un alt risc de caigudes amb les conseqüències 
pertinents (3). Com descriu Stolze (2005), la Malaltia del 
Parkinson és el trastorn neurològic més comú que porta a 
alteracions de la marxa i caigudes (4).

A què es deuen aquests dèficits motors? L’organització 
del moviment normal en l’home és fruit d’una complexa 
interacció i integració de diferents àrees cerebrals. Cada 
àrea dóna una aportació diferent a aquest procés per po-
der obtenir un moviment evolucionat i adaptat a la situació/
context concret (1).

Tenint en compte l’organització central del moviment, es 
considera de vital importància, abans d’afrontar un tracta-
ment de fisioteràpia, conèixer quines són les estructures 
alterades o lesionades pel procés patològic; quin és el fun-
cionament normal d’aquestes estructures; com, aquestes 
estructures, estan afectades per la lesió i com es poden 
activar per tal de facilitar el procés de recuperació.

Per entendre millor la fisiopatologia de la malaltia es fa 
necessari entendre la neurofisiologia de les estructures 
afectades.

La substància negra és un gangli basal que participa fona-
mentalment en la planificació dels moviments complexes 
(2). Els ganglis basals reben els inputs de l’escorça cere-
bral i envien els seus outputs de nou, a través del tàlem, 
cap a l’escorça cerebral, concretament a àrees prefron-
tals i premotores. Tradicionalment es creia que els gan-
glis basals només intervenien en el control del moviment 
voluntari, però actualment es coneix que contribueixen a 
d’altres funcions com les oculomotores, cognitives i emo-
cionals. De fet, té connexions amb moltes altres àrees ce-
rebrals com el lòbul frontal, l’àrea motora suplementària i 
el sistema límbic (1).

Els ganglis basals reben aferències (inputs) d’àrees 
corticals parietals (àrea 3, 1, 2 i àrea 5 de Brodmann), 
temporals (visual i auditiva secundària), frontals (àrees 
motores primàries i premotores) i prefrontals. Tenen 
una estació principal de processament (a través de la 
qual tots els nuclis estan connectats entre ells) i d’aquí 
s’envia la informació a través del tàlem a les àrees mo-
tores i premotores per influir en el control cortical del 
moviment voluntari (2).

Purves (2001) descriu que la modulació proporcionada pels 
ganglis basals serveix per aconseguir una planificació, ini-
ciació i terminació apropiada dels moviments voluntaris; 
sobretot d’aquells moviments amb una dimensió cognitiva 
complexa (2).

A continuació es descriuen amb més detall els rols prin-
cipals dels ganglis basals. Es descriuran només aquells 
relacionats amb la generació del moviment:

•	 per les seves connexions amb l’àrea motora suple-
mentària (sMA): 

Els ganglis basals i l’àrea motora suplementària 
treballen en sincronia per al desenvolupament de 
seqüències de moviment estabilitzades, ben apre-
ses, previsibles i que, per tant, no necessiten d’un 
control conscient. Brotchi (1991) afirma que els gan-
glis basals generen un senyal intern que serveix per 
als moviments previsibles de caràcter subconscient 
i que indica el final d’un component del moviment 
(submoviment) en una seqüència de moviments. 
Aquest senyal és el moment adequat per posar fi a 
l’activitat neuronal de l’àrea motora suplementària 
i donar pas al pròxim moviment de la seqüència a 
executar (5).

En canvi, en l’aprenentatge d’una seqüència motora 
s’activen predominantment les regions corticals (6). 
Això podria justificar per què el malalt de Parkinson 
pot millorar el patró de la marxa només posant aten-
ció en l’acció (7); en aquest cas estaria activant unes 
vies cerebrals alternatives que li permetrien generar 
el moviment normalment. 

Aquest senyal intern produiria un efecte dòmino útil 
per als submoviments successius que componen la 
seqüència, contribuint a la construcció d’un estat 
de preparació cortical per l’execució de completes 
seqüències de moviments a nivell del còrtex motor 
primari (8). 

L’acinèsia o bradicinèsia que observem en els 
malalts de Parkinson durant la marxa podria estar 
relacionada amb la interrupció de la interacció entre 
ganglis basals i àrea motora suplementària durant 
la producció del moviment; per tant, d’aquí les alte-
racions que observem quan el malalt comença a fer 
cada vegada passes més curtes fins a arribar a la 
congelació de la marxa.

Els malalts utilitzarien vies alternatives en els mo-
viments en seqüències (com pot ser la marxa) per 
tal d’activar el patró de moviment correcte; és comú 
veure com els malalts de Parkinson a vegades poden 
realitzar una marxa més correcta que en d’altres 
moments. Com afirmava Morris (1996) això es podria 
aconseguir parant atenció a la marxa o amb estímuls 
sensorials externs. Utilitzant aquestes estratègies 
s’activarien vies cerebrals alternatives implicades 
en el control de l’acció en presència d’estímuls ex-
terns, bé siguin visuals (7) o auditius (9). Aquesta 
és la base del tractament del Parkinson anomenat 
cueing, que es defineix com l’ús d’estímuls externs, 
temporals o espacials, per facilitar l’inici i continua-
ció dels moviments (10).
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•	 per les seves connexions amb les àrees parietals 
(àrea sensitiva primària i secundària): 

Els ganglis basals podrien tenir un rol important en 
la integració i selecció de les informacions senso-
rials provinents de diferents fonts, transformant-les 
en senyals coherents fonamentals per a l’ús motor. 
Per tant, no tindrien només un rol important en la 
producció de seqüències comportamentals sinó 
també en el control predictiu del moviment (1,2).

Diferents estudis demostren el rol dels ganglis ba-
sals en la propiocepció (11), per exemple:

 − En tasques visiomotores s’ha demostrat 
l’activació dels ganglis basals només en determi-
nats estímuls somatosensorials (moviments arti-
culars d’una articulació en una direcció). La hi-
pòtesi d’aquests autors és que els ganglis basals 
influencien el moviment mitjançant la modulació 
de l’elaboració sensorial i actuant com un filtre 
sensorial (12).

 − Els tests clínics estàndards de sensibilitat pri-
mària no revelen alteracions específiques; hi ha 
però altres estudis que troben alteracions en 
l’elaboració i integració sensorial (13) com alte-
ració de l’amplitud del moviment.

 − Incapacitat de produir referències internes neces-
sàries per a la producció del moviment (7). Acti-
vació de mecanismes compensatoris com l’ús de 
referències externes (per exemple, la vista). Pos-
sibilitat de millorar sense ús d’estímuls externs, 
guiant el pacient a estar conscientment atent a 
determinats aspectes del moviment (8). L’atenció 
a determinats aspectes del moviment és un dels 
elements que s’utilitzen en la rehabilitació ano-
menada “Exercici Terapèutic Cognoscitiu” basat 
en la teoria cognitiva de la rehabilitació (14).

 − Alteració de la informació somestèsica en absèn-
cia de control visual; per exemple, per agafar un 
objecte amb els ulls tancats (vist anteriorment); 
s’observa que les distàncies es perceben més 
curtes del que són en realitat (15).

•	 per les seves connexions amb les àrees frontals:

Els ganglis basals intervenen en les funcions executi-
ves com ara tasques cognitives i resolució de proble-
mes (problem solving) relacionats amb el moviment 
(16). En els malalts de Parkinson s’observen pro-
blemes en la planificació i elaboració d’estratègies 
comportamentals: alentiment en els processos 
cognitius (bradifrènia), dificultat per elaborar un 
comportament guiat internament i alteracions dels 
processos d’atenció com dificultat de recuperació 
activa, manteniment i orientació de l’atenció per es-
pecífiques informacions internes del cos en absència 
de facilitacions provinents de l’extern, dificultats per 
produir dues tasques simultànies (1).

Intervenen també en processos d’aprenentatge (1) 
de manera complementària respecte les estructu-
res corticals i el cerebel en l’aprenentatge de tas-
ques sensomotores (2). Hi ha una activació del nucli 
estriat durant l’aprenentatge de noves seqüències 
comportamentals, i una activació de manera tem-

poralment coordinada així que la prestació esdevé 
automàtica, per tant, quan aquesta sincronització es 
perd a causa de la disminució de la dopamina, podria 
ser que es perdés el senyal d’activació de l’acció (17).

Aquests serien altres elements en els quals es basa 
l’“Exercici Terapèutic Cognoscitiu” de la rehabilita-
ció: en la recuperació com un procés d’aprenentatge 
en situació patològica i en la proposta de problemes 
per guiar i activar aquest procés de recuperació a 
través de l’activació de processos cognitius (14).

Totes aquestes diferents funcions descrites dels ganglis ba-
sals han estat descobertes en estudis dels últims 20 anys, 
aproximadament. En aquests vint anys s’ha evolucionat molt 
en el coneixement de la fisiopatologia de la malaltia i, per 
tant, s’ha perfeccionat el tractament mèdic i farmacològic.

Tot i així aquest tractament no és suficient per aturar 
l’evolució de la malaltia, que és altament incapacitant, so-
bretot al llarg dels anys, quan el tractament mèdic deixa de 
ser eficient. Els problemes en la marxa i l’equilibri persis-
teixen i s’associen a una disminució de la independència, 
de la mobilitat i inclús a alts costos per a la sanitat (18).

És per aquest motiu que pren un paper molt important el trac-
tament que es pot realitzar des de la fisioteràpia. Hi ha estudis 
que afirmen que la intervenció de fisioteràpia ajuda a dismi-
nuir i/o retardar l’evolució dels dèficits i així millorar la quali-
tat de vida del pacient (19). D’altres conclouen que les evidèn-
cies són insuficients per donar suport o refutar l’eficàcia de 
la fisioteràpia en el Parkinson ni tampoc suficients per donar 
suport a un tipus de fisioteràpia davant d’un altre (20, 21). 

Crizzle (2006), revisant la literatura, va concloure que a tra-
vés dels exercicis, pacients amb la Malaltia del Parkinson 
milloren el seu estat físic i l’execució d’activitats de la vida 
diària; suggereix, però, que futurs estudis haurien d’incloure 
com es desenvolupen els programes d’exercicis físics espe-
cífics per a la Malaltia del Parkinson, així com les proves 
estandarditzades per valorar les millories obtingudes (22). 
Dean (2008), en les seves dues revisions sobre evidències 
de fisioteràpia en la Malaltia del Parkinson, afirma que la 
majoria d’estudis tenen dificultats metodològiques (20,21).

El que es reflecteix és que no hi ha una unificació en el 
tractament de fisioteràpia a aplicar i, per tant, tampoc hi ha 
una unificació en les mesures de valoració. 

Si és així, es fa necessari definir i unificar el tipus de trac-
tament de fisioteràpia més beneficiós per obtenir més i 
millors resultats.

Atesa la manca de resultats amb la fisioteràpia tradicio-
nal, es considera que aquesta unificació hauria d’emergir 
dels nous coneixements que ens aporten les diferents 
neurociències (neurofisiologia, neuropatologia...) aplicats 
a la fisioteràpia.

Amb aquesta revisió es pretén avaluar l’eficàcia del trac-
tament de fisioteràpia per millorar la marxa en la Malaltia 
del Parkinson.

Després de descriure els coneixements actuals de la 
Malaltia de Parkinson referents a les alteracions del mo-
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viment que podem trobar, es procedeix a realitzar una se-
lecció i revisió dels articles més actuals de fisioteràpia en 
la Malaltia del Parkinson basant-nos en els paràmetres 
valorats per, posteriorment, comparar la metodologia uti-
litzada en els diferents articles seleccionats centrant-nos 
en els resultats obtinguts en el tractament de la marxa i 
les escales de valoració utilitzades.

MAteriAl i  MÈtoDes

La recerca d’articles es realitza durant el primer semestre 
del 2010 mitjançant Internet, utilitzant les bases de dades 
Cochrane i PubMed. Com a paraules de recerca s’han uti-
litzat ‘physiotherapy and parkinson’. S’hi han inclòs tots 
aquells articles en llengua anglesa, espanyola o catalana.

Es realitza una recerca inicial on es busquen les revisions 
existents sobre el tema (l’última data del 2004).  A partir 
d’aquí la recerca se centra en els estudis d’intervencions 
de fisioteràpia en la Malaltia de Parkinson posteriors al 
2004 que compleixin els següents criteris d’inclusió: 

•	 estudis clínics aleatoritzats controlats 

•	 estudis realitzats amb malalts de Parkinson 

•	 estudis en què les intervencions terapèutiques es 
basin en intervencions de fisioteràpia

•	 estudis en què es valori, entre d’altres, les modifica-
cions obtingudes a nivell de la marxa

•	 estudis que utilitzin tests específics de la marxa 

•	 estudis on la mostra sigui superior a 30 

•	 estudis publicats en revistes entre el 2005 i 2010

Dels estudis seleccionats es controlarà la seva validitat se-
guint l’Escala de Jadad (Fig. 1).

resultAts

Inicialment es busquen les revisions existents sobre el 
tema. Es troben dues revisions sistemàtiques d’assaigs 
clínics aleatoris de la Cochrane de l’any 2000 (20) i del 
2001 (21).

La primera avalua els efectes d’intervencions de fisioterà-
pia versus placebo o cap tractament. La segona compara 
l’eficàcia i efectivitat de les noves tècniques de fisioteràpia 
versus la fisioteràpia tradicional.

Totes dues, revisant els diferents articles, arriben a la con-
clusió que existeixen nombrosos defectes metodològics, 
pel que no existeixen suficients proves per donar suport o 
refutar l’eficàcia de qualsevol forma de fisioteràpia en la 
malaltia de Parkinson (20, 21), tot i que els estudis afirmin 
obtenir millories. S’observa també com no hi ha un con-
sens a l’hora de decidir quina és la forma més apropiada 
de fisioteràpia per tractar la malaltia. Tots els estudis revi-
sats estan compresos entre els anys 1986 i 2000.  

S’analitza una altra revisió sistemàtica de l’any 2004 (23) 
que, revisant 25 estudis de fisioteràpia (entre altres de 
teràpia ocupacional, logopèdia i psicologia), arriba a la 
conclusió que les diferents intervencions sí que poden mi-
llorar la vida dels malalts, tot i que és difícil d’interpretar 
atès que és necessari que hi hagi unes recerques metodo-
lògicament més sòlides i un seguiment dels pacients més 
a llarg termini (23). La majoria d’estudis fan les valora-
cions just després de finalitzar el tractament.

A partir d’aquí la recerca se centra en els estudis 
d’intervencions de fisioteràpia en la Malaltia de Parkinson 
posteriors al 2004, d’acord amb els criteris d’inclusió definits. 

Es troben 23 articles dels quals se’n descarten 11 per no 
seguir un dels criteris d’inclusió referent a què les interven-
cions terapèutiques es basin en intervencions de fisioteràpia:

•	 Set articles no pertanyen específicament al tracta-
ment dins del camp de la fisioteràpia: un article parla 
sobre tractament de tai-txi, un de tango, un d’aeròbic, 
un de txi-kung i tres articles apliquen acupuntura.

•	 Un altre article descartat aplica tractament farma-
cològic.

•	 Un article més, és referent a tractament quirúrgic 
(pal·lidotomia).

•	 I dos més apliquen estimulació transcranial del nucli 
subtalàmic.

Es procedeix a la lectura i revisió dels 12 articles restants, 
dels quals se’n descarten 5 (27, 28, 30, 31, 32) per tenir 
una mostra inferior a 30. No es consideren significatius els 
estudis amb una mostra tan petita.

D’aquests, se’n descarta un altre (33) perquè realitza el trac-
tament mitjançant una taula d’exercicis per fer a casa, i no hi 
ha cap tipus de control de com es realitzen aquests exercicis.

Anàlisi de la qualitat metodològica segons l’escala de Jadad: 

L’Escala de Jadad valora la qualitat del disseny de l’assaig clínic mitjançant cinc ítems:

1. L’estudi, es descriu com aleatorizat?

2. L’estudi, es descriu com doble cec?

3. Es descriuen les pèrdues i abandonaments dels subjectes de l’estudi?

4. La distribució aleatòria, és adequada?

5. Les tècniques de cegament, són adequades?

L’Escala de Jadad classifica els assaigs clínics en un interval de 0 a 5 punts; es consideren estudis de qualitat acceptable si la puntuació 
obtinguda és ≥ 3, i estudis de baixa qualitat si la puntuació és < 3 (en els estudis amb persones és molt difícil fer un estudi amb doble cec atès 
que és necessari un consentiment informat, sí amb simple cec).

(Fig. 1) 
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Dels 6 restants (24-27, 10, 28) es controla la seva validitat 
seguint com a criteri l’Escala de Jadad, en la qual tots ells 
obtenen una puntuació de, com a mínim, 3.

De la lectura dels articles seleccionats es dedueix que no 
és possible realitzar una comparació estadística amb me-
tanàlisi dels beneficis obtinguts en la marxa en cada estu-
di, atès que cadascun d’ells utilitza un test de valoració de 
la marxa diferent. 

Es realitza una taula esquemàtica que representa de 
manera descriptiva les característiques generals dels 
estudis, fent referència al tipus d’intervenció realitza-
da, temps d’intervenció, número de mostra, estadi del 
Parkinson (segons l’escala de Hoehn i Yahr) i edat de 
la mostra, moment en què es realitzen les valoracions, 
tests de la marxa utilitzats i els resultats obtinguts 
(Taula I).

DiscussiÓ

Si ens basem en l’anàlisi dels resultats obtinguts en els 
diferents estudis, podem fer diferents lectures dels be-
neficis en la marxa d’acord amb el tractament de fisio-
teràpia aplicat:

Tots els estudis que tenen un grup control sense fer 
cap tipus d’activitat física (White 2009, Fisher 2008 i Ca-
kit 2007) i els estudis creuats (Nieuwboer 2006 i Ellis 
2005) a meitat del tractament (per tant, un grup ha fet 
el tractament i l’altre encara no) observen canvis signi-
ficatius dels grups de tractament respecte l’altre grup. 
Només Nieuwboer (2006) no observa canvis significa-
tius en tot l’estudi.

Per tant, podríem afirmar que fer algun tipus d’intervenció 
de fisioteràpia seria beneficiós per a la marxa contra no 
fer cap tipus d’activitat.

 Autor 
i any 

publicació
tipus intervenció temps 

intervenció
núm. 

mostra
estadi 
H & Y edats Valoració test marxa resultats

Gobbi, LT
(24)
2009

a. Programa intensiu 
d’exercicis (aeròbic, 
flexibilitat, força, coor-
dinació, equilibri)
B. Programa adaptat 
(sense aeròbic)

6 mesos
a. 72 sessions, 
3s/setmana, 
60min/s.
B. 24 sessions, 
1s/setmana, 
60min/s.

N=34
A=21
B=13

I/III 58-77

Final trac-
tament

•	Modified 
Timed Up & 
Go (TUG)

Els dos grups milloren 
igual

White, DK
(25)
2009

a. Cap activitat
B. 1,5h (estiraments, 
logopèdia, entrena-
ment funcional, cueing, 
educació) + 1,5h 
conversa
C. Igual que grup B + 
1,5h de sessió indivi-
dual personalitzada 
a casa

6 setmanes
a. 0h
B. 3h/setmana
C. 4,5h/set-
mana N=116 II/ III 55-78

Final trac-
tament

•	Monitorit-
zació de 
la marxa 
(temps al dia 
i núm. passes 
en 10s.)
•	Test 2 minuts 

(2MWT)

No canvis importants 
entre grup B i C:
Canvis en la resistèn-
cia de la marxa en les 
persones que tenien 
nivell basal baix.
Canvis en la marxa en 
les persones de nivell 
basal alt.

Fisher, BE  
(26)
2008

a. Alta intensitat (cinta 
d’entrenament marxa)
B. Baixa intensitat 
(teràpia física tradicio-
nal per a Parkinson)
C. No intensitat (edu-
cació)

8 setmanes
a i B. 24 s. de 
45 min. C. 6 
sessions 1h

N=30
A=10
B=10
C=10

I/II 50-78

Final trac-
tament

•	Walking test 
(10-m)

Millores petites en els 
dos grups.
El grup A mostra 
més millories en més 
valors.

Cakit, BD
(27)
2007

a. Roda d’entrenament
(+ estiraments i exerci-
cis actius)
B. Grup control

8 setmanes
16 sessions N=31

A=21
B=10

II / III 65-78

Final trac-
tament

•	Dinamic Gait 
Index
•	Walking 

distance and 
speed on 
treadmill

S’observen millories 
en tots els tests. El 
grup control no

Nieuw-
boer, A
(10)
2006

a. 3 setmanes cueing + 
3 setmanes descans
B. 3 setmanes descans 
+ 3 setmanes de cueing

6 setmanes

N=153
A=76
B=77

II / IV 61-74

•	Meitat
•	Final
•	Després 

6s.

•	Walking test 
(10-m)
•	Timed Get Up 

and Go Test

Millores petites en 
postura, pas, freezing, 
velocitat, equilibri.
Els efectes es reduei-
xen considerablement 
després de 6 setmanes 
de tractament

Ellis, T
(28)
2005

a. 6 setmanes de  
Teràpia Física (TF) +  
6 setmanes descans
B. 6 setmanes de 
descans + 6 set. TF

12 setmanes
(6 + 6)
TF= 12s de 1,5h
2s/set N=57 II / III 55-73

•	Meitat
•	Final
•	Després 

12s.

•	Comfortable 
Walking 
Speed (CWS)

A les 6 setmanes 
diferències importants 
entre els dos.
Als 3 mesos  hi ha 
petites diferències 
respecte situació basal 
de tots

Taula I: Característiques generals dels estudis (2a part)
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Els estudis que apliquen dos tractaments diferents (Gobbi 
2009, White 2009 i Fisher 2008) no refereixen canvis signifi-
catius entre els dos grups; tot i que els dos grups milloren 
respecte de la situació basal.

Per tant, seguiríem afirmant que fer algun tipus 
d’intervenció de fisioteràpia és beneficiós per a la marxa, 
però aquests estudis no ens permetrien definir quin trac-
tament seria millor.

Les diferències entre els grups de tractament a vegades 
són referent al temps/intensitat de tractament (Gobbi 
2009), temps i tipus de tractament (White 2009) o tipus de 
tractament (Fisher 2008).

No seria possible definir quin tipus d’intervenció de fi-
sioteràpia (teràpia física intensiva, teràpia física adapta-
da, teràpia amb cinta de caminar o teràpia basada en el 
cueing) seria més beneficiosa per a la marxa.

Els estudis creuats (Nieuwboer 2006 i Ellis 2005) són els 
únics que fan una valoració de seguiment. Valoren si els 
canvis obtinguts després dels tractaments es mantenen en 
el temps (Nieuwboer després de 6 setmanes i Ellis després 
de 12). Tots dos observen que els canvis obtinguts amb el 
tractament es redueixen, tot i que en alguns valors encara 
es mantenen per sobre la situació basal.

Per tant, podríem afirmar que els beneficis obtinguts en la 
marxa amb la intervenció de fisioteràpia no es mantenen 
en el temps.

Considerant que tots els estudis analitzats presenten una 
qualitat metodològica acceptable, els elements de discus-
sió per entendre tant la no-evidència de l’especificitat dels 
tractaments com el per què no es mantenen les modifica-
cions en el temps, són:

•	 Quant al tipus/temps d’intervenció seria neces-
sari canviar només una variable entre un grup de 
tractament i l’altre per tal d’entendre millor quina 
és la que aporta o no les modificacions. Per exem-
ple, canviar només el tipus de tractament o només 
el temps de tractament. Sovint es canvien els dos 
paràmetres a la vegada (Gobbi 2009 i White 2009). 
En l’únic cas que només es canvia el tipus de trac-
tament i on el temps es manté invariable (Fisher 
2008) s’observen més millories (no suficientment 
significatives) en un grup (cinta de caminar) res-
pecte de l’altre (teràpia física). Podríem afirmar, 
basant-nos només en aquestes petites diferències, 
que una teràpia és millor que l’altra? Què passaria 
si es combinessin els dos tractaments? Les millo-
ries serien majors?

•	 Elecció del tipus de tractament: en la majoria 
d’estudis no queda justificat el perquè de l’elecció 
d’un tractament o altre. En una patologia on els dè-
ficits que presenta són tan complexes sembla sim-
plista reduir el tractament a, per exemple, caminar 
en una cinta d’entrenament. Probablement millori 
la resistència de la marxa, però no la seva qualitat 
en la vida diària. Si descrivim que els dèficits que 
presenta el malalt de Parkinson durant la marxa 
són bradicinèsia, alteració de la postura, alteració 

de l’equilibri, entre altres, tot això no estaria en re-
lació amb la resistència de la marxa. Per tant, es 
considera necessari fer una descripció acurada 
dels dèficits que presenta el malalt de Parkinson, 
definir quines modificacions es pretenen obtenir 
amb el tractament aplicat (aquestes modificacions 
haurien de ser coherents amb els dèficits descrits) 
i, posteriorment, definir quins tests s’utilitzaran que 
permetin valorar les modificacions obtingudes en 
relació als dèficits descrits.

Possiblement la manca de tot això en els diferents 
estudis sigui el resultat de no poder trobar una uni-
ficació per al millor tractament a aplicar en el malalt 
de Parkinson.

L’estudi que aplica el cueing té una base que està 
en relació amb alguns dels dèficits que presenta el 
pacient amb Parkinson. Tal i com s’ha descrit ante-
riorment, el malalt de Parkinson té dificultat a ge-
nerar l’estímul intern que li ha de permetre iniciar 
un moviment o un submoviment d’una seqüència de 
moviment; per exemple, durant la marxa el pacient 
no pot passar d’una fase a l’altra quedant-se blo-
quejat. El fet de donar un estímul extern (cueing) ja 
sigui auditiu o visual pot permetre al pacient con-
tinuar amb el moviment en qüestió. Per valorar la 
utilitat o no d’aquest tractament seria necessari 
utilitzar un test en aquestes situacions i poder de-
finir millor quan, com i per què és important o no 
aquest tractament. Segurament no estaríem par-
lant de què un únic tractament sigui suficient sinó 
que probablement seria necessària la combinació 
de diversos. Caldria definir sobre quins dèficits ac-
tuaria cadascuna de les diferents intervencions per 
posteriorment definir i unificar un tractament glo-
bal que considerem imprescindible per a una pato-
logia que té alteracions a tots els nivells (motors, 
sensitius i cognitius).

•	 Elecció dels tests de valoració de la marxa: de 
l’anàlisi dels diferents estudis s’evidencia que 
cadascun utilitza un test diferent per valorar les 
millories obtingudes. L’element comú és valorar 
el temps que es triga a recórrer una distància de-
terminada o a la inversa (distància que es recorre 
en un temps determinat), la longitud i amplada del 
pas, els passos per minut o la velocitat de la marxa. 
En cap es valora la qualitat de la marxa, element 
important en aquesta patologia. Una bona qualitat 
(postura, com es distribueix i transfereix el pes, 
qualitat del pas...) portaria a una millor funciona-
litat. Proposem una reflexió personal sobre la im-
portància de caminar ràpid davant la importància 
de caminar bé. Parlem d’una patologia neurodege-
nerativa crònica que, amb l’evolució dels dèficits, 
porta a una pèrdua de la marxa i confina el pacient 
a una cadira de rodes.

La importància d’escollir els tests més adients rau 
també en poder objectivar de manera segura el trac-
tament més adient a aplicar.

•	 Valoració de seguiment: com hem vist, només 
dos estudis realitzen una valoració de seguiment, 
i tots dos observen que els resultats obtinguts 
amb el tractament disminueixen amb el pas del 
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temps. Quin sentit té això? Podem afirmar que un 
tractament és beneficiós si quan es deixa d’aplicar 
perd el seu efecte? No s’ha d’oblidar que estem 
parlant d’una malaltia degenerativa que, per tant, 
l’evolució sempre és en negatiu. Si el tractament 
aconsegueix mantenir l’estat, ja seria prou signi-
ficatiu? Si un cop s’acaba el tractament el pacient 
torna a presentar una involució, és negatiu? Proba-
blement és inevitable.

Si tornem a parar atenció als dèficits descrits, veiem que 
els ganglis basals intervenen en l’aprenentatge, per tant, 
en una lesió d’aquests ganglis l’aprenentatge també estarà 
alterat. Probablement el significat de que quan s’acaba el 
tractament el pacient perdi les modificacions obtingudes, 
sigui que el pacient, amb el tractament, no ha pogut apren-
dre allò que se li ha ensenyat. Seria necessari aplicar un 
tractament amb l’objectiu de fer integrar en el pacient (fer 
propi) allò que es treballa en les sessions i que sigui capaç 
d’evocar-ho en altres situacions fora del propi tractament. 
També seria necessari valorar-ho.

conclusions

De l’anàlisi dels estudis seleccionats afirmem que fer al-
gun tipus d’intervenció de fisioteràpia en el malalt de Par-
kinson seria beneficiós per a la marxa respecte a no fer 
cap tipus d’activitat.

D’altra banda, però, no seria possible definir quin tipus 
d’intervenció de fisioteràpia de les analitzades en aquests 
estudis (teràpia física intensiva, teràpia física adapta-
da, teràpia amb cinta de caminar o teràpia basada en el 
cueing) seria més beneficiosa per a la marxa.

Observem fins aquí que podem arribar a les mateixes con-
clusions que s’arribava fa 6 anys amb les anteriors revi-
sions. Significa que els estudis en aquest camp segueixen 
en la mateixa línia i no introdueixen elements nous.

Finalment, podríem afirmar que els beneficis obtinguts en 
la marxa amb la intervenció de la fisioteràpia no es man-
tenen en el temps.

Basant-nos en aquestes conclusions i per tal de poder de-
finir i unificar un tractament significatiu, es valora impres-
cindible que futurs estudis considerin:

•	 Definir millor el tipus de tractament a aplicar: un trac-
tament que ha d’estar en relació amb els coneixements 
actuals de la fisiopatologia de la Malaltia de Parkinson 
per tal d’incidir en el seu procés de recuperació. 

•	 Definir els objectius del tractament.

•	 Definir el temps d’aplicació del tractament per tal de 
permetre iniciar un procés d’aprenentatge.

•	 Definir els tests utilitzats per valorar les modifica-
cions a nivell de la marxa: tests que han d’estar en 
relació al tractament que s’aplica i als objectius que 
s’estableixen. 

Es proposa fer una descripció acurada dels dèficits que 
presenta el malalt de Parkinson basant-se en les últimes 
recerques científiques; definir quines modificacions es 
pretenen obtenir amb el tractament aplicat. Aquestes mo-
dificacions haurien de ser coherents amb els dèficits des-
crits; definir el tractament a aplicar, que hauria d’estar en 
relació als dèficits descrits i en relació a les modificacions 
que es volen obtenir per tal de ser significatiu; i posterior-
ment, definir quins tests s’utilitzaran que permetin valorar 
amb precisió les modificacions obtingudes en relació als 
dèficits descrits i al tractament aplicat.

Tot el que hem descrit anteriorment es considera igual-
ment important a l’hora de prendre decisions clíniques de 
cara a escollir el tractament més beneficiós per al malalt 
de Parkinson. Els professionals haurien de seguir aquest 
raonament clínic amb cada pacient per tal de poder detec-
tar errors en la seva pràctica clínica i, d’aquesta manera, 
evolucionar en la nostra eficàcia.

Aquesta revisió és una font d’idees susceptibles de futures 
investigacions. 

Es mostra necessària la presència de més estudis amb una 
qualitat metodològica bona, atès que de tota la recerca hem 
pogut seleccionar només sis estudis. A nivell metodològic es 
considera necessari utilitzar mostres més grans, unificació 
dels diferents grups de tractament, realitzar les interven-
cions durant períodes més llargs i realitzar una o més d’una 
valoració de seguiment i definir millor el tractament aplicat.

Considerem que la informació obtinguda en aquesta re-
visió podria ser útil per ajudar a desenvolupar noves lí-
nies d’investigació.
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context

El ‘Programa d’exercicis d’Otago’ (PEO) és un progra-
ma d’entrenament de la força muscular i de l’equilibri 
destinat a prevenir les caigudes de les persones grans 
que viuen al seu domicili. 

La finalitat d’aquesta revisió és avaluar els efectes del 
PEO en el risc de mort o la taxa de caigudes, així com 
estudiar el nivell de realització del PEO en les perso-
nes grans.

MÈtoDe

Tipus d’estudi: Revisió sistemàtica amb metanàlisi. 

Criteris d’inclusió: Assajos clínics en els quals el PEO 
s’hagi proposat com a primera intervenció, participants 
de més de 65 anys que visquin al seu domicili.

Resultats estudiats: Risc de mort, nombre de cai-
gudes, nombre de caigudes amb lesions i grau de 
seguiment d’aquest programa d’exercicis per part 
dels pacients.

el ‘proGrAMA D’exercicis D’otAGo’, reDueix lA MortAlitAt i  
les cAiGuDes en persones GrAns? unA reVisiÓ sisteMàticA i MetAnàlisi

Does tHe ‘otAGo exercise proGrAMMe’ reDuce MortAlitY AnD FAlls  
in olDer ADults? A sYsteMAtic reVieW AnD MetA-AnAlYsis

Thomas S.; mackintosh S.; Halbert J. 
Age and Ageing 2010 Sep; 39(6): 681-687 

resultAts

7 assajos clínics, representant 1.503 participants que 
van ser inclosos. 

La mitjana d’edat dels participants era de 81,6 anys 
(+/- 3,9).

El PEO havia reduït significativament: el risc de mort 
en més de 12 mesos (risc relatiu = 0,45 / IC 95% 0,25 a 
0,80) i la taxa de caigudes (taxa d’incidència = 0,68, IC 
95% 0,56 a 0,79). 

No hi havia diferència significativa en el risc de lesió se-
riosa o moderada com a conseqüència de caiguda (risc 
relatiu=1,05 / IC 95% =0,91 a 1,22). 

Entre les 747 persones que van participar en els estudis 
durant els 12 mesos, 274 (36,7%) realitzaven encara els 
exercicis tres vegades o més a la setmana.

conclusiÓ

El PEO redueix significativament el risc de mort i el de 
caiguda en les persones grans que viuen al seu domicili. 

Enllaç a l’article complert amb accés lliure (anglès):
http://ageing.oxfordjournals.org/content/39/6/681.long

Enllaç al programa d’exercicis amb accés lliure (anglès):
http://www.nvfgnet.nl/scrivo/asset.php?id=918589

FisioteràpiA en el liMFeDeMA Després De càncer De MAMA i reconstrucciÓ MAMàriA
FisioterApiA en el linFeDeMA trAs cáncer De MAMA Y reconstrucciÓn MAMAriA
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el ‘proGrAMA D’exercicis D’otAGo’, reDueix lA MortAlitAt i  
les cAiGuDes en persones GrAns? unA reVisiÓ sisteMàticA i MetAnàlisi

Does tHe ‘otAGo exercise proGrAMMe’ reDuce MortAlitY AnD FAlls  
in olDer ADults? A sYsteMAtic reVieW AnD MetA-AnAlYsis

Thomas S.; mackintosh S.; Halbert J. 
Age and Ageing 2010 Sep; 39(6): 681-687 

resuM

La detecció precoç i els nous tractaments estan reduint 
la mortalitat que comporta el càncer de mama; si bé 
persisteixen les seqüeles, especialment relacionades 
amb els efectes secundaris de la cirurgia, la quimio-
teràpia i la radioteràpia. 

El limfedema d’extremitat superior, secundari a 
l’alteració estructural limfàtica de la zona tumoral, en 
general, presenta un augment de volum que interfereix 
amb la funcionalitat de l’extremitat, a més dels efectes 
psicològics negatius, entre altres, en la dona si no es 
tracta correctament. No obstant això, pel fet de no ser 
mortal, sovint ha estat poc estudiat, diagnosticat i trac-
tat correctament.

FisioteràpiA en el liMFeDeMA Després De càncer De MAMA i reconstrucciÓ MAMàriA
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pArAules clAu: Càncer de mama. Limfedema. Fisioteràpia.

Cerca realitzada a Medline, Cancerlit, CINAHL, Cochra-
ne Library i PEDro. Els termes utilitzats principalment 
van ser “breast cancer”,”lymphedema”, “clinical trial”, 
“physiotherapy” i “reconstruction”.

El tractament fisioterapèutic possibilita el control 
d’aquesta modalitat de limfedema, i és fonamental 
conèixer la situació de la investigació en aquest camp 
per poder establir tractaments eficaços que minimitzin 
qualsevol tipus de complicació.

©2008 Asociación Española de Fisioterapeutas. Publi-
cat per Elsevier España, S.L. Reservats tots els drets.

Enllaç a l’article complert amb accés lliure:
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13135589&pident_
usuario=0&pcontactid=&pident_revista=146&ty=53&accion=L&origen=elsevier&web=w
ww.elsevier.es&lan=es&fichero=146v31n02a13135589pdf001.pdf
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i Jornada de Fisioteràpia neurològica aplicada
Data i lloc: 30 de març de 2012. Barcelona 

informació:  www.fisioterapeutes.cat

xiV congreso nacional de Fisioterapia
Data i lloc: 26-27 d’abril de 2012. Madrid 

tema: El Fisioterapeuta 2.0. Nuevos estudios. 
Nuevos métodos.

informació: www.14congresoaef.es

ii Jornada d’Abordatge pràctic de Fisioteràpia 
en Geriatria
Data i lloc: 18 de maig de 2012. Barcelona 

informació:  www.fisioterapeutes.cat

World congress of Manual/Musculoskeletal 
physiotherapy
Data i lloc: 30 de setembre i 1 d’octubre de 2012. 
Quebec  

tema: Hands and Minds

informació: www.ifomptconference.org

JFK: Journées Francophones de Kinésithérapie
Data i lloc: 8-9 de febrer de 2013. París  

tema: Kinésithérapie, la revue

informació:  www.sfphysio.fr
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