
Número VI. Juny 2012

ACTUALITZACIONS
EN FISIOTERÀPIA



2

ActuAlitzAcions en FisioteràpiA

SumarI

Edita

EC-5221 / 10 MA-1681 / 10

JuntA De GoVern 
Degà: Manel Domingo Corchos, 
Vicedegana: Montserrat Inglés Novell, 
secretari: Gabriel Liesa Vivancos, 
Vicesecretària: Marta Romera Durà, 
tresorer: Ramon Aiguadé Aiguadé, 
Vocals: Maria Giné Garriga, Rafel Donat 
Roca, Benilde Martínez González, Marc 
Lari Viaplana, Eva Cirera Serrallonga, 
Rafel Nadal Dolcet, Núria Coral Ferrer

coMitÈ cientÍFic i De reDAcciÓ 
Maria Giné, Ramon Aiguadé, José 
Ramírez, Mercè Sitjà, Josep Medina

coorDinAciÓ 
Javier Crespo Sanz, Silvia Quiñonero 
Gómez

AssessorAMent linGÜÍstic
Marta Bordas Manjón

DissenY i MAQuetAciÓ
Jordi Rodríguez Ramos

el col·legi de Fisioterapeutes de 
catalunya no participa necessàriament 
de les opinions manifestades en els 
articles signats, la responsabilitat dels 
quals correspon exclusivament als 
seus autors.

seu social 
c/Segle XX, 78. 08032 Barcelona Tel. 93 
207 50 29 Fax. 93 207 70 22 
www.fisioterapeutes.cat 
cfc@fisioterapeutes.cat

enviament dels manuscrits a: 
Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya. Revista Científica. 
c/Segle XX, 78. 08032 Barcelona 
revistacientifica@fisioterapeutes.cat

D.l.: B-16049-2012 
issn: 2014-6809

EC-5221 / 10 MA-1681 / 10

suMAri

EDITOrIaL Pàgina 3

Del present i del futur
ramon aiguadé, tresorer i responsable de la revista Científica

arTICLES OrIGINaLS Pàgina 4 i 10

avaluació del coneixement de l’escoliosi i el seu  
tractament fisioterapèutic després d’un programa  

d’educació sanitària en atenció primària
renata Peroy Badal, mercedes Justo Granja

revisión bibliográfica sobre los efectos terapéuticos 
 de la magnetoterapia en enfermedades osteoarticulares

ana Isabel Gelices Nieto, Silvia Covarrubias rafegas

rESumS D’arTICLES Pàgina 16, 17 i 18

L’àcid hialurònic per al tractament de l’artritis òssia en totes les 
articulacions excepte el genoll, quina és l’evidència actualment?

Colen S, Haverkamp D, mulier m, van den Bekerom mP

Exercici de control motor per a la lumbàlgia: un  
assaig clínic aleatori controlat amb placebo

Costa LO, maher CG, Latimer J, Hodges PW, Herbert rD,  
refshauge Km, mcauley JH, Jennings mD

Efectes de l’ultrasò pulsatiu de baixa intensitat per a la regeneració 
del cartílag en persones amb artritis òssia de genoll de grau lleu a 
moderat: un estudi pilot doble cec, aleatori, controlat amb placebo

adalberto Loyola-Sánchez, mSc; Julie richardson, PhD;  
Karen a. Beattie, PhD; Carmen Otero-Fuentes, mD;  
Jonathan D. adachi, mD; Norma J. macIntyre, PhD

aGENDa Pàgina 20

CONSELLS PEr INICIar-SE EN La rECErCa Pàgina 22



aCTuaLITZaCIONS EN FISIOTErÀPIa Número VI, any 2012
3

ActuAlitzAcions en FisioteràpiA

El passat 5 de maig, el Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya (CFC) va organitzar la I Jornada: Fisioterà-
pia, TIC i 2.0, que va ser un èxit d’assistència i parti-
cipació. En el marc de la Jornada es van presentar, 
entre d’altres projectes del CFC, la Revista Científica i 
l’aplicació per a iPhone i Android que ben aviat podreu 
descarregar en els vostres telèfons mòbils. La Revista 
Científica ja la coneixeu i esperem que en el futur im-
mediat creixi encara més amb nous apartats i seccions 
i, sobretot, amb la vostra participació. De moment 
ja tenim articles que ens garanteixen la periodicitat 
desitjada durant el 2012; i ben aviat, la recent entrega 
dels ajuts en recerca del CFC -que hauran de lliurar 
un escrit en format article- ens garantirà una revista 
viva i d’interès per a la nostra professió. En relació a 
l’aplicació per als smartphones, he de dir que suposa 
un pas més per a l’adaptació del CFC al món del 2.0 i 
que permetrà als usuaris, per exemple, buscar amb un 
simple clic el centre de fisioteràpia més proper, realit-
zar una inscripció a un curs o conferència del Col·legi, 

conèixer les últimes notícies o fer recomanacions a 
l’usuari. Tot això ja és present. I el futur?

El futur passarà, sense cap mena de dubte, per mante-
nir i millorar la qualitat de la nostra assistència cap als 
nostres pacients, per la creació de les especialitats en 
fisioteràpia, per dotar els nostres tractaments de major 
evidència científica… i també per la unió de tots els fi-
sioterapeutes. Necessitem més que mai una professió 
unida i participativa. I aquest repte és el més difícil de 
tots. El Col·legi ha de ser el punt d’unió de la professió 
i per aquest motiu hem apostat per un Col·legi encara 
més proper i participatiu.

Nosaltres, des de la Revista Científica del CFC, inten-
tarem posar el nostre granet de sorra, convençuts que, 
com deia el nostrat Capità Enciam: “Els petits canvis 
són poderosos”. L’anterior editorial es titulava: “Espe-
rant el canvi”. Avui estic convençut que aquest canvi ja 
s’està produint i que no tindrà aturador.

Del present i Del Futur
ramon aiguadé

Tresorer i responsable de la Revista Científica

eDitoriAl
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ARTICLE ORIGINAL

KeYworDs: Physiotherapy. Education. Scoliosis. Evaluation. Primary 
health care.  Knowledge.

pArAules clAu: Fisioteràpia. Educació. Escoliosi. Avaluació. Atenció 
primària. Coneixements.

resuM:

introducció: En l’atenció primària, el tractament de fi-
sioteràpia en l’escoliosi és terapèutic i educacional, i 
és a través de l’educació sanitària que es pretén que el 
pacient integri coneixements sobre la malaltia i el seu 
tractament fisioterapèutic per fer-se’n responsable. 

objectius: Avaluar els coneixements sobre l’escoliosi 
i el tractament fisioterapèutic en els adolescents que 
presenten escoliosi idiopàtica i són derivats al CAP Sant 
Feliu de Llobregat o al CAP Pubilla Cases. 

Material i mètode: En l’estudi hi intervenen 29 adoles-
cents als quals se’ls entrega un qüestionari i una grae-
lla d’observació abans d’iniciar l’educació sanitària, 
després de finalitzar les sessions d’educació sanitària 
(als 6 mesos) i als 18 mesos d’haver finalitzat l’actuació. 

resultats: La mitjana dels coneixements a l’iniciar 
l’educació sanitària és de 5,8 (SD:3,11), als 6 mesos és 
de 13,5 (SD:1,66) i als 18 mesos és de 12,1 (SD:2,39). 

conclusions: El grau de coneixement inicial dels ado-
lescents sobre la malaltia i el tractament fisioterapèutic 
és deficient. Mitjançant l’educació sanitària realitzada 
als serveis de rehabilitació de Sant Feliu de Llobregat i 
Pubilla Cases, s’incrementa el grau de coneixement so-
bre la malaltia i el tractament fisioterapèutic, malgrat 
que existeix una disminució significativa de la mitjana 
en una habilitat motora als 18 mesos. 

AbstrAct:

introduction: Physiotherapeutic treatment of scoliosis 
has both an educational and a therapeutical purpose in 
primary health care. Through health care education the 
intention is for the patient to get the sufficient knowled-
ge about the illness and its physiotherapeutic treatment 
to take a responsibility for the personal treatment. 

Aims: Evaluating both the knowledge of scoliosis and 
the physiotherapeutic treatment of adolescents suffe-
ring from idiopathic scoliosis who are treated either at 
CAP Sant Feliu de Llobegrat or at CAP Pubilla Cases. 

equipment and methods: The sample consists of 29 
adolescents. These individuals are required to fill out 
a questionnaire and an observation table before star-
ting the health education program, when finishing it (6 
months later), and 18 months after having concluded 
the programme. 

results: The average grade before taking the course is 
5,8 (DT:3,11), 6 months later it is 13,5 (DT:1,66), and af-
ter 18 months it is 12,1 (DT:2,39). 

conclusions: The initial knowledge of scoliosis and its 
physiotherapeutic treatment among the adolescents is 
very low. Through health education courses given at the 
Sant Feliu Rehabilitation Centre and Pubilla Cases Re-
habilitation Centre, the knowledge about the illness and 
its physiotherapeutic treatment is remarkably increa-
sed. Even when this newly acquired knowledge remains 
in time, a significant dicrease in motor functions can be 
noticed in the average 18 months after the conclusion 
of the program.

AVAluAciÓ Del coneixeMent De l’escoliosi i el seu trActAMent FisioterApÈutic  
Després D’un proGrAMA D’eDucAciÓ sAnitàriA en AtenciÓ priMàriA

eVAluAtion oF the KnowleDGe oF scoliosis AnD its phYsiotherApeutic treAtMent  
AFter A heAlth eDucAtion proGrAM in priMArY heAlth cAre

renata Peroy Badal1, mercedes Justo Granja2

1Fisioterapeuta, CAP Sant Feliu (ICS). Especialista en biomecànica i osteopatia de l’aparell locomotor. 2Fisioterapeuta, CAP Pubilla Cases (ICS).  
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aVaLuaCIó DEL CONEIxEmENT DE L’ESCOLIOSI I EL SEu TraCTamENT FISIOTEraPèuTIC  
DESPréS D’uN PrOGrama D’EDuCaCIó SaNITÀrIa EN aTENCIó PrImÀrIa

introDucciÓ

D’acord amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS, 1998) 
(1), l’educació sanitària implica activitats organitzades de 
sensibilització, informació, aprenentatge de l’autogestió i 
suport psicològic pel que fa a la malaltia i al tractament 
prescrit. D’aquesta definició n’extraiem diverses idees:

•	 L’escoliosi és una deformitat estructurada que no 
permet al professional realitzar un tractament in-
dividual en tots els moments del dia: és necessària 
una delegació de competències.

•	 L’escoliosi que es presenta en l’adolescència pot 
tenir un impacte psicològic negatiu per experièn-
cies mal viscudes, com poden ser l’asimetria del 
cos, una espatlla més elevada, corbes anòmales 
de la columna... Els pacients tenen una autoper-
cepció del seu aspecte físic pitjor que la població 
no escoliòtica (3), fet que ha estat àmpliament es-
tudiat i que amb major freqüència justifica la con-
sulta mèdica (4).

En el cas de l’escoliosi idiopàtica de l’adolescent, desviació 
lateral de la columna associada a una rotació que apareix 
en període de creixement (5), la Societat Científica Interna-
cional Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment 
(SOSORT) (6) considera que actualment l’educació del pa-
cient és, entre d’altres, característica estàndard en la re-
habilitació de pacients.

L’eficàcia de les intervencions educatives i la rellevància 
clínica dels beneficis encara no són clars (7). Únicament 
es coneix que, pel que fa al dolor d’esquena, les sessions 
educatives són efectives respecte dels símptomes lum-
bars (8), així com l’escola d’esquena en l’entorn ocupacio-
nal és probablement beneficiosa (9). 

La nostra acció s’inscriu en el marc de la institució on 
prestem serveis. Com a part de l’equip multidisciplinari 
d’atenció primària desenvolupem activitats de promoció 
de la salut, prevenció, assistència i rehabilitació. Amb la 
nostra educació sanitària desenvolupem tasques tera-
pèutiques educacionals per responsabilitzar l’adolescent 
del seu tractament; pretenem que el pacient sigui “au-
tor” de la seva salut sense abandonar-lo en la gestió del 
seu tractament sinó oferint-li les eines per poder fer-
ho, acompanyant-lo en l’assaig-error, estant propers a 
ells... modestament, intentant reduir la part de descone-
gut, d’incertesa i fer front als temors que pot ocasionar 
la malaltia.

Pel que fa al nostre estudi, avaluarem si després de con-
vidar el pacient a la nostra educació sanitària aconseguim 
un augment del grau de coneixement pel que fa a la malal-
tia i al seu tractament fisioterapèutic.

MAteriAl i MÈtoDe

La mostra recollida entre el mes de juny de 2007 i fins al 
mes de juny de 2008 està composta de 29 pacients d’entre 
10 i 18 anys amb escoliosi idiopàtica inferior a 25º, deri-

vats al Centre d’Atenció Primària Pubilla Cases o al Centre 
d’Atenció Primària Sant Feliu de Llobregat.

1. Criteris d’exclusió: 

 − Angle de Cobb <10º.

 − Que hagi abandonat el tractament abans dels 6 
mesos.

2. Criteris d’inclusió: 

 − Angle de Cobb entre 10º i 25º.

 − Que no hagi abandonat el tractament abans dels 
6 mesos.

 − Adolescents d’entre 10 i 18 anys.

 − Escoliosi de tipus idiopàtic.

Les sessions es realitzen dues vegades a la setmana du-
rant sis mesos, amb una durada de 60 minuts cada sessió.

Als pacients que complien els criteris d’inclusió i que van 
finalitzar el tractament se’ls va facilitar un qüestionari i 
una graella d’observació:

•	 Abans de començar la primera sessió.

•	 Després de finalitzar totes les seves sessions ambu-
latòries d’educació sanitària (als 6 mesos).

•	 Als 18 mesos de finalitzar la nostra actuació.

Per a Bloom (10), quan es treballa sobre objectius peda-
gògics no importa quina tasca es desenvolupi, afecta un 
dels tres dominis psicològics: el cognitiu, el psicomotor 
i/o l’afectiu. El domini cognitiu es refereix al coneixement i 
la comprensió de les idees, el domini psicomotor es refe-
reix a la manipulació o a les habilitats físiques, i el domini 
afectiu es refereix a les actituds i emocions generades per 
l’aprenentatge.  

En l’escoliosi avaluarem si s’han complert els coneixe-
ments sobre la malaltia i el seu tractament fisioterapèutic 
a través de vuit coneixements o habilitats, que hem dividit 
en dos grups segons els dominis psicològics que planteja 
Bloom.

1r grup. En el domini cognitiu:

•	 Definir la columna vertebral. 

•	 Definir l’escoliosi.

•	 Definir l’objectiu de la fisioteràpia en les escoliosis.

Saber què és la columna vertebral i l’escoliosi és un dels 
objectius d’aprenentatge i, a més (11), és un component de 
diagnòstic i educació.

La fisioteràpia té com a objectiu la millora de l’estat mus-
cular, l’estabilització de la columna vertebral, la millora i 
manteniment de la seva flexibilitat i la funció en pacients 
amb risc de dolor, disfunció pulmonar i progessió de la 
corba (12). Hem escollit aquesta qüestió perquè saber per 
què es fan les coses pot ajudar a fer partícip el pacient de 
la seva rehabilitació (13).
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2n grup. En el domini psicomotor:

•	 Realitzar una correcció de la pelvis, portant el melic 
cap endins i cap amunt davant d’un mirall.

•	 Realitzar una correcció de la cintura escapular fent 
pressió a les escàpules i espatlles en direcció pos-
terior. 

•	 Reconèixer com les seves costelles s’expandeixen 
quan realitza una gran inspiració.

•	 Encadenar durant 15 segons tots els exercicis ante-
riors (correcció pèlvica, correcció de la cintura esca-
pular, expansió de les costelles) i l’autoelongació de 
l’esquena a l’expiració.

•	 Realitzar l’estirament dels músculs de la part còn-
cava de la columna.

Hi ha una certa evidència a favor dels exercicis especí-
fics d’escoliosi (14). Els mètodes existents són diversos, 
però encara no podem classificar-los (15). No hi ha evi-
dència científica de quin resulta millor (16). Només s’ha 
arribat a un consens on la correcció automàtica en 3D i 
l’estabilització de la postura corregida són, actualment, 
característica estàndard en la rehabilitació de pacients 
amb escoliosi (17).

Abans de la implementació del qüestionari i la graella 
d’observació s’ha realitzat: 

•	 Una revisió de la literatura disponible a Medline, Co-
chrane i Google amb les paraules ‘qüestionari’ i ‘es-
coliosi’ que ha donat com a resultat diversos qües-
tionaris validats per mesurar el dolor, la progressió 
de l’escoliosi com, per exemple, l’Escala d’Avaluació 
Visual Walter Reed (18); per mesurar la qualitat de 
vida i discapacitat com, per exemple, SRS-22 (19) i, 
tanmateix, s’han trobat tests per valorar els conei-
xements sobre l’escoliosi (20), però cap qüestionari o 
test específic per avaluar els coneixements sobre la 
malaltia juntament amb el tractament fisioterapèutic.

•	 Abans de crear la taula definitiva es realitza una 
prova pilot amb 11 adolescents als quals se’ls hi 

dóna el qüestionari per avaluar la claredat de les 
preguntes i s’analitzen les respostes espontànies 
que donen. A través d’unes entrevistes s’exploren 
les necessitats d’informació dels adolescents 
(21). A partir de les respostes donades s’elabora i 
s’administra la taula definitiva.

L’avaluació dels diferents coneixements dels adolescents 
es remeten als diversos dominis taxonòmics. Realitzem 
una taula basada en un qüestionari que consta de 3 pre-
guntes de resposta oberta (per conèixer el domini cognitiu) 
i en una graella d’observació (per conèixer el domini psico-
motor) (22). Cada objectiu ha estat codificat de 2 a 0 a partir 
de les respostes obtingudes o observables dels pacients a 
través d’uns indicadors: ‘2’ (objectiu adquirit), ‘1’ (objectiu 
parcialment adquirit) i ‘0’ (objectiu no adquirit). La taula 
d’avaluació està quantificada amb una puntuació màxima 
de 16 punts (els 8 objectius), essent la puntuació de cada 
objectiu de 2 punts. 

A la graella d’observació:

•	 Si en l’objectiu 7 s’obtenen 2 punts perquè hi ha 
l’encadenament durant 15 segons de tots els exer-
cicis anteriors (correcció pèlvica, correcció de 
la cintura escapular, expansió de les costelles) i 
l’autoelongació de l’esquena en l’aspiració, els ob-
jectius 4, 5 i 6 tindran directament 2 punts, no essent 
necessària l’observació analítica de cadascun d’ells.

resultAts

La mostra la formen 29 pacients amb mitjana d’edat de 
14,79 (SD:1,26), el 79,3% són dones i el 62,1% procedents 
del CAP Pubilles Cases. No s’han observat diferències en 
les respostes segons el sexe, l’edat o el centre on s’han 
tractat els pacients.

S’observa una diferència significativa entre els resultats de 
la primera avaluació i els de la segona, i entre els resultats 
de la primera avaluació i la tercera, tant en els coneixe-
ments cognitius com en els psicomotors (Taula 1).

primera avaluació segona avaluació tercera avaluació

Mitjana Desv. típica Mitjana Desv. típica Mitjana Desv. típica

COGNITIU 2,52 [1,15] 4,41 [1,05] 4,07 [0,92]

Objectiu 1 0,97 [0,57] 1,59 [0,50] 1,45 [0,51]

Objectiu 2 1,10 [0,49] 1,55 [0.51] 1,38 [0,49]

Objectiu 3 0,45 [0,57] 1,28 [0,53] 1,24 [0,44]

PSICOMOTOR 2,31 [1,85] 7,69 [1,07] 6,79 [1,66]

Objectiu 4 0,72 [0,53] 1,55 [0,51] 1,52 [0,51]

Objectiu 5 0,45 [0,63] 1,33 [0,47] 1,21 [0,41]

Objectiu 6 0,66 [0,77] 1,79 [0,41] 1,62 [0,56]

Objectiu 7 0,28 [0,46] 1,76 [0,44] 1,31 [0,71]

Objectiu 8 0,21 [0,41] 1,28 [0,70] 1,14 [0,69]

Taula 1. Resultats de les respostes en cada avaluació.
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Entre la segona avaluació i la tercera no s’observen di-
ferències significatives en els objectius cognitius i psico-
motors, a excepció de l’objectiu 7 del domini psicomotor on 
sí s’observen diferències significatives (Figura 1).

Per comparar les mitjanes entre les observacions s’ha uti-
litzat el T-test per a mostres relacionades. S’ha establert 
la significació estadística per a valors menors a 0,05. El 
programa utilitzat ha estat l’IBM SPSS Statistics 19.0.

DiscussiÓ

* El material didàctic disponible en relació a l’educació 
del pacient en deformitats de la columna és molt me-
nor en comparació amb malalties de la columna; la gran 
majoria d’estudis que analitzen l’educació del pacient en 
malalties de la columna es basen en el dolor d’esquena, 
no en termes pedagògics (23). No hi ha estudis que tractin 
de l’educació sanitària en el tractament fisioterapèutic de 
l’escoliosi en termes pedagògics.

* L’estudi ens permet establir resultats de la intervenció 
d’educació sanitària realitzada a l’ambulatori Pubilla Ca-
ses, i Sant Feliu de Llobregat ens ajuda a fer una avaluació 
de la nostra pràctica pedagògica atès que fins ara no hi 
ha hagut un retorn reflexiu sobre les estratègies que hem 
posat en pràctica. La graella d’observació i el qüestionari, 
estructurat i formatiu, permet que el pacient respongui se-
lectivament les preguntes de coneixement mèdic i realit-
zi les sol·licituds tècniques de fisioteràpia. A partir de les 
respostes obtingudes i l’observació trobem que els conei-
xements sobre l’escoliosi i el seu tractament fisioterapèu-
tic augmenten després de l’educació; hi ha una diferència 
significativa tant als 6 com als 18 mesos després de finalit-
zar la nostra intervenció. Aquest resultat no és sorprenent 
perquè era de suposar que els adolescents adquiririen un 
aprenentatge després de la intervenció. Ara bé, l’estudi 
ens permet fer una anàlisi individualitzada i comparativa 
en el temps.

* Divuit mesos després d’haver realitzat l’educació sa-
nitària, els adolescents retenen els coneixements ad-
quirits sobre què és la columna, l’escoliosi i la funció 

de la fisioteràpia en l’escoliosi, així com cada una de les 
habilitats psicomotores (la 4, la 5, la 6 i la 8), però no 
l’encadenament durant 15 segons de la correcció pèlvica, 
correcció de la cintura escapular, expansió de les coste-
lles i l’autoelongació de l’esquena a l’expiració. Proposem 
unes sessions recordatòries i de seguiment mitjançant 
avaluacions individuals per mantenir l’habilitat psicomo-
tora 7 aconseguida amb anterioritat i prevenir el deterio-
rament dels objectius aconseguits.

* La major debilitat d’aquesta avaluació la trobem en què 
no es té en compte el domini afectiu, de manera que no 
és una avaluació integral sinó parcial. Com descriu Bloom, 
tot aprenentatge no és independent del canvi psicològic, 
de manera que, a mig termini, aplicarem instruments per 
mesurar l’autoestima, la satisfacció amb el propi cos, i el 
qüestionari SRS-22 per conèixer si hi ha una millora en la 
qualitat de vida després de l’educació sanitària realitzada. 

* Tota educació sanitària té com a objectiu últim la res-
ponsabilització del pacient del seu tractament i la realitza-
ció dels exercicis fora de les sessions ambulatòries en les 
diferents activitats de la seva vida quotidiana. En futures 
avaluacions seria interessant conèixer si l’educació sani-
tària ho aconsegueix.

conclusiÓ

A partir dels resultats, es pot concloure que:

1. El grau de coneixement inicial dels adolescents so-
bre la malaltia i tractament fisioterapèutic és molt 
deficient.

2. A través de l’educació sanitària realitzada als serveis 
de rehabilitació de Sant Feliu de Llobregat i Pubilla 
Cases s’incrementa el grau de coneixement sobre la 
malaltia i el tractament fisioterapèutic.

3. Malgrat que existeix un manteniment en el temps 
dels coneixements i habilitats després de l’educació 
sanitària, existeix una disminució significativa de la 
mitjana d’una habilitat motora als 18 mesos; es tracta 
de l’habilitat motora que n’engloba unes altres tres.
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1,5

0,5

0,0
Objectiu 1 Objectiu 3 Objectiu 5 Objectiu 7Objectiu 2 Objectiu 4 Objectiu 6 Objectiu 8

Figura 1. Mitjanes dels vuit objectius en cadascuna de les avaluacions. Primera avaluació    Segona avaluació    Tercera avaluació
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Annex

Qüestionari i graella d’observació

1. Definir la columna vertebral.  (3 conceptes) 2 punts   (1 o 2 conceptes) 1 punt   ”no ho sé”  0 punts

•	 “conjunt de vèrtebres” més

•	 “va des del cap fins al còccix”(situació) més 

•	 “esquena recta” (posició frontal) o “esquena amb lordosi cervical, cifosi dorsal, lordosi lumbar” (posició sagital)

2. Definir l’escoliosi.   (2 conceptes) 2 punts   (1 concepte) 1 punt   ”no ho sé” 0 punts

•	 ”desviació de l’esquena” o ”esquena torta” o “malament l’esquena” més

•	 “gepa o paquet”

•	 ”tinc una cosa que no sé a l’esquena”

3. Definir l’objectiu de la fisioteràpia en les escoliosis.  (3 conceptes) 2 punts  (1 o 2 conceptes) 1 punt  ”no ho sé” 0 punts

•	 ”enfortir la musculatura”       

•	 “correcció de l’esquena davant del mirall” 

•	 ”flexibilitzar la columna”

4. realitzar una correcció de la pelvis portant el melic cap a dins i cap amunt davant d’un mirall.

2 punts El pacient porta el melic cap a dins i cap amunt sense l’ajuda del fisioterapeuta davant del mirall.

1 punt El pacient porta el melic cap a dins i cap amunt amb l’ajut del fisioterapeuta (estimulació tàctil, auditiva).

0 punts El pacient no porta el melic cap a dins ni cap amunt.

5. realitzar una estabilització de la cintura escapular fent la tracció de les espatlles.

2 punts El pacient realitza una tensió isomètrica escapular, amb les espatlles en direcció posterior sense l’ajut 
del fisioterapeuta.

1 punt El pacient realitza una tensió isomètrica escapular, amb les espatlles en direcció posterior amb l’ajut 
del fisioterapeuta (estimulació tàctil, auditiva).

0 punts El pacient NO realitza una estabilització de la cintura escapular.

6. reconèixer com les seves costelles s’expandeixen quan realitza una gran inspiració.

2 punts El pacient realitza i sent l’obertura de les seves costelles quan inspira sense ajut de les mans.

1 punt El pacient realitza i sent l’obertura de les seves costelles quan inspira amb l’ajut de les mans.

0 punts El pacient realitza una inspiració sense sentir l’obertura de les seves costelles.

7. Encadenar durant 15 segons tots els exercicis anteriors (correcció pèlvica, correcció de la cintura escapular, 
expansió de les costelles) i l’autoelongació de l’esquena quan espira.

2 punts El pacient realitza durant 15 segons tots els exercicis anteriors (correcció pèlvica, correcció de la cin-
tura escapular, expansió de les costelles) i autoelongació de l‘esquena.

1 punt El pacient realitza durant 15 segons tots els exercicis anteriors (correcció pèlvica, correcció de la cintura 
escapular, expansió de les costelles), però no realitza l’autoelongació de l‘esquena.

0 punts El pacient realitza durant menys de 15 segons tots els exercicis anteriors (correcció pèlvica, correcció 
de la cintura escapular, expansió de les costelles) i autoelongació de l‘esquena.

8. realitzar l’estirament dels músculs de la part còncava de la columna.

2 punts El pacient realitza l’estirament dels músculs de la part còncava de la columna.

1 punt El pacient realitza l’estirament dels músculs de la part còncava de la columna amb l’ajut del fisioterapeuta.

0 punts El pacient no realitza l’estirament dels músculs de la part còncava de la columna. 
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ARTICLE ORIGINAL

resuMen:

Dentro de la amplia gama de técnicas utilizadas en fi-
sioterapia, encontramos la magnetoterapia como una de 
las que resulta de más utilidad, ya que, de entre los be-
neficios que se le atribuyen, está el de favorecer la recu-
peración de lesiones, acelerando la formación de tejidos, 
y el de actuar como terapia antiálgica y antiinflamatoria.

El objetivo de la presente revisión bibliográfica, es el 
de profundizar en el conocimiento de dicha terapia 
mediante la búsqueda de estudios que puedan aportar 
evidencia científica al respecto de los resultados obte-
nidos al aplicarla sobre diferentes patologías degene-
rativas del aparato locomotor.

El procedimiento básico empleado para realizar esta revi-
sión bibliográfica, ha sido la búsqueda de estudios cientí-
ficos y ensayos publicados en PubMed, Medline, Cochrane 
y PEDro. Tras descartar tres de ellos por ser anteriores al 
año 2000, esta revisión se ha basado en un estudio pros-
pectivo a doble ciego, una revisión Cochrane sobre tres 
estudios controlados aleatorios, una revisión sobre 26 en-
sayos, una revisión sobre 34 estudios seleccionados y una 
última revisión bibliográfica que incluye 7 estudios.

Los principales hallazgos han sido que la magnetote-
rapia resulta útil por su efecto regenerador, especial-
mente en el estímulo de la osificación, la cicatrización 
de heridas y el trofismo en general, en casos de retraso 
de consolidación de fracturas, en el tratamiento con-
servador del aflojamiento aséptico en prótesis de cade-
ra y en pseudoartrosis congénita. No es posible afirmar 
su eficacia como terapia antiálgica, ya que hay contro-
versia en este aspecto.

Podemos concluir que son necesarios más estudios y de 
mayor calidad metodológica para seguir profundizando 
en los posibles beneficios que aporta esta técnica, sobre-
todo al respecto de su indicación como terapia antiálgica.

AbstrAct:

Among a large group of techniques used in physiothe-
rapy, we can find magneto therapy as one of the most 
useful, because among its advantages it’s believed it 
helps to recover from injuries, speeding up the fact of 
making new tissues and performing as analgesic and 
anti-inflammatory therapy.

The intention of this bibliographic compilation is to 
improve our knowledge about this therapy looking for 
works which can contribute scientific evidences about 
the results achieved in different locomotive system de-
generative pathologies.

The basic process used to make this bibliographic com-
pilation has been searching scientific studies and es-
says published in PubMed, Cochrane and PEDro. After 
rejecting three of them for being a time before to 2000, 
this compilation is made through one double-blind 
prospective study, one compilation Cochrane about 
three controlled random works, one checking of 26 es-
says and 34 selected works and one last  bibliographic 
checking work which include seven of them.

The main find has been magnet therapy is useful be-
cause of its regenerative effect especially in the sti-
mulus ossification, wound cicatrisation and trophism 
in general, in cases of delete of fracture improvement, 
conservative hip prosthesis treatment and congenital 
pseudo-degenerative osteoarthritis. Is not possible to 
confirm it’s effectiveness as analgesic therapy. It is a 
controversial issue.

Our conclusion it is need more works, assays and re-
search, improving its quality and methodology in order 
to go into this treatment benefits especially about its 
analgesic therapy.

pAlAbrAs clAVe: Magnetoterapia. Campos magnéticos. Fisioterapia. KeYworDs: Magnetic Field therapy. Electromagnetic field. Physical Therapy.

reVisiÓn biblioGráFicA sobre los eFectos terApéuticos 
 De lA MAGnetoterApiA en enFerMeDADes osteoArticulAres

literAture reView on the therApeutic eFFects oF  
MAGnet FielD therApY in osteoArticulAr DiseAses

ana Isabel Gelices Nieto1, Silvia Covarrubias rafegas1

1Fisioterapeuta, CS Parc Taulí.
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rEVISIóN BIBLIOGráFICa SOBrE LOS EFECTOS TEraPéuTICOS 
 DE La maGNETOTEraPIa EN ENFErmEDaDES OSTEOarTICuLarES

introDucciÓn

Las enfermedades osteoarticulares degenerativas repre-
sentan una de las causas principales de discapacidad en 
la población adulta, aumentando su prevalencia progre-
sivamente con la edad. La patología más frecuente es la 
osteoartritis (OA), resultado de la alteración del balance 
entre la degradación y la reparación por los condrocitos 
de la matriz extracelular del cartílago articular y del hueso 
subcondral. Por lo general, presenta un cuadro clínico de 
dolor, debilidad muscular y discapacidad física, y en algu-
nos casos también déficit de movilidad articular, que pue-
de condicionar las actividades de la vida diaria (AVD).

En España se ha calculado que la OA afecta a más del 15% 
de la población, lo que supone casi 7 millones de pacien-
tes, y un estudio llevado a cabo en el año 2000 encontró una 
prevalencia del 10,2% en artrosis de rodilla sintomática (9).

Debido a este alto porcentaje de población que lo padece, 
sería conveniente buscar soluciones para mejorar la cali-
dad de vida de los pacientes.

La magnetoterapia es una modalidad terapéutica del ám-
bito de la fisioterapia basada en la utilización de campos 
magnéticos.

Culturas ancestrales como la china, la hindú y las antiguas 
dinastías egipcias utilizaban imanes por sus propiedades 
terapéuticas. Ya en el siglo II, el célebre médico Galeno re-
comendaba el empleo de imanes para tratar ciertos tras-
tornos dolorosos (8).

La magnetoterapia consiste en la aplicación de campos 
magnéticos de baja frecuencia (1-100 Hz) y/o baja inten-
sidad (1-100 Gauss), con el objetivo de tratar ciertas en-
fermedades. Esta técnica está basada en la acción de los 
magnetrones. Un magnetrón es un dispositivo que trans-
forma la energía eléctrica en energía electromagnética 
en forma de microonda. Los magnetrones trabajan con 
campos magnéticos sin efecto térmico alguno. Este campo 
magnético es generado en un solenoide al que se aplica 
una corriente alterna de baja frecuencia (1).

Resulta de gran interés para la fisioterapia, ya que refiere 
grandes ventajas con un número muy limitado de contrain-
dicaciones; entre ellas destacamos ser indolora, estimular 
al propio organismo en el sentido de la curación, comple-
mentarse adecuadamente con otras terapias convenciona-
les, tener una ejecución rápida y sencilla, sin necesidad de 
contactar directamente con el cuerpo del paciente, tener 
un alto poder de penetración y poder aplicarse tanto sobre 
yesos como sobre prótesis o fijadores externos (2).

Se usa principalmente por su efecto regenerador, espe-
cialmente en el estímulo de la osificación, la cicatrización 
de heridas y el trofismo en general, pero también se utiliza 
como terapia antiinflamatoria y analgésica. De sus efectos 
se deriva un amplísimo campo de acción terapéutica, ya 
que no sólo se emplea en la recuperación de lesiones trau-
máticas, sino que su aplicación abarca la recuperación de 
tejidos en cualquier lesión orgánica.

No existen contraindicaciones (2) absolutas para el em-
pleo de la magnetoterapia. Sin embargo existen situacio-
nes que requieren precauciones especiales: la magneto-
terapia no debe aplicarse sobre hemorragias o heridas 
abiertas, procesos infecciosos activos o tumorales, sobre 
el abdomen durante la menstruación, en embarazos ni en 
personas con tendencia a la hipotensión o que sean por-
tadoras de marcapasos.

La presente revisión bibliográfica sobre la magnetotera-
pia tiene como objetivo principal recopilar información 
sobre dicha técnica para poder profundizar en su cono-
cimiento y así poder hacer un mejor uso de ella, aplicán-
dola en los casos en los que está demostrado que resulta 
ser beneficiosa.

MAteriAl Y MétoDo 

La búsqueda bibliográfica de los artículos referentes a la 
magnetoterapia queda acotada entre marzo y junio del año 
2011, en un total de tres meses.

El tipo de búsqueda se basó en utilizar las palabras cla-
ve magnetoterapia, campos magnéticos y fisioterapia en 
las publicaciones digitales de PubMed, Medline, Cochrane 
y PEDro. A partir de los resultados obtenidos, se usaron 
como criterios de inclusión el ser artículos que fueran 
referentes a la magnetoterapia utilizada en patología os-
teoarticular, publicados a partir del año 2000 y que estu-
vieran escritos en español o en inglés. Como criterios de 
exclusión, se descartó cualquier artículo que no presenta-
ra los criterios de inclusión ya citados.

Los idiomas empleados para la búsqueda fueron el espa-
ñol y el inglés.

El número de artículos encontrados referentes a la mag-
netoterapia fue de 15, de los cuales se descartaron 11 por 
no presentar los criterios de inclusión ya referidos (esta-
ban escritos en idiomas distintos del español o el inglés, 
eran anteriores al año 2000 o hacían referencia a los efec-
tos de la magnetoterapia aplicada en ámbitos diferentes 
del osteoarticular). Por lo tanto, esta revisión bibliográfica 
está basada en cinco artículos, que sí presentaban todos 
los criterios de inclusión requeridos.

Durante la lectura de los diferentes artículos, muchos 
de ellos hacen referencia a estudios anteriores del Dr. 
Bassett, que demuestran la utilidad de los campos elec-
tromagnéticos pulsantes (CEMP) en el tratamiento de 
los retrasos de consolidación, en el tratamiento con-
servador del aflojamiento aséptico en prótesis de cade-
ra y en pseudoartrosis congénita (3). El Dr. Luigi Zecca 
demostró que el edema disminuye al aplicar campos 
magnéticos y el Dr. Curri, en base a sus investigacio-
nes, formuló como hipótesis la posible reconstrucción 
de la vaina pericapilar de mucopolisacáridos, seguida 
de disminución de la permeabilidad capilar anormal. 
En experimentación animal, se ha comprobado que la 
reparación de lesiones condrales es mayor en aquellos 
especímenes expuestos a magnetoterapia.
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resultADos

Los artículos seleccionados para formar parte de esta re-
visión bibliográfica son los siguientes:

(4)-Efectos de la magnetoterapia en gonalgia secundaria a 
gonartrosis. Estudio prospectivo a doble ciego.

Se realizó un estudio con un total de 83 pacientes afectos 
de gonartrosis repartidos en 2 grupos al azar: activo y pla-
cebo, con el objetivo de evaluar posibles cambios, subje-
tivos y objetivos, en pacientes con clínica de gonartrosis, 
tras ser tratados mediante magnetoterapia.

El resultado es que en los pacientes del grupo placebo, los 
valores de fuerza muscular evolucionaron significativa-
mente mejor que en el grupo tratado con magnetoterapia. 
En el resto de parámetros evaluados (dolor subjetivo, ba-
lance articular, estudio posturográfico, dolor en las AVD, 
test de calidad de vida SF-36 y VSG), no se observaron di-
ferencias estadísticamente significativas entre ambos gru-
pos. No se detectaron efectos indeseables relacionados 
con la magnetoterapia. 

Los autores concluyeron que los resultados del estudio 
no confirman la utilidad de los CEMP en el tratamiento 
de la sintomatología ligada a la gonartrosis. Sin embargo, 
comentan que la dosificación óptima de los CEMP no es 
bien conocida por lo que se debe limitar los hallazgos del 
presente estudio a la dosis mencionada, siendo tributario 
de otros estudios la posibilidad de determinar la relación 
dosis-efecto.

(5)-Revisión Cochrane 2002: Campos electromagnéticos 
para el tratamiento de la osteoartritis.

Se incluyeron 3 ECA (Estudio Controlado Aleatorio), con 
un total de 259 pacientes. Todos los resultados primarios 
para el tratamiento de la osteoartritis de rodilla con CEMP, 
mostraron mejorías significativas, a partir de las caracte-
rísticas basales, tanto en el dolor durante el movimiento 
como en las molestias referidas por los pacientes. La evi-
dencia sobre la eficacia en la osteoartritis de rodilla es de 
nivel C. 

Los autores concluyeron que el tratamiento con campos 
magnéticos puede aportar mejorías significativas en la 
osteoartritis de rodilla, pero se necesitan estudios adicio-
nales para confirmar si los resultados estadísticamente 
significativos mostrados en estos ensayos pueden reportar 
beneficios importantes.

(6)-Intervenciones de fisioterapia para el dolor del hombro.

Revisión de 26 ensayos en Regiter y CINAHL desde 1996 
hasta 2002 con el objetivo de determinar la eficacia de las 
intervenciones fisioterapéuticas para el dolor y la disfun-
ción de hombro. En un ensayo, se ha mostrado que los 
CEMP poseen un efecto significativamente beneficioso so-
bre la tendinitis cálcica a corto y medio plazo. Un segundo 
ensayo que evalúa esta intervención en el dolor de hombro 
general no presentó un análisis cuantitativo, pero encontró 
que posee un beneficio significativo a corto plazo. El CEMP 
provocó más dolor posterior al tratamiento que el placebo, 
pero no se asoció a un efecto adverso mayor. 

Los autores concluyeron que es necesario realizar inves-
tigación adicional, en particular con ensayos de mayor ta-
maño y de mayor calidad metodológica, sobre intervencio-
nes bien definidas y en poblaciones específicas. Además, 
es necesario realizar ensayos de mayor calidad que refle-
jen la práctica clínica actual de intervenciones combinadas 
con métodos de administración estandarizados antes de 
poder establecer conclusiones relativas a los beneficios y 
al uso óptimo de las intervenciones fisioterapéuticas en el 
tratamiento de los trastornos de hombro.

(7)-Clínica de actualización de los CEMP sobre la osteo-
porosis.

Revisión de 34 estudios seleccionados (entre artículos, es-
tudios de observación y estudios controlados aleatorios) 
que hacían referencia a los efectos de la baja frecuencia 
de los CEMP sobre la osteoporosis primaria y secundaria. 

El objetivo de los investigadores fue comprender los efec-
tos de baja frecuencia de los CEMP sobre el dolor óseo 
crónico, la densidad mineral ósea, la resistencia ósea y los 
marcadores bioquímicos del metabolismo óseo en pacien-
tes con osteoporosis.

Los autores concluyeron que la baja frecuencia de los 
CEMP alivia el dolor en la osteoporosis primaria y secun-
daria de manera rápida y eficaz, además de mejorar la for-
mación ósea y aumentar la densidad mineral ósea en la 
osteoporosis secundaria. Sin embargo, los informes de los 
efectos sobre la densidad mineral ósea en la osteoporosis 
primaria y sobre la reabsorción ósea no fueron consisten-
tes. Los efectos sobre la eficacia a largo plazo, la preven-
ción de fracturas osteoporóticas y el efecto en la calidad de 
vida necesitan más estudios.

(8)-Magnetoterapia y gonartrosis.

Revisión bibliográfica que compara 7 estudios encontra-
dos sobre la eficacia de la magnetoterapia en gonartrosis. 
Dentro de estos siete estudios encontramos 5 ensayos clí-
nicos y 2 revisiones sistemáticas, en uno de los ensayos se 
compara ‘magnetoterapia’ versus ‘fisioterapia’ y el resto 
‘magnetoterapia’ versus ‘placebo’. 

Los resultados de la revisión indican que los estudios no 
mostraron diferencias significativas en el dolor y en la ca-
pacidad funcional del paciente, sin embargo 3 estudios ha-
llaban diferencias con significación estadística a favor de 
la magnetoterapia.

DiscusiÓn Y conclusiones

Actualmente no hay suficientes estudios rigurosos que 
puedan demostrar los efectos de la magnetoterapia; la 
mayoría de los que encontramos son antiguos, están basa-
dos en un número muy reducido de casos y no se clasifican 
por evidencia científica de nivel A, B o C. 

Sólo el estudio de la magnetoterapia en gonalgias deriva-
das de gonartrosis nos indicaba un nivel C.

Sería conveniente realizar más estudios al respecto de los 
CEMP que profundizasen en establecer una relación dosis-
efecto, ya que los diferentes estudios analizados no tienen 



aCTuaLITZaCIONS EN FISIOTErÀPIa Número VI, any 2012
13

ActuAlitzAcions en FisioteràpiA

rEVISIóN BIBLIOGráFICa SOBrE LOS EFECTOS TEraPéuTICOS 
 DE La maGNETOTEraPIa EN ENFErmEDaDES OSTEOarTICuLarES

un criterio unificado a la hora de escoger unos parámetros 
determinados para tratar una patología concreta.

Como hemos podido comprobar en el apartado de resul-
tados, aunque la eficacia de la magnetoterapia no es es-
tadísticamente significativa en alguno de los estudios en-
contrados, no por ello debemos de dejar de utilizarla como 
técnica efectiva, ya que hay otros estudios que sí que han 
dado resultados positivos a favor de la técnica.

La presente revisión bibliográfica tiene como limitación 
principal que los ensayos encontrados son de poca calidad 
metodológica y el número de pacientes o estudios anali-
zados resulta escaso para poder llegar a conclusiones re-
levantes. Otra de sus limitaciones es el escaso número de 
artículos revisados, ya que si el número de ensayos estu-
diados fuese mayor, podríamos llegar a diferentes conclu-
siones o a profundizar más en el estudio de esta técnica.

Aún así, esta revisión puede introducir en el tema de estu-
dio de la magnetoterapia a otros investigadores que pre-
tendan ahondar en el conocimiento de esta terapia.

Consultando los artículos y estudios extraídos para esta 
revisión, podemos concluir que la magnetoterapia resulta 
útil en casos de consolidación de fracturas, aflojamiento 
de prótesis de cadera y pseudoartrosis congénita. El efecto 
antiálgico queda más en duda, ya que hay estudios que de-
terminan una mejoría del dolor a corto y medio plazo, pero 
otros concluyen que refiere mayor disminución del dolor el 
grupo tratado con placebo.

Por lo tanto, pensamos que son necesarios más ensayos 
de calidad y con muestras de población más amplias para 
poder llegar a conclusiones más concretas sobre los efec-
tos de los CEMP en diferentes patologías.
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Anexo

cuadro de indicaciones de la magnetoterapia:

aparato osteoarticular:
Fracturas (en especial, las que presentan retraso en la consolidación), pseudoartrosis, traumatismos menores, gota, 
síndrome de distrofia refleja, dolor reumatoide, osteoporosis, tendinopatías, injertos óseos, aflojamiento aséptico de 
prótesis, raquialgias, artrosis…

aparato vascular:
Linfedema, varices, flebitis, llagas varicosas, pie diabético…

Sistema nervioso:
Neuralgias, neuritis, Parkinson, EM, síndrome Guillain-Barré, parálisis facial…

Piel:
Úlcera de diversa etiología, quemaduras, dermatitis, lesiones herpéticas, psoriasis…

aparato cardiovascular:
Flebitis, úlceras varicosas, linfedema, pie diabético…
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resuM

AnteceDents

L’ús de l’àcid hialurònic de manera intraarticular és un 
tractament conegut i emprat en pacients amb artritis 
òssia de genoll. En altres articulacions existeix una me-
nor evidència sobre l’eficàcia d’aquest tipus de tracta-
ment. El tractament amb àcid hialurònic de manera in-
traarticular també es fa servir en la primera articulació 
metatarsofalàngica, el turmell, el maluc, l’articulació 
sacroilíaca, les articulacions facetàries, la primera ar-
ticulació carpometacarpiana, i el múscul i l’articulació 
temporomandibular. En aquesta crítica sistemàtica hi 
hem inclòs tots els estudis prospectius sobre els efec-
tes de l’ús de l’àcid hialurònic de manera intraarticular 
a les articulacions esmentades. D’altra banda, el seu ús 
en l’articulació del genoll es tractarà en un altre article 
dins d’aquesta publicació.

MÈtoDes

Es va portar a terme una revisió sistemàtica fent ser-
vir les següents bases de dades: MEDLINE, Cochrane 
Database of SystematicReviews, Cochrane Clinical Trial 
Register i EMBASE.

l’àciD hiAlurònic per Al trActAMent De l’Artritis òssiA en totes les  
ArticulAcions excepte el Genoll, QuinA és l’eViDÈnciA ActuAlMent?

hYAluronic AciD For the treAtMent oF osteoArthritis in  
All Joints except the Knee: whAt is the current eViDence?

Colen S, Haverkamp D, mulier m, van den Bekerom mP.
Font: Hospital Universitari Leuven, Departament de Cirurgia Ortopèdica, Pellenberg, Bèlgica. sascha.colen@uzleuven.be

resultAts

Després de realitzar una revisió sistemàtica sòlida fent 
servir una metodologia rígida i intentant reunir els re-
sultats de diferents estudis, vam notar que, comparat 
amb el punt de partida, hi ha evidència estadística po-
sitiva dels efectes de l’ús de l’àcid hialurònic de manera 
intraarticular. Tot i això, l’evidència que l’ús de l’àcid hia-
lurònic de manera intraarticular sigui superior a l’ús del 
placebo és limitada, i no hi ha evidència que sigui millor 
que els corticosteroides o altres teràpies conservadores.

conclusiÓ

La nostra recomanació per a futures investigacions és 
que cal centrar-se en estudis aleatoris comparant el 
tractament amb àcid hialurònic amb altres tipus de trac-
taments intraarticulars i conservadors. Creiem que és 
inútil portar a terme i publicar (grans) estudis no com-
paratius sobre l’ús de l’àcid hialurònic en el tractament 
dels problemes causats per l’artritis òssia. Sembla que 
l’àcid hialurònic té efectes positius en el tractament de 
l’artritis òssia, però no hi ha evidència (ferma) que el 
tractament amb àcid hialurònic sigui millor que altres 
tractaments de l’artritis òssia com els corticosteroides, 
la fisioteràpia o altres mesures més conservadores.

pMiD

22385405
[PubMed - in process] 

Enllaç al text original:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22385405.1

BioDrugs. 2012 Apr 1;26(2):101-12. doi: 10.2165/11630830-000000000-00000.

exercici De control Motor per A lA luMbàlGiA:  
un AssAiG clÍnic AleAtori controlAt AMb plAcebo

Motor control exercise For chronic low bAcK pAin:  
A rAnDoMizeD plAcebo-controlleD triAl

Costa LO, maher CG, Latimer J, Hodges PW, Herbert rD, refshauge Km, mcauley JH, Jennings mD.
Font: Musculoskeletal Division, The George Institute for International Health, Sydney, New South Wales 2050, Australia. lcos3060@gmail.com

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22385405.1
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resuM

AnteceDents

L’evidència que l’exercici és efectiu per tractar la lum-
bàlgia prové d’assaigs clínics que no tenen grups con-
trolats amb placebo.

obJectiu

El propòsit d’aquest estudi va ser investigar l’eficàcia 
dels exercicis de control motor per a persones amb do-
lor crònic a la part baixa de l’esquena.

DissenY

Assaig clínic aleatori amb grup controlat amb placebo.

escenAri

L’estudi es va portar a terme a Austràlia, a un departa-
ment de fisioteràpia per a pacients externs. Els partici-
pants van ser 154 pacients amb una lumbàlgia crònica 
de més de 12 setmanes.

interVenciÓ

Dotze sessions d’exercici de control motor (exercicis dis-
senyats per millorar la funció dels músculs específics de 
la regió lumbar, el control de postura i el moviment) o 
placebo (teràpia ultrasònica desafinada o teràpia d’ona 
curta desafinada) durant una mica més de 8 setmanes.

Mesures

Els resultats primaris van ser intensitat de dolor, ac-
tivitat (mesurada per l’escala funcional específica de 

exercici De control Motor per A lA luMbàlGiA:  
un AssAiG clÍnic AleAtori controlAt AMb plAcebo

Motor control exercise For chronic low bAcK pAin:  
A rAnDoMizeD plAcebo-controlleD triAl

Costa LO, maher CG, Latimer J, Hodges PW, Herbert rD, refshauge Km, mcauley JH, Jennings mD.
Font: Musculoskeletal Division, The George Institute for International Health, Sydney, New South Wales 2050, Australia. lcos3060@gmail.com

resuM D’Article

pacients) i les impressions globals de recuperació me-
surades als dos mesos. Els resultats secundaris van 
ser el dolor, l’activitat (mesurada per l’escala funcio-
nal de pacients), la impressió global de recuperació 
dels pacients mesurada als 6 i 12 mesos, la limitació 
de l’activitat (mesurada pel qüestionari d’incapacitat 
Roland-Morris) als 2, 6 i 12 mesos, i el risc de dolor 
persistent o recurrent als 12 mesos.

resultAts

L’exercici d’intervenció va millorar l’activitat dels pa-
cients i la seva impressió global de recuperació, però no 
va reduir clarament el dolor als 2 mesos. L’efecte mig 
de l’exercici en l’activitat (mesurada per l’escala fun-
cional específica de pacients) va ser d’1,1 punts (en un 
interval de 0,3 a 1,8 amb un nivell de confiança del 95%), 
l’efecte mig en la impressió global de recuperació va ser 
de 1,5 punts (en un interval de 0,4 a 2,5 amb un nivell de 
confiança del 95%) i l’efecte mig del dolor va ser de 0,9 
punts (en un interval de -0,01 a 1,8 amb un nivell de con-
fiança del 95%); tots mesurats en escales d’11 punts. 
Els resultats secundaris també van afavorir els exerci-
cis de control motor. Limitació: els clínics no podien ser 
aliens a les intervencions que proporcionaven.

conclusions

Els exercicis de control motor van produir millores a 
curt termini en les impressions globals de recuperació 
i activitat, però no en les de dolor, per a les persones 
amb lumbàlgia crònica. La majoria dels efectes obser-
vats a curt termini es van mantenir en els seguiments 
dels 6 i dels 12 mesos.

Enllaç al text original i a l’article complert:
http://ptjournal.apta.org/content/89/12/1275.long

PhysTher. 2009 Dec;89(12):1275-86. Epub 2009 Nov 5.

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=www.elsevier.es&lan=es&fichero=146v31n02a13135589pdf001.pdf
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Loyola-Sánchez A, Richardson J, Beattie KA, Otero-
Fuentes C, Adachi JD, MacIntyre NJ. Efectes de l’ultrasò 
pulsatiu de baixa intensitat per a la regeneració del car-
tílag en persones amb artritis òssia de genoll de grau 
lleu a moderat: un estudi pilot doble cec, aleatori, con-
trolat amb placebo.

obJectiu

Determinar la viabilitat de portar a terme un assaig clí-
nic aleatori controlat per avaluar l’efecte de la teràpia 
amb ultrasò (US) pulsatiu de baixa intensitat en la rege-
neració del cartílag en pacients amb artritis òssia (OA) 
de genoll de grau lleu a moderat.

DissenY

Assaig clínic pilot, doble cec, aleatori, controlat amb 
placebo amb seguiment als 2 mesos.

escenAri

Centre d’investigació de la rehabilitació.

pArticipAnts

Vint-i-set adults majors de 45 anys amb reducció de 
l’espai articular medial de grau 1 o 2 (Atlas de la So-
cietat Internacional per a la Investigació de l’Artritis 
Òssia) a causa d’artritis òssia de genoll. Se’ls va assig-
nar aleatòriament a un grup que va rebre teràpia activa 
(n=14) o placebo (n=13). Quatre participants es van reti-
rar de l’estudi per motius personals.

interVencions

Vint-i-quatre sessions de teràpia ultrasònica activa 
(20% de cicle, 1MHz, intensitat mitjana temporal: 0,2W/
cm2, dosi terapèutica: 112.5 J/ cm2) o placebo (sense 
cristall de cap).

Mesures Dels resultAts principAls

L’èxit de la selecció i el grau de compromís dels pacients 
es van establir per un criteri a priori. L’efecte en la regene-
ració del cartílag es va avaluar mitjançant el mesurament 
del volum del cartílag, el seu grossor, la seva estriació, la 
formació de quists subcondrals i lesions en la medul·la 
òssia en imatges preses amb ressonància magnètica.

resultAts

La selecció de pacients i el grau de compromís van ser 
exitosos. No es van observar diferències significatives 
(ajustades per edat) als resultats de la regeneració del 
cartílag entre els grups. Les anàlisis ajustades per edat, 
incloent només els subjectes que van atendre 20 sessions 
o més, mostren un increment en el grossor del cartílag 
medial de la tíbia en el grup sotmès a teràpia ultrasònica 
activa (90μm; interval de confiança del 95%, 1–200; P=.05).

conclusions

És viable portar a terme un assaig clínic controlat alea-
tori per avaluar l’eficàcia de la teràpia ultrasònica en la 
regeneració del cartílag en persones amb artritis òssia 
de genoll de grau lleu a moderat. Tot i així, calen més 
estudis pilot per a la determinació de la dosi d’ultrasò 
òptima i els paràmetres d’aplicació abans de dissenyar 
un assaig clínic complet.

eFectes De l’ultrAsò pulsAtiu De bAixA intensitAt per A lA reGenerAciÓ Del  
cArtÍlAG en persones AMb Artritis òssiA De Genoll De GrAu lleu A MoDerAt:  

un estuDi pilot Doble cec, AleAtori, controlAt AMb plAcebo
EFFECT OF LOW-INTENSITy PuLSED uLTraSOuND ON THE  

CarTILaGE rEPaIr IN PEOPLE WITH mILD TO mODEraTE KNEE OSTEOarTHrITIS:  
a DOuBLE-BLINDED, raNDOmIZED, PLaCEBO-CONTrOLLED PILOT STuDy 

adalberto Loyola-Sánchez, mSc a; Julie richardson, PhD a; Karen a. Beattie, PhD a,b;  
Carmen Otero-Fuentes, mDc; Jonathan D. adachi, mDb; Norma J. macIntyre, PhDa

a School of rehabilitation Science, mcmaster university, Hamilton, ON, Canada; b Department of medicine, mcmaster university, Hamilton, ON, Canada; c Department 
of radiology, mcmaster university, Hamilton, ON, Canada
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Enllaç al text original:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000399931100668x

Disponible en línia 24 desembre 2011
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llistA D’AbreViAtures

•	 CI, interval de confiança

•	 cMF.ThCtAB, grossor del cartílag central medial 
del fèmur incloent àrees subcondrals denudades

•	 cMF.VC, volum del cartílag central medial del fèmur 

•	 ICC, coeficient de correlació intraclasse

•	 MRI, ressonància magnètica

•	 MT.ThCtAB,  grossor del cartílag medial de la tíbia 
incloent àrees subcondrals denudades

•	 MT.VC, volum del cartílag medial de la tíbia

•	 OA, artritis òssia

•	 RCT, assaig clínic aleatori controlat

•	 6MWT, prova de caminar 6 minuts

•	 US, ultrasò

•	 WOMAC, índex d’artritis òssia de les Universitats 
de Western Ontario i McMaster Universities

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000399931100668X
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AGenDA

wcpt African congress
Data i lloc: 6-9 de juny de 2012 a Nairobi 

tema: Moving Physiotherapy forward in Africa. 
The burden of chronic modern non-communi-
cable diseases

informació: www.wcptafrica.org

Vii congrès Mundial de recerca de l’eApc (eu-
ropean Association for palliatice care)
Data i lloc: 7 de juny de 2012 a Tronheim 

informació: www.eapcnet.eu/research2012

xiV congrès de la societat internacional de 
reeducació Vestibular
Data i lloc: 15-17 de juny de 2012 a Marsella  

informació: www.vestib.org

european hand therapy Day
Data i lloc: 22 de juny de 2012 a Amberes 

tema: Reeducació de la mà

informació: www.bht.be/antwerp2012/index.php

2012 summer institute of evidence-based 
practice
Data i lloc: 19-21 de juliol de 2012 a San Antonio 
- Texas 

informació: www.acestar.uthscsa.edu/institute/
su12.asp

iseK 2012 (international society of electrophy-
siology and Kinesiology)
Data i lloc: 19-21 de juliol de 2012 a Brisbane 

informació: http://isekconference2012.com

world congress of Manual/Musculoskeletal 
physiotherapy
Data i lloc: 30 de setembre i 1 d’octubre de 2012 
a Québec  

tema: Hands and Minds

informació: www.ifomptconference.org

xix congrès internacional de cures pal·liatives 
de la McGill university
Data i lloc: 9-12 d’octubre de 2012 a Montreal  

informació: www.palliativecare.ca/en
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Jornadas de Fisioteràpia neuromusculosque-
lètica del cFc
Data i lloc: 19 d’octubre de 2012 a Barcelona 

informació: www.fisioterapeutes.cat

iii european congress of physiotherapy educa-
tion de la wcpt european region
Data i lloc: 8-9 de novembre de 2012 a Viena 

tema: Advancing the professional profile. Con-
tinuing professional development to promote 
evidence based physiotherapy

informació: http://congress2012.physioaustria.at

Viii congrès de la societat catalano-balear de 
Fisioteràpia
Data i lloc: 24 de novembre de 2012 a Barcelona 

informació: www.scfisioterapia.cat

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

tema: Kinésithérapie, la revue

informació: www.sfphysio.fr
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consells per iniciAr-se en lA recercA

En el primer article de la formació en línia del Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya parlarem de com for-
mular preguntes clíniques.

En primer lloc, cal que l’equip investigador es plantegi 
les següents qüestions:

•	 Preguntes d’investigació 

 ○ Quines preguntes enfocarà l’estudi?

•	 Antecedents i justificació de l’estudi

 ○ Per què són importants aquestes preguntes?

 ○ Què aporta de nou a la literatura científica i a la 
pràctica clínica el nostre estudi?

•	 Objectius i hipòtesis

 ○ Què volem aconseguir amb el nostre estudi?

•	 Disseny

 ○ Com s’estructura l’estudi?

 − Període temporal

 − Enfocament epidemiològic

•	 Mostra de l’estudi

 ○ Quina és i com se seleccionarà la mostra 
d’estudi?

 − Criteris d’inclusió / exclusió

 − Selecció de la mostra

•	 Variables

 ○ Quines mesures es duran a terme?

 − Variables predictives

 − Variables de confusió

 − Variables de resultat

•	  Aspectes estadístics

 ○ Grandària de l’estudi i com s’analitzarà?

 − Tipus d’anàlisi (quantitativa / qualitativa / 
mixta)

 − Grandària de la mostra

 − Enfocament analític

com formular preguntes clíniques

La fisioteràpia basada en l’evidència es fonamenta en 
l’ús conscient i explícit de la millor evidència científica 
disponible per prendre decisions sobre el tractament 
dels nostres pacients / usuaris / clients. 

Les preguntes clíniques poden sorgir a partir del tracte 
amb el pacient (sobre l’elecció del millor tractament, 
l’elecció de la millor tècnica, l’elecció de la millor in-
tervenció de prevenció, sobre la precisió de l’exploració 
clínica, sobre l’etiologia, etc.); a partir del contacte amb 
professionals amb més experiència; a partir de les con-
sultes a professionals d’altres regions geogràfiques. 
Per poder saber què hem de fer i com hem d’actuar 
davant de situacions d’incertesa ens cal fer una bona 
cerca bibliogràfica i accedir a les fonts originals de co-
neixement (literatura científica).

Les preguntes o interrogants clínics procedeixen de la 
tasca diària amb els pacients (història i exploració, cau-
ses, diagnòstic diferencial, proves diagnòstiques, trac-
tament, prevenció, etc.). Algunes es responen directa-
ment, però d’altres necessiten que fem un enfocament 
sistematitzat per respondre-les. 

El primer pas és convertir el problema o cas clínic en 
una pregunta susceptible de ser resposta. Cal (a) for-
mular una pregunta, que és reduir-la en termes clars i 
precisos; i (b) dividir-la en els seus elements principals 
per tal de facilitar-nos la cerca. Per formular la pre-
gunta utilitzarem el sistema PICO:

•	 Els Pacients o població d’interès

•	 La Intervenció que es vol considerar

•	 La intervenció o alternativa amb què es vol Com-
parar

•	 El resultat clínic que es valora (variables d’interès 
o Outcomes) 

•	 Disseny de l’estudi
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